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PWYLLGOR SAFONAU 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd, 2021. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: R. Hendicott (Cadeirydd); L. Tinsley (Is-Gadeirydd); R. Alexander, 
P. Hallett a G. Watkins (Aelodau Annibynnol), Cynghorydd M. Cuddy 
(Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned) a Cynghorydd A.R. Robertson 
((Cyngor Bro Morgannwg). 
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorydd V.P. Driscoll 
 
 
582 CYHOEDDIAD - 
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: "A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn 
ogystal â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld 
yn y dyfodol." 
 
 
583 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr R.M. Birch a B.T.Gray. 
 
 
584 COFNODION – 
  
PENDERFYNWYD - Y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 
Medi 2021 fel cofnod cywir, gan nodi yn dilyn ymholiad gan Mr Alexander a allai'r 
Pwyllgor Safonau ymgymryd â hyfforddiant dros dro cyn y rhaglen sefydlu yn 2022 
fel y cyfeiriwyd ato ar tudalen 281 cynghorodd y Swyddog Monitro y byddai'n 
cysylltu â'r Tîm Cydraddoldeb. 
 
 
585 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Dywedodd y Cynghorydd AR Robertson wrth y Pwyllgor, o ran eitemau 9 a 12 ar 
yr agenda, yn dilyn cyngor gan y Dirprwy Swyddog Monitro o ystyried Cod 
Ymddygiad yr Aelod, nad oedd o'r farn bod ganddo gysylltiad personol agos â'r 
Aelod y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad. 
 
 
 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Standards/2021/21-11-25.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_8KcnEglQ34&list=PLzt4i14pgqIHxpsAQ4IkMdLXlwDunodjw&index=1&t=1003s
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586 CAIS AM GANIATÂD (SM/PGCD) - 
 
Roedd Rheoliadau'r Pwyllgor Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 yn 
caniatáu i’r Aelodau wneud cais i'r Pwyllgor Safonau i siarad am, ac os yw'n 
briodol, i bleidleisio ar faterion na fyddent fel arall yn gallu siarad amdanynt neu 
bleidleisio arnynt neu aros yn yr ystafell wrth iddynt gael eu trafod oherwydd 
buddiannau rhagfarnol.  Roedd cais am ollyngiad gan y Cynghorydd V.P. Driscoll 
wedi'i gynnwys o fewn yr agenda ac roedd y Cadeirydd wedi cytuno, gyda 
chaniatâd y Pwyllgor, i ystyried tri chais gan y Cynghorydd L. Burnett. Roedd y 
ceisiadau fel a ganlyn:  
 
Y Cynghorydd V.P. Driscoll – i siarad a phleidleisio ar faterion sy'n ymwneud â 
Heol Holltwn, Y Barri. 
 
Y Cynghorydd L. Burnett –   
 
(i) Siarad, pleidleisio ac aros mewn cyfarfodydd lle codwyd materion (gan 

gynnwys cyllidebau) mewn perthynas ag ysgolion Cynradd Ysgol Sant 
Baruc, Ysgol Gynradd Oakfield a Jenner Park. 

(ii) Siarad, pleidleisio ac aros mewn cyfarfodydd lle caiff materion sy'n 
ymwneud â thelerau ac amodau staff eu hystyried, a lle caiff 
trafodaethau cyffredinol sy'n ymwneud â Phlant sy'n Derbyn Gofal a 
Gofal Maeth (gan gynnwys cyllidebau) eu hystyried. 

(iii) Siarad, pleidleisio ac aros mewn cyfarfodydd lle codir materion mewn 
perthynas â gwasanaethau gofal cartref i oedolion y Cyngor ac mewn 
perthynas ag unrhyw drefniadau neu daliadau ar gyfer deiliaid bathodynnau 
glas.  

 
Roedd y Cynghorydd Driscoll yn bresennol yn y cyfarfod a chyflwynodd ei gais, 
gan ddweud ei fod o'r farn ei fod yn teimlo bod ganddo gryn wybodaeth a phrofiad 
o fod yn berchennog eiddo ar Heol Holltwn y gallai gynghori Aelodau ynghylch 
pryd y daeth materion yn ymwneud â Heol Holltwn gerbron Pwyllgorau'r Cyngor a 
allai helpu i wneud penderfyniadau neu argymhellion.  Wrth ystyried sylwadau'r 
Cynghorydd Driscoll, roedd y rhan fwyaf o Aelodau'r Pwyllgor Safonau o'r farn, o 
ystyried budd y cyhoedd a Chod Ymddygiad yr Aelodau, yn eu barn hwy, y 
byddai'n amhriodol i'r Cynghorydd Driscoll gael gollyngiad i bleidleisio ar faterion 
o'r fath yng nghyfarfodydd y Pwyllgor.   
 
Ar ôl ystyried yr holl geisiadau am weinyddu a gyflwynwyd, fe'i penderfynwyd 
wedyn   
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) Rhoi caniatâd i Gynghorydd Cymuned Bro Morgannwg a Chynghorydd 
Cymuned Dinas Powys V.P. Driscoll siarad yng nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg lle codir materion mewn perthynas â Heol Holltwn, y Barri yn unig, yn 
unol â pharagraff (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) 
(Cymru) 2001, tan yr etholiadau Llywodraeth Leol nesaf.  
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(2) Rhoi caniatâd i Gynghorydd Bro Morgannwg a Chynghorydd Tref Penarth 
L. Burnett siarad a phleidleisio yng nghyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg lle codir 
materion mewn perthynas â gwasanaethau gofal cartref i oedolion y Cyngor ac 
mewn perthynas ag unrhyw drefniadau neu daliadau ar gyfer deiliaid bathodynnau 
glas, yn unol â pharagraffau (d), (e) ac (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau 
(Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001, tan yr etholiadau Llywodraeth Leol nesaf.  
 
(3) Rhoi caniatâd i Gynghorydd Bro Morgannwg a Chynghorydd Tref Penarth 
L. Burnett siarad a phleidleisio yng nghyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg lle codir 
materion lle caiff telerau ac amodau staff eu hystyried ac ystyrir trafodaethau 
cyffredinol sy'n ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal a gofal maeth (gan gynnwys 
cyllidebau), yn unol â pharagraffau (d) ac (f) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau 
(Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001, tan yr etholiadau Llywodraeth Leol nesaf.  
 
(4) Rhoi caniatâd i Gynghorydd Bro Morgannwg a Chynghorydd Tref Penarth 
L. Burnett siarad a phleidleisio yng nghyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg lle codir 
materion (gan gynnwys cyllidebau) mewn perthynas ag Ysgolion Cynradd Ysgol 
St Baruc, Ysgol Gynradd Oakfield ac Ysgol Gynradd Parc Jenner, yn unol â 
pharagraffau (d), (e), (f) ac (i) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu 
Gollyngiadau) (Cymru) 2001, tan yr etholiadau Llywodraeth Leol nesaf. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
(1-4) Cydymffurfio â'r rheoliadau a'r rhwymedigaethau ar gyfer rhoi caniatâd i 
siarad a phleidleisio. 
 
 
587 SYLWADAU YNG NGHYFARFODYDD PWYLLGOR Y CYNGOR TREF A 
CHYMUNED (SM/PGCD) - 
 
Cyflwynodd Aelodau'r Pwyllgor Safonau Annibynnol, a oedd wedi arsylwi 
cyfarfodydd y Cyngor Tref a Chymuned ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor, eu 
canfyddiadau fel isod.   
 
Cyfeiriodd Mr Alexander at ei bresenoldeb mewn cyfarfod o'r Llanfihangel-y-pwll 
gyda Chyngor Cymuned Lecwydd, gan ddweud ei fod wedi bod yn gyfarfod 
pwrpasol a llawn hwyl a'i fod am ddiolch i'r Cadeirydd a'r Clerc am y cwrteisi a 
estynnwyd iddo.  Roedd wedi ymuno â'r cyfarfod drwy lwyfan meddalwedd nad 
oedd wedi'i ddefnyddio o'r blaen, ac wedi cael rhai anawsterau o ran cael y cyswllt 
yr oedd swyddog yn y tîm Gwasanaethau Democrataidd wedi'i gael ar ei gyfer.  
Gan fod hyn wedi bod yn anhawster iddo'i hun ac er nad oedd hyn yn ymwneud â 
rhedeg y cyfarfod mewn gwirionedd, roedd yn pryderu y gallai fod yn anodd i'r 
cyhoedd gael mynediad.    
 
Dywedodd Mrs Hallett ei bod wedi mynychu cyfarfod o Bell Cyngor Cymuned 
Cymru Llanddunwyd.  Fodd bynnag, roedd y cyfarfod wedi'i gynnal yn rhithwir 
drwy lwyfan Zoom gyda mynediad i'r cyfarfod yn cael ei ddarparu drwy dair dolen 
ar wahân a olygai y byddai'n rhaid i'r Aelodau a'r defnyddwyr gael mynediad at 
gyswllt gwahanol bob hanner awr.  Er bod hyn wedi'i reoli cystal â phosibl, 
awgrymodd Mrs Hallett y gallai'r Cyngor Cymuned ddymuno ystyried llwyfannau 
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eraill gan ei fod yn ymarfer beichus.    Roedd yr Aelodau'n gwrtais i'w gilydd yn y 
cyfarfod ac wedi cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau mewn perthynas â'r 
busnes ar yr agenda.   Roedd y Clerc hefyd wedi cefnogi'r cyfarfod yn rhagorol.   
Dywedodd y Cynghorydd Cuddy fod cost gwahanol lwyfannau cyfarfod rhithwir yn 
broblem i rai Cynghorau Cymuned llai.  
 
Dywedodd Mr Watkins, a oedd wedi mynychu cyfarfod o Gyngor Cymuned Sain 
Dunwyd yng Ngholeg yr Iwerydd, fod yr ystafell gyfarfod a ddefnyddiwyd wedi bod 
braidd yn fach ac, yn ei farn ef, byddai'n anodd darparu ar gyfer nifer fawr o 
aelodau o'r cyhoedd.  Roedd hefyd yn pryderu am sut y gallai aelodau o'r cyhoedd 
fynychu cyfarfod yn gyhoeddus oherwydd rheolaethau campws y coleg i fynd i 
mewn i'r safle, a'i fod ef ei hun wedi cael anhawster i weithio allan pa safle oedd y 
cyfarfod i fod gael ei gynnal, a oedd wedi cymryd cryn dipyn o amser i'w ganfod.  
Dywedodd y Swyddog Monitro ei bod, yn ei chyfarfod diweddar â Chlercod, wedi 
codi'r mater gyda'r Clerc perthnasol a oedd wedi ymddiheuro am y camgyfathrebu 
y byddent yn sicrhau ei fod yn cael ei gywiro ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.   I 
gloi, dywedodd Mr Watkins fod y cyfarfod wedi'i gynnal yn dda iawn a'i fod wedi 
bod yn gyfarfod difyr.      
 
Dywedodd y Cadeirydd, a oedd wedi mynychu cyfarfod wyneb yn wyneb o Gyngor 
Cymuned Sain Tathan, er bod y cyfarfod wedi'i gynnal yn dda, yn ei farn ef nid 
oedd cynllun yr ystafell yn addas i aelodau'r cyhoedd nodi'n hawdd pwy oedd 
aelodau'r Cyngor Cymuned.   Nid oedd yr ystafell gyfarfod wedi'i goleuo'n dda 
iawn ychwaith.    
 
Yn y cyfarfod, bu eitem o fusnes y penderfynodd y dylid bod wedi'i thrafod o dan 
Ran II o ystyried ei chynnwys ac ni ddylai fod wedi'i thrafod ym mhresenoldeb y 
Clerc.   Dywedodd y Swyddog Monitro ei bod wedi codi'r mater yng nghyfarfod 
diweddar y Clercod yn dweud y dylid ymdrin â materion o'r fath bob amser yn 
gyfrinachol ac oherwydd y cynnwys, ni ddylid ei drafod ym mhresenoldeb y Clerc, 
o ystyried gwrthdaro buddiannau'r Clerc.  Dywedodd y Swyddog Monitro 
ymhellach y byddai'r mater hwn hefyd yn cael ei godi gyda Chlerc a Chadeirydd 
Cyngor Cymuned Sain Tathan yn uniongyrchol.   Daeth y Cadeirydd â'i adroddiad 
i ben drwy ddweud bod mater Cynllunio ar yr agenda wedi'i reoli a'i gynnal yn dda 
gyda'r cyhoedd yn cael cyfle i siarad.   
 
Ar ôl derbyn sylwadau'r Aelodau Annibynnol, dywedodd y Cadeirydd fod yr 
ymweliadau arsylwi, yn ei farn ef, yn wir fuddiol a bod gwersi i'w dysgu.   
Dywedodd y Prif Swyddog Craffu a Gwasanaethau Democrataidd y byddai 
adroddiad gwersi a ddysgwyd yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ei ystyried naill ai i 
gyfarfod Ionawr neu Fawrth 2022.   
 
Yn dilyn trafodaeth ynghylch a fyddai arsylwadau cyfarfodydd Cynghorau Tref a 
Chymuned yn parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn Drefol bresennol (fel yr 
ymwelwyd â phob Cyngor Tref a Chymuned erbyn hyn), dylid ymgymryd ag 
ymweliadau pellach gyda’r unig Gynghorau Tref a Chymuned a ystyriwyd gan y 
Swyddog Monitro a allai fod angen hynny, gyda'r bwriad y bydd amserlen newydd 
o ymweliadau â chyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg a'r Cyngor Tref a 
Chymuned yn cael ei pharatoi ar gyfer ystyriaeth gan y Pwyllgor yn dilyn Cyfarfod 
Blynyddol y Cyngor ym mis Mai 2022.  
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PENDERFYNWYD - 
 
(1) Nodi’r diweddariadau llafar a ddarparwyd gan Aelodau Annibynnol y 
Pwyllgor Safonau, yn y cyfarfod a rhannu'r sylwadau gyda Chadeiryddion a 
Chlercod y Cynghorau Tref a Chymuned perthnasol. 
 
(2) Derbyn, cyn sefydlu amserlen newydd o gyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref a Chymuned yn dilyn Etholiadau Llywodraeth Leol Mai 
2022, y gallai'r Swyddog Monitro ofyn am arsylwi rhai cyfarfodydd Cyngor Tref a 
Chymuned ymhellach fel y tybir yn briodol.   
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
(1&2) Ystyried yr arsylwi a wnaed a rôl y Pwyllgor Safonau. 
 
 
588 ADOLYGIAD ANNIBYNNOL O'R FFRAMWAITH SAFONAU MOESEGOL 
YNG NGHYMRU (SM/PGCD) -  
 
Dechreuodd y Swyddog Monitro drwy ddweud mai diben yr adroddiad oedd rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am gam cyntaf yr Adolygiad Annibynnol o'r 
Fframwaith Safonau Moesegol yng Nghymru.  
 
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y pryd 
ei bwriad i gomisiynu adolygiad annibynnol o'r Fframwaith Safonau Moesegol ar 
gyfer Llywodraeth Leol yng Nghymru a sefydlwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 
2000.  Ceisiodd yr adolygiad sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i'r diben, yn 
agored ac yn dryloyw, a'i fod yn ennyn hyder pawb sy'n ymwneud â'r fframwaith.    
 
Comisiynwyd Richard Penn, Ymgynghorydd Annibynnol, i gynnal yr adolygiad 
gyda'r nod o gyflwyno adroddiad i Weinidogion Llywodraeth Cymru erbyn diwedd 
Mehefin 2021, gyda'r bwriad o wneud unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt cyn 
yr etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai 2022.  
 
Roedd yr adolygiad i'w gynnal mewn dau gam ac roedd canfyddiadau ac 
argymhellion cam cyntaf yr adolygiad wedi'u hatodi yn Atodiad 1 i'r adroddiad.  
 
O ystyried y cyfeiriad at ataliadau dros dro a gynhwysir yn adroddiad yr adolygiad 
yn Atodiad 1, cododd y Cadeirydd bryder ynghylch yr amserlen gyfyngedig ar 
gyfer atal dros dro o'i gymharu â'r amserlen y mae materion troseddol yn ei 
chymryd i ddod gerbron y Llys, a'r cyfeiriad at "er mwyn diogelu aelodau'r 
cyhoedd" yn y meini prawf arfaethedig ar gyfer atal dros dro dros dro, gyda'r 
angen am eglurder bod y meini prawf a restrir yn is-baragraff (c) ar dudalen 49 yn 
sefyll ar eu pennau eu hunain yn hytrach na bod yn rhaid i bawb wneud cais.   
Dywedodd y Cynghorydd Robertson fod pobl yn ddieuog hyd nes y profir eu bod 
yn euog, cydnabuwyd hyn gan y Cadeirydd a'r Swyddog Monitro a gyfeiriodd at 
atal dros dro fel gweithred niwtral, gyda'r Cadeirydd yn datgan y byddai person fel 
arfer yn cael ei atal dros dro tra'n aros am ymchwiliad.    
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Roedd y Cynghorydd Cuddy, sy'n ymwybodol bod yr adroddiad yn tynnu sylw at 
gwynion am rai Cynghorwyr Cymuned yng Nghymru, yn dymuno tynnu sylw'r 
Pwyllgor at y ffaith bod tua 735 o Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru gyda 
chyfanswm o dros 8,000 o Gynghorwyr Cymuned.   Tynnodd sylw hefyd at yr 
amser a gymerodd yr ymchwiliadau ond cytunodd y dylai Pwyllgorau Safonau gael 
mwy o gyfle wrth benderfynu pa sancsiynau, os o gwbl, a oedd i'w cymhwyso 
mewn achosion o'r fath.   Teimlai'r Pwyllgor hefyd y dylid hefyd ystyried bod y 
defnydd o'r Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Lleol yn cael blaenoriaeth uwch 
wrth symud ymlaen.   Cytunwyd bod y Swyddog Monitro yn cyfeirio sylwadau'r 
Pwyllgor uchod at Richard Penn i'w hystyried.   
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad a chanfyddiadau'r adolygiad,     
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
(2) Yn dilyn ail gam yr adolygiad, cyflwyno adroddiad pellach i'r Pwyllgor 
Safonau i'w ystyried pan fydd ar gael 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
1&2 Rhoi sylw i gynnwys yr adroddiad. 
 
    
589 ADRODDIAD ARCHWILIO CYMRU: ANNIGONOLRWYDD 
LLYWODRAETHU A RHEOLAETH ARIANNOL – CYNGOR CYMUNED SILI A 
LARNOG (SM/PGCD) -  
 
Cyfeiriodd y Swyddog Monitro, wrth gyflwyno'r adroddiad, at ddiben yr adroddiad a 
oedd i hysbysu'r Pwyllgor Safonau am gyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd a 
gynhaliwyd gan Archwilio Cymru a oedd wedi'i atodi yn Atodiad 1 i'r adroddiad ac 
a ystyriwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru i'w gyhoeddi er budd y cyhoedd o 
dan Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 ('Deddf 2004').    
 
Roedd yr adroddiad yn manylu ar naw argymhelliad a wnaed i Gyngor Cymuned 
Sili a Larnog gyda'r nod o helpu'r Cyngor i wella ei drefniadau rheoli ariannol a 
llywodraethu.  Dywedodd y Swyddog Monitro hefyd ei bod wedi ysgrifennu at 
awdur yr adroddiad yn tynnu sylw at raglen y Pwyllgor o arsylwi cyfarfodydd y 
Cyngor Cymuned a'r profforma a ddefnyddiwyd, y cyfarfodydd chwe misol a 
gynhaliwyd gyda Chlercod a drefnwyd er mwyn rhannu'r cyngor a thrafod materion 
cyfoes a meysydd pryder, a oedd yn ategu trafodaethau unigol gyda 
Chadeiryddion a Chlercod ac i roi gwybod am yr hyfforddiant a ddarparwyd gan 
Gyngor y Fro ar God o Ymddygiad.  Dywedodd y Swyddog Monitro ymhellach ei 
bod wedi cynnal cyfarfodydd gyda Chadeirydd a Chlerc y Cyngor Cymuned yn yr 
ymateb a bod cyfarfodydd blaenorol hefyd wedi'u cynnal gyda Chadeirydd y 
Pwyllgor Safonau.   
 
Cyfeiriodd adroddiad Archwilio Cymru ym mharagraff 26 hefyd at y ffaith bod yn 
rhaid i'r Cyngor Cymuned drefnu cyfarfod o fewn mis i gyhoeddi'r argymhellion, y 
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mae'n rhaid eu hysbysebu drwy roi hysbysiad yn y papur newydd lleol.   Rhaid i'r 
hysbysiad nodi dyddiad, amser a phwrpas y cyfarfod.     
 
Dywedodd y Prif Swyddog Craffu a Gwasanaethau Democrataidd nad oedd y 
cyfarfod a'r diben wedi'u harddangos yn glir ar wefan y Cyngor Cymuned, ond bod 
y Clerc wedi cadarnhau drwy e-bost, ers i agenda'r Pwyllgor Safonau gael ei 
hanfon, bod y mater wedi'i ystyried yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ar 9 
Tachwedd, 2021 ac anfonwyd ymateb i'r adroddiad i'r Swyddfa Archwilio.  Roedd 
y Clerc yn aros am ymateb gan y Swyddfa Archwilio cyn ei gyhoeddi yn y wasg.  
 
Awgrymwyd, o ran nad yw'r Agenda'n cael ei harddangos yn glir gan y Cyngor 
Cymuned, y dylid codi'r mater gyda'r Cyngor Cymuned pe bai'r Pwyllgor yn 
penderfynu, fel y nodir yn Argymhelliad (2) yr adroddiad eglurhaol ar yr agenda, y 
dylid gwneud trefniadau i Gadeirydd y Pwyllgor Safonau a'r Swyddog Monitro 
gyfarfod â'r Cadeirydd,  Is-gadeirydd a Chlerc Cyngor Cymuned Sili a Larnog i 
drafod materion sy'n codi o adroddiad Archwilio Cymru sy'n ymwneud â materion 
Cod Ymddygiad.  
  
Gwnaeth y Cynghorydd K. Mahoney (Cynghorydd Bro Morgannwg gyda chaniatâd 
i siarad) sylwadau ar Adroddiad Archwilio Cymru a phryderon cysylltiedig yn 
ymwneud â'r Cyngor Cymuned.  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) Nodi cynnwys adroddiad Archwilio Cymru: Diffygion mewn Llywodraethu a 
Rheolaeth Ariannol - Cyngor Cymuned Sili a Larnog. 
 
(2) Trefnu bod Cadeirydd y Pwyllgor Safonau a'r Swyddog Monitro yn cyfarfod 
â Chadeirydd, Is-gadeirydd a Chlerc Cyngor Cymuned Sili a Larnog i drafod 
materion sy'n codi o adroddiad Archwilio Cymru sy'n ymwneud â materion Cod 
Ymddygiad.  
 
(3) Nododd y Pwyllgor Safonau fod y mater wedi'i godi gan y Swyddog Monitro 
yng nghyfarfod y Swyddog Monitro gyda Chlercod y Cyngor Tref a Chymuned ar 
24 Tachwedd 2021 a bod copi o'r adroddiad yn cael ei e-bostio at holl Glercod 
Cynghorau Tref a Chymuned Bro Morgannwg er gwybodaeth. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
(1&2) Rhoi sylw i gynnwys yr adroddiad. 
 
(3) Er mwyn gallu rhannu cynnwys yr adroddiad er mwyn codi ymwybyddiaeth. 
 
 
590 GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CYMRU (SM/PGCD) -  
 
Amlinellodd yr adroddiad y byddai'r Swyddog Monitro yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i Aelodau'r Pwyllgor yn y cyfarfod dan Ran II o'r agenda mewn 
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perthynas â gohebiaeth ddiweddar a materion sy’n codi yn unol â gweithdrefnau'r 
Ombwdsmon a oedd yn gyfrinachol eu natur. 
 
Roedd yr eitem yn eitem sefydlog ar yr agenda er mwyn i'r Swyddog Monitro allu 
arfarnu’r Aelodau fel y bo'n briodol. 
 
PENDERFYNWYD - NODI cynnwys yr adroddiad, gan roi sylw i'r ffaith y byddai 
diweddariad ar y Trefniadau Gwrandawiad sy'n ymwneud â Chwyn yn erbyn y 
Cynghorydd A yn ymwneud â Chyngor Cymuned B ac unrhyw faterion sy'n codi 
dan Ran II yr adroddiad yn cael eu hystyried dan Ran II yr agenda. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
I gynnwys Aelodau'r Pwyllgor. 
 
 
591 ADRODDIAD YN YMWNEUD Â CHWYN YN ERBYN CYNGHORYDD A 
MEWN PERTHYNAS Â CHYNGOR BRO MORGANNWG A CHYNGOR TREF X 
(DSM/RGGC) -  
 
Diben yr adroddiad oedd hysbysu'r Pwyllgor, o dan orchudd yr adroddiad Rhan II 
cysylltiedig ar y mater yn ddiweddarach ar yr Agenda, y byddai copi o Adroddiad 
Ymchwiliad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas ag 
ymchwiliad i gŵyn yn erbyn cynghorydd A o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor 
Tref X yn cael ei gyflwyno, er mwyn galluogi'r Pwyllgor Safonau i wneud 
penderfyniad cychwynnol p'un a oedd tystiolaeth bod y Cynghorydd A wedi methu, 
neu a allai fod wedi methu, â chydymffurfio â Chod Ymddygiad Aelodau Cyngor 
Bro Morgannwg a Chyngor Tref X. 
 
Derbyniodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ('yr Ombwdsmon') 
gŵyn bod Aelod o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref X wedi torri Cod 
Ymddygiad yr Aelodau.   Roedd yr Ombwdsmon wedi ymchwilio i'r gŵyn o dan 
Adran 69(1)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 wedi gwneud canfyddiadau mewn 
perthynas â'r gŵyn ac wedi cyfeirio'r mater at Swyddog Monitro'r Cyngor i'w 
ystyried gan Bwyllgor Safonau'r Cyngor.  
 
PENDERFYNWYD - Nodi ac ystyried yr adroddiad mewn cysylltiad ag adroddiad 
Rhan II yn ddiweddarach ar yr agenda. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Caniatáu i adroddiadau Rhan I a Rhan II gael eu hystyried ac yn unol â 
darpariaethau Rheoliadau 2001 a'r Weithdrefn ar gyfer Ymdrin â Honiadau a 
Wnaed yn erbyn Cynghorwyr, a'u cyfeirio at y Pwyllgor Safonau. 
 
 
592 GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD – 
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, 
bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes 
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canlynol ar y sail eu bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob 
tebyg fel y'i diffinnir yn Rhan 4 o'r Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y 
cyfeirir at baragraffau perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd 
munud. 
 
 
593 GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CYMRU (SM/PGCD) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 
14) –  
 
Cytunwyd gan y Pwyllgor Safonau y dylai eitem sefydlog ymddangos ar agenda'r 
Pwyllgor er mwyn i'r Swyddog Monitro allu dweud wrth Aelodau'r Pwyllgor 
Safonau am ohebiaeth a dderbyniwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon) ar unrhyw faterion sy'n codi, gyda’r eitemau'n 
gyfrinachol eu natur yn unol â gweithdrefn yr Ombwdsmon. 
 
Felly, rhoddodd y Swyddog Monitro ddiweddariad llafar i'r Pwyllgor ar ohebiaeth 
gyfrinachol ddiweddar gyda'r Ombwdsmon.  Gan nad oedd unrhyw gwestiynau 
mewn perthynas â'r wybodaeth a roddwyd yn y cyfarfod,  
 
PENDERFYNWYD – BOD yr wybodaeth gyfrinachol a roddwyd gan y Swyddog 
Monitro yn cael nodi. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Ystyried gohebiaeth a dderbyniwyd gan yr Ombwdsmon, gan nodi ei bod yn 
gyfrinachol ar hyn o bryd.  
 
 
594 ADRODDIAD YN YMWNEUD Â CHWYN YN ERBYN CYNGHORYDD A 
MEWN PERTHYNAS Â CHYNGOR BRO MORGANNWG A CHYNGOR TREF X 
(DSM/RGGC) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 18C) -  
 
Diben yr adroddiad oedd cyflwyno i'r Pwyllgor gopi o Adroddiad Ymchwilio 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas ag ymchwiliad i 
gŵyn yn erbyn y Cynghorydd A o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref X, er 
mwyn galluogi'r Pwyllgor Safonau i wneud penderfyniad cychwynnol p'un a oedd 
tystiolaeth bod y Cynghorydd A wedi methu, neu a allai fod wedi methu, â 
chydymffurfio â Chod Ymddygiad Aelodau Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref 
X. 
 
Derbyniodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ('yr Ombwdsmon') 
gŵyn bod Aelod o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref X wedi torri Cod 
Ymddygiad yr Aelodau.   Roedd yr Ombwdsmon wedi ymchwilio i'r gŵyn o dan 
Adran 69(1)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 wedi gwneud canfyddiadau mewn 
perthynas â'r gŵyn ac wedi cyfeirio'r mater at Swyddog Monitro'r Cyngor i'w 
ystyried gan Bwyllgor Safonau'r Cyngor.   Ar ôl i'r Pwyllgorau ystyried yr adroddiad 
cafodd ei  
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PENDERFYNWYD –  
 
(1) Y dylid rhoi cyfle i'r Cynghorydd A gyflwyno sylwadau mewn cyfarfod y 
Pwyllgor Safonau yn y dyfodol, naill ai ar lafar neu'n ysgrifenedig mewn perthynas 
â chanfyddiadau'r ymchwiliad ac unrhyw gŵyn y mae’r Cynghorydd A wedi methu, 
neu a allai fod wedi methu, â chydymffurfio â Chod Ymddygiad Aelodau Cyngor 
Cymuned X Cyngor Bro Morgannwg. 
 
(2) Y dylid gofyn i swyddog ymchwilio Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru fynychu cyfarfod y Pwyllgor Safonau yn y dyfodol gan roi sylw i 
benderfyniad (1) uchod yn unol â Rheoliadau 8 (3A) ac 8 (3C) o Reoliadau 
Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a 
Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 
 
(3) Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Swyddog Monitro mewn ymgynghoriad â 
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Safonau i gwblhau dogfen ddrafft yn nodi'r honiadau 
i'w cymeradwyo, mewn e-bost, gan Aelodau'r Pwyllgor Safonau.   .  
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
(1) Cydymffurfio â darpariaethau Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol 
(Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 
(“Rheoliadau 2001”). 
 
(2) Yn unol â darpariaethau Rheoliadau 2001. 
 
(3) Er mwyn i Aelodau'r Pwyllgor Safonau allu ystyried a chymeradwyo dogfen 
honiadau ddrafft.  
 
 
D.S. Gadawodd y Swyddog Monitro y cyfarfod pan gafodd Eitemau 9 a 12 eu 
hystyried. 
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