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CYNGOR SIR YNYS MÔN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL 

  

CYFARFOD: 
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TEITL YR ADRODDIAD: 

  

Diwygio Cyfansoddiad y Pwyllgor Safonau 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  

Cymeradwyo'r ddogfen ddiwygiedig yn Atodiad 1  

ADRODDIAD GAN: 

  

Cyfreithiwr - Llywodraethu Corfforaethol 

SWYDDOG CYSWLLT: 

  

Mared Wyn Yaxley - mwycs@ynysmon.gov.uk 

01248 752566 

  

  

1. CYFLWYNIAD A CHEFNDIR 

  
Yn ei gyfarfod ar 12 Mai 2016 penderfynodd y Pwyllgor Safonau ostwng nifer y 
cyfarfodydd arferol o 4 i 2 y flwyddyn. 
  
Mae Cyfansoddiad y Pwyllgor Safonau wedi cael ei adolygu. Nid oes unrhyw gyfeiriad 
ynddo at y nifer o gyfarfodydd o’r Pwyllgor Safonau a gynhelir mewn unrhyw un flwyddyn. 
Fodd bynnag, tybir y byddai’n ddymunol i Gyfansoddiad y Pwyllgor Safonau gael ei 
ddiwygio i adlewyrchu'r trefniant hwn. 
  

Mae Atodiad 1 yn cynnwys Cyfansoddiad Pwyllgor Safonau  Cyngor Sir Ynys Môn fel y’i 
sefydlwyd yn unol â Rhan III Deddf Llywodraeth Leol 2000 gyda'r geiriau y bwriedir ei 
ychwanegu wedi'u hamlygu yn y testun coch. 
  

2. GOFYNION STATUDOL 

  
Y gofyniad statudol yw bod yn rhaid i Bwyllgorau Safonau gyfarfod o leiaf unwaith bob 
blwyddyn. Mae Pwyllgor Safonau’r Awdurdod yma o'r farn y byddai'n well defnydd o 
adnoddau i ostwng nifer cyfarfodydd arferol y Pwyllgor Safonau o 4 i 2 y flwyddyn, sydd yn 
parhau i fod yn fwy na'r lleiafswm statudol.  
  
Yn ogystal, trefnir cyfarfodydd arbennig o'r Pwyllgor Safonau er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth gydag unrhyw rwymedigaethau statudol a bydd cyfarfodydd anffurfiol yn 
parhau i gael eu cynnal yn unol â gofynion busnes. 
 

3.GOFYNION CYFANSODDIADOL 

  
Rhaid i unrhyw newidiadau i Gyfansoddiad y Cyngor gael eu gwneud gan y Cyngor. Fodd 

bynnag, oherwydd nad yw’r newidiadau yn Atodiad 1 yn cynnwys diwygiadau i 
Gyfansoddiad y Cyngor, nid oes angen caniatâd y Cyngor, er bod y cynnig wedi'i gyflwyno 
i'r Cyngor gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau a’i gefnogi mewn cyfarfod o arweinyddion 
grwpiau’r Cyngor . 
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Gall y Pwyllgor Safonau ei hun wneud unrhyw newidiadau i’r ffordd y mae’n gweithio. 
  

4.  CAMAU GWEITHREDU ANGENRHEIDIOL 

  
Diwygio Cyfansoddiad Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn fel y’i sefydlwyd yn unol â 
Rhan III Deddf Llywodraeth Leol 2000, er mwyn cynnwys manylion am amlder y 
cyfarfodydd a diweddariadau a newidiadau eraill a gyfyd o ganlyniad ac a nodir yn 

Atodiad 1. 

  

5. ARGYMHELLIAD  

  
A. Nodi cynnwys yr adroddiad hwn. 
  
B. Penderfynu mabwysiadu Cyfansoddiad Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys 

Môn fel y’i sefydlwyd yn unol â Rhan III Deddf Llywodraeth Leol 2000 gyda'r 

newidiadau sydd wedi eu hamlygu yn Atodiad 1. 
  

C. Ystyried a oes angen unrhyw newidiadau / ychwanegiadau pellach i Atodiad 

1. 
  
D. Cyhoeddi Cyfansoddiad diwygiedig y Pwyllgor Safonau, ynghyd â'r holl 

atodiadau, ar wefan y Cyngor. 
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CYFANSODDIAD PWYLLGOR SAFONAU CYNGOR SIR YNYS MÔN FEL Y CAFODD Y 

PWYLLGOR HWNNW EI SEFYDLU YN UNOL Â RHAN III DEDDF LLYWODRAETH LEOL 

2000. 

 

1. DIFFINIADAU  
 
 Yn y cyfansoddiad hwn, onid yw'r cyd-destun angen ystyr gwahanol yr ystyr i'r geiriau a 

restrir uchod yw'r ystyron sydd gyferbyn â'r geiriau:- 
 
 'Awdurdod' - yr uned gorfforaethol sy'n wybyddus fel "Cyngor Sir Ynys Môn/The Isle of 

Anglesey County Council". 
 
 'Côd Ymddygiad' - côd ymddygiad y bydd yr Awdurdod yn ei fabwysiadu dan Adran 51 

Deddf Llywodraeth Leol 2000. 
 
 'Achwynydd' - unigolyn sy'n cyflwyno cwyn yn erbyn Cynghorydd gan gynnwys 

Cynghorwyr eraill, aelodau o'r Pwyllgor Safonau, Swyddog yn gweithio i'r Awdurdod neu 
aelod o'r Cyhoedd.  

 
 'Aelod Cyngor Cymuned o'r Pwyllgor' - aelod o'r Pwyllgor Safonau sydd hefyd yn aelod o 

gyngor cymuned yn ardal yr Awdurdod, ac yn aelodau nad ydynt yn cael eu cyfrif fel 
'Aelodau  Annibynnol'.  

 
 'Cyngor' – y corff sy’n cynnwys holl aelodau'r Awdurdod.  
 
 'Cynghorydd' - aelod etholedig o'r Awdurdod gan gynnwys yr aelodau cyfetholedig hynny 

a ddiffinnir dan Adran 49(7) Deddf Llywodraeth Leol 2000. 
 
 'Aelod Annibynnol' - Aelod o'r Pwyllgor Safonau nad yw’n aelod etholedig, yn swyddog, 

nac yn gymar i aelod nac i swyddog o'r Awdurdod neu unrhyw awdurdod perthnasol arall, 
neu gyngor cymuned fel y diffinnir hynny yn Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 
2001.  

 
 'Aelod' - aelod o'r Pwyllgor Safonau.  
 
 'Swyddog Monitro' - y swyddog a benodwyd gan y Cyngor i ddibenion Adran 5 Deddf 

Llywodraeth Leol a Thai 1989.  Yn ogystal, bydd y term hwn yn cynnwys unrhyw Ddirprwy 
Swyddog Monitro a benodir gan y Cyngor.  

 
 'Pwyllgor Safonau' - pwyllgor safonau Cyngor Sir Ynys Môn i ddibenion Adran 53 Deddf 

Llywodraeth Leol 2000. 
 

2. CYLCH GORCHWYL  

 

 Yn Gyffredinol  
 
 2.1 Hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ymhlith Cynghorwyr.  
 
 2.2 Cynorthwyo Cynghorwyr i lynu wrth Gôd Ymddygiad yr Awdurdod.  
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 2.3 Gweithredu ar y swyddogaethau uchod yng nghyswllt Cynghorau Cymuned ac 
aelodau o'r Cynghorau Cymuned yn ardal yr Awdurdod.  

 

 Yn Benodol  
 
 2.4 Cynghori'r Awdurdod ar fabwysiadu neu ar ddiwygio'r Côd Ymddygiad.  
 
 2.5 Monitro gweithrediad Côd Ymddygiad yr Awdurdod.  
 

 2.6 Cynghori, hyfforddi neu drefnu hyfforddiant i Gynghorwyr ar faterion sy'n ymwneud 
â Chôd Ymddygiad yr Awdurdod. 

 
 2.7 Ystyried adroddiadau neu argymhellion a gyflwynir gan y Swyddog Monitro - un ai 

yn gyffredinol neu yn sgil unrhyw ymholiadau a wnaed dan bwerau'r Swyddog 
Monitro neu oherwydd dyletswyddau penodol dan Ran III Deddf Llywodraeth Leol 
2000 neu yn sgil unrhyw adroddiad y bydd Comisiynydd Gweinyddiaeth Leol Cymru 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  yn ei anfon ato / ati. 

 

2.8 Dilyn y Weithdrefn ar gyfer Gwrandawiadau, y manylir arni yn Atodiad 1 y 
Cyfansoddiad hwn.  

 
 2.98 Rhoddi caniatâd arbennig dan Adran 81(4) Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn unol â 

Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Rhoddi Caniatâd Arbennig) Cymru 2001 a’r 
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Caniatadau 
Arbennig ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygiad) 2016 fel bod aelod neu aelod 
cyfetholedig o'r Cyngor yn medru cymryd rhan mewn unrhyw fusnes sydd gan y 
Cyngor a'r unigolyn, ac a fyddai fel arall, yn cael ei wahardd rhag gwneud hynny 
dan Gôd Ymddygiad y Cyngor.  

 
 2.109 Ystyried, (mewn ymgynghoriad gyda'r Swyddog Monitro) unrhyw 

faterion arall sydd yn briodol ac yn angenrheidiol i gynnal y safonau ymddygiad 
uchaf ymhlith Cynghorwyr.  

 
 2.110 Derbyn adroddiadau gan y Swyddog Monitro ar lwfansau ac ar dreuliau a 

dalwyd i unigolion sydd wedi c cynorthwyo’r Swyddog Monitro gyda'i ymholiadau.  
 
 2.121 Gweithredu ar y swyddogaethau uchod yng nghyswllt cynghorau 

cymuned ac aelodau o'r cynghorau cymuned yn ardal yr Awdurdod. 
 
 2.12 Ystyried unrhyw gwynion a gyflwynwyd i hen Bwyllgor Safonau'r Cyngor a sefydlwyd 

cyn y daeth darpariaethau Rhan III Deddf Llywodraeth Leol 2000 i rym yng 
nghyswllt Pwyllgorau Safonau, pan fo'r cyfryw gwynion heb eu datrys yn llawn gan 
yr hen Bwyllgor Safonau uchod.  Wrth ystyried y cyfryw gwynion,  dilyn y trefniadau 
a phryd bynnag y cred bod hynny'n briodol, mynd ar drywydd y cosbau hynny yng 
nghyfansoddiad yr hen Bwyllgor Safonau ac fel y cadarnhawyd y cyfryw 
gyfansoddiad gan y Cyngor ar 30 Tachwedd 1999. 

 

2.13 Cydymffurfio gyda’r Protocol Datrysiad Lleol, y ceir manylion amdano yn Atodiad 2 
y Cyfansoddiad hwn. 

 

 Adrodd  
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 2.13 I'r graddau y bydd raid i'r Pwyllgor Safonau gyflwyno argymhellion i'r Awdurdod yna 
  bydd y cyfryw argymhellion yn cael eu cyflwyno'n uniongyrchol i'r Cyngor.  
 

3. MAINT, CYFANSODDIAD, PENODI AELODAU ANNIBYNNOL, CYFNOD MEWN 

SWYDD, AILBENODI AELOD, CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD, PLEIDLEISIO, 

CWORWM, CYFARFODYDD, CANIATÁU I'R CYHOEDD FYNYCHU, COFNODION, 

TREFNIADAU DROS DRO. 

 
 3.1 Penderfynir ar y materion uchod yn unol â darpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau 

Safonau (Cymru) 2001a Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygio) 2006 
(copïau ynghlwm yn Atodiadau 3 a 4 yn y drefn honnoyma) ond gyda'r newidiadau a 
ganlyn y cytunodd yr Awdurdod arnynt: 

 
   Rheoliad 3 Maint y Pwyllgor Safonau  
      Aelodau Annibynnol (5)  
      Aelodau o Gynghorau Cymuned (2)  
 
   Rheoliad 15 Panel Penodi Aelod Annibynnol  
      Person Lleyg (1)  
      Aelod Cyngor Cymuned o'r Pwyllgor (1)  
      Cynghorwyr (3)  

Bydd Aelodau’r Panel yn gwasanaethu am gyfnod o 4 blynedd 
 
   Rheoliad 20 Tymor Aelodau Annibynnol yn eu Swydd – Dau gyfnod olynol o 4 

blynedd  
 

  Tymor Aelodau Cynghorau Cymuned yn eu swydd – Pedair blynedd 
(oni bai y cânt eu penodi am gyfnod olynol o bedair blynedd) neu’n 
peidio â bod yn Gynghorydd Cymuned 

 
 (Sylwer:  Yn ogystal, mae'r Awdurdod wedi penderfynu y bydd Telerau Swydd Aelodau 

Cynghorau Cymuned y Pwyllgor Safonau yr fath â thelerau swydd Aelodau’r Cyngor Sir 
sy’n gwasanaethu ar y Pwyllgor, ond ni chânt Ni chaiff yr aelod Cyngor Cymuned ond 
wasanaethu ar y  Pwyllgor Safonau ond pan fydd yn cyflawni ei swyddogaethau yng 
nghysywllt Cynghorau Cymuned neu Aelodau Cynghorau Cymuned . Ni fedrir penodi 
Aelodau Cyngor Cymuned am dymor a fydd yn hwy na dau gyfnod olynol o bedair 
blynedd.   

 
 3.2 Bydd Pennaeth Gwasanaeth Taledig y Cyngor yn penderfynu pwy fydd clarc y 

Pwyllgor Safonau. 
 
 3.2 Amlder Cyfarfodydd 
 
   3.2.1  Cynhelir dau gyfarfod arferol o’r Pwyllgor Safonau bob blwyddyn. 
 
   3.2.2 Caiff cyfarfodydd arbennig o’r Pwyllgor Safonau eu cynnal yn ychwanegol 

at y cyfarfodydd yn 3.2.1 er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gydag unrhyw 
ymrwymiadau statudol gan gynnwys cwynion ac/neu ganiatâd arbennig.  

 

4. TREFNIADAU  

Formatted: Indent: Left:  0 cm,
Hanging:  3.81 cm



CC-17723-AW/257005 
CC-019461-MY/333389 

Page 4 

 

 
 4.1 Y Pwyllgor Safonau ei hun fydd yn penderfynu ar ei drefniadau, gan ystyried yn 

llawn yr holl ddarpariaethau statudol perthnasol a phryd bynnag y bydd hynny'n 
bosib, bydd y trefniadau’n cydymffurfio gyda'r Egwyddorion Ymddygiad, y Côd 
Ymddygiad a Chyfansoddiad yr Awdurdod.  

 
 4.2 Ni all achwynydd na Chynghorydd y cyflwynir cwyn yn ei gylch ganfasio unrhyw 

Aelod ar unrhyw gyfrif.  Os ydyw Aelod yn cael ei ganfasio, bydd raid iddo ddweud 
wrth y Swyddog Monitro ar unwaith. 

 
 4.3 Os ydyw Aelod neu unigolyn arall sy'n gysylltiedig ag Aelod yn cyflwyno cwyn, yna 

ni fydd yr Aelod penodol hwnnw yn medru cymryd rhan yn y trafodaethau ynglŷn â’r 
gŵyn. 

 
 4.4 Yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Ymchwilio Llywodraeth Leol (Swyddogaethau 

Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001, gall person sydd yn 
gwneud sylwadau ar lafar i’r Pwyllgor Safonau gael ei gynrychioli a gall hynny  
gynnwys cynrychiolaeth gyfreithiol. 

 

 ADRODDIAD BLYNYDDOL  
 
5. O leiaf unwaith ym mhob blwyddyn galendr, bydd y Pwyllgor Safonau yn cyflwyno 

adroddiad i'r Cyngor ar ei waith yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.  
 

6. LWFANSAU A THREULIAU  

 
 Bydd y lwfansau hynny a delir i Aelodau Annibynnol ac Aelodau Cynghorau Cymuned y 

Pwyllgor yn cael eu cymeradwyo o bryd i'w gilydd gan yr Awdurdod. 
 
7. GOFYNION CYFANSODDIADAU YCHWANEGOL 
 
 7.1 Caiff manylion pellach ynghylch Cyfansoddiad y Pwyllgor Safonau eu cynnwys ym 

Mharagraff 2.9 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn sydd wedi ei amgáu fel Atodiad 
5 i’r Cyfansoddiad hwn. 

Formatted: Indent: Left:  0 cm,
Hanging:  2 cm



ATODIAD / ENCLOSURE 

1 



 

CC-015794/LB-133156 1 

Cyngor Sir Ynys Môn  
 

Pwyllgor Safonau 
 

Gweithdrefn ar gyfer Gwrandawiadau Safonau Lleol 
 

************** 

1 Rhagarweiniad 

 

Mae’r weithdrefn hon yn amlinellu sut y bydd y Cyngor Sir yn penderfynu cwynion am 

gamymddygiad aelodau. 

 

2 Dehongliad 

 

(a) Mae “Aelod” yn golygu’r aelod o’r awdurdod sy’n destun yr honiad sy’n cael 

sylw gan y Pwyllgor Safonau, ac eithrio lle dywedir yn wahanol.  Mae hefyd 

yn cynnwys cynrychiolydd enwebedig yr Aelod. 
 

(b) Mae “Swyddog Ymchwilio” yn golygu Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon), ac mae’n cynnwys ei 

gynrychiolydd/chynrychiolydd enwebedig.  Yn achos materion a gyfeiriwyd ar 

gyfer ymchwiliad lleol, mae cyfeiriadau at y Swyddog Ymchwilio yn golygu’r 

sawl a benodwyd gan y Swyddog Monitro i gynnal yr ymchwiliad. 
 

(c) “Y Mater” yw pwnc adroddiad y Swyddog Ymchwilio. 
 

(ch) Mae “Y Pwyllgor Safonau” yn cyfeirio at y Pwyllgor Safonau neu at unrhyw is-

bwyllgor safonau y mae wedi dirprwyo’r gwrandawiad iddo. 
 

(d) Mae “Swyddog Cymorth Pwyllgor” yn golygu Swyddog o’r Awdurdod sy’n 

gyfrifol am gynorthwyo’r Pwyllgor Safonau wrth iddo gyflawni ei 

swyddogaethau ac am gofnodi penderfyniadau’r Pwyllgor Safonau. 
 

(dd) Mae “Ymgynghorydd Cyfreithiol” yn golygu’r swyddog sy’n gyfrifol am 

ddarparu cymorth cyfreithiol i’r Pwyllgor Safonau.  Gall y swyddog hwnnw fod 

yn Swyddog Monitro, swyddog arall yn yr awdurdod â chymwysterau 

cyfreithiol, neu rywun a benodwyd i’r pwrpas o’r tu allan i’r awdurdod. 

 

(e) Mae “Cadeirydd” yn cyfeirio at y person sy’n llywyddu yn y gwrandawiad. 

 

(f) Mae “Achwynydd” yn golygu’r person neu’r personau a wnaeth yr honiad 

gwreiddiol yr ymchwiliwyd iddo. 

 

3 Diwygio’r Weithdrefn 

 

Gall y Cadeirydd gytuno i amrywio’r weithdrefn hon mewn unrhyw achos penodol os 

yw ef/hi o’r farn bod angen gwneud hynny er budd tegwch. 
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4 Cynrychiolaeth 
 

Gall cyfreithiwr, cwnsler neu - gyda chaniatâd y Pwyllgor Safonau - berson arall 

gynrychioli'r Aelod ar unrhyw adeg yn y weithdrefn hon neu ddod i’r gwrandawiad gyda’r 

aelod.   Noder mai’r aelod sy’n gyfrifol am gwrdd â chostau cynrychiolaeth o’r fath, ac 

eithrio lle mae’r Pwyllgor Safonau wedi cytuno’n benodol i gwrdd â’r cyfan o’r gost honno 

neu ran ohoni. 
 

5 Penderfyniad i gynnal gwrandawiad lleol 
 

(a) Ar ôl derbyn adroddiad yr Ombwdsmon, neu adroddiad Swyddog Ymchwilio, 

bydd y Swyddog Monitro yn cyfeirio’r adroddiad hwnnw i’r Pwyllgor Safonau a 

fydd yn penderfynu un ai – 
 

 (i) Bod tystiolaeth o fethiant gan yr Aelod i gydymffurfio gyda’r Côd 

Ymddygiad, neu 

 (ii) Y dylai’r mater fod yn destun gwrandawiad lleol. 
 

(b) Os yw’r Pwyllgor Safonau yn penderfynu bod tystiolaeth o fethiant i 

gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad, bydd y Swyddog Monitro yn rhoi gwybod 

i’r Aelod a’r Achwynydd am hynny. 
 

(c) Os bydd y Pwyllgor Safonau yn penderfynu cynnal gwrandawiad lleol ar gyfer 

y mater, bydd y Swyddog Monitro yn cynnal y broses cyn-gwrandawiad fel y 

mae wedi ei hamlinellu isod. 
 

6 Y Weithdrefn Cyn-Gwrandawiad 
 

Yn dilyn penderfyniad gan y Pwyllgor Safonau i gynnal gwrandawiad lleol ar gyfer 

mater penodol, bydd y Swyddog Monitro yn: 
 

(a) Trefnu dyddiad ar gyfer gwrandawiad y Pwyllgor Safonau fel y penderfynwyd 

arno gan y Cadeirydd; 
 

(b) Anfon copi o’r adroddiad i’r Aelod a rhoi gwybod iddo am ddyddiad, amser a 

man cyfarfod y gwrandawiad; 
 

(c) Anfon copi o’r adroddiad i’r Achwynydd a rhoi gwybod iddo am ddyddiad, 

amser a man cyfarfod y gwrandawiad; 
 

(ch) Rhoi gwybod i’r Cyngor Cymuned am y mater ynghyd â dyddiad, amser a 

man cyfarfod y gwrandawiad (os yw’r mater yn ymwneud ag ymddygiad 

Cynghorydd Cymuned); 
 

(d) Rhoi gwybod i’r Swyddog Ymchwilio am ddyddiad, amser a man cyfarfod y 

gwrandawiad; 

 

(dd) Gofyn i’r Swyddog gwblhau a dychwelyd y ffurflenni cyn-gwrandawiad sydd 

wedi eu hatodi wrth y Weithdrefn hon cyn pen 14 diwrnod o’u derbyn; 

 

(e) Yn wyneb unrhyw ffurflenni cyn-gwrandawiad a ddychwelwyd gan yr Aelod, 

bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu a fydd y Pwyllgor Safonau angen i’r 
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Swyddog Ymchwilio ac unrhyw dystion1 ychwanegol fod yn bresennol yn y 

gwrandawiad, gan gynnwys yr Achwynydd, fel bod modd i’r gwrandawiad 

ddod i gasgliad sydd wedi cael ystyriaeth briodol yn y gwrandawiad, a threfnu 

iddynt fynychu. 
 

(f) Gofyn i’r Cadeirydd wneud y fath gyfarwyddiadau ynghylch cynnal y 

gwrandawiad ac y bydd eu hangen ar gyfer cynnal y gwrandawiad yn 

effeithiol, gyda’r fath gyfarwyddiadau yn rhoi sylw i faterion fel –  
 

 (i) Yr amser y bydd y Pwyllgor Safonau yn cyfarfod i gynnal y 

gwrandawiad; 

(ii) Unrhyw faterion sy’n cael eu derbyn fel y maent ac nad oes angen 

tystiolaeth ar eu cyfer; 

(iii) Y tystion a glywir a’r adegau pryd ddylent fod yn bresennol; a 

(iv) Presenoldeb tystion pan nad ydynt yn rhoi tystiolaeth. 
  

(ff) Paratoi Adroddiad Crynhoi Cyn-gwrandawiad yn amlinellu cwrs yr honiad, yr 

ymchwiliad a’r broses cyn-gwrandawiad ac yn dwyn sylw at y materion y bydd 

angen i’r Pwyllgor Safonau roi sylw iddynt, a 
 

(g) Trefnu gyda’r Swyddog Cymorth Pwyllgor bod y rhaglen ar gyfer y 

gwrandawiad, ynghyd ag Adroddiad Crynhoi Cyn-gwrandawiad y Swyddog 

Monitro, adroddiad y Swyddog Ymchwilio ac unrhyw ddogfennau perthnasol 

eraill yn cael eu hanfon at: 

 (i) Pob aelod o’r Pwyllgor Safonau fydd yn cynnal y gwrandawiad; 

 (ii) Yr Aelod. 

 (iii) Y sawl a wnaeth yr honiad, a 

 (iv) Y Swyddog Ymchwilio 
 

7 Cyngor Cyfreithiol 
 

Gall y Pwyllgor Safonau gymryd cyngor cyfreithiol gan ei ymgynghorydd cyfreithiol ar 

unrhyw adeg yn ystod y gwrandawiad neu tra bydd yn ystyried y canlyniad. Dylid 

rhannu sylwedd unrhyw gyngor cyfreithiol a roddir i’r Pwyllgor Safonau gyda’r Aelod 

a’r Swyddog Ymchwilio os ydynt yn bresennol. 
 

8 Paratoi ar gyfer y Cyfarfod 
 

Ar gychwyn y gwrandawiad, bydd y Cadeirydd yn cyflwyno pob un o aelodau’r 

Pwyllgor Safonau, yr aelod (os yw’n bresennol), y Swyddog Ymchwilio (os yw’n 

bresennol) ac unrhyw swyddogion eraill sydd yn bresennol, ac yna bydd yn esbonio’r 

drefn y bydd y Pwyllgor Safonau yn ei dilyn wrth gynnal y gwrandawiad. 
 

9 Materion trefniadol rhagarweiniol 
 

Yna bydd y Pwyllgor Safonau yn delio gyda’r materion trefniadol rhagarweiniol isod 

yn y drefn ganlynol: 
 

(a) Ymddiheuriadau am absenoldeb 
 

 

                                            
1
  Os yw’r Aelod yn herio unrhyw ganfyddiad ffaith yn adroddiad y Swyddog Ymchwilio, bydd angen i’r 

Pwyllgor Safonau glywed tystiolaeth gan dyst uniongyrchol, lle bynnag y mae hynny’n bosib. 
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(b) Datganiadau o ddiddordeb 

 

Bydd y Cadeirydd yn gofyn i aelodau’r Pwyllgor Safonau ddatgelu bodolaeth 

a natur unrhyw ddiddordebau personol neu ddiddordebau sydd yn rhagfarnu 

a fo ganddynt yn y mater, ac yn gofyn iddynt dynnu’n ôl o ystyried y mater os 

oes angen. 

 

 (c) Cworwm 

 

 Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau bod gan y Pwyllgor Safonau gworwm2  

 (ch) Trefn y gwrandawiad 

Bydd y Cadeirydd yn cadarnhau bod pawb sy’n bresennol yn ymwybodol o’r 
drefn y bydd y Pwyllgor Safonau yn ei dilyn wrth benderfynu’r mater. 

 (d) Bwrw ymlaen yn absenoldeb yr aelod 

  Onid yw’r Aelod yn bresennol ar gychwyn y gwrandawiad; 

(i) bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r Swyddog Monitro a yw’r Aelod wedi 
dweud nad yw’n bwriadu dod i’r gwrandawiad; 

(ii) bydd y Pwyllgor Safonau wedyn yn ystyried unrhyw resymau a 
roddwyd gan yr Aelod am beidio â dod i’r gwrandawiad a bydd yn 
penderfynu a yw’n fodlon bod digon o reswm am y fath fethiant i 
fynychu. 

(iii) Os bydd y Pwyllgor Safonau yn fodlon gyda’r fath resymau, bydd yn 
gohirio’r gwrandawiad tan ddyddiad arall. 

(iv) Onid yw’r Pwyllgor Safonau yn fodlon gyda’r fath resymau, neu onid 
yw’r aelod wedi rhoi unrhyw fath rhesymau, bydd y Pwyllgor Safonau 
yn penderfynu a ddylid ystyried y mater a gwneud penderfyniad yn 
absenoldeb yr Aelod ynteu ohirio’r gwrandawiad tan ddyddiad arall. 

 (dd) Cau allan y Wasg a’r Cyhoedd 

Gall y Pwyllgor Safonau gau allan y wasg a’r cyhoedd o ran o’i drafodaethau 
ar y mater dan sylw neu o’r trafodaethau cyfan, os yw’n ymddangos yn 
debygol y bydd gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig yn cael ei datgelu yng 
nghwrs y trafodaethau. 

Bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r Aelod, y Swyddog Ymchwilio a’r Ymgynghorydd 
Cyfreithiol i’r Pwyllgor Safonau a ydynt yn dymuno gofyn i’r Pwyllgor Safonau 
gau allan y wasg a’r cyhoedd o ran o’r gwrandawiad neu o’r cyfan ohono.  Os 
bydd unrhyw aelod yn gwneud cais o’r fath, bydd y Cadeirydd yn gofyn iddynt 

                                            
2
  Ni fydd gan gyfarfod o’r Pwyllgor Safonau gworwm oni bai bod o leiaf 3 aelod o’r Pwyllgor Safonau yn bresennol 

ar gyfer y cyfarfod i gyd.  Rhaid i’r Cadeirydd fod yn aelod Annibynnol, a rhaid i o leiaf hanner aelodau’r 

Pwyllgor sy’n bresennol fod yn aelodau Annibynnol.  Pan fo’r Pwyllgor yn ystyried mater sy’n ymwneud ag 

ymddygiad aelod o Gyngor Cymuned, rhaid i o leiaf un aelod o’r Pwyllgor fod yn gynrychiolydd Cyngor 

Cymuned, ond oni fydd cynrychiolydd Cyngor Cymuned yn bresennol nid yw hynny’n golygu nad oes cworwm ar 

y Pwyllgor. 
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roi eu rhesymau dros wneud hynny ac yn gofyn am ymatebion gan y lleill, ac 
yna bydd y Pwyllgor Safonau yn penderfynu a ddylid cau allan y wasg a’r 
cyhoedd o ran o’r gwrandawiad neu’r cyfan ohono. 

Mewn achosion lle nad yw’r Pwyllgor Safonau yn penderfynu cau allan y 
wasg a’r cyhoedd, bydd y rhaglen ac unrhyw ddogfennau sydd ddim wedi 
cael eu rhyddhau i’r wasg a’r cyhoedd cyn y cyfarfod yn cael eu rhyddhau 
wedyn iddynt. 

10 Methiant i gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad? 

Yna, bydd y Pwyllgor Safonau yn rhoddi sylw i’r mater ynghylch a yw’r Aelod wedi 
methu cydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad yn y modd a nodir yn adroddiad y 
Swyddog sy’n Ymchwilio. 3 

(a)   Crynodeb o’r Broses Cyn y Gwrandawiad 

Bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r Ymgynghorydd Cyfreithiol neu’r Swyddog 
Cymorth Pwyllgorau  gyflwyno’r Adroddiad Crynhoi Cyn-gwrandawiad y 
Swyddog Monitro, gan ddwyn sylw at unrhyw bwyntiau o wahaniaeth y mae’r 
Aelod wedi datgan ei fod ef/hi yn anghytuno gydag unrhyw ganfyddiad o ffaith 
yn adroddiad y Swyddog sy’n Ymchwilio.  Yna, bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r 
Aelod gadarnhau bod hwn yn grynodeb cywir o’r materion, i gadarnhau ei fod 
ef/hi yn parhau i fod o’r un farn ag yr oedd yn y crynodeb cyn y gwrandawiad 
a gofyn i’r Aelod nodi unrhyw bwyntiau ychwanegol y mae ef/hi yn anghytuno 
gyda nhw o ran unrhyw ganfyddiad o ffaith yn adroddiad y Swyddog sy’n 
Ymchwilio. 

(i)   Os yw’r Aelod yn cyfaddef ei fod ef/hi wedi methu cydymffurfio gyda’r 
Côd Ymddygiad yn y modd a ddisgrifir yn adroddiad y Swyddog 
Ymchwilio, yna gall y Pwyllgor Safonau gymryd adroddiad y Swyddog 
Ymchwilio fel y mae a phenderfynu bod yr Aelod wedi methu 
cydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad yn y modd a ddisgrifir yn 
adroddiad y Swyddog Ymchwilio a symud ymlaen ar unwaith i ystyried 
a ddylid cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â chamymddygiad yr 
Aelod. 

(ii) Os yw’r Aelod yn nodi unrhyw bwyntiau ychwanegol o wahaniaeth, 
bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r Aelod egluro pam nad oedd ef/hi wedi 
nodi’r pwyntiau hyn fel rhan o’r broses cyn y gwrandawiad.  Bydd ef/hi 
wedyn yn gofyn i’r Swyddog Ymchwilio (os ydyw’n bresennol) a yw 
ef/hi mewn sefyllfa i ddelio gyda’r pwyntiau ychwanegol hynny o 

                                            
3
  Noder bod y ystyriaeth y Pwyllgor Safonau wedi gyfyngu i’r mater, o ran y set o ffeithiau, fel a nodir yn adroddiad 

y Swyddog Ymchwilio.  Mae’n bosibl y gall y Pwyllgor Safonau ganfod bod y ffeithiau hyn yn datgelu y torwyd 

rhan o’r Côd Ymddygiad ac eithrio’r achos a ganfuwyd gan y Swyddog Ymchwilio (er enghraifft, bod y ffeithiau 

yn gyfystyr â bwlio yn hytrach na dim ond methiant i drin person gyda pharch).  Fodd bynnag, os bydd y Pwyllgor 

Safonau, yn ystod eu trafodaethau, o’r farn bod y dystiolaeth gerbron yn datgelu achos hollol wahanol o fethiant i 

gydymffufio gyda’r Côd Ymddygiad (er enghraifft lle mae’r gwyn yn un o fethiant i drin  Swyddog A gyda pharch 

ond bod y dystiolaeth hefyd yn dangos methiant i drin Swyddog B gyda pharch), ni fydd methiant ychwanegol neu 

fethiant arall yn ran o faes gwaith y Pwyllgor Safonau.  Ar yr adeg honno, ni fydd yr Aelod wedi cael rhybudd o’r 

ffaith bod y Pwyllgor Safonau yn ystyried methiant ychwanegol neu fethiant arall ac o’r herwydd, byddai’n 

annheg symud ymlaen i ystyried yr ail fater yn y gwrandawiad i’r methiant honedig cyntaf.  Lle mae’r Pwyllgor 

Safonau o’r farn bod methiant ychwanegol neu fethiant arall o bosibl, methiant gan aelod gwahanol neu fethiant o 

ran Gôd Ymddygiad awdurdod arall, yna dylent gyfeirio’r ail fater i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

cymru fel honiad newydd. 
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wahaniaeth yn uniongyrchol neu drwy unrhyw dystion sy’n bresennol 
neu y gellir trefnu yn gyfleus iddynt fod yn bresennol yn y 
gwrandawiad.  Mewn achosion lle nad yw’r Pwyllgor Safonau yn 
fodlon gyda rhesymau’r Aelod am fethu nodi pob pwynt ychwanegol o 
wahaniaeth fel rhan o’r broses cyn y gwrandawiad, gall benderfynu 
parhau gyda’r gwrandawiad ond heb ganiatáu i’r Aelod herio cywirdeb 
y canfyddiadau ffeithiol hynny a nodir yn adroddiad y Swyddog 
Ymchwilio ond na wnaeth  Aelod nodi pwynt o wahaniaeth yn eu cylch 
fel rhan o’r broses cyn y gwrandawiad neu gall benderfynu gohirio’r 
gwrandawiad i ganiatáu i’r Swyddog Ymchwilio ac/neu unrhyw dystion 
ychwanegol fynychu’r gwrandawiad. 

 (b) Cyflwyno adroddiad y Swyddog Ymchwilio 

(i) Os yw’r Swyddog Ymchwilio yn bresennol, bydd y Cadeirydd yn gofyn 
i’r Swyddog Ymchwilio gyflwyno ei adroddiad/ei hadroddiad gyda sylw 
arbennig i unrhyw bwyntiau o wahaniaeth a nodwyd gan yr Aelod a 
pham fod ef/hi, ar sail ei g(ch)anfyddiadau ffeithiol ef/hi, o’r farn bod yr 
Aelod wedi methu â chydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad.  Gall y 
Swyddog Ymchwilio alw tystion fel sy’n angenrheidiol i drafod unrhyw 
bwyntiau o wahaniaeth. 

(ii) Onid yw’r Swyddog Ymchwilio yn bresennol, ni fydd y Pwyllgor 
Safonau ond yn cynnal gwrandawiad os ydyw’n fodlon nad oes 
unrhyw bwyntiau sylweddol o wahaniaeth neu fod modd datrys yn 
foddhaol unrhyw bwyntiau o wahaniaeth yn absenoldeb y Swyddog 
Ymchwilio.  Yn absenoldeb y Swyddog Ymchwilio, gall y Pwyllgor 
Safonau benderfynu, ar gais y Swyddog Monitro, pa dystion, os o 
gwbl i’w galw.  Mewn achos lle caiff tystion o’r fath eu galw, bydd y 
Cadeirydd yn dwyn sylw’r tystion at unrhyw ran berthnasol o 
adroddiad y Swyddog Ymchwilio ac yn gofyn i’r tyst gadarnhau neu 
gywiro’r adroddiad a darparu unrhyw dystiolaeth berthnasol. 

(iii) Ni chaniateir unrhyw groesholi ond wedi cyflwyno adroddiad y 
Swyddog Ymchwilio ac/neu wedi derbyn tystiolaeth pob tyst, bydd y 
Cadeirydd yn gofyn i’r Aelod a oes unrhyw faterion y dylai’r Pwyllgor 
Safonau mofyn sylwadau gan y Swyddog Ymchwilio neu’r tyst yn eu 
cylch ac yna gall Aelodau’r Pwyllgor Safonau ofyn cwestiynau i’r 
Swyddog Ymchwilio neu’r tyst. 

 (c) Ymateb yr Aelod 

(i) Bydd y Cadeirydd wedyn yn gwahodd yr Aelod i ymateb i adroddiad y 
Swyddog Ymchwilio a galw unrhyw dystion fel sy’n angenrheidiol i roi 
sylw i unrhyw bwyntiau o wahaniaeth. 

(A) Gall yr Aelod drefnu i’w gynrychiolydd/chynrychiolydd wneud 
cyflwyniad ar ei ran/ei rhan ac/neu i gyflwyno’r Aelod ac 
unrhyw dystion ar ei ran/ei rhan. 

(B) Nid oes rhaid i’r Aelod roi tystiolaeth neu ateb unrhyw 
gwestiynau ond gall y Pwyllgor Safonau yn rhesymol ddod i 
gasgliadau o unrhyw fethiant ar ei ran/rhan i roi tystiolaeth neu 
i ateb unrhyw gwestiwn. 
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(ii) Ni chaniateir unrhyw groesholi ond wedi i’r Aelod roi ei 
dystiolaeth/tystiolaeth ac wedi i bob tyst roddi eu tystiolaeth nhw, gall y 
Cadeirydd ofyn i’r Swyddog Ymchwilio a oes unrhyw faterion y dylai’r 
Pwyllgor Safonau ofyn am sylwadau’r Aelod neu’r tyst yn eu cylch ac 
yna gall Aelodau’r Pwyllgor Safonau ofyn cwestiynau i’r Aelod neu’r 
tyst. 

 (ch) Tystion 

Bydd gan y Pwyllgor Safonau'r hawl i wrthod clywed tystiolaeth gan y 
Swyddog Ymchwilio, yr Aelod neu dyst oni bai ei fod yn fodlon bod y tyst yn 
debygol o roi tystiolaeth y mae angen ei chlywed er mwyn gallu penderfynu a 
fu methiant i gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad. 

 (d) Tystiolaeth Ychwanegol 

(i) Wedi gorffen clywed y dystiolaeth, bydd y Cadeirydd yn siecio gydag 
Aelodau’r Pwyllgor Safonau a ydynt yn fodlon bod ganddynt ddigon o 
dystiolaeth i ddod i gasgliad ystyriol ar y mater. 

(ii) Os bydd y Pwyllgor Safonau, ar unrhyw adeg, cyn penderfynu a fu 
methiant i gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad, o’r farn bod arno 
angen ychwaneg o dystiolaeth ar unrhyw bwynt er mwyn ei alluogi i 
ddod i gasgliad ystyriol ar y mater, gall y Pwyllgor Safonau (ond dim 
rhagor nag unwaith) ohirio’r gwrandawiad a gwneud cais i’r Swyddog 
Ymchwilio chwilio am a darparu’r fath dystiolaeth ychwanegol a 
gwneud gwaith ymchwil pellach ar unrhyw bwynt a bennwyd gan y 
Pwyllgor Safonau. 

 (dd) Bydd yr Aelod a’r Swyddog Ymchwiliad yn cael cyfle i wneud sylwadau i gloi. 

(e)  Penderfynu a oedd methiant i gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad. 

(i) Oni bai bod y penderfyniad yn cadarnhau yn syml gyfaddefiad yr 
Aelod o fethiant i gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad (fel y caiff ei 
nodi ym mharagraff 10(a)(i) uchod), bydd y Pwyllgor Safonau yn 
ymneilltuo i ystafell arall i ystyried yn breifat a fethodd yr Aelod â 
chydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad fel y nodir hynny yn adroddiad y 
Swyddog Ymchwilio. 

(ii) Bydd y Pwyllgor Safonau yn gwneud ei benderfyniad wedi pwyso a 
mesur y tebygolrwydd yn y dystiolaeth a gafodd yn y gwrandawiad. 

(iii) Swyddogaeth y Pwyllgor Safonau yw gwneud penderfyniad ar y 
mater.  Gall, ar unrhyw adeg, ddychwelyd i’r brif ystafell lle mae’r 
gwrandawiad er mwyn mofyn tystiolaeth ychwanegol gan y Swyddog 
Ymchwilio, yr Aelod neu’r tyst.  Os oes angen ychwaneg o wybodaeth 
arno, gall ohirio a rhoi cyfarwyddyd i Swyddog neu ofyn i’r Aelod 
ddangos tystiolaeth bellach o’r fath i’r Pwyllgor Safonau. 

(iv) Os oes angen Cyngor Cyfreithiol ar y Pwyllgor Safonau ar unrhyw 
bwynt, gall naill ai – 
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(A) Ofyn i’r Ymgynghorydd Cyfreithiol ymuno gyda’r Pwyllgor a 
darparu’r fath wybodaeth.  Yn yr achos hwn, bydd yr 
Ymgynghorydd Cyfreithiol yn ailadrodd cyngor o’r fath yn 
agored pan fydd y Pwyllgor Safonau yn dychwelyd a gall 
cynrychiolydd cyfreithiol yr Aelod ymateb i gyngor o’r fath;  neu 

(B) Dychwelyd i’r fforwm agored a gofyn i’r Ymgynghorydd 
Cyfreithiol roi cyngor gan wahodd cynrychiolydd cyfreithiol yr 
Aelod i ymateb i unrhyw gyngor o’r fath. 

(v) Wedi i’r Pwyllgor Safonau orffen ystyried y mater, gall y Pwyllgor 
Safonau ystyried a yw’n teimlo fel gwneud unrhyw argymhellion i’r 
awdurdod gyda golwg ar hyrwyddo safonau uchel o ran ymddygiad 
ymysg aelodau. 

(vi) Yna, bydd y Pwyllgor Safonau yn dychwelyd i brif ystafell y 
gwrandawiad a bydd y Cadeirydd yn datgan prif ganfyddiadau ffeithiol 
y Pwyllgor Safonau ynghyd â’i benderfyniad ynghylch a yw’r Aelod 
wedi methu â chydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad fel y nodir hynny 
yn adroddiad y Swyddog Ymchwilio. 

11 Os nad yw’r Aelod wedi methu dilyn y Côd Ymddygiad 

Os bydd y Pwyllgor Safonau’n penderfynu na fethodd yr Aelod â dilyn y Côd 
Ymddygiad yn y modd a nodir yn adroddiad y Swyddog Ymchwilio: 

(a) Dylai’r Cadeirydd grynhoi canlyniadau’r Pwyllgor Safonau; 

(b) Os yw’r Pwyllgor Safonau yn dod i’r casgliad, o’r dystiolaeth a gafodd yn 
ystod y gwrandawiad, bod Aelod wedi methu â chydymffurfio gyda’r Côd 
Ymddygiad (ar wahân i’r mater y mae’r Pwyllgor Safonau newydd wneud 
penderfyniad arno), bydd y Pwyllgor yn amlinellu pryderon y Pwyllgor 
Safonau ac yn dweud bod y Pwyllgor Safonau wedi cyfeirio’r methiant 
ychwanegol neu fethiant arall hwn i’r Swyddog Monitro gyda golwg ar 
gyflwyno haeriad pellach i Swyddfa’r Ombwdsmon Cyhoeddus yng Nghymru. 

(c) Yna dylai’r Cadeirydd nodi unrhyw argymhellion y mae’r Pwyllgor Safonau yn 
bwriadu eu gwneud i’r awdurdod gyda golwg ar hyrwyddo safonau uchel o 
ymddygiad ymhlith aelodau a mofyn sylwadau’r Aelod, y Swyddog Ymchwilio 
a’r Ymgynghorydd Cyfreithiol cyn i’r Pwyllgor Safonau rhoddi trefn derfynol ar 
unrhyw argymhellion. 

(ch) I gloi, dylai’r Cadeirydd ofyn i’r Aelod a ydyw ef/hi yn dymuno i’r Awdurdod 
beidio â chyhoeddi datganiad o’i ganfyddiad mewn papur newydd lleol. 

12 Camau gweithredu yn dilyn methiant i gydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad 

Os yw’r Pwyllgor Safonau yn penderfynu bod yr Aelod wedi methu dilyn y Côd 
Ymddygiad yn y modd a nodir yn adroddiad y Swyddog Ymchwilio: 

(a) Bydd y Cadeirydd yn crynhoi canfyddiadau’r Pwyllgor Safonau; 

(b) Fe all y Cadeirydd wedyn nodi’r math o gosb y mae’n ei ystyried all fod yn 
briodol gan ofyn i’r Aelod neu ei gynrychiolydd cyfreithiol wneud sylwadau ar y 
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gosb.4 

(c) Fe all y Cadeirydd ofyn i’r Swyddog Ymchwilio wneud sylwadau ynglŷn â 

chosb. 

 

(ch) Bydd y Cadeirydd wedyn yn sicrhau bod pob Aelod o’r Pwyllgor Safonau yn 

fodlon bod ganddo ef/hi ddigon o wybodaeth i’w alluogi ef/hi i wneud 

penderfyniad ystyrlon ynghylch a ddylid pennu cosb ac (os yn briodol) beth 

fydd ffurf y gosb. 

 

(d) Fe all unrhyw aelod o’r Pwyllgor Safonau ofyn cwestiynau i’r Swyddog 

Ymchwilio neu i’r aelod fel bo’r angen i’w alluogi ef/hi i wneud penderfyniad 

ystyrlon. 

 

(dd) Bydd y Pwyllgor Safonau wedyn yn ymneilltuo i ystafell arall i ystyried yn 

breifat a ddylid pennu cosb (lle bwriedir pennu cosb) a pha gosb i’w rhoi a 

pha bryd  y dylai'r gosb honno ddod i rym, ac unrhyw sylwadau y bydd y 

Pwyllgor Safonau’n eu rhoi i’r awdurdod. 

 

(e) Ar ddiwedd ei ystyriaethau, bydd y Pwyllgor Safonau yn dychwelyd i brif 

ystafell y gwrandawiad a bydd y Cadeirydd yn datgan penderfyniadau’r 

Pwyllgor Safonau gan ddweud a ddylid pennu cosb a (lle bwriedir cosb) beth 

yw natur y gosb, a pha bryd y dylai ddod i rym, ynghyd â’r prif resymau dros 

wneud y penderfyniadau hynny, ac unrhyw argymhellion y bydd y Pwyllgor 

Safonau am eu gwneud i’r awdurdod. 

 

13 Cau’r gwrandawiad 

 

(a) Bydd y Pwyllgor Safonau yn cyhoeddi ei benderfyniad ar ddiwrnod y 

gwrandawiad ac yn rhoi i Swyddog Cefnogi’r Pwyllgor ddatganiad 

ysgrifenedig byr o’u penderfyniad, a bydd y Swyddog Cefnogi’r Pwyllgor yn ei 

anfon i’r Aelod mor fuan ag sy’n ymarferol ar ôl cau’r gwrandawiad; 

 

(b) Bydd y Cadeirydd yn diolch i bawb sydd yn bresennol sydd wedi cyfrannu 

tuag at drefn y gwrandawiad ac yn cau’r gwrandawiad yn ffurfiol; 

 

                                            
4
  Gall y Pwyllgor Safonau benderfynu ar unrhyw un o’r isod o ran y cosbau y gall fynnu arnynt : 

“(i) dim angen gweithredu o gwbl 

(ii) ceryddu’r Aelod; 

(iii) atal yr Aelod yn rhannol am gyfnod a fydd ddim hwy na chwe mis; 

(iv) Sgwahardd yr Aelod am gyfnod a fydd ddim hwy na chwe mis. 

 

Nid yw Atal neu atal yn rhannol ond yn berthnasol i’r Aelod yn ei gapasiti fel aelod o’r awdurdod yr 

oedd y gwyn yn ymwneud ag o. 

 

Bydd unrhyw gosb a roddwyd yn cychwyn ar unwaith oni fydd y Pwyllgor Safonau yn rhoi 

cyfarwyddyd (yn achos unrhyw gosb ac eithrio cerydd) y bydd yn cychwyn ar ddyddiad penodol a 

bennwyd gan y Pwyllgor Safonau o fewn chwe mis o ddyddiad y gwrandawiad.   

 

 



 

CC-015794/LB-133156 10 

(c) Yn dilyn cau’r gwrandawiad, bydd y Swyddog Cymorth Pwyllgorau yn cytuno 

ar rybudd ysgrifenedig ffurfiol o benderfyniad y Pwyllgor Safonau a bydd y 

Swyddog Monitro’n trefnu i’r rhybudd hwnnw gael ei ddosbarthu a’i gyhoeddi 

(neu grynodeb o’r rhybudd hwnnw, lle bo’r angen). 

 

14. Apeliadau 

 

Gall yr Aelod apelio yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau trwy ysgrifennu at 

lywydd Panel Dyfarnu Cymru, gan sicrhau bod ei lythyr yn rhestru’r seiliau dros 

wneud yr apêl, ac yn cynnwys datganiad yn dweud a yw’n fodlon ai peidio i’r apêl 

gael ei gwrando ar ffurf sylwadau ysgrifenedig, ac yn cael ei derbyn gan y llywydd o 

fewn 21 diwrnod i ddyddiad y rhybudd ysgrifenedig o’r penderfyniad. 
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Manylion yr achos a rhif cyfeirnod .................................................................................. 

FFURFLEN A 

Ymateb yr Aelod perthnasol i’r dystiolaeth sydd yn yr adroddiad ymchwilio 

 

Rhowch rif unrhyw baragraff yn yr adroddiad ymchwilio lle yr ydych yn anghytuno gyda’r canfyddiad ffaith, a rhowch eich rhesymau 

a’r dewis arall yr ydych yn ei awgrymu, os gwelwch yn dda. 

 

Rhif y paragraff o’r 

adroddiad ymchwilio  

Rhesymau dros anghytuno gyda’r canfyddiad 

ffaith a roddir yn y paragraff hwnnw 
Awgrym o sut y dylai’r paragraff ddarllen 
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Manylion yr achos a rhif cyfeirnod .................................................................................. 

FFURFLEN B 

Tystiolaeth arall sy’n berthnasol i’r gwyn 

 

Nodwch isod, os gwelwch yn dda, gan ddefnyddio’r paragraffau sydd wedi’u rhifo, unrhyw dystiolaeth yr ydych yn teimlo sy’n 

berthnasol i’r gwyn a wnaed amdanoch chi. 

 

Rhif paragraff Manylion am y dystiolaeth 

1 
 

2 

 

3 
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Manylion yr achos a rhif cyfeirnod .................................................................................... 

FFURFLEN C 

Sylwadau i’w cymryd i ystyriaeth os gwelir bod Aelod wedi methu â dilyn y Côd Ymddygiad 

Cwblhewch y ffurflen hon ond os ydych yn cytuno gyda’r canfyddiadau yn adroddiad yr ymchwiliad eich bod wedi methu 

â chydymffurfio â’r Côd Ymddygiad. 

 

Nodwch isod, os gwelwch yn dda, gan ddefnyddio’r paragraffau sydd wedi’u rhifo, unrhyw ffactorau y dylai’r Pwyllgor Safonau eu 

cymryd i ystyriaeth os bydd yn dod i gasgliad eich bod wedi methu â dilyn y Côd Ymddygiad.   Nodwch, os gwelwch yn dda, nad 

oes unrhyw ganfyddiad o’r fath wedi’i wneud hyd yn hyn. 

 

Rhif paragraff 
Ffactorau i’r Pwyllgor Safonau eu cymryd i ystyriaeth pan yn penderfynu a ddylid cymeradwyo 

unrhyw rybudd, cyfyngu adnoddau neu lwfansau, atal neu atal rhannol. 

1 
 

2 

 

3 
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Manylion yr achos a rhif cyfeirnod ........................... 

FFURFLEN D 

Trefniadau ar gyfer gwrandawiad y Pwyllgor Safonau 

Ticiwch y blychau perthnasol.   

 

1 
Ydych chi’n bwriadu 

mynychu gwrandawiad y 

Pwyllgor Safonau ar y 

dyddiad a nodir yn y llythyr 

sydd ynghlwm? 

 

Os ‘Na’, eglurwch pam os 

gwelwch yn dda. 

Ydw 

 

 

Nac 

ydw 

 

 

Rheswm: 

      

2 
A ydych chi’n mynd i 

gyflwyno eich achos eich 

hun? 

Ydw 

 

 

Nac 

ydw 

 

 

3 
Os nad ydych yn cyflwyno 

eich achos eich hun, a fydd 

cynrychiolydd yn ei gyflwyno 

ar eich rhan? 

 

Os ‘Bydd’ rhowch enw eich 

cynrychiolydd o.g.y.dd 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Enw: 

      

4 
A yw eich cynrychiolydd yn 

gyfreithiwr neu’n 

fargyfreithiwr gweithredol? 

 

Os ‘Ydi’ rhowch eu 

cymwysterau cyfreithiol 

o.g.y.dd.  Yna ewch i 

Gwestiwn 6. 

 

Os ‘Na’ ewch i Gwestiwn 5 

o.g.y.dd 

Ydi 

 

 

Nac 

Ydi 

 

 

Cymwysterau: 
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5 
A oes gan eich cynrychiolydd 

unrhyw gysylltiad gyda’ch 

achos? 

 

Os ‘Oes’ rhowch fanylion 

o.g.y.dd 

Oes 

 

 

Nac 

Oes 

 

 

Manylion: 

      

6 
A ydych chi’n mynd i alw 

unrhyw dystion? 

 

Os ‘Ydw’, cwblhewch Ffurflen 

E o.g.y.dd 

Ydw 

 

 

Nac 

Ydw 

 

 

7 
A oes gennych chi, eich 

cynrychiolydd neu eich 

tystion unrhyw anawsterau 

mynediad neu anghenion 

eraill? (e.e. mynediad i gadair 

olwyn?) 

 

Os ‘Oes’ rhowch fanylion 

o.g.y.dd 

Oes 

 

 

Nac 

Oes 

 

 

Manylion: 

      

8 
A oes angen cyfeithydd 

arnoch chi, eich 

cynrychiolydd neu dystion? 

 

 

Os ‘Oes’ rhowch fanylion 

o.g.y.dd 

Oes 

 

 

Nac 

Oes 

 

 

Manylion: 

      

9 
Ydych chi eisiau i unrhyw ran 

o’r gwrandawiad gael ei 

gynnal yn breifat? 

 

Os ‘Oes’ rhowch eich 

rhesymau o.g.y.dd 

Oes  

 

 

Nac 

Oes 

 

Rhesymau: 

      

10 
Ydych chi eisiau i unrhyw ran 

o’r dogfennau perthnasol gael 

eu cadw oddi wrth y 

cyhoedd? 

 

Os ‘Ydw rhowch eich 

rhesymau o.g.y.dd 

Ydw 

 

 

Nac 

Ydw 

 

 

Rhesymau: 
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Manylion yr achos a rhif cyfeirnod ........................... 

FFURFLEN E 

Manylion am y tystion yr ydych yn bwriadu eu galw:  

Enw’r tyst neu’r tystion 1 

 

2 

 

3 

      

 

      

 

      

Tyst 1 

a 
Fydd y tyst yn 

rhoi tystiolaeth 

am yr honiad? 

 

Os ‘Bydd’ rhowch 

amlinelliad o’r 

dystiolaeth y 

bydd y tyst yn ei 

rhoi os gwelwch 

yn dda 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Amlinelliad o’r dystiolaeth: 

      

b 
Fydd y tyst yn 

rhoi tystiolaeth 

ynglŷn â pha 

gamau y dylai’r 

Pwyllgor Safonau 

eu cymryd os 

bydd yn dod i’r 

casgliad nad yw’r 

Côd Ymddygiad 

wedi’i ddilyn? 

 

Os ‘Bydd’, 

rhowch 

amlinelliad o’r 

dystiolaeth y 

bydd y tyst yn ei 

rhoi os gwelwch 

yn dda 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Amlinelliad o’r dystiolaeth: 
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Tyst 2 

a 
Fydd y tyst yn 

rhoi tystiolaeth 

am yr honiad? 

 

Os ‘Bydd’ rhowch 

amlinelliad o’r 

dystiolaeth y 

bydd y tyst yn ei 

rhoi os gwelwch 

yn dda. 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Amlinelliad o’r dystiolaeth: 

      

b 
Fydd y tyst yn 

rhoi tystiolaeth 

ynglŷn â pha 

gamau y dylai’r 

Pwyllgor Safonau 

eu cymryd os 

bydd yn dod i’r 

casgliad nad yw’r 

Côd Ymddygiad 

wedi’i ddilyn? 

 

Os ‘Bydd’, 

rhowch 

amlinelliad o’r 

dystiolaeth y 

bydd y tyst yn ei 

rhoi os gwelwch 

yn dda 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Amlinelliad o’r dystiolaeth: 
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Tyst 3 

a 
Fydd y tyst yn 

rhoi tystiolaeth 

am yr honiad? 

 

Os ‘Bydd’ rhowch 

amlinelliad o’r 

dystiolaeth y 

bydd y tyst yn ei 

rhoi os gwelwch 

yn dda. 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Amlinelliad o’r dystiolaeth: 

      

b 
Fydd y tyst yn 

rhoi tystiolaeth 

ynglŷn â pha 

gamau y dylai’r 

Pwyllgor Safonau 

eu cymryd os 

bydd yn dod i 

gasgliad nad yw’r 

Côd Ymddygiad 

wedi’i ddilyn? 

 

Os ‘Bydd’, 

rhowch 

amlinelliad o’r 

dystiolaeth y 

bydd y tyst yn ei 

rhoi os gwelwch 

yn dda 

Bydd 

 

 

Na 

fydd 

 

 

Amlinelliad o’r dystiolaeth: 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN  

 

PROTOCOL DATRYSIAD LLEOL 
 

Cyffredinol 
 
1. Pwrpas y Protocol yw hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad, gyda golwg ar feithrin 

perthnasau gweithio cadarnhaol ymysg Aelodau, a rhwng Aelodau a Swyddogion, i 
osgoi cwynion annilys i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) 
ac i ddiogelu enw da'r Cyngor. 

 
2. Ni fydd y Protocol yn berthnasol ond mewn achosion o gamymddwyn gan Aelodau 

yn erbyn ei gilydd dan baragraffau 4(b) a 6(1)(d) y Côd Ymddygiad.   Hynny yw, 
honiadau o fethu â dangos parch neu fod yn ystyriol o eraill, neu honiadau bod 
Aelod wedi gwneud cwynion blinderus, maleisus neu ddisylwedd yn erbyn Aelodau 
eraill neu unrhyw un sy’n gweithio i’r Cyngor neu ar ei ran. 

 
3. Mae'r Protocol yn ceisio sicrhau cyfryngu a chymodi cyflym.  Nid yw'n gosbol ond fe 

all fod yn berthnasol i gosbi os gwneir cwyn ffurfiol i’r OGCC mewn achos lle ceir 
patrwm o ymddygiad o’r fath.   

 
4. Nid yw’r Protocol wedi ei fwriadu i ddisodli nac ymyrryd â disgyblaeth grŵp neu 

blaid. 
 
5. Nid yw’r Protocol wedi ei fwriadu i ddisodli nac ymyrryd ag unrhyw hawliau statudol 

neu gontractyddol all fod gan Swyddogion. 
 
6. Nid yw’r Protocol wedi ei fwriadu i ddisodli Awdurdod yr OGCC ond, yn hytrach i 

ddelio â chategori cyfyngedig o achosion, lle gallai paragraffau 4(b) neu 6(1)(d) y 
Côd fod wedi eu torri, ond lle na fyddai casgliad o'r fath mae’n debyg yn golygu y 
byddai camau disgyblu’n cael eu cymryd.  Ni fyddai achosion o'r fath, yn unigol o 
leiaf, yn bodloni prawf trothwy’r OGCC ar gyfer ymchwilio iddynt.   

 

Gweithdrefn 
 
7. Rhaid i Aelod neu Swyddog sy’n dymuno defnyddio'r Protocol roi eu cwyn yn 

ysgrifenedig i'r Swyddog Monitro, gan egluro pryd a lle yr honnwyd bod y côd wedi 
ei dorri, sut a phaham y torrwyd paragraff 4(b) ac / neu 6(1)(d) ynghyd â manylion 
am unrhyw dystion ac unrhyw ddogfennau perthnasol. 

 
8. Rhaid anfon unrhyw gwyn ysgrifenedig i’r Swyddog Monitro cyn pen 7 niwrnod 

gwaith o ddyddiad y digwyddiad sy'n destun y gŵyn, neu 7 niwrnod gwaith o’r 
dyddiad pan ddaeth yr achwynydd i wybod am y digwyddiad. 

 
9. Bydd y Swyddog Monitro, neu ei g / chynrychiolydd, yn anfon copi o'r gŵyn, ac 

unrhyw dystiolaeth gefnogol, i'r Aelod sy'n destun y gwyn.  Bydd gan yr Aelod 7 
niwrnod gwaith o’i dderbyn, ar gyfer anfon ateb ysgrifenedig i’r Swyddog Monitro yn 
egluro eu hymateb ac yn rhoi manylion am unrhyw dystion ac unrhyw ddogfennau 
perthnasol. 

 
10. Yn dilyn derbyn ateb gan yr Aelod y gwneir y gŵyn amdano/amdani, neu pan fo’r 

amser ar gyfer derbyn ateb wedi mynd heibio, bydd y Swyddog Monitro yn :- 
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-  rhoi copi o’r ymateb llawn i'r achwynydd; 

 
-  yn trefnu cyfarfod o Banel anffurfiol o'r Pwyllgor Safonau i ystyried y gŵyn ar 

y dyddiad cyntaf hwylus sydd ar gael i bawb sydd yn ymwneud â’r mater. 
 
11. Bydd cyfarfod o Banel y Pwyllgor Safonau yn cael ei gynnal yn breifat a bydd 

unrhyw waith papur y bydd yn ei dderbyn, neu y bydd yn ei gynhyrchu, yn parhau i 
fod yn gyfrinachol i'r Panel, ei ymgynghorwyr, ac i’r partïon.  Mae hyn, fodd bynnag, 
yn amodol ar unrhyw ddyletswydd gyfreithiol i ddatgelu e.e. i'r OGCC pe bai 
materion yn dwysau/datblygu ymhellach. 

 
12. Bydd unrhyw Banel anffurfiol o'r Bwyllgor Safonau yn cynnwys dau Aelod o'r 

Pwyllgor, yn eu tro, ond ni fydd yn cynnwys Aelod Cyngor Cymuned. 
 
13. Gofynnir i’r partïon fynychu'r Panel a byddant yn gyfrifol am ddod gyda hwy unrhyw 

dystion y maent yn bwriadu dibynnu arnynt. 
 
14. Os na fydd unrhyw barti neu dyst yn bresennol, mater i’r Panel fydd penderfynu a 

fyddant yn symud ymlaen â’r mater, neu’n aildrefnu. 
 
15. Pe bai’r achwynydd, neu’r Aelod y gwneir cwyn amdano/amdani yn Aelod o grŵp 

gwleidyddol, yna fe all wahodd eu Harweinydd Grŵp i fynychu'r Panel. Nid oes 
rhaid i unrhyw Arweinydd Grŵp perthnasol fynychu, ond anogir hwy i wneud hynny. 

 
16. Bydd y Swyddog Monitro, neu ei g / chynrychiolydd, yn mynychu i gynghori'r Panel. 
 
17. Bydd gweithdrefn unrhyw Banel yn un anffurfiol.  Bydd y Panel yn gwneud pob 

ymdrech i fod yn deg a diduedd gyda’r ddau barti.  Ni fydd unrhyw reolau tystiolaeth 
fel y cyfryw, ond ni fydd unrhyw dystion fydd yn cael eu galw ond yn mynychu i 
rannu eu gwybodaeth gyda’r Panel; ni fyddant yn 'eistedd i mewn' yn ystod y 
cyfarfod. 

 
18. Ar ôl clywed gan y partïon, ac unrhyw dystion, ynghyd â'r Arweinyddion Grŵp (pe 

bai Arweinyddion Grŵp yn bresennol, a phe baent yn dymuno siarad gerbron y 
Panel,) bydd y Panel wedyn yn ymneilltuo i sesiwn breifat, ac yn dychwelyd i fynegi 
eu safbwynt a rhoi gerbron unrhyw argymhellion all fod ganddo ar gyfer datrys y 
sefyllfa.  Nid oes gan y Panel unrhyw bwerau disgyblaethol ond fe all wneud 
argymhellion i'r Arweinyddion Grwpiau yn unigol, mewn perthynas ag Aelodau o'u 
grŵp ac, i'r Arweinyddion Grŵp gyda'i gilydd mewn perthynas ag unrhyw Aelod 
digyswllt. 

 
19. Ni fydd unrhyw hawl i apelio dan y broses hon. 
 
20. Bydd y partïon yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig o gasgliadau'r Panel ac adroddir 

ar ganlyniad pob Panel,  ond heb gynnwys enwau, i bob cyfarfod chwarterol o’r 
Pwyllgor Safonau. 

 
21. Bydd canlyniad unrhyw Banel yn cael ei drafod hefyd fel eitem sefydlog yng 

nghyfarfodydd yr Arweinyddion Grŵp. 
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