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EITEM 12 

  

  
CYNGOR SIR YNYS MÔN  

  

PWYLLGOR: 
  

Y Pwyllgor Safonau 

DYDDIAD: 
  

13 Medi, 2017 

TEITL YR ADRODDIAD: 
  

Seddau Gwag ar y Pwyllgor Safonau – Aelodau  
Cynghorau Cymuned / Tref 
  

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Safonau am y sefyllfa 
gyfredol o ran recriwtio / penodi  
  

ADRODDIAD GAN: 
  

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 
Swyddog Monitro 

SWYDDOG CYSWLLT: 
  

Lynn Ball 
Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 
Swyddog Monitro 

lbxcs@anglesey.gov.uk 

01248 752586 

  

  
  

1. CEFNDIR 

  
Dywed Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, 
Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016: - 

  
"Ni fydd cyfnod swydd aelod o bwyllgor safonau awdurdod lleol sy'n aelod o gyngor 
cymuned yn hwy na'r cyfnod tan yr etholiadau cyffredin nesaf ar gyfer y cyngor 
cymuned y mae ef neu hi yn aelod ohono yn dilyn ei benodiad / phenodiad i’r 
pwyllgor safonau". 
  
Oherwydd y cynhaliwyd yr etholiadau lleol ym mis Mai 2017, mae cyfnodau’r  
Cynghorydd John Roberts (Cyngor Cymuned Llanfairpwll) a'r Cynghorydd John 
Chorlton (Cyngor Tref Caergybi), fel cynrychiolwyr cynghorau cymuned ar y Pwyllgor 
Safonau wedi dod i ben yn awtomatig ac felly mae’n ofynnol ar y Cyngor Sir i 
ddechrau proses ddethol o’r newydd. 
  
Yn ôl y ddeddfwriaeth ’does ond raid cael un cynrychiolydd ar gyfer cynghorau tref / 
cymuned ar y Pwyllgor Safonau. Fodd bynnag, mae’r Cyngor Sir wedi penderfynu ei 
fod angen dau, er mwyn sicrhau bod ganddo gynrychiolydd bob amser pe byddai 
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datganiad o ddiddordeb yn codi (e.e. os yw'r cynrychiolydd yn aelod o'r cyngor tref / 
cymuned dan ystyriaeth). 
  
Mae'n rhaid i'r Cyngor Sir gadarnhau’r penodiad terfynol yn dilyn proses enwebu a 
dethol y mae’r holl gynghorau tref a chymuned yn cymryd rhan ynddi. 
 

2 Y BROSES HYD YMA 

  
Er mwyn casglu manylion am enwebeion, anfonwyd llythyr at glercod yr holl 
gynghorau tref a chymuned ar 31 Mai 2017 yn egluro’r cyd-destun a'r broses. Mae 
copi o'r llythyr hwnnw ynghlwm yn ATODIAD 1. 
  
Darparwyd ffurflen gais a gofynnwyd bod manylion am enwebiadau yn cael eu 
hanfon i’r Cyngor Sir erbyn dim hwyrach na 5pm ar 31 Gorffennaf 2017 a 
gwahoddwyd pob cyngor tref / cymuned i enwebu un ymgeisydd yn unig. 
  
Erbyn y dyddiad cau, sef 31 Gorffennaf 2017, roedd saith o enwebiadau wedi dod i 
law ac fe’u cylchredwyd i’r holl glercod cyngor tref / cymuned ar 8 Awst 2017.Mae'r 
e-bost/llythyr ar gael yn ATODIAD 2. Gofynnwyd i bob cyngor tref / cymuned 
bleidleisio i ddim mwy na dau o'r saith ymgeisydd ar y papur pleidleisio a'i 
ddychwelyd i’r  Cyngor Sir erbyn dim hwyrach na 5pm ar 29 Medi 2017. 

  
3. Y BROSES DDILYNOL 

  
Unwaith y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio, sef 5pm ar 29 Medi 2017, bydd 
Cadeirydd y Cyngor Sir a Chadeirydd y Pwyllgor Safonau yn goruchwylio'r cyfrif ac 
os bydd dau neu ragor o’r ymgeiswyr sydd eu hangen wedi cael yr un nifer o 
bleidleisiau, bydd Cadeirydd y Cyngor yn gwneud y dewis trwy dynnu enwau. 
  
Yn dilyn y broses hon bydd yr ymgeiswyr a’r holl gynghorau tref a chymuned yn cael 
gwybod. Yna, bydd yn rhaid i’r Cyngor Sir gadarnhau’r penodiadau’n ffurfiol.   
Rhagwelir y bydd hynny’n digwydd yn y cyfarfod cyffredin nesaf o’r Cyngor Sir ar 12 
Rhagfyr 2017. Fodd bynnag, os cynhelir cyfarfod arbennig yn y cyfamser, yna mae’n 
dra phosib y gellid defnyddio’r cyfarfod hwnnw i gadarnhau'r penodiadau.  Bydd y 
penodiadau yn parhau i fod mewn grym tan 8 Mai 2022, neu’n dod i ben cyn y 
dyddiad hwnnw os na fydd un / y ddau o'r rheini a benodir yn parhau i gwrdd â’r  
meini prawf cymhwyster. 
  
4. ARGYMHELLIAD 

  
Er gwybodaeth 
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ATODIAD/ENCLOSURE  2 

CC-019937-MWY/388239

Clerc/Clerk  
Cyngor Cymuned Rhoscolyn a Llaneugrad 
Community Council 

4/8/2017 

BUSNES Y CYNGOR / COUNCIL BUSINESS 

LYNN BALL LL.B., (Hons.) Cyfreithiwr/Solicitor 

PENNAETH SWYDDOGAETH (BUSNES Y CYNGOR) / 

SWYDDOG MONITRO 

HEAD OF FUNCTION (COUNCIL BUSINESS) / 

MONITORING OFFICER

CYNGOR SIR YNYS MON  / 

ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL 

Swyddfa’r Sir / Council Offices 

LLANGEFNI 

Ynys Môn / Anglesey 

LL77 7TW 

DX: 701771 – LLANGEFNI 

ffôn / tel: (01248) 752586  

ffacs / fax: (01248) 752132 

E-Bost – E-mail: LBXCS@anglesey.gov.uk

Ein Cyf – Our Ref. LB/MWJ/CC-019937-MWY 

Eich Cyf – Your Ref.  

Annwyl Clerc Dear Clerk 

Aelodau Cyngor Tref/Cymuned o 
Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn 

Town/Community Council Members of 
the Isle of Anglesey County Council's 
Standards Committee 

Cyfeiriaf at ein llythyr dyddiedig 31 Mai 
2017. Mae’r enwebiadau isod yn awr wedi 
dod i law mewn perthynas â’r ddwy sedd 
wag i gynrychiolwyr o Gynghorau Tref / 
Cymuned ar Bwyllgor Safonau Cyngor Sir 
Ynys Môn:- 

Further to our letter of the 31st May 2017, 
the following nominations have now been 
received in relation to the two Town / 
Community Council vacancies on the Isle of 
Anglesey County Council’s Standards 
Committee:- 

Y Cynghorydd/Councillor W J Chorlton 
Cyngor Tref Caergybi/Holyhead Town Council 

Y Cynghorydd/Councillor Roger Dobson 
Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council 

Y Cynghorydd/Councillor Iorwerth Roberts 
Cyngor Cymuned Bryngwran Community Council 

Y Cynghorydd/Councillor Keith Roberts 
Cyngor Cymuned Trearddur Community Council 

Y Cynghorydd/Councillor Ken Taylor  
Cyngor Cymuned Y Fali/Valley Community Council 
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Y Cynghorydd/Councillor Gordon Warren 
Cyngor Tref Amlwch Town Council 

Y Cynghorydd/Councillor Stanley Zalot 
Cyngor Tref Biwmares Town Council 

Gwahoddir pob Cyngor Tref a Chymuned yn 
awr i ddewis y ddau ymgeisydd y maent yn 
eu ffafrio cyn i’r penodiadau gael eu 
cadarnhau’n ffurfiol gan y Cyngor Sir. Daw’r 
apwyntiadau i rym o dyddiad y penodiad 
hyd at 8 Mai 2022 neu am y cyfnod y bydd y 
sawl a benodir yn parhau i fod yn 
Gynghorwyr Tref/Cymuned. 

Each Town and Community Councils is now 
invited to select their two preferred 
candidates, before the appointments are 
formally confirmed by the County Council.  
The appointments will be effective from the 
date of appointment up to the 8th May 2022; 
or for as long as those appointed remain 
Town/Community Councillors. 

Byddir yn pleidleisio trwy gyfrwng pleidlais 
bost ac rydym yn amgáu’r papur pleidleisio 
ynghyd â chopïau o’r ceisiadau a 
dderbyniwyd gan bob un o’r saith 
ymgeisydd. Sicrhewch os gwelwch yn dda 
bod eich Chyngor yn dewis y ddau 
ymgeisydd y mae’n eu ffafrio ac yna’n 
dychwelyd y papur pleidleisio i ni erbyn dim 
hwyrach na 5pm ar 29 Medi 2017. 

Voting will be by postal ballot and we attach 
the ballot paper together with copies of the 
applications received from each of the 
seven candidates.  Please ensure that your 
Council chooses its two preferred 
candidates, and then return the completed 
ballot paper to us no later than 5pm on 29th 
September 2017. 

Mae croeso i chi ddychwelyd y papur 
pleidleisio drwy’r post i’r Pennaeth 
Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog 
Monitro, Adain Gyfreithiol, Cyngor Sir Ynys 
Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys 
Môn LL77 7TW neu drwy anfon e-bost at 
medwenjones@ynysmon.gov.uk 

You are welcome to return the ballot paper 
by post to the Head of Function (Council 
Business)/Monitoring Officer, Legal Section, 
Isle of Anglesey County Council, Council 
Offices, Llangefni, Anglesey LL77 7TW or 
by email to medwenjones@anglesey.gov.uk 

Diolch Thank you 

Cofion Regards 

Lynn Ball 
Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro 

Head of Function (Council Business) / Monitoring Officer 
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