
 
 

 

  

GŴYS A RHAGLEN 
 

 

SUMMONS AND AGENDA 
 

 
ar gyfer 

 
 

for a 
 

 
CYFARFOD ARBENNIG RHITHIOL 

O GYNGOR SIR 
YNYS MÔN 

 
 

VIRTUAL EXTRAORDINARY 
MEETING OF THE  

ISLE OF ANGLESEY 
COUNTY COUNCIL 

 
 

ar 
 

 

on 
 

 

  

DYDD LLUN,  
25 EBRILL 2022 

MONDAY, 
25 APRIL, 2022 

am 11.00 o’r gloch yb at 11.00 am 

 

Dogfen ir Cyhoedd



 

 

Nodwch os gwelwch yn dda fod cyfarfodydd y Pwyllgor yn cael eu ffrydio ar gyfer eu 
darlledu’n fyw a’u darlledu ar wefan y Cyngor. Mae’r Awdudrod yn Rheolydd Data dan y 
Ddeddf Diogelu Data a bydd data a gesglir yn ystod y ffrydio byw hwn yn cael ei gadw’n 
unol â pholisi cytunedig yr Awdurdod. 

  
 

 
R H A G L E N 

 
 

1.    DATGANIAD O DDIDDORDEB   

 I dderbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag 
unrhyw eitem o fusnes.  
 

2.   I DDERBYN UNRHYW GYHOEDDIADAU GAN Y CADEIRYDD, ARWEINYDD Y 
CYNGOR NEU’R PRIF WEITHREDWR   

 

3.    PROTOCOL CYN-ETHOLIAD AR GYFER GWEITHWYR AC AELODAU 
ETHOLEDIG - ETHOLIADAU LLYWODRAETH LEOL- 5 MAI, 2022   

 Derbyn cyflwyniad gan y Swyddog Monitro mewn perthynas a Protocol Cyn-

Etholiad ar gyfer Gweithwyr ac Aelodau Etholedig – Etholiadau Llywodareth Leol – 
5 Mai, 2022.  

 

4.    NEWIDIADAU I'R CYFANSODDIAD   

 Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y 
Cyngor)/Swyddog Monitro Dros Dro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 25 

Ebrill 2022. 
 

5.    PENODI AELODAU LLEYG AR Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC 
ARCHWILIO   

 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Archwilio a Risg, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio ar 19 Ebrill 2022. 
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Protocol Cyn-Etholiad ar gyfer gweithwyr ac aelodau etholedig 
 

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau 5 Mai 2022 
 

Cyflwyniad 
 
Bwriad y canllaw hwn yw hysbysu gweithwyr ac aelodau etholedig y Cyngor yn ystod y 
cyfnod cyn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai eleni a elwir y "Cyfnod Cyn-Etholiad". 
 
Bydd Etholiadau'r Cyngor (Bwrdeistref) Sirol a Chynghorau Tref a Chymuned yn cael eu 
cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022. Bydd rhybudd ffurfiol o’r etholiadau’n cael eu cyhoeddi 
18 Mawrth 2022 a gelwir y cyfnod rhwng y dyddiad hwn a chau’r pôl ar 5 Mai y ‘cyfnod 
cyn-etholiad’.    (Ni ddylid defnyddio’r term ‘Purdah’). 
 
Yn ystod cyfnod yr etholiadau, rhaid i’r Cyngor sicrhau ei fod yn parhau’n ddiduedd. Ni 
ddylai’r Cyngor ddefnyddio na rhoi’r argraff o ddefnyddio arian cyhoeddus i hyrwyddo un 
ymgeisydd/ plaid wleidyddol neu ei bolisïau/ eu polisïau dros un arall.  
 
Rhaid i weithwyr:-  
 

a) Ddilyn cyngor ar y cyswllt gyda chynghorwyr a ffigyrau gwleidyddol eraill 
b) atal unrhyw awgrym o ddefnydd gwleidyddol anghyfiawn o adnoddau’r Cyngor i 

bwrpas hyrwyddo unrhyw ymgeisydd neu blaid wleidyddol 
c) osgoi cyhoeddi datganiadau a ellir eu hystyried fel dadleuol a chan hynny’n rhoi 

mantais neu anfantais wleidyddol i un ymgeisydd neu blaid ar draul un arall. 
 

Bydd rhestr lawn o’r ymgeiswyr yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor a sianelau 
cyfryngau eraill. 
 
Bydd y Cynghorwyr presennol yn parhau i weithredu fel aelodau tan ddydd Llun 9 Mai 
2022, pan fydd yr aelodau newydd a etholwyd ddydd Iau 5 Mai 2022 yn cymryd eu 
swydd yn ffurfiol. 

 
CANLLAWIAU I GYNGHORWYR  

 
Ni ddylai Cynghorwyr sy’n gwasanaethu geisio defnyddio eu swydd fel Aelodau i gael 
gwasanaeth breiniol oddi wrth y Cyngor mewn perthynas â; 

• cyhoeddi a defnyddio gwybodaeth gyfrinachol 
• defnyddio eiddo’r Cyngor 
• defnyddio amser staff 
• ymweld â sefydliadau’r Cyngor 
• Darparu triniaeth ffafriol i’w hetholwyr 

 
Dylai unrhyw gyfleusterau neu adnoddau a ddarperir gan y Cyngor i’r aelodau i wneud 
eu dyletswyddau fel cynghorwyr gael eu defnyddio ar gyfer y dyletswyddau hynny yn 
unig ac nid ar gyfer unrhyw ddibenion ymgyrchu. Gallant barhau i ddefnyddio 
adnoddau’r Cyngor ar gyfer dyletswyddau’r Cyngor yn ystod y cyfnod cyn etholiad. 
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Fodd bynnag, ni ddylid eu defnyddio ar gyfer ymgyrchu etholiadol neu ganfasio.   Mae 
hyn yn cynnwys cefnogaeth gan y Gwasanaethau Aelodau.  Er mwyn osgoi unrhyw 
amheuaeth, ni ddylai Aelodau ddefnyddio unrhyw galedwedd neu becynnau TGCh a 
ddarperir gan y Cyngor chwaith, gan gynnwys cyfleusterau e-bost, at unrhyw ddiben 
sy'n gysylltiedig â'u hymgyrch etholiadol. 
 
CANLLAWIAU I WEITHWYR  

 
Dylai staff weithredu'n deg ac yn ddiduedd bob amser tuag at yr holl ymgeiswyr. Yn eu 
rhinwedd proffesiynol, ni ddylent gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd a allai eu 
cysylltu gyda neu ymddangos i ffafrio unrhyw ymgeisydd neu blaid wleidyddol. 

 
Dylid ymdrin ag unrhyw ohebiaeth, ymholiadau ac unrhyw ddarpariaeth a ganiateir o 
gyfleusterau neu wybodaeth yn deg rhwng ymgeiswyr, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw 
fantais neu ffafriaeth arbennig yn cael ei roi. Yn gyffredinol, mae ganddynt hawl i’r un 
wybodaeth a mynediad i’r un adeiladau ag sydd gan y cyhoedd. Os oes gennych 
unrhyw amheuon ynghylch ym mha rinwedd mae person yn gweithredu, dylech wirio 
hyn a siarad gyda’r Swyddog Canlyniadau neu ei aelodau staff uwch. 

 
Mae holl gyhoeddusrwydd y cyngor â’r posibilrwydd o fod yn sensitif yn y cyfnod sy’n 
arwain at yr etholiadau. Efallai bydd Cynghorwyr presennol yn sefyll i’w hailethol ac 
efallai bydd nifer o aelodau etholedig Ynys Môn yn gysylltiedig ag ymgyrchoedd 
etholiadol fel asiantau neu ymgyrchwyr.  

 
Dylai gweithwyr fod yn ofalus i beidio â rhoi, neu i gael eu gweld yn rhoi, mwy o 
amlygrwydd mewn unrhyw gyhoeddusrwydd i Gynghorwyr presennol dros ymgeiswyr 
eraill ar gyfer y seddi y byddant yn cystadlu drostynt.   
 
Ni ddylid arddangos unrhyw bosteri gwleidyddol na deunydd etholiad tebyg mewn 
unrhyw swyddfa neu sefydliad y Cyngor neu ar geir a ddefnyddir gan staff ar gyfer 
busnes swyddogol neu sy'n cael eu parcio ym meysydd parcio swyddfeydd y Cyngor. 
 
Yn yr un modd, ni ddylai unrhyw ddeunydd gwleidyddol / etholiad o'r fath gael ei 
arddangos gan unrhyw gontractwr neu wirfoddolwr sy'n gweithio gyda neu ar ran y 
Cyngor. Dylai staff wneud hyn yn glir mewn unrhyw gontractau neu Gytundebau Lefel 
Gwasanaeth perthnasol gyda'r Cyngor. 
 
Ni ddylid defnyddio eiddo'r Cyngor mewn unrhyw ffordd i hyrwyddo neu ddangos 
unrhyw arwydd o ffafriaeth neu gefnogaeth ar gyfer unrhyw ymgeisydd unigol neu blaid 
wleidyddol. Gellir caniatáu ffotograffau cyffredinol o du allan i adeilad y Cyngor o du 
allan i'r safle ar yr amod nad ydynt yn cael eu defnyddio i fanteisio neu dangos barn y 
Cyngor neu unrhyw un o'r disgyblion, preswylwyr neu staff sy'n gweithio yn y safle 
hwnnw. 
 
Mae amgylchiadau lle gellir defnyddio adeiladau cyhoeddus ar gyfer cyfarfodydd 
cyhoeddus mewn cysylltiad â'r etholiadau.  Os cysylltir â chi i ganiatáu defnydd o'r fath, 
cysylltwch ag aelod uwch o'r tîm etholiadol am gyngor cyn cymeradwyo defnydd o'r fath. 
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Staff mewn Swyddi dan Gyfyngiadau Gwleidyddol 
 

Ni chaniateir i'r staff hynny y mae eu swyddi wedi cael eu nodi fel bod ‘dan gyfyngiadau 
gwleidyddol’ i gymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch gwleidyddol. Mae hyn yn 
berthnasol bob amser, yn ystod oriau gwaith a thu allan ac nid yn ystod y cyfnod cyn yr 
etholiad yn unig. Y prif weithgareddau gwaharddedig i’r swyddogion hyn yw:  

 
• Bod yn ymgeisydd i'w ethol i Dŷ'r Cyffredin, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd neu'r Awdurdod Lleol;  
• Gweithredu fel asiant ar gyfer ymgeisydd i’w ethol i un o'r cyrff uchod;  
• Bod yn swyddog plaid wleidyddol neu un sy'n gweithredu ar ran ymgeisydd i'w 

ethol i un o'r cyrff uchod  
• Canfasio ar ran plaid wleidyddol neu ar ran ymgeisydd;  
• Siarad â'r cyhoedd neu i ran o'r cyhoedd gyda'r bwriad ymddangosiadol o 

effeithio ar gefnogaeth ar gyfer ymgeisydd neu blaid wleidyddol; a  
• Chyhoeddi unrhyw waith ysgrifenedig sy'n ymddangos ei fod â’r bwriad o effeithio 

ar gefnogaeth gyhoeddus ar gyfer ymgeisydd neu blaid wleidyddol 
• Cymryd rhan mewn trafodaeth wleidyddol weithredol gydag ymgeiswyr neu 

bleidiau drwy gyfryngau cymdeithasol.  Yn hyn o beth y dylai staff dan 
gyfyngiadau o'r fath hefyd yn osgoi "hoffi", "dilyn" neu "gyfeillio" ymgeiswyr neu 
bleidiau gwleidyddol ar gyfryngau cymdeithasol. 

 
Canfasio  

 
Gall cwestiynau godi dros ymgeiswyr sy'n dymuno canfasio am gefnogaeth yn 
sefydliadau sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor megis llety â gwasanaeth warden. 
Dymuniadau'r preswylwyr / defnyddwyr ddylai fod yr ystyriaeth gyntaf; yr ail yw triniaeth 
deg a diduedd o'r holl ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol.  Felly mae'n rhaid cynnig yr 
un cyfle i bob ymgeisydd ar gyfer rhanbarth etholiadol penodol. 

 
Cyhoeddusrwydd / Digwyddiadau / Ymweliadau 

 
Caiff cyhoeddusrwydd ei ddiffinio yn eang iawn fel "unrhyw gyfathrebu, ym mha bynnag 
ffurf, a gyfeirir at y cyhoedd yn gyffredinol neu at ran o'r cyhoedd".  Yn ogystal â 
chwmpasu ffurfiau mwy amlwg megis areithiau, taflenni ac erthyglau papur newydd a 
gyhoeddir gan neu ar ran y Cyngor, gall gynnwys nawdd, cyfarfodydd, hyd yn oed lliw 
arddangosfeydd blodau ac ymweliadau Gweinidogol neu swyddogol eraill sy'n cael eu 
cynnal neu y gofynnir amdanynt yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad. 

 
Mae'r ffactorau i'w cadw mewn cof wrth ystyried a yw eitem o gyhoeddusrwydd wedi’i 
wahardd yn cynnwys:  

 
• cynnwys ac arddull y deunydd;  
• amser ac amgylchiadau'r cyhoeddiad;   
• effaith debygol y deunydd ar y rhai y mae wedi’i gyfeirio atynt;  
• a yw'r deunydd yn hyrwyddo neu'n gwrthwynebu safbwynt ar gwestiwn sy'n 

destun dadlau gwleidyddol sy'n gallu cael ei adnabod yn benodol fel safbwynt un 
ymgeisydd ond nid pawb; ac  
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• os yw'r deunydd yn rhan o ymgyrch, yr effaith gyhoeddus y cynllunir i’r ymgyrch 
honno ei chael 
 

 

Yn ystod y cyfnod cyn etholiad, dylid osgoi cyfarfodydd ad-hoc gydag ymgeiswyr a 
gwleidyddion eraill oni bai eu bod yn gyfarfodydd rheolaidd (er enghraifft corff 
partneriaeth) lle byddai'r unigolion dan sylw fel arfer yn cymryd rhan..  
 Felly yn gyffredinol dylai Swyddogion yn ymatal rhag gwahodd gwleidyddion i 
gyfarfodydd / cynadleddau / agoriadau / lansiadau ac ati yn ystod y cyfnod cyn yr 
etholiad. 

 
Dylid osgoi ymweliadau gweinidogol yn ystod y cyfnod etholiad hwn; gellir gofyn am 
gyngor yn ymwneud ag ymweliadau Gweinidogion uniongyrchol oddi wrth y Swyddog 
Canlyniadau neu ei uwch staff etholiadol neu gyfathrebu, a fydd yn rhoi cyngor yn unol 
â hynny. 

 
Dylai pob gweithgarwch hyrwyddo arfaethedig y cyngor gael ei glirio o flaen llaw gyda 
thîm Cyfathrebu Corfforaethol y Cyngor. 

 
Defnyddio eiddo ac adnoddau sy’n berchen i'r Cyngor 
 
Gwaherddir awdurdodau lleol rhag cynorthwyo unrhyw Gynghorydd, Aelodau Cynulliad, 
Aelodau Seneddol, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, ymgeisydd neu asiant i 
gyhoeddi deunydd cyhoeddusrwydd.  Felly, ni ddylid defnyddio cyfleusterau argraffu a 
phostio’r Cyngor ar gyfer argraffu, cyfieithu a phostio cyhoeddusrwydd gwleidyddol ac ni 
ddylai’r Cyngor fod wedi darparu cefnogaeth a / neu adnoddau TGCh i gael ei 
ddefnyddio i dderbyn neu ledaenu deunyddiau cyhoeddusrwydd gwleidyddol. 

 
Tra bod ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol â’r hawl i ddefnyddio ysgolion ac 
ystafelloedd cyfarfod cyhoeddus ar gyfer cyfarfodydd o dan amgylchiadau penodol, fel 
sydd eisoes wedi’i amlinellu, nid yw'n briodol i bosteri neu sticeri parti gwleidyddol 
ymddangos tu mewn, ar neu gerllaw swyddfeydd y Cyngor, cartrefi preswyl, depos, 
ysgolion, cerbydau ac ati.  
  
Gwefannau 
 
Ni fydd deunydd cyhoeddusrwydd o natur wleidyddol yn cael ei ganiatáu ar wefan y 
Cyngor nac unrhyw un o’i dudalennau cyfryngau cymdeithasol.   
 
Ymgynghori 
 
Ni ddylid cynnal ymarferion ymgynghori mawr yn ystod y cyfnod cyn etholiad.  Yr 
eithriad i hyn yw pan fydd gwasanaethau angen ymgymryd ag ymgynghoriad statudol 
e.e. ar geisiadau cynllunio, neu os yw corff allanol e.e. Llywodraeth Cymru yn mynnu 
bod y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad yn ystod y cyfnod hwn.  Os bydd angen 
arweiniad pellach, yna dylech siarad gyda'r Swyddog Canlyniadau neu ei staff uwch. 
 
Busnes arferol y cyngor yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad  
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Nid oes gwaharddiad ar gynnal busnes arferol y Cyngor neu wneud penderfyniadau yn 
ystod y cyfnod cyn etholiad. Fodd bynnag, yn y cyfnod sy’n arwain at fis Mai 2022, 
mae'n debygol y bydd hyd yn oed "busnes fel arfer" yn dod yn fwyfwy gwleidyddol. Bydd 
angen i chi fod yn ofalus i osgoi'r honiad y bydd cynigion swyddog penodol yn effeithio 
ar gefnogaeth ar gyfer un ymgeisydd neu blaid wleidyddol - a gohirio penderfyniad o 
fewn rheswm, os mai felly yw hi.  

 
Cysylltu â'r Wasg 

  
Dylai pob cysylltiad â’r wasg fod trwy dîm Cyfathrebu Corfforaethol y Cyngor. 

 
Bydd cyhoeddusrwydd normal a gynhyrchir gan y Cyngor drwy'r datganiadau i'r wasg 
arferol yn parhau, fel y bydd ymholiadau'r cyfryngau, gan gynnwys, weithiau, y rhai o 
natur ddadleuol. 
 

 
Os byddwch angen arweiniad pellach ar yr isod, cysylltwch â y Swyddog 
Canlyniadau (Swyddfa’r Prif Weithredwr) neu y Tȋm Cyfathrebu Corfforaethol. 
 
 
Gwybodaeth Gefndir 
 
Cod Ymarfer a Argymhellir ar Gyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru 
a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022: https://senedd.cymru/media/npbgbt5u/sub-
ld14871-w.pdf  
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Cyngor Sir Ynys Môn 
Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 

Cyngor Llawn 
Dyddiad: 25 Ebrill, 2022 
Pwnc: Newidiadau i’r Cyfansoddiad 
Aelod(au) Portffolio: Dafydd Rhys Thomas 
Pennaeth 
Gwasanaeth / 
Cyfarwyddwr: 
 

Rhys Hughes 

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

Angela Harwood 
 
AngelaHarwood@ynysnom.gov.uk 

Aelodau Lleol:  Mae’n effeithio’r Cyngor i gyd 
 
 

A –Argymhelliad / argymhellion a rheswm / rhesymau 
1. Bod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i’r Cyngor ei fod yn mabwysiadu’r 

newidiadau i’r Cyfansoddiad a amlinellir yn yr adroddiad hwn a bod y 
Cyngor yn cytuno i wneud y newidiadau a argymhellir. 

 
2. Bod y Cyngor yn cytuno i wneud y newidiadau a argymhellir ac yn 

dirprwyo pŵer i’r Swyddog Monitro wneud y newidiadau sy’n cael eu 
hargymell i’r Cyfansoddiad ynghyd ag unrhyw newidiadau ategol neu 
ganlyniadol sy’n codi. 

 
Cefndir 
 
Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) 
newidiadau i gylch gorchwyl rhai pwyllgorau, yn bennaf y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio a’r Pwyllgor Safonau. 
 
Diwygiwyd y Cyfansoddiad i adlewyrchu’r newidiadau hyn ac mae’r prif 
newidiadau’n ymwneud â’r Pwyllgor Safonau a’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio wedi’u cynnwys yn Atodiad 1 a 2 yr adroddiad hwn (copiau yn 
arddangos y newidiadau a copiau glan yn ymgyrffori’r newidiadau). 
 
Yn ogystal, bydd yr adolygiad ffiniau diweddar yn arwain at gynnydd yn nifer y 
cynghorwyr ar y Cyngor o 30 i 35 ar ôl yr etholiadau. Mae hyn yn golygu y bydd 
angen cynyddu maint rhai pwyllgorau. Lle ceir dewis, cynigir bod nifer y seddi ar 
bwyllgorau’n cael eu cynyddu yn gymesur â’r cynnydd yng nghyfanswm yr 
aelodau etholedig, gyda’r nifer yn cael ei dalgrynnu i fyny lle bo angen. 
 
Mae gan y Cyngor hawl i un uwch gyflog ychwanegol hefyd, ond mater i’r 
Cyngor newydd fydd ystyried sut i’w ddyrannu. 
 
Mae’r newidiadau hyn wedi’u hamlinellu yn y tabl isod. 
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PWYLLGOR DARPARIAETH 
FLAENOROL 

DARPARIAETH 
NEWYDD 

 
Cyngor Llawn 30 Aelod 

 
35 Aelod 

Pwyllgor Gwaith Hyd at 9 Aelod Aros yr un fath 
  

Pwyllgorau Sgriwtini 10 Aelod 12 Aelod 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 

8 Aelod, 1 Aelod Lleyg 8 Aelod a 4 Aelod 
Lleyg 
 

Pwyllgor Safonau* 2 Aelod o’r Cyngor Sir, 5 aelod 
Annibynnol, 2 aelod o 
gynghorau cymuned 
 

Aros yr un fath 

Pwyllgor Cynllunio a 
Gorchmynion 

11 Aelod 
 

13 Aelod 

Pwyllgor Apeliadau 10 Aelod 
 

12 Aelod 

Apeliadau Ysgolion* 3 neu 5 Aelod Lleyg 
 

Aros yr un fath 

Pwyllgor Apeliadau 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol* 

3 Aelod, Cadeirydd Annibynnol 
 

Aros yr un fath 

Pwyllgor Penodiadau 10 Aelod 
 

12 Aelod 

Pwyllgor Trwyddedu 11 Aelod 
 

13 Aelod 

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd* 

14 Aelod, 7 o bob Awdurdod 
 

Aros yr un fath 

Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd 

Chwarter Aelodau’r Cyngor 
 

9 Aelod 

Pwyllgor Ymchwiliadau* 3 Aelod 
 

Aros yr un fath 

Pwyllgor Disgyblu* 3 Aelod 
 

Aros yr un fath 
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B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich 
rhesymau dros eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn? 
Gwneud dim. Fodd bynnag, gallai hynny olygu y byddai’r cyngor yn gweithredu’n 
anghyfreithlon os na fyddai cylch gorchwyl rhai Pwyllgorau’n cael ei newid i 
adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd. 
 

 
 
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 
Mae newid y Cyfansoddiad yn fater sydd wedi’i neilltuo i’r Cyngor llawn. Gofynnir 
i’r Pwyllgor Gwaith argymell y newidiadau hyn i’r Cyngor. 
 

 
 
Ch – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd 
gan y Cyngor llawn?  
 
Ydi, mae newid y Cyfansoddiad yn fater sydd wedi’i neilltuo i’r Cyngor llawn. 

 
 
D – A yw’r penderfyniad hwn yn unol â’r gyllideb a gymeradwywyd gan 
y Cyngor? 
 
Ydi. Mae newidiadau i’r Cyfansoddiad yn cael eu gwneud gan y Swyddog Monitro 
ar ôl i’r Cyngor llawn eu cymeradwyo. 

 
Dd –  Asesu’r effaith posib (os yw’n berthnasol) 
1 Sut mae’r penderfyniad hwn yn 

effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys 

Mae’n sicrhau fod y Cyngor yn 
gweithredu’n gyfreithlon 
 

2 A yw hwn yn benderfyniad y 
rhagwelir y bydd yn atal costau / 
dibyniaeth ar yr Awdurdod yn y 
dyfodol. Os felly, sut?- 

NA 

3 A ydym wedi bod yn cydweithio â 
sefydliadau eraill i ddod i’r 
penderfyniad hwn, os felly, rhowch 
wybod gyda phwy: 

Amherthnasol 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae eu rhan wrth ddrafftio’r 
ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:- 
 

Na 

* Nid oes unrhyw newidiadau’n cael eu hargymell gan fod y pwyllgor naill ai’n statudol, 
yn cyflawni swyddogaeth benodol, gyfyngedig neu ei fod wedi cael ei sefydlu trwy 
gytundeb ag eraill. 
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Dd –  Asesu’r effaith posib (os yw’n berthnasol) 
5 Nodwch effeithiau’r penderfyniad 

hwn ar yr agenda cydraddoldeb a’r 
Gymraeg. 

Ni ragwelir unrhyw effaith 

6 Os yw hwn yn benderfyniad 
strategol, nodwch unrhyw effaith 
posib y byddai’r penderfyniad yn ei 
gael ar y rhai hynny sy’n wynebu 
anfantais economaidd-
gymdeithasol. 

Ni ragwelir unrhyw effaith 

7 Nodwch unrhyw effaith posib y 
byddai’r penderfyniad hwn yn ei 
gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg ac ar drin y Gymraeg ddim 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

Mae’r Cyfansoddiad ar gael yn y 
Gymraeg a’r Saesneg 
 

 
 
E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori?                       

Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol) 

Derbyn 

2 
 

Swyddog Cyllid / Adran 151 
(gorfodol) 

Derbyn 

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(gorfodol) 

Awdur yr Adroddiad 

4 Adnoddau Dynol (AD)  
5 Eiddo  
6 Technoleg Gwybodaeth a 

Chyfathrebu 
 

7 Caffael  
8 Sgriwtini  
9 Aelodau Lleol  

 
 
F – Atodiadau: 
Atodiad 1 Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gyda’r newidiadau 
wedi eu hamlygu. 
Atodiad 2 Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Safonau gyda’r newidiadau wedi’u hamlygu 
 

 
 
Ff – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach): 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
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Atodiad 1 
 
3.4.8 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio – Cylch Gorchwyl 
 
3.4.8.1 Datganiad o bwrpas 
 
3.4.8.1.1 Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn elfen allweddol o lywodraethiant 
corfforaethol y Cyngor. Mae'n darparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar y trefniadau 
archwilio, sicrwydd ac adrodd sy'n sail i lywodraethiant a safonau ariannol da. 
 
3.4.8.1.2 Pwrpas y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw darparu sicrwydd annibynnol i 
aelodau'r Cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu') o ddigonolrwydd y fframwaith 
rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol, perfformiad panelau, a chywirdeb y prosesau 
adrodd ariannol a llywodraethiant. Mae'n goruchwylio archwiliad mewnol ac allanol a 
rheoleiddwyr eraill, gan helpu i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle. Mae 
hefyd yn adolygu ac yn asesu gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn effeithiol ac yn 
gwneud adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â gallu'r awdurdod i ddelio â 
chwynion yn effeithiol 
 
3.4.8.1.3 Mae gwahaniad clir rhwng rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
phwyllgorau sgriwtini. Fel rhan o rôl y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, mae’n ceisio 
sicrwydd bod rheolaethau mewnol y cyngor yn gweithio ac yn rheoli risgiau'n effeithiol, yn 
hytrach na chraffu ar weithgareddau. 
 
3.4.8.1.4 Mae hefyd yn derbyn sylwadau ar adroddiad asesu blynyddol y cyngor ac 
adroddiad y panel asesu perfformiad. 
 
3.4.8.2 Cyfansoddiad a threfniadau 
 
3.4.8.2.1 Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gorff anweithredol a sefydlwyd dan 
ofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ac mae'n bwyllgor cwbl gyfansoddiadol o'r 
Cyngor sy'n gweithredu ar lefel strategol. Bydd y pwyllgor yn arwain ei fusnes yn 
anwleidyddol ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio â'r rheolau sy'n ymwneud â chydbwysedd 
gwleidyddol, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 
 
3.4.8.2.2 Bydd y pwyllgor yn cynnwys traean o aelodau lleyg; pedwar aelod lleyg ac wyth 
aelod etholedig ac un aelod lleyg. Bydd cydbwysedd gwleidyddol o ran yr aelodau 
etholedig ac ni fyddant yn aelodau o'r pwyllgor gwaith, ond mae'n ofynnol i'r Aelod 
Portffolio Cyllid, i’r graddau y mae hynny’n bosibl, fynychu holl gyfarfodydd y Pwyllgor. 
Bydd y Cadeirydd yn aelod lleyg ac ni fydd yr a’r is-Is- Ggadeirydd yn aelod o’r pwyllgor 
gwaith na’n gynorthwyydd i’r pwyllgor gwaith yn argymell penodi'r un  aelod lleyg i'r 
pwyllgor archwilio. Bydd yr aelodau lleyg yn gwasanaethu am gyfnod penodol i gyd-fynd â 
hyd tymor y Cyngor, h.y. pum mlynedd, a byddant yn gwasanaethu am ddau dymor. Mae'r 
holl aelodau, gan gynnwys yr aelodau lleyg, yn ddarostyngedig i Gôd Ymddygiad y Cyngor 
a byddant yn datgan unrhyw fuddiannau. Bydd gan yr aelodau lleyg statws cyfartal â’r 
aelodau etholedig o ran mynediad i staff a gwybodaeth, at ddibenion y pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. 
 
3.4.8.2.3 GallRhaid i gcadeirydd y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn gynghorydd 
neu'n aelod lleyg., ond ni chaiff fod yn aelod o grŵp sy'n ffurfio rhan o bwyllgor gwaith y 
cyngor, ac eithrio pan fo pob grŵp yn cael ei gynrychioli ar y pwyllgor gwaith (ac yn yr 
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achos hwnnw, ni ddylai'r cadeirydd fod yn aelod o'r pwyllgor gwaith). Bydd aelodau'r 
pwyllgor yn penderfynu ar Ggadeirydd ac Iis-gadeirydd y pwyllgor. Bydd gan bob aelod o'r 
pwyllgor, gan gynnwys yr aelodau lleyg, bleidlais.  
 
3.4.8.2.4  Rhaid i unrhyw swyddog neu aelod sy'n cael cais i fynychu cyfarfod pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio wneud hynny. Rhaid iddynt ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir 
iddynt, ac eithrio rhai y gallent wrthod eu hateb os oeddent yn y llys. Gall y pwyllgor 
wahodd eraill i fynychu, ond nid oes unrhyw reidrwydd ar unrhyw berson arall a wahoddir i 
fynychu i wneud hynny. 
 
3.4.8.2.5. Bydd y pwyllgor yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn a rhaid iddo gwrdd os 
yw'r cyngor llawn yn penderfynu bod angen, neu os yw o leiaf draean o aelodau'r pwyllgor 
yn gofyn i'r Cadeirydd gynnal cyfarfod. Bydd y cyngor yn cyhoeddi dyddiadau'r pwyllgor yn 
flynyddol ond gellir trefnu cyfarfodydd ychwanegol yn ôl disgresiwn y Cadeirydd os rhoddir 
y nifer o ddyddiau angenrheidiol a bod yr agenda yn cael ei chyhoeddi cyn y cyfarfod, yn 
unol â'r rheoliadau. 
 
3.4.8.2.6 Bydd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, fel y 
swyddog sy'n gyfrifol am weinyddiaeth ariannol, yn cynghori'r pwyllgor. Bydd y Pwyllgor yn 
darparu cefnogaeth effeithiol i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog 
Adran 151 a fydd, o ganlyniad, yn cael mynediad uniongyrchol a dirwystr i'r pwyllgor. 
 
3.4.8.2.7 Gall y pwyllgor gomisiynu gwaith gan yr archwilwyr allanol a mewnol a bydd y 
ddau yn cynghori'r Pwyllgor. Yn ogystal, gall y Pwyllgor geisio cyngor annibynnol o’r tu 
allan i'r Cyngor, o fewn y gyllideb a gymeradwywyd. 
 
3.4.8.2.8 Mae gan archwilwyr allanol a mewnol y Cyngor yr hawl i ofyn i gadeirydd y 
pwyllgor ystyried unrhyw fater y dylid, ym marn yr archwilwyr, ei ddwyn at sylw'r Cyngor. 
 
3.4.8.2.9 Bydd pob aelod newydd yn derbyn cyflwyniad llawn i'r pwyllgor. Bydd gan 
aelodau ddisgrifiadau rôl a byddant yn adolygu eu gwybodaeth a'u sgiliau trwy broses 
hunanasesu. Byddant yn derbyn hyfforddiant parhaus priodol yn eu rôl yn unol â rhaglen 
hyfforddi flynyddol a byddant yn derbyn sesiynau briffio rheolaidd ar ddeddfwriaeth 
newydd, canllawiau proffesiynol ac ymchwil. 
 
3.4.8.3 Trefniadau atebolrwydd 
 
3.4.8.3.1 Bydd y pwyllgor yn adrodd yn ôl i'r cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu') yn flynyddol, ganfyddiadau, casgliadau ac argymhellion y pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd fframweithiau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol y Cyngor; trefniadau adrodd ariannol, ymdrin â 
chwynion a swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol. 
 
3.4.8.3.2 Bydd y pwyllgor yn adrodd i'r cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu') 
yn flynyddol ar effeithiolrwydd y pwyllgor wrth gyflawni ei bwrpas a'i gylch gorchwyl 
cytunedig. Bydd hunanasesiad rheolaidd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cynllunio rhaglen 
waith y pwyllgor archwilio a chynlluniau hyfforddi a bydd yn llywio adroddiad blynyddol y 
pwyllgor.  
 
3.4.8.3.3 Mae'r pwyllgor yn ddarostyngedig i drefniadau arferol sy’n ymwneud â bod yn 
agored. Cynhelir cyfarfodydd yn gyhoeddus, cyhoeddir rhaglenni ac adroddiadau ac 
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maent ar gael i'w harchwilio. Yr eithriad i hyn yw lle mae 'eitemau eithriedig' yn cael eu 
hystyried, sef materion sydd yn bennaf yn cynnwys trafodaethau ynghylch unigolion a 
enwir neu sy'n cyfeirio at faterion busnes y Cyngor a allai niweidio buddiannau'r Cyngor yn 
fasnachol, yn ariannol ac yn gyfreithlon. 
 
3.4.8.4 Llywodraethu 
 
3.4.8.4.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu trefniadau llywodraethu corfforaethol y 
Cyngor yn erbyn y fframwaith llywodraethiant da1, gan gynnwys y fframwaith moesegol, a 
bydd yn ystyried y cod llywodraethu lleol. 
 
3.4.8.4.2 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (AGS) cyn gofyn 
am gymeradwyaeth y cyngor llawn ac yn ystyried a yw'n briodol adlewyrchu'r amgylchedd 
risg a'r sicrwydd ategol, gan ystyried barn y gwasanaeth archwilio mewnol ar 
ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth y cyngor. 
 
3.4.8.4.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu ymateb drafft y cyngor a’r pwyllgor gwaith i asesiad o 
berfformiad gan banel ac, os yw’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â 
newidiadau i’r ymateb drafft. Amlinellir y drefn ar gyfer yr adolygiad hwn ym mharagraff 
3.4.8.16. 
 
3.4.8.4.4 Bydd y pwyllgor yn adolygu adroddiad hunanasesu blynyddol y cyngor ac, os 
yw’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â newidiadau i’r adroddiad. Amlinellir y 
drefn ar gyfer yr adolygiad hwn ym mharagraff 3.4.8.15. 
 
3.4.8.4.53 Bydd y pwyllgor yn helpu'r cyngor i weithredu gwerthoedd llywodraethu 
moesegol. Bydd yn hyrwyddo mesurau i wella tryloywder ac atebolrwydd ac adroddiadau 
cyhoeddus effeithiol i randdeiliaid yr awdurdod a'r gymuned leol. Fel rhan o'i adolygiad o 
drefniadau llywodraethu, bydd yn sicrhau bod trefniadau digonol ar waith i orfodi 
ymrwymiad cryf i werthoedd moesol a chydymffurfiad cyfreithiol ar bob lefel. 
 
3.4.8.4.64 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r trefniadau llywodraethu a sicrwydd sydd ar gael ar 
gyfer partneriaethau neu drefniadau cydweithio o bwys. 
 
3.4.8.5 Rheoli Trysorlys 
 
3.4.8.5.1 Mae'r cyngor llawn wedi enwebu'r pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i fod yn 
gyfrifol am sicrhau craffu effeithiol ar strategaeth a pholisïau rheoli trysorlys. 
 
3.4.8.5.2 Bydd y pwyllgor yn ymgymryd â rôl archwilio yn unol â Chod Ymarfer Rheoli 
Trysorlys CIPFA, cyn ei gymeradwyo gan y cyngor llawn. Lle mae'n ymgymryd â'r rôl 
graffu hon, bydd yn ymdrechu i ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion 
trysorlys ymhlith yr aelodau. 
 
3.4.8.5.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r polisi a'r gweithdrefnau rheoli trysorlys er mwyn 
bodloni ei hun fod y rheolaethau'n foddhaol. Bydd yn derbyn adroddiadau bob chwe mis ar 
weithgareddau, materion a thueddiadau i gefnogi dealltwriaeth y pwyllgor o weithgareddau 
rheoli trysorlys. 
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3.4.8.5.4 Bydd y pwyllgor yn adolygu proffil a phrosesau risg y trysorlys, a bydd yn 
adolygu’r sicrwydd a roddir ynghylch rheoli trysorlys. 
 
3.4.8.6 Gwerth am arian 
 
3.4.8.6.1 Bydd y pwyllgor yn cefnogi datblygu trefniadau cadarn i sicrhau bod y cyngor yn 
gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau a bod trethdalwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn 
derbyn gwerth rhagorol am arian. 
 
3.4.8.6.2 Bydd y pwyllgor yn adolygu ymagwedd gyffredinol y cyngor tuag at werth am 
arian ac yn asesu a yw'n cyd-fynd ag amcanion llywodraethu a'r sicrwydd ynghylch hyn i 
ategu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
3.4.8.6.3 Bydd y pwyllgor yn ystyried sicrwydd ac asesiadau ar effeithiolrwydd y trefniadau 
hyn, yn enwedig adroddiadau gwella blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
3.4.8.7 Fframwaith sicrwydd 
 
3.4.8.7.1 Bydd y pwyllgor yn ystyried fframwaith sicrwydd y cyngor ac yn sicrhau ei fod yn 
mynd i'r afael â risgiau a blaenoriaethau'r cyngor yn ddigonol. Bydd hyn yn gymorth i 
gefnogi’r pwyllgor wrth iddo gymeradwyo’r cynllun archwilio mewnol sy'n seiliedig ar risg 
trwy nodi i ba raddau y bydd yn dibynnu ar archwiliad mewnol am ei ofynion sicrwydd. 
 
3.4.8.7.2 Bydd y pwyllgor yn sicrhau bod eglurder ynghylch y sicrwydd a ddarperir, bod 
cyfrifoldeb yn cael ei ddyrannu’n glir ar gyfer darparu sicrwydd ac osgoi dyblygu.  
 
3.4.8.8 Rheoli risg 
 
3.4.8.8.1 Bydd sicrwydd dros reoli risg yn elfen allweddol sy'n sail i'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. I'r perwyl hwn, bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu 
datblygiad a gweithrediad rheolaeth risg effeithiol yn y cyngor. Yn benodol, bydd yn: 
 
 Goruchwylio polisi a strategaeth rheoli risg yr awdurdod, a'u gweithredu'n ymarferol 
 Goruchwylio’r modd y caiff rheoli risg ei integreiddio i brosesau llywodraethu a gwneud 

penderfyniadau'r sefydliad 
 Adolygu'r trefniadau i gydlynu a rheoli risgiau, gan gynnwys y broses a'r llinellau 

adrodd  
 Adolygu'r proffil risg, cadw i fyny â meysydd sylweddol o risgiau strategol a risgiau 

gweithredol a phrosiectau mawr 
 Adolygu'r sicrwydd sydd ar gael ar gyfer rheoli risgiau partneriaeth, gan gynnwys proffil 

risg y Cyngor fel rhan o'r bartneriaeth 
 Adolygu'r gofrestr risg gorfforaethol a cheisio sicrwydd bod y rheolwyr yn cymryd 

perchenogaeth briodol ac yn rheoli risgiau yn effeithiol 
 Mofyn sicrwydd bod asesiadau risg digonol yn cefnogi strategaethau a pholisïau a bod 

risgiau yn cael eu rheoli a'u monitro'n weithredol. 
 Dilyn i fyny a monitro risgiau a nodwyd gan archwilwyr ac arolygwyr i sicrhau eu bod 

wedi'u hintegreiddio i'r broses rheoli risg 
 Cefnogi datblygiad ac ymgorffori arferion da yn y maes rheoli risg. 
 
3.4.8.9 Mynd i'r afael â thwyll a llygredd 
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3.4.8.9.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu effeithiolrwydd trefniadau chwythu chwiban y cyngor, 
gan gynnwys y polisi. 
 
3.4.8.9.2 Bydd y pwyllgor yn monitro'r strategaeth, y camau gweithredu a'r adnoddau atal 
twyll a llygredd, er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â’r arferion, y safonau llywodraethu a’r 
ddeddfwriaeth a argymhellir. 
 
3.4.8.9.3. Bydd y pwyllgor yn adolygu'r asesiad o risgiau twyll a niwed posibl i'r cyngor yn 
sgil twyll a llygredd. Bydd yn adolygu'r proffil risg twyll er mwyn deall lefel y risg o dwyll y 
mae'r awdurdod yn agored iddo a'r goblygiadau i'r amgylchedd rheoli ehangach. 
 
3.4.8.9.4 Bydd yn goruchwylio unrhyw feysydd sylweddol o dwyll, a nodir mewn adroddiad 
blynyddol gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, ac yn 
monitro cynlluniau gweithredu i fynd i'r afael â gwendidau rheoli. 
 
3.4.8.10 Archwiliad mewnol 
 
3.4.8.10.1 Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, mae gofyniad penodol i'r 
pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio oruchwylio trefniadau archwilio mewnol y cyngor. 
 
3.4.8.10.2 Rôl y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio mewn perthynas ag archwilio mewnol 
fydd: 
 goruchwylio ei annibyniaeth, ei wrthrychedd, ei berfformiad a’i broffesiynoldeb 
 cefnogi effeithiolrwydd y broses archwilio fewnol 
 hyrwyddo defnydd effeithiol o archwiliad mewnol o fewn y fframwaith sicrwydd. 
 
3.4.8.10.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn cymeradwyo'r siarter archwilio mewnol, sy'n 
diffinio pwrpas, awdurdod a chyfrifoldeb y gweithgaredd archwilio mewnol. 
 
3.4.8.10.4 Os yw'n berthnasol, bydd yn adolygu cynigion ac yn gwneud argymhellion 
mewn perthynas â phenodi darparwyr allanol a all ddarparu gwasanaethau archwilio 
mewnol. 
 
3.4.8.10.5 Bydd y pwyllgor yn cymeradwyo (ond ddim yn rheoli) y strategaeth archwilio 
fewnol sy'n seiliedig ar risg, gan gynnwys anghenion archwilio mewnol o ran adnoddau a’r 
defnydd o ffynonellau sicrwydd eraill. Bydd ganddo ddealltwriaeth dda o’r lefel o sicrwydd 
y mae rheoli risg yn ei ddarparu pan fydd yn adolygu'r strategaeth archwilio mewnol sy'n 
seiliedig ar risg. Bydd y pwyllgor yn cymeradwyo newidiadau interim sylweddol i'r 
strategaeth. 
 
3.4.8.10.6 Bydd y pwyllgor yn gwneud ymholiadau priodol i reolwyr a'r pennaeth archwilio 
mewnol i benderfynu a oes unrhyw sgôp amhriodol neu gyfyngiadau o ran adnoddau. 
 
3.4.8.10.7 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad blynyddol gan y pennaeth archwilio 
mewnol ar berfformiad y swyddogaeth archwilio mewnol, gan gynnwys perfformiad 
darparwyr allanol gwasanaethau archwilio mewnol. 
 
3.4.8.10.8 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad blynyddol y pennaeth archwilio mewnol 
a'r farn ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, 
rheoli risg a rheolaeth y cyngor ynghyd â chrynodeb o'r gwaith sy'n cefnogi'r farn. Bydd y 
rhain yn cynorthwyo'r pwyllgor wrth iddo adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  
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3.4.8.10.9 Bydd y pwyllgor yn ystyried y datganiad yn yr adroddiad blynyddol ar lefel y 
gydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a chanlyniadau'r 
Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella sy'n cefnogi'r datganiad - bydd y rhain yn nodi 
dibynadwyedd casgliadau’r archwilwyr mewnol. 
 
3.4.8.10.10 Bydd y pwyllgor yn ystyried diweddariadau ar waith archwilio mewnol gan 
gynnwys canfyddiadau allweddol, materion sy'n peri pryder, ymatebion gan reolwyr a 
chamau gweithredu o ganlyniad i waith archwilio mewnol. Bydd yn ystyried crynodebau o 
adroddiadau archwilio mewnol penodol fel y gofynnir amdanynt, gan gynnwys 
effeithiolrwydd rheolaethau mewnol a bydd yn monitro gweithrediad y camau gweithredu y 
cytunwyd arnynt. 
 
3.4.8.10.11 Bydd y pwyllgor yn derbyn adroddiadau yn amlinellu'r camau a gymerwyd lle 
mae’r pennaeth archwilio mewnol wedi dod i'r casgliad bod y rheolwyr wedi derbyn risg ar 
lefel a allai fod yn annerbyniol i'r awdurdod neu fod pryderon ynghylch cynnydd o ran 
gweithredu'r camau y cytunwyd arnynt. 
 
3.4.8.10.12 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiadau ar achosion lle nad yw'r swyddogaeth 
archwilio mewnol yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a’r 
Nodyn Cymhwysiad Llywodraeth Leol, gan ystyried a yw'r diffyg cydymffurfiaeth yn ddigon 
arwyddocaol fel bod rhaid ei gynnwys yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
3.4.8.10.13 Bydd y pwyllgor yn ystyried, yn cymeradwyo ac, yn achlysurol, yn adolygu 
unrhyw ddulliau diogelu sydd wedi cael eu sefydlu i gyfyngu ar rwystrau i annibyniaeth a 
gwrthrychedd sydd gan y pennaeth archwilio mewnol yn deillio o rolau neu gyfrifoldebau 
ychwanegol sydd y tu allan i’r maes archwilio mewnol. 
 
3.4.8.10.14. Bydd y pwyllgor yn cyfrannu at y Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella ac, yn 
benodol, at yr asesiad ansawdd allanol o archwiliad mewnol sy'n digwydd o leiaf unwaith 
bob pum mlynedd. Bydd yn goruchwylio cymwysterau ac annibyniaeth yr asesydd. 
 
3.4.8.10.15 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad ar effeithiolrwydd archwiliad mewnol i 
gefnogi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, lle bo angen gwneud hynny yn unol â 
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. 
 
3.4.8.10.16 Bydd y pwyllgor yn cefnogi datblygiad dulliau cyfathrebu effeithiol â’r pennaeth 
archwilio mewnol. Mae'r ymgysylltiad rhwng y pennaeth archwilio mewnol a'r pwyllgor 
archwilio yn elfen hanfodol o ddarparu gwasanaeth archwilio mewnol effeithiol.  
 
3.4.8.10.17 Bydd y pwyllgor yn darparu mynediad rhydd a cwbl ddirwystr i gadeirydd y 
pwyllgor archwilio ar gyfer y pennaeth archwilio mewnol, gan gynnwys y cyfle i gyfarfod yn 
breifat gyda'r pwyllgor. 
 
3.4.8.11 Archwiliad allanol 
 
3.4.8.11.1 Bydd y pwyllgor yn cefnogi annibyniaeth a gwrthrychedd archwiliad allanol trwy 
ystyried asesiad blynyddol yr archwilydd annibynnol o'i annibyniaeth. 
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3.4.8.11.2 Bydd y pwyllgor yn ystyried llythyr blynyddol yr archwilydd allanol a'r adroddiad 
i'r 'rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu'. Bydd yn cyfrannu at ymateb y cyngor i'r llythyr 
archwilio blynyddol. 
 
3.4.8.11.3 Bydd y pwyllgor yn goruchwylio trefniadau archwilio allanol, yn rhoi sylwadau ar 
sgôp a dyfnder y gwaith archwilio allanol ac yn sicrhau ei fod yn rhoi gwerth am arian. 
Bydd yn ystyried adroddiadau archwilio allanol a bydd yn monitro eu hargymhellion.  
 
3.4.8.11.4 Bydd y pwyllgor yn cynghori ac yn argymell effeithiolrwydd y berthynas rhwng 
archwiliadau allanol a mewnol ac asiantaethau arolygu eraill neu gyrff perthnasol.  
 
3.4.8.11.5 Bydd cyfle i'r pwyllgor  Llywodraethu ac Archwilio gwrdd yn breifat ac ar wahân 
gyda'r archwiliwr allanol, yn annibynnol o’r swyddogion hynny y mae'n rhaid i'r archwilydd 
gynnal perthynas waith â hwy. 
 
3.4.8.12 Adrodd ariannol 
 
3.4.8.12.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn craffu ar faterion ariannol y cyngor, gan 
wneud adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â hwy. 
 
3.4.8.12.2 Bydd y pwyllgor yn adolygu, cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan y cyngor llawn, 
ddatganiadau ariannol blynyddol yr awdurdod, gan gynnwys y rhagair esboniadol, 
negeseuon allweddol, tueddiadau, cysondeb â pherfformiad ariannol, addasrwydd a 
chydymffurfiaeth â pholisïau a thriniaethau cyfrifyddu a meysydd dyfarnu pwysig. 
 
3.4.8.12.3 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad yr archwilydd allanol i'r 'rhai sy'n gyfrifol 
am lywodraethu' ar faterion sy'n deillio o'r archwiliad o'r cyfrifon ac a oes angen eu dwyn i 
sylw'r cyngor ai peidio. 
 
3.4.8.13 Rheoleiddwyr ac arolygwyr eraill 
 
3.4.8.13.1 Bydd y pwyllgor yn derbyn ac yn ystyried adroddiadau gan unrhyw reoleiddwyr 
neu arolygwyr eraill, a fydd yn ffynhonnell sicrwydd ddefnyddiol. O ran y rhain, bydd yr 
awdurdod yn sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu diangen rhwng y pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ac unrhyw bwyllgor trosolwg a sgriwtini wrth ystyried adroddiadau o'r fath. 
 
3.4.8.14 Delio â Chwynion 
 
3.4.8.14.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn 
effeithiol. 
 
3.4.8.14.2 Bydd y pwyllgor yn gwneud adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â 
gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn effeithiol 
 
3.4.8.15 Panel PerfformiadAdroddiad Hunanasesu 
 
3.4.8.15.1 Bob blwyddyn ariannol, bydd y pwyllgor yn derbyn drafft o adroddiad 
hunanasesu’r cyngor [i'w ddrafftio yn unol â Phennod 1 o Ran 6 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (perfformiad a llywodraethu'r prif gynghorau)] 
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3.4.8.15.2 Bydd y pwyllgor yn derbyn yr adroddiad drafft gan y cyngor cyn pen pedair 
wythnos i'r cyngor wneud yr adroddiad. 
 
3.4.8.15.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r adroddiad drafft a chaiff argymell newidiadau i'r 
casgliadau, neu i unrhyw beth a gynhwysir gan y cyngor o ran y camau y mae'n bwriadu 
eu cymryd, neu y mae eisoes wedi'u cymryd, er mwyn cynyddu i ba raddau y bydd yn 
cwrdd â'r gofyniad perfformiad yn y flwyddyn ariannol yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae'r 
adroddiad yn ymwneud â hi. 
 
3.4.8.15.4 Rhaid cynnwys unrhyw argymhelliad a wneir gan y pwyllgor, ond na chafodd ei 
fabwysiadu gan y cyngor cyn cyhoeddi, yn yr adroddiad gyda rhesymau pam nad yw'r 
cyngor wedi gwneud y newidiadau a argymhellir gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio . 
 
3.4.8.16 Asesiad o berfformiad gan Banel 
 
3.4.8.16.1 O leiaf unwaith yn ystod cylch etholiadol cynhelir asesiad o berfformiad gan 
banel yn ystod y cyfnod rhwng etholiadau cyffredin ar gyfer cynghorwyr i ’r cyngor. Gall y 
cyngor ddewis comisiynu mwy nag un asesiad gan banel mewn cylch etholiadol, ond nid 
yw hyn yn ofynnol o dan y ddeddfwriaeth. (Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021. 
 
3.4.8.16.2 Rhaid i’r cyngor gyhoeddi adroddiad ar asesiad o berfformiad gan banel o leiaf 
chwe mis cyn dyddiad yr etholiad cyffredin nesaf. 
 
3.4.8.16.3 Rhaid i’r cyngor drefnu bod drafft o’i ymateb i’r asesiad o berfformiad gan banel 
ar gael i’w bwyllgor llywodraethu ac archwilio, a rhaid i’r pwyllgor hwnnw wedyn adolygu’r 
ymateb drafft a gall wneud unrhyw argymhellion ynglŷn â newidiadau i’r ymateb i asesiad 
y panel. 
 
3.4.8.16.4 Os nad yw’r cyngor yn gwneud newid a argymhellwyd gan y pwyllgor 
llywodraethu ac archwilio, mae’n rhaid iddo nodi’r argymhelliad yn ei ymateb terfynol a’r 
rhesymau pan na wnaethpwyd y newid ganddo. 
 
 
3.4.8.17 Archwiliad Arbennig gan yr Archwilydd Cyffredinol 
 
3.4.8.17.115.5 Os yw'r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal archwiliad arbennig (gan ei fod o'r 
farn nad yw’r cyngor, neu efallai nad yw’r cyngor, yn cwrdd â'i ofynion perfformiad), a bod 
adroddiad yn cael ei anfon at y cyngor, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl 
derbyn adroddiad o'r fath, rhaid i'r cyngor sicrhau ei fod ar gael i'r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio. 
 
3.4.8.17.215.6 Pe bai gofyn i'r cyngor ymateb i adroddiad a gyhoeddir yn unol â pharagraff 
3.4.8.16115.5 uchod, rhaid i'r cyngor sicrhau bod drafft o'r ymateb ar gael i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. Rhaid i'r pwyllgor adolygu'r ymateb drafft a chaiff wneud 
argymhellion ar gyfer newidiadau i'r datganiad a wnaed mewn ymateb i ba gamau, os o 
gwbl, y mae'r cyngor yn bwriadu eu cymryd mewn ymateb i'r argymhellion a wnaed gan yr 
Archwilydd Cyffredinol. 
 
3.4.8.17.315.7 Rhaid cynnwys unrhyw argymhelliad a wneir gan y pwyllgor, ond na 
chafodd ei fabwysiadu gan y cyngor cyn cyhoeddi, yn yr ymateb gyda rhesymau pam nad 
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yw'r cyngor wedi gwneud y newidiadau a argymhellir gan y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio. 
 
 
 
3.4.8.15.8 Atodiad A – Adroddiadau, Rheoliadau a Pholisïau a Ystyriwyd 
 
 Pwyllgorau Archwilio: Canllawiau Ymarferol ar gyfer Awdurdodau Lleol a'r Heddlu , 
CIPFA, 2018, ar gael o www.cipfa.org.uk/publications 
 Datganiad Sefyllfa: Pwyllgorau Archwilio mewn Awdurdodau Lleol a'r Heddlu , CIPFA, 

2018, ar gael o www.cipfa.org.uk/publications 
 Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) a'r Nodyn Cymhwysiad 

Llywodraeth Leol ategol ar gyfer Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus y 
Deyrnas Unedig (LGAN) 

 Siarter Archwilio Mewnol  Chwefror 2021 
 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, yn benodol, Adran 85 
 Canllawiau Statudol o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Llywodraeth Cymru, 

2012 
 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 
 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygiad) 2018 
 Datganiad ar Rôl y Pennaeth Archwilio Mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaethau 

Cyhoeddus, CIPFA,  2019 
 Datganiad ar Rôl y Prif Swyddog Ariannol mewn Llywodraeth Leol, CIPFA, 2016 
 Rheoli Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus: Côd Ymarfer a Nodiadau 

Cyfarwyddyd Traws-Sectoraidd , CIPFA, Argraffiad 2017 
 Côd Ymarfer ar Reoli'r Risg o Dwyll a Llygredd , CIPFA, 2014 
 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn 
 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
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Atodiad 1 
 
3.4.8 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio – Cylch Gorchwyl 
 
3.4.8.1 Datganiad o bwrpas 
 
3.4.8.1.1 Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn elfen allweddol o lywodraethiant 
corfforaethol y Cyngor. Mae'n darparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar y trefniadau 
archwilio, sicrwydd ac adrodd sy'n sail i lywodraethiant a safonau ariannol da. 
 
3.4.8.1.2 Pwrpas y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw darparu sicrwydd annibynnol i 
aelodau'r Cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu') o ddigonolrwydd y fframwaith 
rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol, a chywirdeb y prosesau adrodd ariannol a 
llywodraethiant. Mae'n goruchwylio archwiliad mewnol ac allanol a rheoleiddwyr eraill, gan 
helpu i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle. Mae hefyd yn adolygu ac yn 
asesu gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn effeithiol ac yn gwneud adroddiadau ac 
argymhellion mewn perthynas â gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn effeithiol 
 
3.4.8.1.3 Mae gwahaniad clir rhwng rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
phwyllgorau sgriwtini. Fel rhan o rôl y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, mae’n ceisio 
sicrwydd bod rheolaethau mewnol y cyngor yn gweithio ac yn rheoli risgiau'n effeithiol, yn 
hytrach na chraffu ar weithgareddau. 
 
3.4.8.1.4 Mae hefyd yn derbyn sylwadau ar adroddiad asesu blynyddol y cyngor ac 
adroddiad y panel asesu perfformiad. 
 
3.4.8.2 Cyfansoddiad a threfniadau 
 
3.4.8.2.1 Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gorff anweithredol a sefydlwyd dan 
ofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 ac mae'n bwyllgor cwbl gyfansoddiadol o'r 
Cyngor sy'n gweithredu ar lefel strategol. Bydd y pwyllgor yn arwain ei fusnes yn 
anwleidyddol ac mae'n rhaid iddo gydymffurfio â'r rheolau sy'n ymwneud â chydbwysedd 
gwleidyddol, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 
 
3.4.8.2.2 Bydd y pwyllgor yn cynnwys traean o aelodau lleyg; pedwar aelod lleyg ac wyth 
aelod etholedig. Bydd cydbwysedd gwleidyddol o ran yr aelodau etholedig ac ni fyddant yn 
aelodau o'r pwyllgor gwaith, ond mae'n ofynnol i'r Aelod Portffolio Cyllid, i’r graddau y mae 
hynny’n bosibl, fynychu holl gyfarfodydd y Pwyllgor. Bydd y Cadeirydd yn aelod lleyg ac ni 
fydd yr Is-Gadeirydd yn aelod o’r pwyllgor gwaith na’n gynorthwyydd i’r pwyllgor gwaith. 
Bydd yr aelodau lleyg yn gwasanaethu am gyfnod penodol i gyd-fynd â hyd tymor y 
Cyngor, h.y. pum mlynedd, a byddant yn gwasanaethu am ddau dymor. Mae'r holl 
aelodau, gan gynnwys yr aelodau lleyg, yn ddarostyngedig i Gôd Ymddygiad y Cyngor a 
byddant yn datgan unrhyw fuddiannau. Bydd gan yr aelodau lleyg statws cyfartal â’r 
aelodau etholedig o ran mynediad i staff a gwybodaeth, at ddibenion y pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. 
 
3.4.8.2.3 Rhaid i gadeirydd y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn aelod lleyg. Bydd 
aelodau'r pwyllgor yn penderfynu ar Gadeirydd ac Is-gadeirydd y pwyllgor. Bydd gan bob 
aelod o'r pwyllgor, gan gynnwys yr aelodau lleyg, bleidlais.  
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3.4.8.2.4  Rhaid i unrhyw swyddog neu aelod sy'n cael cais i fynychu cyfarfod pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio wneud hynny. Rhaid iddynt ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir 
iddynt, ac eithrio rhai y gallent wrthod eu hateb os oeddent yn y llys. Gall y pwyllgor 
wahodd eraill i fynychu, ond nid oes unrhyw reidrwydd ar unrhyw berson arall a wahoddir i 
fynychu i wneud hynny. 
 
3.4.8.2.5. Bydd y pwyllgor yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn a rhaid iddo gwrdd os 
yw'r cyngor llawn yn penderfynu bod angen, neu os yw o leiaf draean o aelodau'r pwyllgor 
yn gofyn i'r Cadeirydd gynnal cyfarfod. Bydd y cyngor yn cyhoeddi dyddiadau'r pwyllgor yn 
flynyddol ond gellir trefnu cyfarfodydd ychwanegol yn ôl disgresiwn y Cadeirydd os rhoddir 
y nifer o ddyddiau angenrheidiol a bod yr agenda yn cael ei chyhoeddi cyn y cyfarfod, yn 
unol â'r rheoliadau. 
 
3.4.8.2.6 Bydd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, fel y 
swyddog sy'n gyfrifol am weinyddiaeth ariannol, yn cynghori'r pwyllgor. Bydd y Pwyllgor yn 
darparu cefnogaeth effeithiol i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog 
Adran 151 a fydd, o ganlyniad, yn cael mynediad uniongyrchol a dirwystr i'r pwyllgor. 
 
3.4.8.2.7 Gall y pwyllgor gomisiynu gwaith gan yr archwilwyr allanol a mewnol a bydd y 
ddau yn cynghori'r Pwyllgor. Yn ogystal, gall y Pwyllgor geisio cyngor annibynnol o’r tu 
allan i'r Cyngor, o fewn y gyllideb a gymeradwywyd. 
 
3.4.8.2.8 Mae gan archwilwyr allanol a mewnol y Cyngor yr hawl i ofyn i gadeirydd y 
pwyllgor ystyried unrhyw fater y dylid, ym marn yr archwilwyr, ei ddwyn at sylw'r Cyngor. 
 
3.4.8.2.9 Bydd pob aelod newydd yn derbyn cyflwyniad llawn i'r pwyllgor. Bydd gan 
aelodau ddisgrifiadau rôl a byddant yn adolygu eu gwybodaeth a'u sgiliau trwy broses 
hunanasesu. Byddant yn derbyn hyfforddiant parhaus priodol yn eu rôl yn unol â rhaglen 
hyfforddi flynyddol a byddant yn derbyn sesiynau briffio rheolaidd ar ddeddfwriaeth 
newydd, canllawiau proffesiynol ac ymchwil. 
 
3.4.8.3 Trefniadau atebolrwydd 
 
3.4.8.3.1 Bydd y pwyllgor yn adrodd yn ôl i'r cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu') yn flynyddol, ganfyddiadau, casgliadau ac argymhellion y pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd fframweithiau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol y Cyngor; trefniadau adrodd ariannol, ymdrin â 
chwynion a swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol. 
 
3.4.8.3.2 Bydd y pwyllgor yn adrodd i'r cyngor llawn ('y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu') 
yn flynyddol ar effeithiolrwydd y pwyllgor wrth gyflawni ei bwrpas a'i gylch gorchwyl 
cytunedig. Bydd hunanasesiad rheolaidd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cynllunio rhaglen 
waith y pwyllgor archwilio a chynlluniau hyfforddi a bydd yn llywio adroddiad blynyddol y 
pwyllgor.  
 
3.4.8.3.3 Mae'r pwyllgor yn ddarostyngedig i drefniadau arferol sy’n ymwneud â bod yn 
agored. Cynhelir cyfarfodydd yn gyhoeddus, cyhoeddir rhaglenni ac adroddiadau ac 
maent ar gael i'w harchwilio. Yr eithriad i hyn yw lle mae 'eitemau eithriedig' yn cael eu 
hystyried, sef materion sydd yn bennaf yn cynnwys trafodaethau ynghylch unigolion a 
enwir neu sy'n cyfeirio at faterion busnes y Cyngor a allai niweidio buddiannau'r Cyngor yn 
fasnachol, yn ariannol ac yn gyfreithlon. 
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3.4.8.4 Llywodraethu 
 
3.4.8.4.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu trefniadau llywodraethu corfforaethol y 
Cyngor yn erbyn y fframwaith llywodraethiant da, gan gynnwys y fframwaith moesegol, a 
bydd yn ystyried y cod llywodraethu lleol. 
 
3.4.8.4.2 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (AGS) cyn gofyn 
am gymeradwyaeth y cyngor llawn ac yn ystyried a yw'n briodol adlewyrchu'r amgylchedd 
risg a'r sicrwydd ategol, gan ystyried barn y gwasanaeth archwilio mewnol ar 
ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth y cyngor. 
 
3.4.8.4.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu ymateb drafft y cyngor a’r pwyllgor gwaith i asesiad o 
berfformiad gan banel ac, os yw’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â 
newidiadau i’r ymateb drafft. Amlinellir y drefn ar gyfer yr adolygiad hwn ym mharagraff 
3.4.8.16. 
 
3.4.8.4.4 Bydd y pwyllgor yn adolygu adroddiad hunanasesu blynyddol y cyngor ac, os 
yw’n briodol, bydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â newidiadau i’r adroddiad. Amlinellir y 
drefn ar gyfer yr adolygiad hwn ym mharagraff 3.4.8.15. 
3.4.8.4.5 Bydd y pwyllgor yn helpu'r cyngor i weithredu gwerthoedd llywodraethu 
moesegol. Bydd yn hyrwyddo mesurau i wella tryloywder ac atebolrwydd ac adroddiadau 
cyhoeddus effeithiol i randdeiliaid yr awdurdod a'r gymuned leol. Fel rhan o'i adolygiad o 
drefniadau llywodraethu, bydd yn sicrhau bod trefniadau digonol ar waith i orfodi 
ymrwymiad cryf i werthoedd moesol a chydymffurfiad cyfreithiol ar bob lefel. 
 
3.4.8.4.6 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r trefniadau llywodraethu a sicrwydd sydd ar gael ar 
gyfer partneriaethau neu drefniadau cydweithio o bwys. 
 
3.4.8.5 Rheoli Trysorlys 
 
3.4.8.5.1 Mae'r cyngor llawn wedi enwebu'r pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i fod yn 
gyfrifol am sicrhau craffu effeithiol ar strategaeth a pholisïau rheoli trysorlys. 
 
3.4.8.5.2 Bydd y pwyllgor yn ymgymryd â rôl archwilio yn unol â Chod Ymarfer Rheoli 
Trysorlys CIPFA, cyn ei gymeradwyo gan y cyngor llawn. Lle mae'n ymgymryd â'r rôl 
graffu hon, bydd yn ymdrechu i ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion 
trysorlys ymhlith yr aelodau. 
 
3.4.8.5.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r polisi a'r gweithdrefnau rheoli trysorlys er mwyn 
bodloni ei hun fod y rheolaethau'n foddhaol. Bydd yn derbyn adroddiadau bob chwe mis ar 
weithgareddau, materion a thueddiadau i gefnogi dealltwriaeth y pwyllgor o weithgareddau 
rheoli trysorlys. 
 
3.4.8.5.4 Bydd y pwyllgor yn adolygu proffil a phrosesau risg y trysorlys, a bydd yn 
adolygu’r sicrwydd a roddir ynghylch rheoli trysorlys. 
 
3.4.8.6 Gwerth am arian 
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3.4.8.6.1 Bydd y pwyllgor yn cefnogi datblygu trefniadau cadarn i sicrhau bod y cyngor yn 
gwneud y defnydd gorau o'i adnoddau a bod trethdalwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn 
derbyn gwerth rhagorol am arian. 
 
3.4.8.6.2 Bydd y pwyllgor yn adolygu ymagwedd gyffredinol y cyngor tuag at werth am 
arian ac yn asesu a yw'n cyd-fynd ag amcanion llywodraethu a'r sicrwydd ynghylch hyn i 
ategu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
3.4.8.6.3 Bydd y pwyllgor yn ystyried sicrwydd ac asesiadau ar effeithiolrwydd y trefniadau 
hyn, yn enwedig adroddiadau gwella blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
3.4.8.7 Fframwaith sicrwydd 
 
3.4.8.7.1 Bydd y pwyllgor yn ystyried fframwaith sicrwydd y cyngor ac yn sicrhau ei fod yn 
mynd i'r afael â risgiau a blaenoriaethau'r cyngor yn ddigonol. Bydd hyn yn gymorth i 
gefnogi’r pwyllgor wrth iddo gymeradwyo’r cynllun archwilio mewnol sy'n seiliedig ar risg 
trwy nodi i ba raddau y bydd yn dibynnu ar archwiliad mewnol am ei ofynion sicrwydd. 
 
3.4.8.7.2 Bydd y pwyllgor yn sicrhau bod eglurder ynghylch y sicrwydd a ddarperir, bod 
cyfrifoldeb yn cael ei ddyrannu’n glir ar gyfer darparu sicrwydd ac osgoi dyblygu. 
 
3.4.8.8 Rheoli risg 
 
3.4.8.8.1 Bydd sicrwydd dros reoli risg yn elfen allweddol sy'n sail i'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. I'r perwyl hwn, bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu 
datblygiad a gweithrediad rheolaeth risg effeithiol yn y cyngor. Yn benodol, bydd yn: 
 
• Goruchwylio polisi a strategaeth rheoli risg yr awdurdod, a'u gweithredu'n ymarferol 
• Goruchwylio’r modd y caiff rheoli risg ei integreiddio i brosesau llywodraethu a gwneud 

penderfyniadau'r sefydliad 
• Adolygu'r trefniadau i gydlynu a rheoli risgiau, gan gynnwys y broses a'r llinellau 

adrodd  
• Adolygu'r proffil risg, cadw i fyny â meysydd sylweddol o risgiau strategol a risgiau 

gweithredol a phrosiectau mawr 
• Adolygu'r sicrwydd sydd ar gael ar gyfer rheoli risgiau partneriaeth, gan gynnwys proffil 

risg y Cyngor fel rhan o'r bartneriaeth 
• Adolygu'r gofrestr risg gorfforaethol a cheisio sicrwydd bod y rheolwyr yn cymryd 

perchenogaeth briodol ac yn rheoli risgiau yn effeithiol 
• Mofyn sicrwydd bod asesiadau risg digonol yn cefnogi strategaethau a pholisïau a bod 

risgiau yn cael eu rheoli a'u monitro'n weithredol. 
• Dilyn i fyny a monitro risgiau a nodwyd gan archwilwyr ac arolygwyr i sicrhau eu bod 

wedi'u hintegreiddio i'r broses rheoli risg 
• Cefnogi datblygiad ac ymgorffori arferion da yn y maes rheoli risg. 
 
3.4.8.9 Mynd i'r afael â thwyll a llygredd 
 
3.4.8.9.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu effeithiolrwydd trefniadau chwythu chwiban y cyngor, 
gan gynnwys y polisi. 
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3.4.8.9.2 Bydd y pwyllgor yn monitro'r strategaeth, y camau gweithredu a'r adnoddau atal 
twyll a llygredd, er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â’r arferion, y safonau llywodraethu a’r 
ddeddfwriaeth a argymhellir. 
 
3.4.8.9.3. Bydd y pwyllgor yn adolygu'r asesiad o risgiau twyll a niwed posibl i'r cyngor yn 
sgil twyll a llygredd. Bydd yn adolygu'r proffil risg twyll er mwyn deall lefel y risg o dwyll y 
mae'r awdurdod yn agored iddo a'r goblygiadau i'r amgylchedd rheoli ehangach. 
 
3.4.8.9.4 Bydd yn goruchwylio unrhyw feysydd sylweddol o dwyll, a nodir mewn adroddiad 
blynyddol gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151, ac yn 
monitro cynlluniau gweithredu i fynd i'r afael â gwendidau rheoli. 
 
3.4.8.10 Archwiliad mewnol 
 
3.4.8.10.1 Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, mae gofyniad penodol i'r 
pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio oruchwylio trefniadau archwilio mewnol y cyngor. 
 
3.4.8.10.2 Rôl y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio mewn perthynas ag archwilio mewnol 
fydd: 
• goruchwylio ei annibyniaeth, ei wrthrychedd, ei berfformiad a’i broffesiynoldeb 
• cefnogi effeithiolrwydd y broses archwilio fewnol 
• hyrwyddo defnydd effeithiol o archwiliad mewnol o fewn y fframwaith sicrwydd. 
 
3.4.8.10.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn cymeradwyo'r siarter archwilio mewnol, sy'n 
diffinio pwrpas, awdurdod a chyfrifoldeb y gweithgaredd archwilio mewnol. 
 
3.4.8.10.4 Os yw'n berthnasol, bydd yn adolygu cynigion ac yn gwneud argymhellion 
mewn perthynas â phenodi darparwyr allanol a all ddarparu gwasanaethau archwilio 
mewnol. 
 
3.4.8.10.5 Bydd y pwyllgor yn cymeradwyo (ond ddim yn rheoli) y strategaeth archwilio 
fewnol sy'n seiliedig ar risg, gan gynnwys anghenion archwilio mewnol o ran adnoddau a’r 
defnydd o ffynonellau sicrwydd eraill. Bydd ganddo ddealltwriaeth dda o’r lefel o sicrwydd 
y mae rheoli risg yn ei ddarparu pan fydd yn adolygu'r strategaeth archwilio mewnol sy'n 
seiliedig ar risg. Bydd y pwyllgor yn cymeradwyo newidiadau interim sylweddol i'r 
strategaeth. 
 
3.4.8.10.6 Bydd y pwyllgor yn gwneud ymholiadau priodol i reolwyr a'r pennaeth archwilio 
mewnol i benderfynu a oes unrhyw sgôp amhriodol neu gyfyngiadau o ran adnoddau. 
 
3.4.8.10.7 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad blynyddol gan y pennaeth archwilio 
mewnol ar berfformiad y swyddogaeth archwilio mewnol, gan gynnwys perfformiad 
darparwyr allanol gwasanaethau archwilio mewnol. 
 
3.4.8.10.8 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad blynyddol y pennaeth archwilio mewnol 
a'r farn ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, 
rheoli risg a rheolaeth y cyngor ynghyd â chrynodeb o'r gwaith sy'n cefnogi'r farn. Bydd y 
rhain yn cynorthwyo'r pwyllgor wrth iddo adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
3.4.8.10.9 Bydd y pwyllgor yn ystyried y datganiad yn yr adroddiad blynyddol ar lefel y 
gydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a chanlyniadau'r 
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Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella sy'n cefnogi'r datganiad - bydd y rhain yn nodi 
dibynadwyedd casgliadau’r archwilwyr mewnol. 
 
3.4.8.10.10 Bydd y pwyllgor yn ystyried diweddariadau ar waith archwilio mewnol gan 
gynnwys canfyddiadau allweddol, materion sy'n peri pryder, ymatebion gan reolwyr a 
chamau gweithredu o ganlyniad i waith archwilio mewnol. Bydd yn ystyried crynodebau o 
adroddiadau archwilio mewnol penodol fel y gofynnir amdanynt, gan gynnwys 
effeithiolrwydd rheolaethau mewnol a bydd yn monitro gweithrediad y camau gweithredu y 
cytunwyd arnynt. 
 
3.4.8.10.11 Bydd y pwyllgor yn derbyn adroddiadau yn amlinellu'r camau a gymerwyd lle 
mae’r pennaeth archwilio mewnol wedi dod i'r casgliad bod y rheolwyr wedi derbyn risg ar 
lefel a allai fod yn annerbyniol i'r awdurdod neu fod pryderon ynghylch cynnydd o ran 
gweithredu'r camau y cytunwyd arnynt. 
 
3.4.8.10.12 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiadau ar achosion lle nad yw'r swyddogaeth 
archwilio mewnol yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a’r 
Nodyn Cymhwysiad Llywodraeth Leol, gan ystyried a yw'r diffyg cydymffurfiaeth yn ddigon 
arwyddocaol fel bod rhaid ei gynnwys yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
3.4.8.10.13 Bydd y pwyllgor yn ystyried, yn cymeradwyo ac, yn achlysurol, yn adolygu 
unrhyw ddulliau diogelu sydd wedi cael eu sefydlu i gyfyngu ar rwystrau i annibyniaeth a 
gwrthrychedd sydd gan y pennaeth archwilio mewnol yn deillio o rolau neu gyfrifoldebau 
ychwanegol sydd y tu allan i’r maes archwilio mewnol. 
 
3.4.8.10.14. Bydd y pwyllgor yn cyfrannu at y Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella ac, yn 
benodol, at yr asesiad ansawdd allanol o archwiliad mewnol sy'n digwydd o leiaf unwaith 
bob pum mlynedd. Bydd yn goruchwylio cymwysterau ac annibyniaeth yr asesydd. 
 
3.4.8.10.15 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad ar effeithiolrwydd archwiliad mewnol i 
gefnogi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, lle bo angen gwneud hynny yn unol â 
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. 
 
3.4.8.10.16 Bydd y pwyllgor yn cefnogi datblygiad dulliau cyfathrebu effeithiol â’r pennaeth 
archwilio mewnol. Mae'r ymgysylltiad rhwng y pennaeth archwilio mewnol a'r pwyllgor 
archwilio yn elfen hanfodol o ddarparu gwasanaeth archwilio mewnol effeithiol. 
 
3.4.8.10.17 Bydd y pwyllgor yn darparu mynediad rhydd a cwbl ddirwystr i gadeirydd y 
pwyllgor archwilio ar gyfer y pennaeth archwilio mewnol, gan gynnwys y cyfle i gyfarfod yn 
breifat gyda'r pwyllgor. 
 
3.4.8.11 Archwiliad allanol 
 
3.4.8.11.1 Bydd y pwyllgor yn cefnogi annibyniaeth a gwrthrychedd archwiliad allanol trwy 
ystyried asesiad blynyddol yr archwilydd annibynnol o'i annibyniaeth. 
 
3.4.8.11.2 Bydd y pwyllgor yn ystyried llythyr blynyddol yr archwilydd allanol a'r adroddiad 
i'r 'rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu'. Bydd yn cyfrannu at ymateb y cyngor i'r llythyr 
archwilio blynyddol. 
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3.4.8.11.3 Bydd y pwyllgor yn goruchwylio trefniadau archwilio allanol, yn rhoi sylwadau ar 
sgôp a dyfnder y gwaith archwilio allanol ac yn sicrhau ei fod yn rhoi gwerth am arian. 
Bydd yn ystyried adroddiadau archwilio allanol a bydd yn monitro eu hargymhellion. 
 
3.4.8.11.4 Bydd y pwyllgor yn cynghori ac yn argymell effeithiolrwydd y berthynas rhwng 
archwiliadau allanol a mewnol ac asiantaethau arolygu eraill neu gyrff perthnasol. 
 
3.4.8.11.5 Bydd cyfle i'r pwyllgor  Llywodraethu ac Archwilio gwrdd yn breifat ac ar wahân 
gyda'r archwiliwr allanol, yn annibynnol o’r swyddogion hynny y mae'n rhaid i'r archwilydd 
gynnal perthynas waith â hwy. 
 
3.4.8.12 Adrodd ariannol 
 
3.4.8.12.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn craffu ar faterion ariannol y cyngor, gan 
wneud adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â hwy. 
 
3.4.8.12.2 Bydd y pwyllgor yn adolygu, cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan y cyngor llawn, 
ddatganiadau ariannol blynyddol yr awdurdod, gan gynnwys y rhagair esboniadol, 
negeseuon allweddol, tueddiadau, cysondeb â pherfformiad ariannol, addasrwydd a 
chydymffurfiaeth â pholisïau a thriniaethau cyfrifyddu a meysydd dyfarnu pwysig. 
 
3.4.8.12.3 Bydd y pwyllgor yn ystyried adroddiad yr archwilydd allanol i'r 'rhai sy'n gyfrifol 
am lywodraethu' ar faterion sy'n deillio o'r archwiliad o'r cyfrifon ac a oes angen eu dwyn i 
sylw'r cyngor ai peidio. 
 
3.4.8.13 Rheoleiddwyr ac arolygwyr eraill 
 
3.4.8.13.1 Bydd y pwyllgor yn derbyn ac yn ystyried adroddiadau gan unrhyw reoleiddwyr 
neu arolygwyr eraill, a fydd yn ffynhonnell sicrwydd ddefnyddiol. O ran y rhain, bydd yr 
awdurdod yn sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu diangen rhwng y pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ac unrhyw bwyllgor trosolwg a sgriwtini wrth ystyried adroddiadau o'r fath. 
 
3.4.8.14 Delio â Chwynion 
 
3.4.8.14.1 Bydd y pwyllgor yn adolygu ac yn asesu gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn 
effeithiol. 
 
3.4.8.14.2 Bydd y pwyllgor yn gwneud adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â 
gallu'r awdurdod i ddelio â chwynion yn effeithiol 
 
3.4.8.15 Adroddiad Hunanasesu 
 
3.4.8.15.1 Bob blwyddyn ariannol, bydd y pwyllgor yn derbyn drafft o adroddiad 
hunanasesu’r cyngor [i'w ddrafftio yn unol â Phennod 1 o Ran 6 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (perfformiad a llywodraethu'r prif gynghorau)] 
 
3.4.8.15.2 Bydd y pwyllgor yn derbyn yr adroddiad drafft gan y cyngor cyn pen pedair 
wythnos i'r cyngor wneud yr adroddiad. 
 
3.4.8.15.3 Bydd y pwyllgor yn adolygu'r adroddiad drafft a chaiff argymell newidiadau i'r 
casgliadau, neu i unrhyw beth a gynhwysir gan y cyngor o ran y camau y mae'n bwriadu 
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eu cymryd, neu y mae eisoes wedi'u cymryd, er mwyn cynyddu i ba raddau y bydd yn 
cwrdd â'r gofyniad perfformiad yn y flwyddyn ariannol yn dilyn y flwyddyn ariannol y mae'r 
adroddiad yn ymwneud â hi. 
 
3.4.8.15.4 Rhaid cynnwys unrhyw argymhelliad a wneir gan y pwyllgor, ond na chafodd ei 
fabwysiadu gan y cyngor cyn cyhoeddi, yn yr adroddiad gyda rhesymau pam nad yw'r 
cyngor wedi gwneud y newidiadau a argymhellir gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
 
3.4.8.16 Asesiad o berfformiad gan Banel 
 
3.4.8.16.1 O leiaf unwaith yn ystod cylch etholiadol cynhelir asesiad o berfformiad gan 
banel yn ystod y cyfnod rhwng etholiadau cyffredin ar gyfer cynghorwyr i’r cyngor. Gall y 
cyngor ddewis comisiynu mwy nag un asesiad gan banel mewn cylch etholiadol, ond nid 
yw hyn yn ofynnol o dan y ddeddfwriaeth. (Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021. 
 
3.4.8.16.2 Rhaid i’r cyngor gyhoeddi adroddiad ar asesiad o berfformiad gan banel o leiaf 
chwe mis cyn dyddiad yr etholiad cyffredin nesaf. 
 
3.4.8.16.3 Rhaid i’r cyngor drefnu bod drafft o’i ymateb i’r asesiad o berfformiad gan banel 
ar gael i’w bwyllgor llywodraethu ac archwilio, a rhaid i’r pwyllgor hwnnw wedyn adolygu’r 
ymateb drafft a gall wneud unrhyw argymhellion ynglŷn â newidiadau i’r ymateb i asesiad 
y panel. 
 
3.4.8.16.4 Os nad yw’r cyngor yn gwneud newid a argymhellwyd gan y pwyllgor 
llywodraethu ac archwilio, mae’n rhaid iddo nodi’r argymhelliad yn ei ymateb terfynol a’r 
rhesymau pan na wnaethpwyd y newid ganddo. 
 
3.4.8.17 Archwiliad Arbennig gan yr Archwilydd Cyffredinol 
 
3.4.8.17.1 Os yw'r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal archwiliad arbennig (gan ei fod o'r farn 
nad yw’r cyngor, neu efallai nad yw’r cyngor, yn cwrdd â'i ofynion perfformiad), a bod 
adroddiad yn cael ei anfon at y cyngor, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl 
derbyn adroddiad o'r fath, rhaid i'r cyngor sicrhau ei fod ar gael i'r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio. 
 
3.4.8.17.2 Pe bai gofyn i'r cyngor ymateb i adroddiad a gyhoeddir yn unol â pharagraff 
3.4.8.16 uchod, rhaid i'r cyngor sicrhau bod drafft o'r ymateb ar gael i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. Rhaid i'r pwyllgor adolygu'r ymateb drafft a chaiff wneud 
argymhellion ar gyfer newidiadau i'r datganiad a wnaed mewn ymateb i ba gamau, os o 
gwbl, y mae'r cyngor yn bwriadu eu cymryd mewn ymateb i'r argymhellion a wnaed gan yr 
Archwilydd Cyffredinol. 
 
3.4.8.17.3 Rhaid cynnwys unrhyw argymhelliad a wneir gan y pwyllgor, ond na chafodd ei 
fabwysiadu gan y cyngor cyn cyhoeddi, yn yr ymateb gyda rhesymau pam nad yw'r cyngor 
wedi gwneud y newidiadau a argymhellir gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
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Atodiad 2 
 
2.9.1 Pwyllgor Safonau 
 
Bydd y Cyngor yn sefydlu Pwyllgor Safonau. 
 
2.9.2 Cyfansoddiad 
 
2.9.2.1 Aelodaeth 
 
Yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, bydd y Pwyllgor Safonau yn 
cynnwys y rhai a ganlyn:  
  
2 Gynghorydd Sir  
  
5 aelod annibynnol  
  
2 aelod o gyngor cymuned (nad ydynt, i bwrpas y Cyfansoddiad hwn, yn cael eu hystyried 
yn aelodau annibynnol).  
  
2.9.2.2 Tymor mewn swydd  
  
2.9.2.2.1 Penodir yr aelodau annibynnol yn awtomatig am gyfnod o ddau dymor o 
bedairbum mblynedd yn olynol.  
  
2.9.2.2.2 Oni bai y cânt eu hail ddewis, penodir yr aelodau cyngor cymuned hyd at yr 
etholiad nesaf neu tan fyddant yn peidio â bod yn aelod o gyngor cymuned o fewn ardal 
awdurdod lleol Cyngor Sir Ynys Môn, p’un bynnag sydd fyrraf. Gellir ail-benodi aelod o 
gyngor cymuned am un tymor olynol arall ar yr amod bod Cyngor Sir Ynys Môn a’r 
Cynghorau Cymuned wedi cytuno ar y cyd i ddewis aelod(au) cyfredol o gyngor cymuned 
fel enwebai ar gyfer y penodiad. 
  
2.9.2.2.3 Bydd hyd tymor mewn swydd Cynghorwyr Sir sy’n aelodau o’r Pwyllgor Safonau 
yn ddim mwy na phedairphum mlynedd neu tan yr etholiad llywodraeth leol arferol nesaf 
yn dilyn eu penodiad, p’un bynnag sydd fyrraf.   
  
2.9.2.3 Cworwm  
  
Ni fydd gan gyfarfod o'r Pwyllgor Safonau gworwm oni bai fod:  
  
2.9.2.3.1 o leiaf dri aelod, gan gynnwys y cadeirydd, yn bresennol; a bod  
  
2.9.2.3.2 o leiaf hanner yr aelodau sy'n bresennol (gan gynnwys y cadeirydd) yn aelodau 
annibynnol.  
  
 
2.9.2.4 Pleidleisio  
  
Bydd gan Aelodau o’r Cyngor Sir aelodau annibynnol a’r aelodau o gyngor cymuned hawl i 
bleidleisio mewn cyfarfodydd.  
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2.9.2.5 Aelodau Cyngor Cymuned  
  
2.9.2.5.1 Ni fydd yr aelodau o gyngor cymuned yn cymryd rhan yn nhrafodion y Pwyllgor 
Safonau pan fo unrhyw fater yn ymwneud â'i Gyngor Cymuned yn cael ei ystyried.   
  
2.9.2.5.2 Bydd yr aelodau cyngor cymuned ond yn cymryd rhan mewn 
gwrandawiadau/ceisiadau sydd gerbron y Pwyllgor Safonau pan fydd yn cyflawni’r 
dyletswyddau hynny sy’n ymwneud â chynghorau cymuned ac aelodau cynghorau 
cymuned yn unig.   
  
2.9.2.6 Cadeirio'r Pwyllgor   
  
2.9.2.6.1 Dim ond aelod annibynnol o'r Pwyllgor Safonau all fod yn gadeirydd.   
  
2.9.2.6.2 Bydd y cadeirydd yn cael ei ethol gan aelodau'r Pwyllgor Safonau am gyfnod na 
fydd yn hwy na phedairphum mblynedd neu am y cyfnod hwnnw y bydd yr unigolyn yn dal 
i fod yn aelod o'r Pwyllgor, pa gyfnod bynnag sydd fyrraf o'r ddau ond bydd yn gymwys i 
gael ei ail-ethol fel cadeirydd.  
    
2.9.3 Rôl a Swyddogaeth   
  
Bydd gan y Pwyllgor Safonau'r rolau a'r swyddogaethau canlynol:   
  
2.9.3.1 hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ymhlith Cynghorwyr, aelodau 
cyfetholedig a chynrychiolwyr yr eglwys a rhieni-lywodraethwyr;   
  
2.9.3.2 cynorthwyo'r Ccynghorwyr, aelodau cyfetholedig a chynrychiolwyr yr eglwys a 
rhieni-lywodraethwyr i gadw Cod Ymddygiad Aelodau (5.1);   
  
2.9.3.3 cynghori'r Cyngor ynglŷn â mabwysiadu neu ddiwygio Cod Ymddygiad Aelodau 
(5.1);   
  
2.9.3.4 monitro gweithrediad Cod Ymddygiad yr Aelodau (5.1);   
  
2.9.3.5 cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi Ccynghorwyr, aelodau cyfetholedig a 
chynrychiolwyr eglwysig a rhieni lywodraethwyr ar faterion yn ymwneud â Chod 
Ymddygiad Aelodau (5.1);   
  
2.9.3.6 rhoddi caniatâd arbennig i Ggynghorwyr, aelodau cyfetholedig a chynrychiolwyr yr 
eglwys a rhieni lywodraethwyr o ofynion yn ymwneud â diddordebau a nodir yng Nghod 
Ymddygiad yr Aelodau;   
  
2.9.3.7 ymdrin ag unrhyw adroddiadau o dribiwnlys achos neu o dribiwnlys achos amodol, 
ac unrhyw adroddiad gan y Swyddog Monitro ar unrhyw fater a drosglwyddwyd i'r swyddog 
hwnnw gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.   
  
2.9.3.8 ymarfer 2.9.3.1 i 2.9.3.7 uchod mewn perthynas â'r cynghorau cymuned yn ei 
ardal ac aelodau'r cynghorau cymuned hynny.   
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2.9.3.9 Cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol, 
cyflwyno adroddiad blynyddol i’r Cyngor. Mae’n rhaid i’r adroddiad ddisgrifio sut y cafodd 
swyddogaethau’r pwyllgor eu harfer yn ystod y flwyddyn ariannol. 
 
Mae’n rhaid i’r adroddiad gynnwys crynodeb o’r hyn a wnaethpwyd i gyflawni 
swyddogaethau cyffredinol a phenodol y pwyllgor mewn perthynas â: 
 

2.9.3.9.1 monitro cydymffurfiaeth arweinyddion grwpiau â’u dyletswydd i 
hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan gynghorwyr. 
 
2.9.3.9.2 darparu hyfforddiant  i arweinyddion grwpiau er mwyn caniatáu 
iddynt gyflawni eu dyletswyddau o dan baragraff 2.9.3.9.1. 

  
2.9.3.9.3 adroddiadau ac argymhellion a wneir gan y pwyllgor neu a gyfeirir 
ato mewn perthynas â: 

  
• Canllawiau a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru (OGCC) 
• Ymchwiliadau gan OGCC 
• Materion a gyfeiriwyd at y Swyddog Monitro gan OGCC a’r camau a 

gymerwyd 
• Penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru 
• Penderfyniadau gan y tribiwnlys haen gyntaf 
• Penderfyniadau gan dribiwnlys achos Cymru 
• Camau a gymerwyd gan y pwyllgor ar ôl ystyried adroddiadau ac 

argymhellion o’r fath. 
 

2.9.3.9.4 Gall adroddiadau blynyddol y pwyllgor safonau gynnwys 
argymhellion i’r awdurdod ynglŷn ag unrhyw fater y mae gan y pwyllgor 
swyddogaethau mewn perthynas ag o. 

 
2.9.3.9.5 Mae’n rhaid i’r cyngor ystyried pob adroddiad blynyddol a luniwyd 
gan ei bwyllgor safonau cyn diwedd 3 mis sy’n cychwyn ar y diwrnod y mae’r 
cyngor yn derbyn yr adroddiad. 

 
                
  
Sylwer: Mae copi o Gyfansoddiad llawn y Pwyllgor Safonau ar gael gan y Swyddog 
Monitro. 
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Atodiad 2 
 
2.9.1 Pwyllgor Safonau 
 
Bydd y Cyngor yn sefydlu Pwyllgor Safonau. 
 
2.9.2 Cyfansoddiad 
 
2.9.2.1 Aelodaeth 
 
Yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, bydd y Pwyllgor Safonau yn 
cynnwys y rhai a ganlyn:  
  
2 Gynghorydd Sir  
  
5 aelod annibynnol  
  
2 aelod o gyngor cymuned (nad ydynt, i bwrpas y Cyfansoddiad hwn, yn cael eu hystyried 
yn aelodau annibynnol).  
  
2.9.2.2 Tymor mewn swydd  
  
2.9.2.2.1 Penodir yr aelodau annibynnol yn awtomatig am gyfnod o ddau dymor o bum 
mlynedd yn olynol.  
  
2.9.2.2.2 Oni bai y cânt eu hail ddewis, penodir yr aelodau cyngor cymuned hyd at yr 
etholiad nesaf neu tan fyddant yn peidio â bod yn aelod o gyngor cymuned o fewn ardal 
awdurdod lleol Cyngor Sir Ynys Môn, p’un bynnag sydd fyrraf. Gellir ail-benodi aelod o 
gyngor cymuned am un tymor olynol arall ar yr amod bod Cyngor Sir Ynys Môn a’r 
Cynghorau Cymuned wedi cytuno ar y cyd i ddewis aelod(au) cyfredol o gyngor cymuned 
fel enwebai ar gyfer y penodiad. 
  
2.9.2.2.3 Bydd hyd tymor mewn swydd Cynghorwyr Sir sy’n aelodau o’r Pwyllgor Safonau 
yn ddim mwy na phum mlynedd neu tan yr etholiad llywodraeth leol arferol nesaf yn dilyn 
eu penodiad, p’un bynnag sydd fyrraf.   
  
2.9.2.3 Cworwm  
  
Ni fydd gan gyfarfod o'r Pwyllgor Safonau gworwm oni bai fod:  
  
2.9.2.3.1 o leiaf dri aelod, gan gynnwys y cadeirydd, yn bresennol; a bod  
  
2.9.2.3.2 o leiaf hanner yr aelodau sy'n bresennol (gan gynnwys y cadeirydd) yn aelodau 
annibynnol.  
  
 
2.9.2.4 Pleidleisio  
  
Bydd gan Aelodau o’r Cyngor Sir aelodau annibynnol a’r aelodau o gyngor cymuned hawl i 
bleidleisio mewn cyfarfodydd.  
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2.9.2.5 Aelodau Cyngor Cymuned  
  
2.9.2.5.1 Ni fydd yr aelodau o gyngor cymuned yn cymryd rhan yn nhrafodion y Pwyllgor 
Safonau pan fo unrhyw fater yn ymwneud â'i Gyngor Cymuned yn cael ei ystyried.   
  
2.9.2.5.2 Bydd yr aelodau cyngor cymuned ond yn cymryd rhan mewn 
gwrandawiadau/ceisiadau sydd gerbron y Pwyllgor Safonau pan fydd yn cyflawni’r 
dyletswyddau hynny sy’n ymwneud â chynghorau cymuned ac aelodau cynghorau 
cymuned yn unig.   
  
2.9.2.6 Cadeirio'r Pwyllgor   
  
2.9.2.6.1 Dim ond aelod annibynnol o'r Pwyllgor Safonau all fod yn gadeirydd.   
  
2.9.2.6.2 Bydd y cadeirydd yn cael ei ethol gan aelodau'r Pwyllgor Safonau am gyfnod na 
fydd yn hwy na phum mlynedd neu am y cyfnod hwnnw y bydd yr unigolyn yn dal i fod yn 
aelod o'r Pwyllgor, pa gyfnod bynnag sydd fyrraf o'r ddau ond bydd yn gymwys i gael ei ail-
ethol fel cadeirydd.  
    
2.9.3 Rôl a Swyddogaeth   
  
Bydd gan y Pwyllgor Safonau'r rolau a'r swyddogaethau canlynol:   
  
2.9.3.1 hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ymhlith Cynghorwyr, aelodau 
cyfetholedig a chynrychiolwyr yr eglwys a rhieni-lywodraethwyr;   
  
2.9.3.2 cynorthwyo'r cynghorwyr, aelodau cyfetholedig a chynrychiolwyr yr eglwys a rhieni-
lywodraethwyr i gadw Cod Ymddygiad Aelodau (5.1);   
  
2.9.3.3 cynghori'r Cyngor ynglŷn â mabwysiadu neu ddiwygio Cod Ymddygiad Aelodau 
(5.1);   
  
2.9.3.4 monitro gweithrediad Cod Ymddygiad yr Aelodau (5.1);   
  
2.9.3.5 cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi cynghorwyr, aelodau cyfetholedig a 
chynrychiolwyr eglwysig a rhieni lywodraethwyr ar faterion yn ymwneud â Chod 
Ymddygiad Aelodau (5.1);   
  
2.9.3.6 rhoddi caniatâd arbennig i gynghorwyr, aelodau cyfetholedig a chynrychiolwyr yr 
eglwys a rhieni lywodraethwyr o ofynion yn ymwneud â diddordebau a nodir yng Nghod 
Ymddygiad yr Aelodau;   
  
2.9.3.7 ymdrin ag unrhyw adroddiadau o dribiwnlys achos neu o dribiwnlys achos amodol, 
ac unrhyw adroddiad gan y Swyddog Monitro ar unrhyw fater a drosglwyddwyd i'r swyddog 
hwnnw gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.   
  
2.9.3.8 ymarfer 2.9.3.1 i 2.9.3.7 uchod mewn perthynas â'r cynghorau cymuned yn ei 
ardal ac aelodau'r cynghorau cymuned hynny.   
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2.9.3.9 Cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol, 
cyflwyno adroddiad blynyddol i’r Cyngor. Mae’n rhaid i’r adroddiad ddisgrifio sut y cafodd 
swyddogaethau’r pwyllgor eu harfer yn ystod y flwyddyn ariannol. 
 
Mae’n rhaid i’r adroddiad gynnwys crynodeb o’r hyn a wnaethpwyd i gyflawni 
swyddogaethau cyffredinol a phenodol y pwyllgor mewn perthynas â: 
 

2.9.3.9.1 monitro cydymffurfiaeth arweinyddion grwpiau â’u dyletswydd i 
hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan gynghorwyr. 
 
2.9.3.9.2 darparu hyfforddiant  i arweinyddion grwpiau er mwyn caniatáu 
iddynt gyflawni eu dyletswyddau o dan baragraff 2.9.3.9.1. 

 
2.9.3.9.3 adroddiadau ac argymhellion a wneir gan y pwyllgor neu a gyfeirir 
ato mewn perthynas â: 

 
• Canllawiau a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru (OGCC) 
• Ymchwiliadau gan OGCC 
• Materion a gyfeiriwyd at y Swyddog Monitro gan OGCC a’r camau a 

gymerwyd 
• Penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru 
• Penderfyniadau gan y tribiwnlys haen gyntaf 
• Penderfyniadau gan dribiwnlys achos Cymru 
• Camau a gymerwyd gan y pwyllgor ar ôl ystyried adroddiadau ac 

argymhellion o’r fath. 
 

2.9.3.9.4 Gall adroddiadau blynyddol y pwyllgor safonau gynnwys 
argymhellion i’r awdurdod ynglŷn ag unrhyw fater y mae gan y pwyllgor 
swyddogaethau mewn perthynas ag o. 

 
2.9.3.9.5 Mae’n rhaid i’r cyngor ystyried pob adroddiad blynyddol a luniwyd 
gan ei bwyllgor safonau cyn diwedd 3 mis sy’n cychwyn ar y diwrnod y mae’r 
cyngor yn derbyn yr adroddiad. 
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Cyngor Sir Ynys Môn 

Adroddiad i: Cyngor Sir 

Dyddiad: 25 Ebrill 2022 

Pwnc:  Penodi Aelodau Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 

Aelod(au) Portffolio: Amherthnasol 

Pennaeth Gwasanaeth / 
Cyfarwyddwr: 
 

Marc Jones 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog 
Adran 151 
MarcJones@ynysmon.gov.uk 
 

Awdur yr Adroddiad: 
 

Marion Pryor 
Pennaeth Archwilio a Risg 
MarionPryor@ynysmon.gov.uk  
 

Aelodau Lleol: Amherthnasol  

 

 

A – Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 
Pwrpas yr adroddiad 
Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae angen i 
draean o aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn aelodau lleyg. Mae’r 
adroddiad hwn yn gofyn i Gyngor Sir Ynys Môn gymeradwyo’r tri aelod lleyg 
ychwanegol a ddewiswyd a’u penodi i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
chefnogi bod yr aelod lleyg presennol yn parhau am un tymor pellach o bum 
mlynedd. 
 
Yn unol â chyfansoddiad y Cyngor, gofynnir i’r cyngor gymeradwyo penodi’r 
aelodau lleyg newydd ar gyfer y tymor newydd ac ailbenodi’r aelod lleyg 
presennol. 
 
Argymhelliad 

1. Cymeradwyo’r tri ymgeisydd a ddewiswyd a’u penodi yn aelodau 
lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

2. Cytuno bod yr aelod lleyg presennol yn parhau am ail dymor o bum 
mlynedd 
 

Cefndir 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn cyflwyno newidiadau 
i’r gyfundrefn perfformiad a llywodraethu, gan gynnwys newidiadau i aelodaeth, 
cyfansoddiad a thrafodion y pwyllgor (adrannau 116-118). Mae’r Ddeddf yn nodi 
bod rhaid: 

• i draean o aelodau’r Pwyllgor fod yn unigolion lleyg a dau draean yn 
aelodau o’r Cyngor 

• i’r Pwyllgor benodi aelod o’r Pwyllgor fel ei Gadeirydd (a rhaid iddo fod 
yn unigolyn lleyg); a 
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A – Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 
• i’r Pwyllgor benodi aelod o’r Pwyllgor fel ei Ddirprwy Gadeirydd (a ni 

chaiff fod yn aelod o’r Pwyllgor Gwaith nac yn gynorthwyydd i’r Pwyllgor 
Gwaith). 

 
Mae adran 117 y Ddeddf yn diffinio ‘unigolyn lleyg’ fel rhywun: 

• nad ydynt yn aelod na’n swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol  
• nad ydynt ar unrhyw adeg o fewn cyfnod o 12 mis, gan ddechrau gyda 

dyddiad penodi’r unigolyn hwnnw, wedi bod yn aelod o neu’n swyddog 
mewn unrhyw awdurdod lleol; ac   

• nad ydynt yn ŵr na gwraig na’n bartner sifil i unrhyw aelod neu swyddog 
o unrhyw awdurdod lleol.   

 
Ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn mae hyn yn golygu y bydd angen pedwar aelod 
lleyg. Mae Mr Dilwyn Evans, yr aelod lleyg presennol, wedi dweud ei fod yn fodlon 
gwasanaethu am ail dymor o bum mlynedd, a darperir ar gyfer hynny yng Nghylch 
Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (ac yn y Cyfansoddiad). Mae 
angen tri aelod lleyg ychwanegol i gydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. 
 
Gweithiodd y Cyngor gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddatblygu 
ffurflen gais a hysbyseb ar gyfer recriwtio aelodau lleyg, yn ogystal â rhaglen 
hyrwyddo genedlaethol. Gweithiom gyda’n Tîm TG Mewnol i ddatblygu ffurflen 
gais ar-lein yn benodol ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn. 
 
Derbyniodd y Cyngor 13 ffurflen gais. O gymharu â gweddill Cymru, roedd hyn yn 
ymateb da iawn. Cynhaliwyd ymarfer llunio rhestr fer ar 19 Ionawr 2022 gan banel 
a oedd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio, a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151. 
Nododd y panel bedwar ymgeisydd i’w cyfweld. 
 
Cafodd y pedwar ymgeisydd eu cyfweld gan banel a oedd yn cynnwys Cadeirydd 
y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a 
Swyddog Adran 151 a’r darpar Brif Weithredwr ar y pryd. Dewisodd y panel 
cyfweld y tri ymgeisydd a ganlyn i’w hystyried ar gyfer eu penodi: 
 

• Michael Wilson, o Langefni, Ynys Môn 
• Sharon Warnes, o Bwllheli, Gwynedd 
• William Parry, o Rosneigr, Ynys Môn 

 
Mae bob un o’r ymgeiswyr hyn wedi derbyn eu gwahoddiad i gael eu hystyried ar 
gyfer eu penodi a derbyniwyd dau eirda boddhaol ar gyfer pob un ohonynt. 
 

 

Tudalen 36



3 

V1.3: April 2021 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich 
rhesymau dros eu gwrthod a/neu ddewis yr opsiwn hwn? 
 
Gwneud dim. Fodd bynnag, byddai hyn yn golygu na fyddai’r Cyngor yn 
cydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 
 

 

Ch – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd 
gan y Cyngor llawn? 
 
Adlewyrchir darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
yng Nghyfansoddiad y Cyngor, ac yng Nghylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio. 
 

 

D – A yw’r penderfyniad hwn yn unol â’r gyllideb a gymeradwywyd gan 
y Cyngor? 
 
Ydi 
 

 

Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yw’n berthnasol): 
1 Sut mae’r penderfyniad hwn yn 

effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys? 

Mae’n sicrhau bod y Cyngor yn 
gweithredu’n gyfreithlon. 

2 A yw hwn yn benderfyniad y 
rhagwelir y bydd yn atal costau / 
dibyniaeth ar yr Awdurdod yn y 
dyfodol. Os felly, sut? 

Amherthnasol  

3 A ydym wedi bod yn cydweithio â 
sefydliadau eraill i ddod i’r 
penderfyniad hwn, os felly, rhowch 
wybod gyda phwy: 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
(WLGA) 
 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae eu rhan wrth ddrafftio’r 
ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut:- 

Na 

5 Nodwch effeithiau’r penderfyniad 
hwn ar yr agenda cydraddoldeb a’r 
Gymraeg. 

Cymerodd y Cyngor ran mewn ymgyrch 
recriwtio genedlaethol wedi’i harwain 
gan Gymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru (WLGA) i sicrhau bod grwpiau 
anodd eu cyrraedd a heb 
gynrychiolaeth ddigonol yn cael cyfle 
cyfartal i ymgeisio am y swydd. 
Cyhoeddwyd hysbyseb ar wefan y 
WLGA a oedd yn cyfeirio ymgeiswyr 
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Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yw’n berthnasol): 
posib at dudalen we benodedig y 
Cyngor. Hysbysebwyd y swyddi gwag 
yn eang gan y WLGA, yn cynnwys yn 
Guardian Jobs, a’u cylchredeg ar 
rwydweithiau proffesiynol, h.y. 
Rhwydwaith Swyddogion Cydraddoldeb 
Cymru Gyfan, rhwydwaith cyfarwyddwyr 
anweithredol, Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol, alumni a chyn-
gyfranogwyr rhaglen fentora 
Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod 
Cymru/Tîm Cymorth Lleiafrifoedd 
Ethnig ac Ieuenctid Cymru, yn ogystal 
â’u hyrwyddo ar Wales Online. Yn lleol, 
hysbysebodd y Cyngor y swyddi gwag 
ar gyfryngau eraill yr oedd pobl ifanc yn 
debygol o’u defnyddio, megis Facebook 
a LinkedIn, yn unol â dyletswydd y 
Cyngor i ddenu grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol. 

6 Os yw hwn yn benderfyniad 
strategol, nodwch unrhyw effaith 
posib y byddai’r penderfyniad yn ei 
gael ar y rhai hynny sy’n wynebu 
anfantais economaidd-
gymdeithasol. 

Dim effaith 

7 Nodwch unrhyw effaith posib y 
byddai’r penderfyniad hwn yn ei 
gael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg ac ar drin y Gymraeg ddim 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

Dim effaith 

 

E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori?                        

Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth (UDA) (gorfodol) 

Roedd y Prif Weithredwr yn aelod o’r 
panel cyfweld. 

2 
 

Cyllid / Swyddog Adran 151 
(gorfodol)  

Roedd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau) / Swyddog Adran 151 yn 
aelod o’r panel llunio rhestr fer a’r panel 
cyfweld. 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(gorfodol)  

Dim sylw 

4 Adnoddau Dynol (AD) Amherthnasol 

5 Eiddo Amherthnasol 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

Bu iddynt gynorthwyo i greu tudalen we 
ddynodedig a ffurflen gais ar-lein 

7 Caffael Amherthnasol 

8 Sgriwtini Amherthnasol 
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E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori?                        

Beth oedd eu sylwadau? 

9 Aelodau Lleol Amherthnasol  
 

F - Atodiadau: 
 
 

 

Ff – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach): 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
Cyfansoddiad 
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