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CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL 

 

PWYLLGOR: 

 

Pwyllgor Safonau 

DYDDIAD: 

 

8 Mawrth 2017 

TEITL YR ADRODDIAD: 

 

Diweddaru’r Pwyllgor Safonau ar y Cyflwyniad a 

roddwyd ar ran y Pwyllgor yn Fforwm Cyswllt y 

Cynghorau Tref a Chymuned  

PWRPAS YR ADRODDIAD: I adrodd yn ôl am gynnwys y cyflwyniad a 

roddwyd ar 24/11/2016 

 

ADRODDIAD GAN: 

 

Cyfreithiwr - Llywodraethu Corfforaethol 

SWYDDOG CYSWLLT: 

 

Mared Wyn Yaxley, mwycs@ynysmon.gov.uk 

01248 752566 

 

A. CYFLWYNIAD A CHEFNDIR 
 
Ar 24 Tachwedd 2016 rhoddodd Michael Wilson, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau ac Islwyn 
Jones, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Safonau, gyflwyniad i aelodau a chlercod y Cynghorau 
Tref a Chymuned yn Ynys Môn yn ‘Fforwm Cyswllt y Cynghorau Tref a Chymuned’. 
Cyflwyniad oedd hwn ar ‘Faterion yn codi o’r Pwyllgor Safonau’. ‘Roedd Mared Yaxley 
hefyd yn bresennol. 
 

B. CYNNWYS Y CYFLWYNIAD 
 

Gweler Atodiad 1, sef copi o’r sleids a ddefnyddiwyd ar gyfer gwneud y cyflwyniad. Deallir 
fod copi o’r cyflwyniad yn cael ei anfon gan Glerc y Fforwm i bob aelod o’r  Fforwm yn 
fuan wedi’r cyfarfod. 
 
Ynghylch pob mater: 
 

1. Mabwysiadu’r Côd Ymddygiad diwygiedig 
 
Eglurwyd fod gofyn i bob cyngor tref a chymuned i fabwysiadu’r Cod Ymddygiad 
diwygiedig, a wedyn i hysbysebu’r ffaith eu bod wedi gwneud hyn mewn papur 
newydd lleol ac anfon copi i’r Ombwdsmon. 
 
Eglurwyd y dylai unrhyw Gyngor Tref neu Gymuned oedd eisiau copi o’r Cod 
diwygiedig gysylltu efo Mared Yaxley. Nid oes cais wedi ei dderbyn yn dilyn y 
Fforwm. 
 
2. Canllaw yr Ombwdsmon 
 
Dywedwyd y byddai copi o’r canllaw diwygiedig arbennig ar gyfer y Cynghorau Tref a 
Chymuned yn cael ei ddosbarthu gan y Pwyllgor Safonau maes o law. Anfonwyd 
hwn, yn ogystal â nodyn briffio ar y newidiadau, i Glercod y Cynghorau Cymuned ar 
06/01/2017. Gofynnwyd i Glercod ddod â’r dogfennau yma i sylw’r Aelodau drwy ei 
gynnwys fel eitem ar y Rhaglen.  
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3. Gofynion ar gyfer y cofrestrau diddordeb 
 
Eglurwyd fod y gofynion ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn yn wahanool ac yn drymach 
na’r hyn sydd ei angen o fewn y Cynghorau Tref a Chymuned. 
 
Dywedwyd y byddai nodyn briffio yn cael ei ddosbarthu gan y Pwyllgor Safonau i’r 
Clercod yn egluro’r gofynion. Anfonwyd hwn i’r Clercod ar 14/12/2016. 
 
4. Adolygiad o Gofrestrau Diddordeb 
 
Soniwyd fod y Pwyllgor Safonau wedi dechrau ar ei adolygiad o sampl o’r Cofrestrau 
a gedwir gan y Cynghorau Tref a Chymuned. Y bwriad ydi edrych ar arfer dda er 
mwyn ei rannu gydag eraill. Beth bynnag y canfyddiad, eglurwyd na fyddai’r un 
Cyngor yn cael ei enwi o fewn yr adroddiad terfynol y bwriedir ei dosbarthu rhwng yr 
holl Gynghorau Cymuned ym Môn. 
 
5. Cyflwyniad yr Ombwdsmon 
 
Soniwyd am ymweliad yr Omwdsmon efo Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd 
Cymru a’r cyflwyniad a roddwyd ganddo. Eglurwyd mai cyffredinol oedd ei gyflwyniad 
a chafwyd tri prif fater y teimlid y dylai gael eu cyfleu i’r Cynghorau Tref a Chymuned, 
fel a nodir ar y sleids.  
 
6. Panel Dyfarnu Cymru 
 
Eglurwyd swyddogaeth Panel Dyfarnu Cymru a’i fod yn cyhoeddi ei benderfyniadau 
ar y wefan. Nodir fod aelodau’r Pwyllgor Safonau yn derbyn crynodeb o’r 
penderfyniadau a wnaethpwyd yn y 6 mis blaenorol yn eu cyfarfodydd ffurfiol. O hyn 
ymlaen bwriedir anfon copi o’r crynodeb yma i Glercod y Cynghorau Tref a 
Chymuned hefyd. Gofynnwyd i’r Clercod ddod â’r nodiadau yma i sylw eu haelodau 
drwy ei gynnwys fel eitem ar y Rhaglen pan anfonir yr Adroddiad wedi cyfarfodydd 
misoedd Mawrth a Medi y Pwyllgor Safonau.  

 

C. ARGYMHELLIAD  
 

1. Gofynnir i aelodau’r Pwyllgor Safonau nodi cynnwys y Cyflwyniad a’r diweddariad 
a roddir ynghylch y materion o fewn yr adroddiad yma. 

 
. 






