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Democratic/Decision Notices/Standards 
22-10-06 - Welsh 

PWYLLGOR SAFONAU 
 
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod, 6 Hydref, 2022. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: R. Hendicott (Cadeirydd); L. Tinsley Is-Gadeirydd); P. Hallett a 
G. Watkins (Aelodau Annibynnol), Cynghorwyr J.E. Charles a C.P. Franks. 
 
 
EITEM AGENDA 1.  YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan R. Alexander (Aelodau Annibynnol) a Cynghorydd 
R.M. Birch. 
 
 
EITEM AGENDA 2.  COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
23 Mehefin, 2022 a’r Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf, 2022  fel 
cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Gwnaeth y Cynghorydd Franks ddatganiad o ddiddordeb yn eitem 4 ar yr agenda - 
Ceisiadau am Ollyngiad - mewn perthynas â’r ceisiadau a gyflwynwyd gan y 
Cynghorydd K. Hatton a’r Cynghorydd K. Shaw yn yr ystyr ei fod hefyd yn aelod o’r 
sefydliadau y gwnaed cais amdanynt a gadawodd y cyfarfod pan gyflwynwyd y 
ceisiadau. oedd i'w hystyried. 
 
 
EITEM AGENDA 4.  CAIS AM GANIATÂD (SW/PGCD) –  
 
PENDERFYNWYD –   
 
(1) BOD gollyngiadau fel y'u nodir yn yr atodlen isod yn cael eu caniatáu hyd at 
ddyddiad yr Etholiadau Llywodraeth Leol nesaf: 
 

Aelod sy'n Gofyn am 
Ollyngiad 

Paragraff(au) 
Rheoliadau 

Pwyllgorau Safonau 
(Caniatáu 

Gollyngiadau) 
(Cymru) 2001 - y 

Caniateir 
Gollyngiadau oddi 

Penderfyniad 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Standards/2022/22-10-06.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=GjH6hj1xgPE&list=PLzt4i14pgqIHxpsAQ4IkMdLXlwDunodjw&index=1
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tanynt ac y gwnaed 
cais amdanynt oddi 

tanynt 

Y Cynghorydd J. Aviet (a), (d) a (dd)  Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio ar faterion yng 
nghyfarfodydd Cyngor Bro 

Morgannwg yn ymwneud ag 
adolygu cyflogaeth y Cyngor, 
telerau ac amodau cyflogeion, 
yng ngolwg aelod o'r teulu'n 

cael ei gyflogi gan yr 
awdurdod. 

Y Cynghorydd R.M. Birch (ch), (dd) ac (e) Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio ar bynciau sy'n 

gysylltiedig â rhaglen ail-lunio 
gwasanaethau Cyngor Bro 

Morgannwg pan gânt eu trafod 
yng nghyfarfodydd Cyngor Bro 

Morgannwg a Chyngor Tref 
Penarth fel y bo'n briodol. 

Y Cynghorydd R.M. Birch (c), (ch), (dd) ac (e) Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 
sy'n ymwneud ag Ysgol y Deri, 
Penarth yn cael eu trafod yng 

nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg.  

Y Cynghorydd Cymuned 
K. Hatton 

(ch), (d), (dd) ac (f) Caniatáu gollyngiad i siarad yn 
unig, yng nghyfarfodydd 
Cyngor Cymuned Dinas 

Powys, ar faterion yn ymwneud 
â rheoli rhandiroedd fel aelod o 

Is-bwyllgor Tiroedd Comin a 
Mannau Agored. 

Y Cynghorydd Cymuned 
K. Hatton  

(ch), (d), (dd) ac (f) Caniatáu gollyngiad i siarad yn 
unig, yng nghyfarfodydd 
Cyngor Cymuned Dinas 

Powys, ar faterion yn ymwneud 
â Llyfrgell a Chanolfan 

Weithgareddau Dinas Powys. 

Y Cynghorydd Cymuned 
K. Hatton 

(d), (dd) ac (f) Caniatáu gollyngiad i siarad yn 
unig, yng nghyfarfodydd 
Cyngor Cymuned Dinas 

Powys, ar faterion sy'n effeithio 
ar Seel Park. 

Y Cynghorydd Cymuned 
K. Hatton 

(h) Caniatáu gollyngiad i siarad yn 
unig, yng nghyfarfodydd 
Cyngor Cymuned Dinas 

Powys, ar faterion sy'n effeithio 
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ar Dinas Powys Voluntary 
Concern. 

Y Cynghorydd Cymuned 
P. King 

(a) Caniatáu gollyngiad i siarad yn 
unig, yng nghyfarfodydd 

Cyngor Cymuned Llandochau 
ar faterion sy’n ymwneud â 
Phwyllgor Sefydliad Coffa 

Rhyfel Llandochau a Lecwydd 
fel Prif Ymddiriedolwr 

Y Cynghorydd B. Loveluck-
Edwards  

(ch), (dd) ac (e) Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio yng nghyfarfodydd 

Cyngor Bro Morgannwg ar 
faterion cyffredinol yn 
ymwneud ag adolygu 

cyflogaeth y Cyngor, telerau ac 
amodau cyflogeion neu ymateb 

i honiadau'n ymwneud â 
materion amddiffyn plant neu 

ddiogelu plant, mewn 
perthynas â chael eu cyflogi fel 

gweithiwr achos rhanbarthol 
llawn amser ar gyfer NASUWT. 

Pan gyfeirir at achosion 
penodol i siarad ar faterion fel 

yr amlinellir uchod yn unig. 

Y Cynghorydd B. Loveluck-
Edwards  

(c), (ch), (dd) ac (e)  Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 

sy'n ymwneud ag Ysgol 
Uwchradd Gatholig Sant 
Richard Gwyn yn cael eu 
trafod yng nghyfarfodydd 
Cyngor Bro Morgannwg.  

Y Cynghorydd Cymuned 
K. Shaw 

(ch), (d), (dd) ac (f) Caniatáu gollyngiad i siarad yn 
unig, yng nghyfarfodydd 
Cyngor Cymuned Dinas 

Powys, ar faterion sy'n effeithio 
ar Seel Park. 

Y Cynghorydd M.R. Wilson (c), (ch), (dd) ac (e) Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 
sy'n ymwneud ag Ysgol y Deri, 
Penarth  yn cael eu trafod yng 

nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg.  

 
(2) BOD y ceisiadau am ollyngiad hwyr canlynol fel y'u nodir yn yr atodlen isod yn 
cael eu caniatáu hyd at ddyddiad yr Etholiadau Llywodraeth Leol nesaf:  
  

Aelod sy'n Gofyn am 
Ollyngiad 

Paragraff(au) 
Rheoliadau'r 

Penderfyniad 
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Pwyllgor Safonau 
(Caniatáu 

Gollyngiadau) 
(Cymru) 2001 - y 

caniateir 
gollyngiadau oddi 

tanynt ac y gwnaed 
cais amdanynt oddi 

tanynt 

Y Cynghorydd J. Aviet (ch), (d), (dd) ac (ff) Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 

sy'n ymwneud ag Ysgol 
Gynradd a Meithrinfa Gatholig 
Santes Helen yn cael eu trafod 
yng nghyfarfodydd Cyngor Bro 

Morgannwg.  

Y Cynghorydd J. Protheroe (e)  Caniatáu gollyngiad i siarad a 
phleidleisio pan fydd materion 
sy'n ymwneud ag Ysgol Gyfun 
y Bont-faen yn cael eu trafod 

yng nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg.  

 
Rheswm dros y penderfyniadau 
 
(1&2) Cydymffurfio â'r rheoliadau a'r rhwymedigaethau ar gyfer rhoi caniatâd i 
siarad a phleidleisio. 
 
 
EITEM AGENDA 5.   SYLWADAU GAN AELODAU ANNIBYNNOL O 
GYFARFODYDD PWYLLGORAU CYNGHORAU TREF A CHYMUNED  
(SW/PGCD) – 
 
PENDERFYNWYD –   
 
(1) NODI nad oedd unrhyw ymweliadau arsylwadau wedi digwydd ers y cyfarfod 
diwethaf fodd bynnag roedd Aelodau Annibynnol i fod i ddechrau ymweliadau arsylwi 
ar Gynghorau Tref a Chymuned cyn bo hir.   
 
(2) BOD y rhestr o gyfarfodydd Cynghorau Tref a Chymuned ynghlwm yn Atodiad 
1 i'r adroddiad yn cael ei nodi. 
 
(3) DERBYN y gall y Swyddog Monitro ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn 
gynghori y dylai cyfarfodydd Cynghorau Tref a Chymuned ychwanegol, penodol gael 
eu harsylwi. 
 
Rheswm dros y penderfyniadau 
 
(1-3)  Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 



5 
 

Democratic/Decision Notices/Standards 
22-10-06 - Welsh 

 
 
 
 
EITEM AGENDA 6.   ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON 
OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 2021/22 (SW/PGCD) – 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 7.   DYLETSWYDD ARWEINWYR GRWPIAU 
GWLEIDYDDOL O DAN ADRAN 62 O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL AC 
ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 MEWN PERTHYNAS Â SAFONAU YMDDYGIAD 
(SW/PGCD) – 
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD yr adroddiad yn cael ei nodi. 
 
(2) BOD y trefniadau adrodd gan Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol, fel yr amlinellir 
yn yr adroddiad, yn cael ei gymeradwyo a bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r 
Swyddog Monitro mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau i gwblhau / 
diwygio fel y bo'n briodol y proforma sydd ynghlwm yn Atodiad 1 i'r adroddiad.   
 
Rheswm dros y penderfyniadau 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 8.  DIWEDDARIAD AR Y FFORWM CENEDLAETHOL 
(SW/PGCD) – 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 9.  GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU (SW/PGCD) – 
 
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. 
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Rheswm dros y penderfyniad 
 
I hysbysu’r Aelodau o’r Pwyllgor.  
 
 
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. 
 
 
EITEM AGENDA 11. GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU (SW/PGCD) (GWYBODAETH 
EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 14) - 
 
PENDERFYNWYD – NODI’r wybodaeth gyfrinachol a roddwyd gan y Dirprwy 
Swyddog Monitro yn y cyfarfod. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Wedi ystyried gohebiaeth a dderbyniwyd gan yr Ombwdsmon, gan nodi ei bod yn 
gyfrinachol ar hyn o bryd.  
 


