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PWYLLGOR SAFONAU 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 22 Mehefin, 2022. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: P. Hallett, R. Hendicott, G. Watkins (Aelodau Annibynnol) ac 
Cynghorwyr R.M. Birch, J.E. Charles a C.P. Franks (Cyngor Bro Morgannwg). 
 
 
82 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." 
 
 
83 PENODI CADEIRYDD – 
 
PENDERFYNWYD –  R. Hendicott yn cael ei benodi'n Is-gadeirydd am y flwyddyn 
Ddinesig.  
 
 
84 PENODI IS-GADEIRYDD – 
 
PENDERFYNWYD –  L. Tinsley yn cael ei benodi'n Is-gadeirydd am y flwyddyn 
Ddinesig.  
 
 
85 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan R. Alexander a L. Tinsley. 
 
 
86 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 
Mawrth, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
87 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Standards/2022/22-06-23.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=kXL22Z0ozXo&list=PLzt4i14pgqIHxpsAQ4IkMdLXlwDunodjw&index=1&t=2271s
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88 CAIS AM GANIATÂD (SW/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.   
 
Dywedodd y Swyddog Monitro, wrth gyflwyno'r adroddiad, fod aelodau ailetholedig 
wedi cael gwybod bod ceisiadau blaenorol a roddwyd am oddefeb wedi dod i ben 
o ganlyniad i'r etholiad yn dilyn Etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai 2022.  Er 
enghraifft, roedd nifer o'r ceisiadau hyn yn ymwneud ag Ail-lunio Gwasanaethau 
lle'r oedd materion i'w trafod yng nghyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg a 
Chynghorau Tref/Cymuned.  Ail-lunio Gwasanaethau yn rhaglen waith a oedd yn 
cael ei fwrw ymlaen gan Gyngor Bro Morgannwg gyda sefydliadau eraill yn 
cymryd rhan fel y bo'n briodol. 
 
Yn ystod y drafodaeth, ar ôl ystyried y nifer sylweddol o geisiadau hwyr ar gyfer 
goddefebau a gafwyd ar ôl cyhoeddi’r agenda, awgrymwyd bod cyfarfod arbennig 
o'r Pwyllgor Safonau yn cael ei drefnu cyn toriad mis Awst i ystyried y ceisiadau 
hwyr ac eithrio i’r ceisiadau ail-lunio yr oedd y Pwyllgor yn ystyried eu bod yn cyd-
fynd â nifer o geisiadau tebyg a gafwyd fel sydd wedi’u cynnwys o fewn yr 
agenda.  
 
Ar ôl ystyried y ceisiadau,   
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD goddefebau fel y'u nodir yn yr atodlen isod yn cael eu caniatau hyd at 
ddyddiad yr Etholiadau Llywodraeth Leol nesaf: 
 
Aelod sy'n Gofyn am 
Oddefeb 

Paragraff(au) 
Rheoliadau'r Pwyllgor 
Safonau (Caniatáu 
Goddefebau) (Cymru) 
2001 - y rhoddir 
goddefebau oddi 
tanynt ac y gwnaed 
cais amdanynt 

Penderfyniad 

Y Cynghorydd J. Aviet (a), (c), (ch), (d) a 
(dd) 

Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri   

Y Cynghorydd B. Brooks  (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
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Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri. 

Y Cynghorydd J.E. Charles   (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri. 

Y Cynghorydd Mrs P. Drake (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Y Cynghorydd E.J. 
Goodjohn  

(a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Y Cynghorydd E. Goodjohn  (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Y Cynghorydd H.C. 
Hamilton   

(ch), (d) ac (dd) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion sy'n 
ymwneud â'r adolygiad o 
delerau ac amodau gweithwyr 
y Cyngor o ystyried bod 
aelodau o'r teulu yn cael eu 
cyflogi gan yr awdurdod. 

Cynghorydd S.M. Hanks  (c) a (ch)  Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar Gynllun 
Datblygu Lleol Cyngor Bro 
Morgannwg a Rhaglen Ail-
lunio Gwasanaethau wrth gael 
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ei thrafod yng nghyfarfodydd 
Cyngor Bro Morgannwg a 
Chyngor Tref Llanilltud Fawr. 

Y Cynghorydd W.A. 
Hennessy  

(a), (c), (ch), (d) ac 
(dd) 

Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg wrth 
gael ei thrafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Cynghorydd C. Iannucci  (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Y Cynghorydd G. John  (ch) ac (dd)  Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio lle mae materion 
yn cael eu codi mewn 
perthynas â ffioedd a 
thaliadau chwaraeon yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref 
Llanilltud Fawr. 

Y Cynghorydd G. John (ch), (d) ac (dd) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion sy’n 
codi o ran Rhaglen Ail-lunio 
Gwasanaethau a Chynllun 
Corfforaethol Cyngor Bro 
Morgannwg pan gânt eu 
trafod yng nghyfarfodydd y 
Cyngor a Chyngor Tref 
Llanilltud Fawr. 

Ms. R. Morteo  (ch), (d) ac (dd) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 
sy'n ymwneud ag Ysgolion 
Cynradd yr Eglwys yng 
Nghymru ym mhob un o 
gyfarfodydd y Cyngor yn cael 
eu trafod. 

Y Cynghorydd S.M. Perkes (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg pan 
gânt eu trafod yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
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Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri 

Y Cynghorydd N.C. Thomas (ch), (d), (dd), (e) ac 
(ff) 

Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 
sy'n ymwneud ag Ysgol 
Evenlode yn cael eu trafod 
yng nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg.  

Y Cynghorydd N.C. Thomas  (ch), (dd), (d), (e) ac 
(ff) 

Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio yng nghyfarfodydd 
Cyngor Bro Morgannwg a 
Chyngor Tref Penarth pan 
fydd materion yn ymwneud â 
rhaglen ail-lunio Bro 
Morgannwg yn cael eu trafod.  

Y Cynghorydd M.R. 
Wilkinson 

(ch), (d) ac (dd) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion sy'n 
ymwneud â'r adolygiad o 
delerau ac amodau gweithwyr 
y Cyngor o ystyried bod 
aelodau o'r teulu yn cael eu 
cyflogi gan yr awdurdod. 

Y Cynghorydd M.R. 
Wilkinson 

(c) a (ch)  Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri sy'n ymwneud â rhaglen 
ail-lunio gwasanaethau 
Cyngor Bro Morgannwg a'r 
Cynllun Datblygu Lleol pan 
fydd materion yn cael eu 
trafod yng nghyfarfodydd y 
Cyngor.   

Y Cynghorydd M.R. 
Wilkinson 

(ch), (d), (dd), (e) ac 
(ff) 

Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri lle codir materion (gan 
gynnwys cyllidebau) sy'n 
ymwneud ag  ysgolion 
cynradd Gwenfo, Tregatwg ac 
Ysgol Uwchradd St Richard 
Gwyn. 

Y Cynghorydd E. Williams (e) ac (dd)   Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion sy’n 
codi o ran Rhaglen Ail-lunio 
Gwasanaethau Cyngor Bro 
Morgannwg ac yng 
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nghyfarfodydd y Cyngor a 
Chyngor Tref Llanilltud Fawr. 

 
(2) BOD y ceisiadau hwyr canlynol sy'n ymwneud ag Ail-lunio gwasanaethau 
fel y'u nodir yn yr atodlen isod yn cael eu ccaniatáuhyd at ddyddiad yr Etholiadau 
Llywodraeth Leol nesaf:  
 
Aelod sy'n Gofyn am 
Oddefeb 

Paragraff(au) 
Rheoliadau'r Pwyllgor 
Safonau (Caniatáu 
Goddefebau) (Cymru) 
2001 - y rhoddir 
goddefebau oddi 
tanynt 

Penderfyniad 

Y Cynghorydd L. Burnett (ch), (d), (dd) and (e) Rhoi caniatâd i siarad, 
pleidleisio ac aros mewn 
cyfarfodydd lle mae materion 
(gan gynnwys cyllidebau) yn 
cael eu hystyried mewn 
perthynas ag Ysgol Gynradd 
Oakfield. 

Y Cynghorydd C.A. Cave (ch), (d), (dd) and (ff) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio mewn cyfarfodydd 
lle codir materion mewn 
perthynas â materion (gan 
gynnwys cyllidebau) yn 
ymwneud ag Ysgol Gymraeg 
Bro Morgannwg 

Y Cynghorydd A.M. Collins  (a), (c), (ch), (dd) ac 
(e) 

Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Y Cynghorydd A.M. Collins (ch), (d), (dd) and (e) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar faterion yn 
ymwneud ag Ysgol Gwaun y 
Nant ac Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg. 

Y Cynghorydd Dr I.J. 
Johnson;  

(a), (c), (ch) ac (dd) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  
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Y Cynghorydd H.M. Payne  (a), (c) a (ch) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 
gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
Cyngor Bro Morgannwg yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg a Chyngor Tref y 
Barri  

Y Cynghorydd M. R. Wilson, (ch), (e), (e), (e), (ff) Rhoi caniatâd i siarad a 
phleidleisio yng nghyfarfodydd 
Cyngor Bro Morgannwg a 
Chyngor Tref Penarth pan 
fydd materion yn ymwneud ag 
ail-lunio’n cael eu trafod.  

 
(3) BOD y defnydd o bwerau dirprwyedig y Swyddog Monitro mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau mewn perthynas â chais y 
Cynghorydd Burnett am oddefeb yn Atodiad 2 i'r adroddiad yn cael ei nodi. 
 
(4) BOD cyfarfod arbennig o'r Pwyllgor Safonau yn cael ei drefnu cyn toriad 
mis Awst i ystyried y ceisiadau hwyr (ac eithrio'r ceisiadau ail-lunio hwyr a 
dderbyniwyd fel y cyfeiriwyd atynt ym Mhenderfyniad 2 uchod) am oddefebau a 
dderbyniwyd ar ôl i'r agenda ar gyfer y cyfarfod gael ei hanfon ar 23 Mehefin, 
2022.  
 
(5) BOD holl Gynghorwyr Bro Morgannwg a Chlercod Cynghorau Tref a 
Chymuned yn cael gwybod, os bydd angen ystyried unrhyw geisiadau pellach am 
oddefeb yng nghyfarfod y Pwyllgor Safonau Arbennig, i'w trefnu cyn y toriad, bod 
yn rhaid i bob cais ddod i law cyn i'r agenda gael ei hanfon.   
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1a2) Cydymffurfio â'r rheoliadau a'r rhwymedigaethau ar gyfer rhoi caniatâd i 
siarad a phleidleisio. 
  
(3) O ystyried defnyddio pwerau dirprwyedig o dan Gyfansoddiad y Cyngor.  
 
(4&5) O ystyried nifer y ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl i'r agenda gael ei hanfon ac 
ystyried unrhyw geisiadau pellach cyn i'r agenda gael ei hanfon.   
 
 
89 SYLWADAU GAN AELODAU ANNIBYNNOL O GYFARFODYDD 
PWYLLGORAU CYNGHORAU TREF A CHYMUNED (SW/PGCD) –  
 
Pwrpas yr adroddiad oedd rhoi trosolwg o arsylwadau i'r Pwyllgor. 
 
Un o rolau'r Pwyllgor Safonau oedd hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel 
gan Gynghorwyr, Aelodau Cyfetholedig a chynrychiolwyr Eglwys a Rhiant-
Lywodraethwyr y Cyngor. 
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Er mwyn cynorthwyo'r broses hon, ym mis Mawrth 2018, cytunodd Aelodau 
Annibynnol y Pwyllgor Safonau i arsylwi ar Gyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg 
ac adroddwyd amdanynt i’r Pwyllgor Safonau.  Ym mis Mawrth 2019 estynnwyd y 
broses uchod i arsylwadau hefyd yn cael eu cynnal o gyfarfodydd Cynghorau Tref 
a Chymuned (CTCh).  
 
Cyflwynwyd adroddiadau adborth mewn perthynas â'r arsylwadau a wnaed i'r 
Swyddog Monitro yn ogystal â diweddariadau generig llafar o'r adroddiadau'n cael 
eu cyflwyno i'r Pwyllgor Safonau gan Aelodau Annibynnol yn rheolaidd.  Gwnaed 
unrhyw sylwadau a oedd yn gofyn am drafodaeth benodol gyda Phrif Weithredwr 
Cyngor Bro Morgannwg neu Gadeirydd Pwyllgor a Chlerc / Cadeirydd CTCh gan y 
Swyddog Monitro a /neu'r Prif Swyddog Craffu a Gwasanaethau Democrataidd.  
Gan ystyried yr uchod, cyflwynwyd adroddiad trosolwg a gwersi a ddysgwyd o'r 
holl ymweliadau a gynhaliwyd hefyd i gyfarfod y Pwyllgor Safonau i'w hystyried ym 
mis Mawrth 2022.   
 
Wrth ystyried y goblygiadau i adnoddau, derbyniwyd y byddai nifer o uwch 
swyddogion y Cyngor a Swyddogion Gwasanaethau Democrataidd yn bresennol 
yng nghyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg, byddai gofyn i swyddogion o'r fath 
gyfeirio unrhyw faterion yr oeddent yn ystyried eu bod yn gofyn am sylw, a/neu 
unrhyw awgrymiadau am welliant sy'n deillio o gyfarfodydd o'r fath i'r Swyddog 
Monitro gyda'r bwriad o adrodd y rhain i'r Pwyllgor Safonau fel y bo'n briodol.   
 
O ran arsylwadau Cynghorau Tref a Chymuned cytunwyd fel yr argymhellwyd o 
fewn yr adroddiad bod Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau yn ymweld â phob 
un o'r CTChau er mwyn i arsylwadau gael eu gwneud.  Yn dilyn hynny gofynnwyd 
i'r Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd ddarparu rhestr o gyfarfodydd 
CTCh yn y dyfodol i Aelodau Annibynnol eu hystyried.  Derbyniwyd hefyd yn ystod 
y Flwyddyn Ddinesig lle gallai'r Swyddog Monitro fod â phryderon penodol y bydd 
cyfarfodydd CTCh a Chyngor Bro Morgannwg ychwanegol a/ neu benodol yn cael 
eu harsylwi gan Aelod Annibynnol.   
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD yr adroddiad a'r adborth a gafwyd yn y cyfarfod mewn perthynas â'r 
ymweliad arsylwi a gynhaliwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau i Gyngor 
Cymuned Sili a Larnog yn cael eu derbyn.   
 
(2) DYLID nodi y bydd amserlen newydd o gyfarfodydd Cynghorau Tref a 
Chymuned yn cael ei pharatoi a'i hanfon dros e-bost at Aelodau Annibynnol y 
Pwyllgor Safonau er mwyn i sylwadau gael eu cynnal yn dechrau o fis Medi 2022.   
 
(3) BOD yn cael ei dderbyn y gall y Swyddog Monitro ar unrhyw adeg yn ystod 
y flwyddyn (Medi 2022 i Awst 2023) gynghori y dylai cyfarfodydd ychwanegol, 
penodol Cyngor Bro Morgannwg a Chyngorau Tref a Chymuned gael eu harsylwi. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-3) Wedi ystyried yr arsylwadau a wnaed a rôl y Pwyllgor Safonau 
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90 ADRODDIAD ADBORTH YN DILYN HYFFORDDIANT AR Y COD 
YMDDYGIAD A FFRAMWAITH SAFONAU MOESEGOL I GYNGHORWYR BRO 
MORGANNWG AC AELODAU LLEYG / CYFETHOLEDIG GAN Y SWYDDOG 
MONITRO A HYFFORDDIANT AR Y COD YMDDYGIAD A FFRAMWAITH 
SAFONAU MOESEGOL I GYNGHORAU TREF A CHYMUNED GAN Y 
SWYDDOG MONITRO AC UN LLAIS CYMRU (SW/PGCD) –  
 
Rhoddwyd diweddariad i'r Pwyllgor ar y cynnydd yn ymwneud â hyfforddiant Cod 
Ymddygiad a gynhaliwyd gydag Aelodau Etholedig ac Aelodau Cyfetholedig/Lleyg 
Cyngor Bro Morgannwg gan y Swyddog Monitro, Debbie Marles.  Rhoddodd yr 
adroddiad hefyd ddiweddariad cynnydd i'r Pwyllgor yn ymwneud â hyfforddiant 
Cod Ymddygiad a gomisiynwyd gan y Swyddog Monitro, Debbie Marles ac a 
gynhaliwyd gan Paul Egan o Un Llais Cymru. 
 
Achubodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i'r Swyddog Monitro a'r Prif Swyddog 
Gwasanaethau Democrataidd am y swm sylweddol o waith yr oeddent wedi'i 
wneud mewn perthynas â'r hyfforddiant a ategwyd gan Aelodau'r Pwyllgor 
Safonau, ac yn dilyn hynny  
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD y diweddariad cynnydd mewn perthynas â'r hyfforddiant a gynhaliwyd 
gydag Aelodau Etholedig Cyngor Bro Morgannwg yn cael ei nodi.  
 
(2) BOD y diweddariad ar yr hyfforddiant a gomisiynwyd ar gyfer Cynghorau 
Tref a Chymuned ym Mro Morgannwg gan y Swyddog Monitro yn cael ei nodi. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-2) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad. 
 
 
91 CYFARFODYDD SWYDDOG MONITRO GYDA CHLERCOD 
CYNGHORAU TREF A CHYMUNED (SW/PGCD) –  
 
Pwrpas yr adroddiad oedd rhoi diweddariad i'r Pwyllgor o'r cyfarfod a gynhaliwyd 
ar 15 Mehefin, 2022 rhwng y Swyddog Monitro a Chlercod Cynghorau Tref a 
Chymuned (CTChau). 
 
Un o rolau'r Pwyllgor Safonau oedd hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel 
gan Gynghorwyr, Aelodau Cyfetholedig a chynrychiolwyr Eglwys a Rhiant-
Lywodraethwyr y Cyngor.  Er mwyn cynorthwyo gyda’r broses hon, cynhaliodd y 
Swyddog Monitro gyfarfodydd gyda Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned i 
ddarparu cyfleoedd i drafod materion perthnasol i'r ddwy ochr, i roi sylw i 
egwyddorion safonau mewn bywyd cyhoeddus ac i ddarparu cyfleoedd 
rhwydweithio. 
 
Yn ystod y pandemig roedd cyfarfodydd y Clercod wedi cael eu gohirio, ond ers 
hynny roedd cyfarfodydd wedi ailddechrau gyda dau yn cael eu cynnal yn 2021 ar 
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21 Ebrill, 2021 a 24 Tachwedd, 2021 a'r diweddaraf wedi’i gynnal ar 15 Mehefin, 
2022. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod yr arsylwadau generig a gynhaliwyd gan 
Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau ers y cyfarfod diwethaf ar 24 Roedd 
Tachwedd, 2021 wedi cael ei adrodd i gyfarfod y Clercod ar 15 Mehefin, 2022 a 
cafodd recordiad o gyfarfod y Clercod ar 15 Mehefin, 2022 hefyd ei anfon ymlaen 
at holl Glercod CTChau am eu gwybodaeth. 
 
Roedd materion eraill a ystyriwyd yng nghyfarfod y Clercod ym mis Mehefin 2022 
yn cynnwys trafodaeth yn ymwneud â Chanllawiau Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru, darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 ac Ymgyrch Chwythu'r Chwiban Cyngor Bro Morgannwg. 
 
PENDERFYNWYD – BOD yr adroddiad mewn perthynas â chyfarfod y Swyddog 
Monitro gyda’r Clercod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2022 yn cael ei nodi. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Wedi ystyried y trafodaethau yn y cyfarfod ar 15 Mehefin 2022. 
 
 
92 MATERION I'W HYSTYRIED: CYFARFOD AG ARWEINWYR GRWPIAU, 
FFORWM SAFONAU CYMRU GYFAN, CYNNYDD O RAN ARGYMHELLION 
ADRODDIAD RICHARD PENN, DIWEDDARIAD AR YMGYNGHORIAD 
LLYWODRAETH CYMRU AR Y SAFONAU YMDDYGIAD CANLLAWIAU 
STATUDOL A DATGANIADAU O DDIDDORDEB I GYNRYCHIOLYDD Y 
CYNGOR CYMUNED AR Y PWYLLGOR SAFONAU (SW/PGCD) –  
 
Rhoddodd yr adroddiad ddiweddariad i'r Pwyllgor ar faterion a adroddwyd yn 
flaenorol i'r Pwyllgor fel isod: 
 
• Dyletswyddau Arweinwyr a Grwpiau Gwleidyddol mewn perthynas â 

safonau ymddygiad o dan Adran 62 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021;  

• Fforwm Safonau Cymru Gyfan;  
• Diweddariad ynghylch Adolygiad o Fframwaith Safonau Moesegol yng 

Nghymru a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan 
Argymhellion Richard Penn, Diweddariad ar Ymgynghoriad Llywodraeth 
Cymru ar y Safonau Ymddygiad Canllawiau Statudol a Datganiadau o 
Ddiddordeb i Gynrychiolydd y Cyngor Cymuned ar y Pwyllgor Safonau. 

 
Achubodd y Swyddog Monitro ar y cyfle hefyd i gynghori'r Pwyllgor bod Fforwm 
Safonau Cymru Gyfan yn ychwanegol i'r Gynhadledd Safonau Blynyddol ac yn 
gyfle i rannu arferion gorau.  Roedd Grŵp Swyddogion Monitro Cymru Gyfan 
wrthi'n ystyried Cylch Gorchwyl y Fforwm ac fe fyddai'r Pwyllgor Safonau yn cael 
gwybod am gynnydd maes o law. 
 
Yn dilyn trafodaeth ynglŷn â phenodiad cynrychiolydd Cynghorau Tref a 
Chymuned ar y Pwyllgor Safonau, roedd tymor Swyddfa'r Cynghorydd Cuddy o 
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dan y ddeddfwriaeth wedi dod i ben ac roedd cais am gynrychiolydd newydd gan 
bob Cyngor Tref a Chymuned ym Mro Morgannwg.  Byddai'r Pwyllgor yn cael ei 
gynghori maes o law yn dilyn enwebiadau i'w penodi.   
 
Yna  
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) Y dylid gofyn i'r Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, 
wneud trefniadau i gyfarfod ag Arweinwyr Grwpiau, cyn y toriad, i drafod gofynion 
Adran 62 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 gyda'r bwriad o 
gyflwyno adroddiad pellach i'r Pwyllgor Safonau maes o law.   
 
(2) DYLID nodi y bydd diweddariad pellach yn cael ei ddarparu maes o law i'r 
Pwyllgor Safonau ynghylch sefydlu Fforwm Safonau Cymru Gyfan.  
 
(3) YN dilyn y cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru a grŵp bach o Swyddogion Monitro mewn perthynas ag 
ymgynghoriad rhagarweiniol y Fframwaith Safonau Moesegol (fel y cyfeirir ato yn 
yr adroddiad) cyflwynir adroddiad diweddaru cynnydd pellach i'r Pwyllgor Safonau.  
 
(4) BOD y cynnydd o ran cyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â'r canllawiau statudol drafft ar Safonau Ymddygiad yn cael ei nodi.  
 
(5) BOD y cynnydd o ran ceisio datganiadau o ddiddordeb gan Gynghorau Tref 
a Chymuned ym Mro Morgannwg gyda'r bwriad o benodi cynrychiolydd Cyngor 
Cymuned i'r Pwyllgor Safonau yn cael ei nodi.  
 
(6) GAN FOD cyfnod y Cynghorydd Cuddy yn y swydd yn dod i ben fel 
cynrychiolydd y Cynghorwyr Tref a Chymuned ar y Pwyllgor Safonau, dylid anfon 
llythyr i fynegi gwerthfawrogiad y Pwyllgorau Safonau o'i wasanaeth a'i ymroddiad. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-5) Er mwyn rhoi gwybod i Aelodau o'r cynnydd mewn perthynas â'r materion. 
 
(6) Er mwyn cydnabod y gwasanaeth a ddarparwyd gan y Cynghorydd Cuddy 
a gwerthfawrogiad y Pwyllgor. 
 
 
93 GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CYMRU (SW/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 
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. 
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PENDERFYNWYD – Nodi cynnwys yr adroddiad, gan ystyried y byddai 
diweddariad ar yr ohebiaeth a dderbyniwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru ac y byddai unrhyw faterion sy'n codi dan Ran II yr adroddiad 
yn cael eu hystyried dan Ran II yr agenda. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
I hysbysu’r Aelodau o’r Pwyllgor.  
 
 
94 GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD – 
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod 
y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes 
ganlynol ar y sail ei bod yn debygol o gynnwys datgeliad o wybodaeth eithriedig 
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. 
 
 
95 GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CYMRU (SW/PGCD) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 
14) –  
 
Fel yr amlinellwyd yn Rhan I o'r agenda, cytunwyd gan y Pwyllgor Safonau bod 
eitem sefydlog yn 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 aros yn 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 – Nodi’r wybodaeth gyfrinachol a roddwyd gan y Swyddog 
Monitro yn y cyfarfod. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
Wedi ystyried gohebiaeth a dderbyniwyd gan yr Ombwdsmon, gan nodi ei bod yn 
gyfrinachol ar hyn o bryd.  
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