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Cyflwyniad
Dyma adroddiad blynyddol cyntaf y Pwyllgor Safonau i'r Cyngor Sir. Mae adroddiadau
blaenorol wedi cael eu hystyried gan y cyngor ond mae'r rhain wedi bod yn
adroddiadau gan Gadeirydd y pwyllgor.
1. Mae’r Pwyllgor Safonau yn bwyllgor statudol sydd â 9 aelod (2 gynghorydd sir, 5
aelod annibynnol a 2 aelod cyngor cymunedol). Mae manylion y Pwyllgor a’i
aelodaeth ar gael yma.
2. Aelodau Annibynnol:
Daw tymor pedwar aelod annibynnol i ben ar 19eg o Ragfyr 2027 tra daw tymor y
pumed aelod annibynnol i ben ar 11eg o Ragfyr 2025.
Rhaid penodi'r Cadeirydd o blith yr aelodau annibynnol. Penodwyd Mr John R
Jones yn Gadeirydd mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau ym mis Chwefror 2020.
Penodir y Cadeirydd am gyfnod o bedair blynedd.

CC-022335-LB/00705991

3. Cynghorwyr Tref a Chymuned:
Penodwyd y ddau gynrychiolydd cyngor tref a chymuned yn 2017 a pharhaodd eu
penodiadau tan yr etholiad llywodraeth leol diwethaf. Mae proses recriwtio ar y
gweill i ddau gynghorydd tref a chymuned eistedd ar y pwyllgor tan yr etholiad
llywodraeth leol nesaf neu hyd nes nad yw unigolion a benodir yn aelodau o
gyngor cymuned mwyach, pa un bynnag sy’n digwydd gyntaf. Gall aelod cyngor
cymuned gael eu hailbenodi am un tymor arall, ar yr amod bod Cynghorau Tref a
Chymuned Ynys Môn wedi cytuno ar y cyd i ddewis aelodau presennol y cyngor
cymuned fel enwebai ar gyfer y penodiadau.

4. Cynghorwyr Sir:
Mae'r ddau aelod cyngor sir yn cael eu penodi'n flynyddol gan y Cyngor.
Y ddau Gynghorydd Sir presennol yw'r Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes a'r
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas.
5. Cyn cyflwyno Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, roedd gan y
Pwyllgor Safonau (ymysg eraill) y rolau a’r swyddogaethau a ganlyn mewn
perthynas ag aelodau Cynghorau Sir ac aelodau cynghorau tref/cymuned:(a) hybu a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan aelodau;
(b) cynorthwyo aelodau i gadw at eu Cod Ymddygiad;
(c) cynghori, hyfforddi, neu drefnu i hyfforddi aelodau;
(d) ystyried ceisiadau am oddefebau;
(e) ymdrin ag unrhyw atgyfeiriadau oddi wrth Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru (OGCC), neu Banel Dyfarnu Cymru (y Pwyllgor Safonau
Cenedlaethol i bob pwrpas).
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn nodi fod yn rhaid i’r
pwyllgor safonau ddarparu adroddiad blynyddol i’r Cyngor a rhaid i’r Cyngor ystyried
yr adroddiad hwn ac unrhyw argymhellion a wneir gan y pwyllgor o fewn tri mis o’i
dderbyn. Er mai hwn yw’r adroddiad cyntaf o dan y ddeddf, mae’r Pwyllgor Safonau
wedi bod yn adrodd i’r Cyngor ers 2021 ac roedd yr adroddiadau hynny’n cynnwys yr
holl wybodaeth sydd bellach yn ofynnol o dan y ddeddf.
Fel isafswm, rhaid i’r adroddiad:






ddisgrifio sut mae'r pwyllgor wedi cyflawni ei swyddogaethau yn ystod y
flwyddyn flaenorol;
cynnwys crynodeb o adroddiadau ac argymhellion a wnaed neu a gyfeiriwyd at
y pwyllgor gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) yn
ymwneud ag ymchwilio i achosion honedig o dorri'r cod ymddygiad, ac unrhyw
gamau dilynol a gymerwyd gan y pwyllgor;
disgrifio'r cyngor y mae wedi'i roi ar hyfforddiant i bob aelod a sut mae'r cyngor
hwnnw wedi'i roi ar waith, a
cynnwys asesiad y pwyllgor o sut mae arweinwyr grŵp wedi cydymffurfio â’r
ddyletswydd newydd i hybu safonau ymddygiad uchel, gan gynnwys y cyngor
y mae’r pwyllgor safonau wedi’i ddarparu a’r hyfforddiant y mae wedi’i argymell.
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Gan mai hwn yw adroddiad cyntaf y pwyllgor, bydd rhywfaint o wybodaeth nad yw ar
gael i’w rhoi yn yr adroddiad ar hyn o bryd ond bydd yn cael ei gynnwys mewn
adroddiadau pellach.
Cefndir
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ('y Ddeddf') wedi cyflwyno
dyletswyddau newydd ar y pwyllgor a'r cyngor mewn perthynas â gwella safonau
ymddygiad cynghorwyr a chynghorwyr cyfetholedig yn y cyngor ac mewn perthynas â
chynghorwyr Thref a Chymuned.
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r dyletswyddau a gyflwynwyd gan y Ddeddf a’r
gwaith y mae’r pwyllgor wedi’i wneud wrth baratoi ar gyfer y prif ddarpariaethau, a fydd
ar ffurf Rheoliadau, ac sydd wedi bod yn destun ymgynghoriad gan Lywodraeth
Cymru.
Mae’r pwyllgor safonau wedi ymateb i’r ymgynghoriad ac mae ymateb y pwyllgor yn
Atodiad A.
Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu’r gwaith y mae’r pwyllgor wedi’i wneud yn unol â’i
gyfrifoldebau.
Y dyletswyddau newydd
Dyletswydd gan Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol i gymryd camau rhesymol i hybu a
chynnal safonau uchel o ymddygiad gan aelodau'r grŵp.
Rhoddir y cyfrifoldeb hwn ar arweinydd grŵp gwleidyddol o fewn y cyngor. Er mwyn
dangos cydymffurfiaeth â'r ddyletswydd hon, gosodir dyletswydd bellach ar
arweinydd grŵp gwleidyddol i gydweithredu â Phwyllgor Safonau’r Cyngor wrth
ymarfer swyddogaethau’r pwyllgor.
Mae’r cyfansoddiad yn cael ei ddiwygio i gymryd i ystyriaeth swyddogaethau
diwygiedig y Pwyllgor ac mae’r rhain i’w gweld yn Atodiad B.
Daeth y dyletswyddau newydd a osodwyd gan y Ddeddf i rym ar y 5ed o Fai 2022.
Ymateb y Pwyllgor Safonau.
Ar wahân i ymateb i ymgynghoriad y llywodraeth, cyn yr etholiadau lleol, fe wnaeth
Cadeirydd ac Is-gadeirydd y pwyllgor gyfarfod ag Arweinwyr y grwpiau gwleidyddol o
fewn y cyngor i drafod y rolau a'r dyletswyddau newydd a gynhwysir yn y Ddeddf.
Cynhaliwyd y cyfarfodydd hyn ar yr 8fed o Fawrth a’r 27ain o Ebrill 2021.
Roedd trafodaethau gyda'r arweinwyr yn cynnwys cyflwyno protocol datrysiad lleol.
Bydd gwaith yn parhau yn hyn o beth yn dilyn yr etholiadau lleol.
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Dyletswydd Pwyllgor Safonau i fonitro cydymffurfiad arweinydd grŵp a darpariaeth
cyngor a hyfforddiant.
Ymateb y Pwyllgor Safonau
Ar wahân i gwrdd ag arweinwyr y grwpiau, mae aelodau'r pwyllgor safonau hefyd wedi
mynychu cyfarfodydd ffurfiol y cyngor gan gynnwys pwyllgorau trosolwg a sgriwtini i
ddysgu mwy am sut maent yn gweithio a defnyddio'r wybodaeth hon wrth ystyried pa
hyfforddiant y dylid ei gynnig.
Bydd hyn yn parhau yn y flwyddyn i ddod.
Mae aelodau'r pwyllgor wedi trafod datrys cwynion yn anffurfiol ag arweinwyr grwpiau.
Mae’r pwyllgor o’r farn y dylid defnyddio’r ddarpariaeth hon lle y bo’n briodol er mwyn
ymdrin â phroblemau’n gynnar ac i fonitro unrhyw dueddiadau sy’n ymwneud â
chwynion fel y gellir mynd i’r afael â’r rhain yn gynnar.
Mae trefn newydd i fynd i'r afael â hyn yn cael ei datblygu a bydd yn cael ei chyflwyno
eleni.
Mae’r pwyllgor safonau hefyd yn ymwybodol o’i gyfrifoldeb i ddarparu hyfforddiant
priodol ac mae cynllun gwaith y pwyllgor ar gyfer y flwyddyn nesaf wedi’i ddiwygio i
ddarparu ar gyfer hyn. Mae cynllun gwaith y pwyllgor ar gyfer y flwyddyn nesaf i’w
weld yn Atodiad C.
Cynghorau Tref a Chymuned.
Mae gan y pwyllgor safonau hefyd gyfrifoldeb mewn perthynas â Chynghorau Tref a
Chymuned ac i gyflawni'r cyfrifoldeb hwn mae'r pwyllgor wedi ymgymryd â'r gwaith a
ganlyn eleni.
Mae'r pwyllgor wedi cynnal adolygiad o gofrestr buddiannau aelodau Cynghorau Tref
a Chymuned. Gofynnodd y pwyllgor i'r Cynghorau a oeddent yn fodlon iddo gynnal yr
adolygiad hwn a dewiswyd sampl o gynghorau i'w hadolygu.
Mae adroddiad ar yr adolygiad wedi'i gynhyrchu a'i anfon at bob cyngor cymuned.
Roedd yr adroddiad yn ddienw a gofynnwyd i'r cynghorau adrodd ar y casgliadau, i
gyfarfod o'u cynghorau yn y dyfodol. Mae’r adroddiad yn Atodiad D.
Mae’r pwyllgor hefyd yn dosbarthu cylchlythyrau rheolaidd i Gynghorau Tref a
Chymuned i roi gwybod iddynt am waith y pwyllgor. Mae’r newyddlen ddiweddaraf ar
gael yn Atodiad D1
Adolygiad o'r Fframwaith Safonau Moesegol a'r Cod Ymddygiad Enghreifftiol
Ar wahân i ymateb i’r ymgynghoriad ar y Ddeddf, ymatebodd y Pwyllgor hefyd i
adolygiad annibynnol o’r Fframwaith Safonau Moesegol a’r Cod Ymddygiad
Enghreifftiol a gynhaliwyd gan Richard Penn. Mae’r ymateb yn Atodiad E.
Adroddiadau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC)

CC-022335-LB/00705991

Cyhoeddir adroddiadau gan y OGCC mewn perthynas â chwynion a dderbyniwyd
ynghylch toriadau honedig o’r cod ymddygiad gan aelodau’r cyngor neu Gynghorau
Tref a Chymuned bob chwarter.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r OGCC wedi derbyn dwy gŵyn. Derbyniwyd y
cwynion hyn yn chwarter 2.
Roedd un yn ymwneud â chynghorydd sir ac un yn ymwneud â Chynghorydd Tref a
Chymuned.
O ran y gŵyn yn erbyn y cynghorydd sir, penderfynodd OGCC beidio ag ymchwilio
ymhellach. Mewn perthynas â’r cynghorydd tref a chymuned, mae ymchwiliad OGCC
yn parhau.
Mae'n galonogol nodi na dderbyniwyd unrhyw gwynion yn chwarteri 3 a 4, y cyfnodau
diweddaraf y derbyniwyd adroddiadau yn eu cylch.
Mae’r Pwyllgor Safonau wedi ystyried dadansoddi’r cwynion y mae’n eu derbyn
ynghyd ag unrhyw batrymau a mesurau lliniaru. Fodd bynnag, yn ffodus iawn, gan fod
cyn lleied o gwynion ar hyn o bryd nid yw’n bosib dod o hyd i unrhyw batrymau.

Caniatâd Arbennig
Gall y Pwyllgor Safonau ganiatáu caniatâd arbennig, mewn rhai amgylchiadau a
ddiffinnir gan statud, lle na fyddai'r aelod fel arall yn gallu cymryd rhan mewn dadl
neu benderfyniad oherwydd diddordeb personol (rhagfarnol) sylweddol. Weithiau gall
y Pwyllgor Safonau fod mewn sefyllfa i orgyrraedd y diddordeb sy'n rhagfarnu os
bodlonir amodau penodol. Mae'r Rheoliadau Caniatâd Arbennig yn berthnasol i
aelodau Cynghorau Sir ac aelodau cynghorau tref a chymuned.
Ar y 12fed o Dachwedd 2021 rhoddodd y pwyllgor safonau ganiatâd arbennig i 7 aelod
o'r cyngor.
Caniatawyd y caniatâd arbennig o dan Baragraff 81(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol
2000 ar y seiliau a ganlyn:bod dim llai na hanner aelodau’r awdurdod perthnasol neu bwyllgor o’r awdurdod, y
mae’r busnes i’w ystyried ganddo, â diddordeb sy’n ymwneud â’r busnes hwnnw
bod dim llai na hanner aelodau pwyllgor arweinydd a chabinet, y mae’r busnes i’w
ystyried ganddynt, â diddordeb sy’n ymwneud â’r busnes hwnnw
Cynghorir holl aelodau'r Cyngor Sir ac aelodau cynghorau tref a chymuned i ystyried
a allai cais am oddefeb fod yn briodol iddynt mewn rhai amgylchiadau ac fe'u hanogir
i gysylltu â'r Swyddog Monitro am gyngor. Mae’r adroddiad ar y caniatâd arbennig ar
gael ar y ddolen hon.
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ATODIAD A

Cwestiwn 1: A yw'r canllawiau drafft yn esbonio’n glir yr hyn a ddisgwylir gan
arweinwyr grwpiau gwleidyddol mewn prif gynghorau, fel y’i nodir yn
narpariaethau Rhan 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru),
mewn ffordd y gall aelodau grwpiau gwleidyddol mewn prif gynghorau ei
deall? Os nad ydynt, pam?
Mae Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn o’r farn bod y canllawiau drafft yn glir.
Fodd bynnag maent o’r farn y gellid eu cryfhau. Er enghraifft gellid newid y gair
‘gallai’ ym Mhennod 2, ‘Mae’r camau rhesymol y gallai Arweinydd y Grŵp eu cymryd
yn cynnwys’, i ‘dylai’. Nid yw’r canllawiau’n mynd i’r afael ag ymddygiad aelodau
sydd ddim yn perthyn i grŵp a hwy, yn aml iawn, yw gwraidd y broblem.
Mae’r Pwyllgor o’r farn y dylai Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol fod yn
ddarostyngedig i’r un gofyniad i adrodd â’r Pwyllgor Safonau.
Maent o’r farn y dylai arweinwyr gwleidyddol gynhyrchu adroddiad blynyddol (o leiaf)
sy’n amlinellu’r camau y maent wedi’u cymryd i gynnal safonau ymddygiad uchel o
fewn eu grwp a rhagori arnynt.
Dylid cynhyrchu’r adroddiad ddeufis ar ôl dechrau blwyddyn y Cyngor fel y gellir ei
ystyried cyn i’r Pwyllgor Safonau gynhyrchu ei adroddiad. Mae’r manteision yn
cynnwys:
1.Dull cyson ledled Cymru.
2. Hysbysebu codi safonau ledled y Cyngor a Chymru.
3. Gallai adroddiad y Pwyllgor Safonau fynd i’r afael ag unrhyw faterion a godwyd yn
adroddiad yr Arweinydd.
4. Gallai adroddiad yr Arweinydd nodi unrhyw dueddiadau o ran ymddygiad sy’n peri
pryder a gallai’r Pwyllgor fynd i’r afael â hwy a darparu cymorth.
Roedd y Pwyllgor hefyd yn teimlo y dylid gorfodi Arweinwyr i hysbysu’r Pwyllgor
Safonau ar unwaith os oes ganddynt unrhyw bryderon, efallai drwy ffurflen ddienw,
fel y gall y Pwyllgor ddarparu cymorth a chyngor. Awgrymir y gallai adroddiad yr
Arweinwyr gynnwys manylion ynglŷn â mân gwynion, unrhyw hyfforddiant a
ddarparwyd ar ran yr Arweinwyr ac unrhyw ymdrechion gan yr Arweinwyr i godi
safonau ymddygiad o fewn eu grŵp.

Cwestiwn 2: A yw'r canllawiau drafft yn esbonio’n glir yr hyn a ddisgwylir gan
Bwyllgorau Safonau mewn prif gynghorau, fel y'i nodir yn darpariaethau Rhan
4 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mewn ffordd y gall
Pwyllgorau Safonau ei deall?
Os nad ydynt, pam?
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Mae’r Pwyllgor Safonau o’r farn bod y canllawiau’n glir ynglŷn â’r mater hwn. Fodd
bynnag mae o’r farn y gellid cryfhau rôl y Pwyllgor drwy gyflwyno hyfforddiant
mandadol i bob aelod. Dylai hyn nid yn unig gynnwys y gofrestr diddordebau ond
hefyd y gyfundrefn safonau gyfan yn cynnwys egwyddorion Nolan a datrys materion
yn lleol. Dylai aelodau’r Pwyllgor Safonau helpu i ddarparu’r hyfforddiant yn ogystal.
Maent o’r farn y gallai’r canllawiau sy’n ymwneud ag arfer swyddogaethau eraill beri
dryswch, y gweithdrefnau ar gyfer cwynion camweinyddiaeth er enghraifft, gan eu
bod yn feysydd sydd efallai wedi’u neilltuo i bwyllgorau eraill o fewn y Cyngor e.e.
Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio.

Cwestiwn 3: Hoffem wybod eich barn am yr effeithiau y byddai'r canllawiau yn
eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac
ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.
Pa effeithiau fyddai yn eich barn chi? Sut mae cynyddu effeithiau cadarnhaol
neu liniaru effeithiau negyddol?
Nid yw’r Pwyllgor o’r farn y byddai’r canllawiau’n cael effaith sylweddol ar y
Gymraeg. Hefyd, prin iawn yw’r sôn am y Gymraeg yn y canllawiau ac felly roedd y
Pwyllgor wedi synnu bod y cwestiwn hwn wedi cael ei ofyn.
Cwestiwn 4: Eglurwch hefyd sut rydych chi’n credu y gallai’r canllawiau gael
eu llunio neu eu haddasu er mwyn cael effeithiau cadarnhaol ar gyfleoedd i
ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r
Saesneg; a pheidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r
Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.
Mae’r Pwyllgor o’r farn y dylid annog cynghorau i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth
mewn perthynas â defnyddio’r Gymraeg. Dylid darparu gwasanaeth cyfieithu bob
amser. Yn Ynys Môn cynhelir cyfarfodydd yn y Gymraeg a’r Saesneg ac mae
gwasanaeth cyfieithu bob amser ar gael. Dylid ystyried annog mwy o defnydd o’r
Gymraeg mewn Cynghorau ledled Cymru.
Cwestiwn 5: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych
chi unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt,
defnyddiwch y blwch ymateb isod i fynegi eich barn.
Mae’r Pwyllgor o’r farn ei bod hi’n bwysig bod gan y pwyllgor berthynas dda gydag
Arweinwyr pleidiau gwleidyddol. Felly, mae’n bwysig nad yw’r canllawiau’n trin
arweinwyr yn nawddoglyd neu’n eu “bychanu”.
Mae’r weithdrefn ddatrys leol yn elfen bwysig o’r gyfundrefn Safonau ac felly dylid
ystyried codeiddio’r Gyfraith i gynnwys hyn. Mae Arweinwyr pleidiau gwleidyddol
Ynys Môn yn cwrdd â’i gilydd yn anffurfiol yn rheolaidd. Fodd bynnag, derbynnir nad
yw hyn yn digwydd ym mhob awdurdod. Dylid hefyd annog cyfarfodydd anffurfiol
rhwng Arweinwyr a’r Pwyllgor Safonau fel y gellir codi unrhyw broblemau a nodi
unrhyw dueddiadau sy’n peri pryder. Mae’r Pwyllgor Safonau’n ymwybodol y gallai

datrysiadau lleol yn hytrach na phrosesau canoli anffurfiol ffurfioli materion ac mae
o’r farn y dylid cymryd pwyll er mwyn gwahaniaethu rhwng y ddau ddatrysiad.
Gall datrysiadau lleol a phrosesau canoli ychwanegu at lwyth gwaith y Pwyllgor ac fe
all hyn arwain at gostau ariannol i’r Pwyllgor ac felly dylid ystyried hyn yn ofalus.
Mae dau gwestiwn yn y ddogfen ymgynghori ynglŷn â’r Gymraeg er mai prin y
cyfeirir at y Gymraeg yn y ddogfen. Hoffai’r Pwyllgor dderbyn cyfarwyddyd pellach
ynglŷn â’r hyn a geisir gan y Pwyllgor yn y cyd-destun hwn.
Y pwynt olaf yw y dylid cymryd pwyll wrth gyfieithu dogfennau gan nad ydi pob
cyfieithiad yn y ddogfen yn cyfateb.

ATODIAD B

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.
CC-022389-LB/00695515
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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.

Formatted: Indent: Left: 2.38 cm

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.
Formatted: List Paragraph, No bullets or numbering

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

Formatted: Indent: Left: 2.38 cm
Formatted: List Paragraph, No bullets or numbering

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.

Formatted: Indent: Left: 2.66 cm, Hanging: 0.63 cm,
Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 3.02 cm + Indent at:
3.65 cm

Formatted: Indent: Left: 2.38 cm

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.

Formatted: Indent: Left: 1.75 cm, Hanging: 0.63 cm

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.
CC-022389-LB/00695515
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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 ailethol 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 rhienilywodraethwyr 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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ATODIAD C

Rhaglen Waith Ddrafft ar gyfer y Pwyllgor Safonau 2022/23
Rhif

Eitem

Camau

1

Adroddiad Blynyddol y
Pwyllgor Safonau i’r Cyngor
llawn

Pwyllgor i ddechrau ystyried
yr Adroddiad Blynyddol
nesaf a dechrau gweithio
arno cyn eu cyfarfod ffurfiol
ym mis Mehefin, 2022.
Rhannu’r adroddiad
blynyddol (ar ôl iddo gael ei
ystyried gan y Cyngor)
gydag Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru (OGCC)?

2

Adolygu’r Protocol Datrys yn Diwygiwyd ym mis Mawrth
Lleol
2022 - efallai y bydd angen
adolygiad pellach yn dilyn
trafodaethau gydag
arweinwyr grŵp. Adroddiad o
achosion anhysbys a gafodd
eu datrys o dan brosesau
datrys yn lleol i OGCC?

Wedi’i ddiwygio ym
mis Mawrth 2022 –
angen gwaith
pellach. OGCC wedi
cyhoeddi ‘model’ o
brotocol ar gyfer
Cynghorau Tref a
Chymuned.

3

Cynnig a Darparu
hyfforddiant i arweinwyr
grwpiau gwleidyddol. Angen
penderfynu:
 Pwy fydd yn darparu’r
hyfforddiant
 Cyfranogiad
aelodau’r pwyllgor
safonau
 Cynnwys uwch
swyddogion?
Cyfathrebu gydag arweinwyr
grwpiau gwleidyddol

Angen trafod gydag
arweinwyr grwpiau
gwleidyddol a’r
gwasanaethau
democrataidd. Rhaid i’r
trefniadau hyn gael eu
gwneud ar ddechrau pob
gweinyddiaeth ac o fewn 6
mis i’r etholiadau a rhaid eu
hadolygu’n flynyddol o leiaf.

Wedi trafod gydag
Adnoddau Dynol.
Wedi gwneud
ymholiadau gyda
CLlLC ynghylch
unrhyw hyfforddiant
pwrpasol sydd ar
gael.

Proses adrodd ffurfiol neu
fwy anffurfiol ar gyfer
arweinwyr?
Amlder yr adroddiadau gan
arweinwyr grŵp?
Trefnu cyfarfodydd yn
gyfnodol i adolygu
ymddygiad?

Wedi cyfarfod ar
8/3/21 a 27/5/21

Ymyrryd/hysbysu yn achos
cwynion lefel isel, rhai o
fewn grwpiau heb eu
hadrodd i OGCC.

Angen gweld ymateb
Llywodraeth Cymru i
adroddiad Penn. Rhaid i
unrhyw adroddiadau fod yn
anhysbys.

Wedi cyfarfod ar
8/3/21 a 27/5/21

4

5
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Cwblhawyd /
Camau Pellach
Adroddiad drafft
wedi cael ei ystyried
yn ystod y cyfarfod
anffurfiol ar
28/3/2022. Gwaith ar
y gweill ar gyfer ei
gyflwyno yn y
cyfarfod ar
28/6/2022.
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6

Cyfarfodydd

Cyfarfod ffurfiol diwethaf
15/12/2021
Yn y cyfarfodydd anffurfiol
ystyriwyd:
 ymgynghoriad LlC ar y
canllawiau statudol drafft
ar safonau ymddygiad
 adroddiad Blynyddol
drafft y Pwyllgor i’r
Cyngor llawn
 rhaglen waith 22/23

Cynhaliwyd
cyfarfodydd anffurfiol
ar 28/3/2022 a
27/4/2022

Cynhelir y cyfarfod ffurfiol
nesaf ar 28/6/2022.

7

Newyddlenni yn dilyn y
cyfarfod ffurfiol ar
15.12.2021

Aelodau i ystyried yr
ymatebion dilyn i fyny gan
nifer o gynghorau tref a
chymuned yn dilyn
trafodaeth ar y Newyddlenni
yng nghyfarfod ffurfiol y
Pwyllgor ym mis Rhagfyr
2021.

8

Adrodd am gwynion –
Adroddiadau Diweddaru
Chwarterol

Angen gweithio ar
weithdrefn fel y gall
aelodau’r Pwyllgor
gadarnhau a bod yn sicr nad
ydi achosion sy’n cael eu
cyfeirio at OGCC yn dangos
unrhyw dueddiadau o ran
ymddygiad gwael. Bydd y
broses hon yn cynnal a
pharchuunrhyw ofynion
cyfrinachedd gan OGCC
mewn perthynas â’r
materion hyn.

9

Y Pwyllgor Safonau i Arsylwi Yn dilyn y penderfyniad y
gwaith Pwyllgorau
byddai aelodau’r Pwyllgor yn
Cyhoeddus a’r Cyngor llawn arsylwi trafodion cyfarfodydd
ffurfiol, cyfarfodydd
cyhoeddus Pwyllgorau
penodol o’r Cyngor (Sgriwtini
a Chynllunio) a chyfarfodydd
o’r Cyngor llawn, hysbyswyd
yr Arweinwyr Grŵp bod y
trefniant hwn bellach yn
weithredol.
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Adroddiad pro-forma
i’w ddatblygu i
sicrhau bod yr holl
faterion yn cael eu
cofnodi.
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Gofynnir i aelodau’r Pwyllgor
sy’n dymuno ymgymryd â’r
rôl arsylwi hon roi eu
henwau ymlaen fel y gellir
llunio amserlen a phennu
cyfrifoldebau yn unol â
hynny.
10

Hyfforddiant ar gyfer
aelodau’r Pwyllgor Safonau

11

Sut i gwyno
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Trafodaethau gydag
Adnoddau Dynol yn
mynd rhagddynt.
Ystyried sut i hyrwyddo sut i
wneud cwyn yn erbyn
aelodau etholedig unwaith y
cytunir ar y broses ar gyfer
cwynion ‘lefel isel’ yn dilyn
Adolygiad Penn ac ymateb
LlC.
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Adroddiad yn dilyn adolygiad y Pwyllgor safonau o Gofrestrau

ATODIAD D

Diddordebau Cynghorau Tref a Chymuned – Mehefin 2021
Hoffai’r Pwyllgor Safonau gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r clercod, ac aelodau’r pum Cyngor Tref a
Chymuned a adolygwyd am eu hamser a’u cydweithrediad.
Ystyriwyd y bu’r adolygiadau’n ymarfer buddiol; yn gyffredinol, roedd y Pwyllgor Safonau’n fodlon â’r canfyddiadau,
gan iddo weld sawl enghraifft o arferion da. Fodd bynnag, nodwyd meysydd cyffredin a oedd yn achosi pryder hefyd
ac mae’r rhain angen sylw. Mae'r Adroddiad hwn yn anelu at gynnwys y ddwy elfen hon, fel ei fod yn arweiniad
defnyddiol i'r holl Gynghorau Tref a Chymuned ar yr hyn sydd angen ei wneud.
Y dogfennau a
geisiwyd:

Ym mhob Cyngor
gofynnwyd am y
dogfennau a ganlyn, a
oedd yn dyddio'n ôl i fis
Mai 2017 (h.y. dyddiad
yr etholiad diwethaf) ar
gyfer yr adolygiad:
• Cofrestr o
Ddiddordebau
Personol – sef y
Gofrestr o
Ddatganiadau a
Wneir Mewn
Cyfarfodydd a’r
Gofrestr Rhoddion a
Lletygarwch
• Copi o’r ffurflen
ddatganiadau a
ddefnyddir gan
aelodau i ddatgan
diddordebau
personol/rhagfarnus
mewn cyfarfodydd
• Cod Ymddygiad y
Cyngor
• Rhestr o enwau’r holl
Gynghorwyr [a
manylion unrhyw sedd
wag] ynghyd â
chadarnhad bod pob
aelod cyfredol wedi
ymrwymo i
gydymffurfio â’r Cod
Ymddygiad
• Cofnodion
hyfforddiant yr
aelodau
• Gwybodaeth am
hyfforddiant y Clerc
• Protocol Datrys
Anghydfodau Lleol y
Cyngor ynghyd â
gwybodaeth am ei
fabwysiadu
• Cyfeiriad gwefan
• Copïau o Raglenni a
Chofnodion
cyfarfodydd y Cyngor
ac is-bwyllgorau
• Manylion unrhyw
ganiatâd arbennig a
roddwyd i
Gynghorwyr.
CC-022335-MY/645953

Cod Ymddygiad:
Daeth y Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod
Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016 i
rym ar 1af Ebrill 2016. Roedd yn ofynnol i bob
Cyngor Tref a Chymuned fabwysiadu'r Cod
diwygiedig hwn. Ar ôl ei fabwysiadu, mae’n rhaid
cyhoeddi hysbyseb mewn un neu ragor o bapurau
newydd sy'n cylchredeg yn yr ardal leol ac anfon
copi o'r Cod at Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru. Gellir gweld copi o’r Cod
Ymddygiad Statudol yma (Atodiad 1).
Roedd y Pwyllgor Safonau’n falch o nodi bod y
mwyafrif o’r Cynghorau a adolygwyd wedi
mabwysiadu’r Cod yn llawn.
 Gofynnir i bob Cyngor sicrhau ei fod yn dwyn
sylw ei aelodau at y Cod diweddaraf a’u bod yn
ei fabwysiadu os heb wneud hynny’n barod.
Rhaglen a Chofnodion:
Nid oes fformat penodol ar gyfer Rhaglenni a
Chofnodion; fodd bynnag, mae'r Pwyllgor Safonau
yn ystyried ei bod yn arfer da cynnwys
‘Datganiadau o Ddiddordeb’ fel eitem sefydlog ar
Raglen pob un o gyfarfodydd y Cyngor, fel modd o
atgoffa aelodau. Teimlwyd yn gyffredinol y dylid
cynnwys mwy o wybodaeth yn y Cofnodion o dan
yr eitem 'Datganiadau o Ddiddordeb' h.y. (a) enw'r
aelod sy’n gwneud y datganiad llafar, (b) yr eitem
y mae’r datganiad yn ymwneud â hi, a (c ) a oedd
y datganiad yn ddiddordeb personol ynteu’n
ddiddordeb sy’n rhagfarnu. Ar ben hynny, o dan yr
eitem o fusnes ei hun, byddai'n arfer da i'r
Cofnodion gadarnhau (a) a wnaed datganiad o
ddiddordeb, a chan bwy, (b) a yw'r diddordeb yn
un personol ynteu’n un sy’n rhagfarnu, (c)
manylion y diddordeb personol / diddordeb sy’n
rhagfarnu, a (ch) yn achos diddordeb sy’n
rhagfarnu, cadarnhad bod yr aelod wedi gadael yr
ystafell gyfarfod. Mae cynnwys gwybodaeth o'r
fath yn cynorthwyo'r cyhoedd i sicrhau bod
penderfyniadau'n cael eu gwneud yn dryloyw ac er
budd y cyhoedd. Gallai fod yn arfer da hefyd, pan
fo datganiad llafar yn ymwneud â diddordeb y
mae’r Aelod wedi’i gofrestru’n barod (h.y. wedi’i
ddatgan ar lafar am y tro cyntaf a’i gadarnhau yn
ysgrifenedig), i’r Cofnodion gadarnhau’r manylion
o ran pryd y cofrestrwyd y diddordeb gan yr Aelod
– byddai hyn yn sicrhau tryloywder ar gyfer y
cyhoedd pe byddent yn cwestiynu hynny.

Ymrwymo i gydymffurfio â’r Cod
Ymddygiad:
Ar ddechrau pob cyfnod yn y
swydd, mae'n ofynnol i bob aelod
lofnodi ymrwymiad newydd i lynu
wrth y Cod. Disgwyliwyd felly y
byddai yna ffurflen ar gyfer pob
Cynghorydd yn dilyn yr etholiadau
lleol ym mis Mai 2017, p'un a oedd
yr aelod wedi’i ailethol ai peidio ac,
yn wir, p’un a gynhaliwyd etholiad ai
peidio ar gyfer y Cyngor hwnnw;
neu pryd y cafodd yr aelod ei
gyfethol. Tra bo hyn wed’i wneud ar
gyfer mwyafrif helaeth yr aelodau
yn y Cynghorau a adolygwyd, roedd
rhai ar goll ac eraill wedi’u dyddio
cyn Mai 2017.
Roedd y Pwyllgor Safonau’n falch,
lle gwelwyd fod y ffurflenni
ymrwymo wedi’u cwblhau, eu bod
wedi’u llofnodi ym mhresenoldeb
tyst (manylir ar statws y tyst yn
adran 83 (3) Deddf Llywodraeth
Leol 1972); [y clerc yw’r tyst fel
arfer, yn rhinwedd ei swydd fel
swyddog priodol y Cyngor, ac mae’r
drefn hon yn cydymffurfio].
 Dylai Aelodau wirio a ydynt wedi
arwyddo ymrwymiad i
gydymffurfio â’r Cod
Ymddygiad, ym mhresenoldeb y
Clerc, ers Mai 2017.
 Atgoffir Cynghorau bod rhaid i
Gynghorwyr newydd a rhai sy’n
dychwelyd arwyddo ymrwymiad
yn dilyn etholiad Mai 2022.
Fforwm Clercod:
Mae sawl Clerc wedi awgrymu y
byddent yn croesawu “grŵp cymorth
i gymheiriaid” fel modd i Glercod
allu rhannu syniadau a chefnogi ei
gilydd. Mae hyn yn rhywbeth mae’r
Pwyllgor Safonau’n ei gefnogi
mewn egwyddor ac mae wedi
cynnwys y syniad mewn ymarfer
ymgynghoriad gan Lywodraeth
Cymru ar y “Fframwaith Foesegol”.
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Cofrestr Diddordebau Personol (sy’n cael eu datgan mewn cyfarfodydd):
Fformat y Gofrestr:
• Pan gynhaliwyd yr adolygiad blaenorol, roedd gan y mwyafrif o’r Cynghorau gofrestrau a oedd yn cynnwys (a) y
Cofnodion ar gyfer y cyfarfod perthnasol (yn cadarnhau’r datganiad o ddiddordeb a wnaed ar lafar) a'r ffurflenni
Datgan Diddordeb a gwblhawyd gan bob aelod yn dilyn datganiad llafar o ddiddordebau personol a/neu
ddiddordebau sy’n rhagfarnu am y tro cyntaf yn ystod y cyfarfod. Ystyriwyd fod hwn yn fformat boddhaol.
Yn ystod yr adolygiad hwn, roedd gan y mwyafrif o’r Cynghorau Gofrestrau ar ffurf Tabl, lle bydd y Clerc yn
cynnwys y wybodaeth benodol a dderbyniwyd gan y Cynghorydd.
Nid oes unrhyw fformat penodol ar gyfer y Gofrestr, ond os dibynnir ar Dabl, rhaid cynnwys yr holl wybodaeth
berthnasol yn y Tabl crynhoi.
• Nodwyd bod nifer o Gynghorau Tref a Chymuned yn mynd tu hwnt i’r gofyniad yn y Cod i gadarnhau datganiad
llafar pan wneir ef am y tro cyntaf trwy gadarnhau pob datganiad llafar gyda chadarnhad ysgrifenedig (o
ganlyniad, gellid cael sawl ffurflen ddatganiad gan yr un aelod mewn perthynas â’r un mater mewn sawl cyfarfod
gwahanol). Ymddengys fod hyn yn arfer dda ac yn fformat haws i’r cyhoedd allu gweld y ffurflenni. Serch hyn,
nid yw’n ofyniad o dan y Cod Ymddygiad.
• Nid oedd unrhyw enghreifftiau o gadarnhad ysgrifenedig gan Aelodau fod manylion y diddordebau hynny sydd
wedi’u datgan yn eu Cofrestr wedi newid. Atgoffir Aelodau o’u dyletswydd i gadarnhau unrhyw newidiadau i
ddiddordebau personol/diddordebau sy’n rhagfarnu ac sydd wedi’u cofrestru o fewn 28 diwrnod i bryd y
digwyddodd y newid.
• Atgoffir aelodau hefyd y bydd diddordeb personol/diddordeb sy’n rhagfarnu ond yn cael ei weld fel un a
ddatgelwyd yn flaenorol os yw hysbysiad ysgrifenedig wedi’i ddarparu ers y dyddiad diwethaf pan gafodd yr
unigolyn ei ethol, ei benodi neu ei enwebu fel aelod o’r Cyngor. Dylai aelodau gadw hyn mewn cof yn enwedig
yn dilyn etholiad Mai 2022.
Cyhoeddi:
Rhaid cyhoeddi’r Gofrestr Diddordeb ar wefan eich Cyngor. Roedd y Pwyllgor Safonau’n falch o nodi bod pob
Cyngor a adolygwyd yn gwneud hyn; mae hyn yn welliant ers Adolygiadau 2016 ac 2018.
Ffurflen cadarnhau datganiadau o ddiddordeb a wnaed mewn cyfarfodydd:
Nid oes un fformat penodol ar gyfer y Ffurflen Datgan Diddordeb i’w ddefnyddio er mwyn cadarnhau datganiad o
ddiddordeb personol a/neu ddiddordeb sy'n rhagfarnu a wnaed ar lafar mewn cyfarfod. Roedd y mwyafrif o'r
'Ffurflenni Datganiad' a adolygwyd gan y Pwyllgor Safonau yn dilyn dogfen safonol CSYM ac roeddynt yn foddhaol
yn nhermau’r wybodaeth y gofynnwyd amdani gan yr Aelodau. Gellir gweld copi o Ffurflen CSYM yma.
Ni ddarparwyd copïau o’r ffurflenni a oedd wedi’u cwblhau i’r Pwyllgor Safonau mewn sawl un o’r Cynghorau a
adolygwyd. Felly bu rhaid i’r Pwyllgor ddibynnu ar y wybodaeth a gynhwyswyd yn y gofrestr a gyflwynwyd ar ffurf
Tabl, ac nid oedd hwn bob amser yn darparu darlun llawn.
Ar y sail hon, byddai’r Pwyllgor yn awgrymu cyhoeddi’r Ffurflenni Datganiad fel eu bod yn ffurfio rhan o’r Gofrestr
trwy eistedd y tu ôl i’r Tabl.
Atgoffir Aelodau i ateb yn llawn bob cwestiwn perthnasol ar y Ffurflen Ddatganiad.
Diddordebau Personol a Diddordebau sy’n Rhagfarnu:
Ymddengys nad yw Aelodau bob amser yn deall y gofyniad i ddatgan
diddordebau personol a / neu ddiddordebau sy’n rhagfarnu pan
fyddant yn codi, neu beth sy’n berthnasol a phryd. Atgoffir Aelodau:
• Diddordeb personol yw un o’r rheini sydd wedi’u cynnwys yn y
rhestr benodol yn y Cod Ymddygiad;
• Diddordeb sy’n rhagfarnu yw diddordeb personol y byddai unigolyn
gwrthrychol yn ystyried sydd mor arwyddocaol nes ei fod yn
debygol o effeithio’n andwyol ar allu aelod i wneud penderfyniad er
budd y cyhoedd;
• Mae'r gwahaniaeth rhyngddynt yn bwysig oherwydd bod gan
aelodau hawl i gymryd rhan pan fydd ganddynt ddiddordeb
personol, ond nid pan fydd ganddynt ddiddordeb personol sydd
hefyd yn un sy’n rhagfarnu. Os yw’r diddordeb yn un sy’n
rhagfarnu, mae’n rhaid i aelodau hefyd adael y cyfarfod yn gorfforol
/ rhithwir tra bod yr eitem yn cael ei thrafod.
Dylai Aelodau sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau o dan y Cod
Ymddygiad, ac os nad ydynt, dylent drefnu hyfforddiant priodol.
Gellir gweld Nodyn Briffio ar ddatgan diddordebau personol a
rhagfarnol gan Aelodau Cynghorau Tref a Chymuned yma.
Os oes gan Aelodau unrhyw gwestiynau penodol, dylent ofyn am
gyngor gan eu Clerc neu drwy gysylltu â’r Swyddog Monitro yn
CSYM Ibxcs@ynysmon.gov.uk
CC-022335-MY/645953

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch:
Tra nad oes unrhyw ofyniad i Gynghorau
Tref a Chymuned gael Cofrestr Sefydlog
(h.y. ar gyfer cofrestru rhai diddordebau
ymlaen llaw), mae eich Cynghorau’n
gorfod cynnal y ddwy Gofrestr arall a
fynnir o dan y Cod. Felly mae gofyniad i
Aelodau gofrestru unrhyw roddion a
lletygarwch a dderbyniwyd ganddynt yn
eu rôl fel Cynghorwyr, uwchlaw’r trothwy
ariannol sydd i’w gytuno gan bob Cyngor.
Mae’r maes hwn yn gofyn am sylw gan
nad oedd gan fwyafrif y Cynghorau a
adolygwyd Gofrestr ac nid oeddynt yn
ymwybodol o’r gofyniad hwn.
 Dylai bod gan Gynghorau Gofrestr
hyd yn oed os yw’n cadarnhau na
wnaed unrhyw ddatganiadau.
 Rhaid i Aelodau sylweddoli fod
gofyniad i gofrestru derbyniadau o’r
fath, ac mae angen i bob Cyngor
gytuno ar derfyn o ran y bydd rhaid
cofrestru unrhyw roddion a
lletygarwch y tu hwnt iddo.
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Hyfforddiant:
Hyfforddiant i Glercod:
Gall clerc sydd wedi ei hyfforddi’n briodol ac sydd â’r
adnoddau priodol gynorthwyo'r Cyngor yn ei gyfanrwydd, a
bydd mewn sefyllfa well i gynghori aelodau, y tu mewn a'r
tu allan i gyfarfodydd. Atgoffir aelodau mai’r clercod yw'r
swyddogion priodol o fewn y Cynghorau ac y dylai’r
aelodau roi sylw dyledus i’r cyngor a roddir gan y clerc.
 Hyfforddiant i Aelodau:
Ymddengys fod y clercod yn rhoi gwybod i aelodau am
hyfforddiant, ond, yn gyffredinol, mae’r aelodau’n methu/yn
anfodlon mynychu’r hyfforddiant. Bydd mynychu
hyfforddiant yn cynorthwyo aelodau gyda materion fel y
rheini o ran materion personol / sy’n rhagfarnu a byddai’r
Pwyllgor Safonau’n annog Aelodau i ystyried eu
hanghenion o ran hyfforddiant.
Hysbysir y Cynghorau, o Fai 2022, bydd yn ofynnol i
Gynghorau Tref a Chymuned lunio Cynllun Hyfforddiant
sy’n nodi eu cynigion o ran y ddarpariaeth o hyfforddiant i
Gynghorwyr a staff (adran 67 o Ddeddf Llywodraeth Leol
ac Etholiadau (Cymru) 2021).
Atgoffir Cynghorau y gellid cynnwys swm ar gyfer
hyfforddiant (i Glercod ac Aelodau) wrth osod eu praesept.
Roedd gan y Cynghorau a adolygwyd fel rhan o’r ymarfer
hwn gyllideb hyfforddiant, ond ymddengys nad oedd bob
amser yn cael ei ddefnyddio; byddai’r Pwyllgor Safonau’n
annog Cynghorau i ddefnyddio’r arian sydd ar gael ar gyfer
unrhyw anghenion hyfforddiant a ganfuwyd.

Caniatâd Arbennig:
Ymddengys nad yw llawer o aelodau yn gwneud
cais am ganiatâd arbennig.
Mae caniatâd arbennig ar gael i Aelodau pan fo
ganddynt ddiddordeb sy’n rhagfarnu, ond oherwydd
un o’r seiliau statudol, dylai bod modd i’r Aelod
gymryd rhan yn y drafodaeth, er y diddordeb sy’n
rhagfarnu (e.e. oherwydd arbenigedd yr Aelod, neu
fod gan fwy na hanner aelodau’r Cyngor
ddiddordeb sy’n rhagfarnu). Mae Nodyn Briffio ar
Ganiatâd Arbennig, sy’n ymgorffori’r Ffurflen
Gais ei hun, ar gael yma.
Gwefannau:
Ers mis Mai 2015, mae’n ofyniad statudol i
Gynghorau Tref a Chymuned fod â gwefan a
chyhoeddi gwybodaeth benodol arni. Cyhoeddwyd
Canllawiau Statudol i gynorthwyo Cynghorau i
gyflawni'r ddyletswydd hon ac mae copi pellach o'r
Canllawiau hyn ar gael yma.
Mae’r Pwyllgor Safonau’n croesawu’r gwaith a
wnaed mewn perthynas â chreu a chyhoeddi
gwybodaeth ar wefannau, ac yn nodi bod hyn yn
welliant ers yr Adolygiad diwethaf yn 2018.
 Atgoffir y Cynghorau o’r gofynion sylfaenol a
nodir yn y canllawiau statudol, ac fe’u hanogir i
gydymffurfio er mwyn bod yn weladwy i’r
cyhoedd.

Cyfarfodydd rhithwir:
Cafodd pob Cyngor a adolygwyd eu canmol am eu hymagwedd o ran sicrhau bod cyfarfodydd y Cynghorau’n cael
eu cynnal yn rhithwir yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda sawl Cyngor yn caniatáu i’r cyhoedd gael mynediad i’r
cyfarfodydd rhithwir hefyd.
Canmolwyd y Cynghorau hefyd am eu haddasiadau o ran sicrhau’r gofyniad o dan y Cod Ymddygiad bod rhaid i
aelod sy’n datgan diddordeb sy’n rhagfarnu adael cyfarfod. Roedd y Cynghorau’n adrodd eu bod (a) wedi symud
eitemau’r Rhaglen er mwyn ystyried yr eitem dan sylw ar y diwedd [fel bod y Cynghorydd sydd â’r diddordeb sy’n
rhagfarnu yn gallu gadael y cyfarfod] neu (b) defnyddiwyd “ystafell ddisgwyl Zoom” [a bod Clercod wedi rhoi’r
Cynghorydd a chanddo ddiddordeb sy’n rhagfarnu yn yr ystafell rithwir hon hyd nes bod yr eitem wedi’i dod i ben].
Gydag adran 47 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn nodi bod rhaid i Gynghorau Cymuned
barhau i ganiatáu mynediad o bell i gyfarfodydd yn y dyfodol, mae’r Pwyllgor Safonau’n annog pob Cyngor i
fabwysiadu trefniadau tebyg ar gyfer delio â gofynion y Cod Ymddygiad.
Protocol Datrysiad Lleol:
O’r pum Cyngor a adolygwyd, roedd pedwar wedi mabwysiadu model Protocol Datrysiad Lleol (gyda thri ohonynt yn
defnyddio’r model sydd wedi’i baratoi gan Un Llais Cymru). Mae’r Pwyllgor Safonau yn croesawu’r ffaith fod y
Cynghorau’n mabwysiadu’r fath Brotocol, gan ei fod yn arfer da, er nad yw’n fandadol. Roedd y Pwyllgor Safonau
hefyd yn croesawu’r ffaith nad oedd yr un o’r Cynghorau sydd wedi mabwysiadu’r Protocol wedi cael rheswm i’w
ddefnyddio ers ei fabwysiadu.
 Lle bo angen i Glercod weithredu fel cyfryngwyr o dan y broses hon, mae’ Pwyllgor Safonau’n eu hannog i
gwblhau’r hyfforddiant perthnasol.
ARFERION DA A GANFUWYD YN YR
ADOLYGIADAU:
(1) Gwelliant o ran faint o wybodaeth, gan gynnwys y
Gofrestr o Ddiddordebau Personol, a gyhoeddwyd
ar wefannau’r Cynghorau ers yr adolygiad diwethaf;
(2) Parodrwydd y Cynghorau i fabwysiadu Protocol
Datrysiad Lleol;
(3) Mae Cynghorau wedi addasu’n dda wrth sicrhau
cydymffurfiaeth â’r Cod yn y cyfarfodydd rhithwir;
(4) Cynnwys “Datganiadau o Ddiddordeb” fel eitem
sefydlog ar Raglen bob cyfarfod o’r Cyngor;
(5) Fformat y ‘Ffurflenni Datganiad’ a ddefnyddir i
ddatgan diddordebau personol/sy’n rhagfarnu
mewn cyfarfodydd ffurfiol.
CC-022335-MY/645953

MEYSYDD I’W GWELLA:
(1) Angen sicrhau cofnodion digonol sy’n dangos bod aelodau yn llofnodi
ymrwymiad i lynu wrth y Cod Ymddygiad (fersiwn 2016) ar ddechrau pob
tymor newydd yn y swydd;
(2) Fformat y Gofrestr o Ddiddordebau Personol Aelodau er mwyn sicrhau
ei bod yn cynnwys gwybodaeth ddigonol a’i bod yn eglur i’r cyhoedd;
(3) Mae angen mynd i'r afael â diffyg dealltwriaeth posib rhai aelodau
ynghylch y gwahaniaeth rhwng diddordebau personol a/neu rhagfarnol;
(4) Rhaid i gynghorau gynnal Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch ac i aelodau
wybod y terfyn ariannol a gytunwyd gan eu cyngor
(5) Presennoldeb, a chofnodi, hyfforddiant aelodau a swyddogion, yn
enwedig o ystyried y gofyniad i ddatblygu Cynllun Hyfforddiant o 2022;
(6) Sicrhau fod rhagor o fanylion am y diddordebau a ddatganwyd yn cael
eu cynnwys ar Raglenni/Cofnodion holl gyfarfodydd y Cynghorau.
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NEWYDDLEN Y PWYLLGOR SAFONAU
CYNGHORWYR TREF A CHYMUNED

Atodiad
D1
2il o Fedi 2022 - Rhifyn 4

CYFLWYNIAD

Hoffai’r Pwyllgor Safonau eich llongyfarch i gyd ar gael eich ethol neu eich ailethol yn gynghorwyr tref / gymuned. Mae'r Pwyllgor Safonau yma
i'ch cefnogi i gadw at y cod ymddygiad a fabwysiadwyd gan eich cyngor. Fel y gwyddoch, mae cynnal y lefelau uchaf o ymddygiad moesegol yn
rhan hanfodol o'ch rôl wrth gynrychioli'r cyhoedd.

DATGAN DIDDORDEB

Mae canllawiau lleol wedi’u cyhoeddi i
Gynghorwyr ar ddatganiadau o ddiddordeb
ac maent wedi’u darparu i’ch clercod*.
Mewn rhai amgylchiadau mae’n bosibl cael
caniatâd arbennig gan y Pwyllgor Safonau i
gymryd rhan mewn penderfyniadau, hyd yn
oed os oes gennych ddiddordeb sy’n
rhagfarnu (fel yr ydych yn gwybod, mae hwn
yn ddiddordeb personol sylweddol sy'n
golygu nad ydych yn cael cymryd rhan
mewn trafodaeth neu bleidleisio). Mae
canllawiau lleol ar sut i wneud cais am
ganiatad arbennig wedi'u darparu i'ch
clercod*. Cysylltwch â'r Swyddog Monitro
am gyngor a chymorth wrth gyflwyno
unrhyw gais y dymunwch ei wneud.
*Byddai'r Swyddog Monitro yn hapus i ddarparu
copïau pellach ar gais.

PANEL DYFARNU CYMRU

Panel Dyfarnu Cymru sy’n gwneud
penderfyniad ar achosion difrifol o dorri’r
cod ymddygiad. Mae’r Panel yn dribiwnlys
sy’n cynnal gwrandawiadau cyhoeddus.
Adroddir ar yr achosion hyn yn llawn ar
wefan y Panel Dyfarnu sydd ar gael ar y
ddolen hon
Os byddai’n well gennych chi weld
crynodeb o’r achosion hyn fe adroddir
arnynt i’r Pwyllgor Safonau. Mae’r
crynodeb diweddaraf a ystyriwyd gan y
Pwyllgor Safonau ar gael yn y fan yma.

DATBLYGU AELODAU

Mae darparu hyfforddiant i chi ar eich
cod ymddygiad yn rhan o rôl y Pwyllgor.
Felly, rydym wedi ysgrifennu at bob clerc
i gynnig sesiynau hyfforddi rhithiol ,1.5
awr o hyd, ar y dyddiadau a ganlyn:
Dydd Mawrth 4ydd Hydref, 2pm -Cymraeg
Dydd Iau 6ed Hydref, 6.30pm – Saesneg
Dydd Mawrth 18fed Hydref, 2pm - Saesneg
Dydd Iau 20fed Hydref, 6.30pm – Cymraeg
Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly os ydych
yn gallu mynychu un o’r sesiynau yna
rhowch wybod i’ch clerc cyn gynted â
phosibl.

EGWYDDORION NOLAN
Wrth gytuno i ddod yn
Gynghorydd fe wnaethoch
chi hefyd gytuno i gadw at
yr egwyddorion ymddygiad
ar gyfer bywyd cyhoeddus
a adwaenir yn gyffredinol
fel Egwyddorion Nolan.
Yng Nghymru, mae’r rhain
yn cynnwys y canlynol

ADOLYGIADAU LLYWODRAETHU
ANFFURFIOL

Mae'r Pwyllgor yn cynnal adolygiadau
llywodraethu o rai cynghorau
tref/cymuned; edrych ar ymrwymiadau,
datganiadau o ddiddordeb, cofnodion a
chofnodion hyfforddiant. Pan fu'r Pwyllgor
yn bwriadu cynnal adolygiadau o’r fath,
byddent yn cysylltu â’r clercod perthnasol
ymlaen llaw. Rydym yn ddiolchgar iawn
i'ch clercod am y cymorth y maent wedi'i
roi i ni yn y gorffennol.
Bydd pob cyngor a adolygir yn derbyn
adborth ysgrifenedig ac unrhyw
argymhellion, i'w hystyried gan bob
aelod o'r cyngor, ond ar sail anffurfiol
Rhoddir adborth cyffredinol a dienw i
bob cyngor hefyd, gan gynnwys unrhyw
argymhellion a rhannu arfer da.
Byddwn yn gofyn i'r adborth hwn gael
ei rannu mewn cyfarfod ffurfiol o'r
cyngor

MONITRO YMDDYGIAD

·Anhunanoldeb
·Gonestrwydd
·Unplygrwydd a
phriodoldeb
·Dyletswydd i gynnal y
gyfraith
·Stiwardiaeth
·Gwrthrychedd wrth wneud
penderfyniadau
·Cydraddoldeb a pharch
·Bod yn agored
·Atebolrwydd
·Arweinyddiaeth

AC YN OLAF...

Mae'r Pwyllgor hefyd yn bwriadu, o bryd
i'w gilydd, anfon dau o'i aelodau i fonitro
ymddygiad yng nghyfarfodydd cyhoeddus
rhai cynghorau tref/cymuned. Gobeithiwn
gyflawni hyn o bell a byddwn yn cysylltu â'r
clercod perthnasol er mwyn gwneud y
trefniadau.
Bydd aelodau'r Pwyllgor yn rhoi adborth
cynnar i'r cadeirydd a'r clerc; a gall
gynhyrchu canfyddiadau cyffredinol i'w
dosbarthu i bob cyngor. Bydd y trefniadau
monitro hyn yn dechrau yn 2023.

DYLETSWYDDAU CYFREITHIOL NEWYDD
AR GYNGHORAU TREF/CYMUNED

O dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021 rhaid i gynghorau
tref a chymuned:
Cynhyrchu cynllun hyfforddi blynyddol
ar gyfer ei gynghorwyr a’i staff, gyda’r
cynllun cyntaf yn ofynnol o fewn 6 mis i’r
etholiad llywodraeth leol diwethaf ar 5
Mai 2022. Mae'r cynllun hyfforddi yn
ddogfen y bydd y Pwyllgor yn gofyn
amdani pan fydd yn cynnal ei
adolygiadau.
Cyhoeddi adroddiad blynyddol, cyn
gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, ar
ôl diwedd pob blwyddyn ariannol.
Mae Un Llais Cymru yn cefnogi ei
aelodau i gydymffurfio â'r
ddeddfwriaeth newydd.

Mae’r Pwyllgor Safonau angen 2 gynrychiolydd gynghorau tref / cymuned i eistedd ar y Pwyllgor. Mae ceisiadau wedi cael eu hanfon at Glercod y
gynghorau tref a chymuned gyda dyddiad cau ar gyfer ymateb erbyn diwedd mis Medi 2022. Os nad yw eich cyngor wedi trafod y cais hwn eto,
gofynnwn i chi wneud hynny, ac ystyried cyflwyno enwebiad. Mae'r ffurflen gais berthnasol wedi ei darparu i bob clerc. Os bydd mwy na dau
ymgeisydd yn cael eu henwebu, bydd proses pleidlais bost yn dilyn.
Hefyd, rhowch wybod i'ch clercod os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r sesiynau hyfforddi a nodir uchod.
Nodyn i’ch atgoffa bod y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned lleol i fod i gael ei gynnal ar 8 Medi 2022.
Sicrhewch fod eich cyngor yn cael ei gynrychioli.
Bydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor yn cael ei ystyried gan y Cyngor Sir ar y 29ain o Fedi 2022 a bydd ar gael i chi ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn
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Ein Cyf – Our Ref. MY/MWJ/CC-022335-MY
Eich Cyf – Your Ref.

Annwyl Mr Penn

Dear Mr Penn

Adolygiad o’r Fframwaith Moesegol

Review of the Ethical Framework

Diolch am y cyfle i gwrdd â chi i drafod eich
adolygiad o’r Fframwaith Moesegol yn ystod
Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd
Cymru ar 24 Mehefin 2021.

Thank you for the opportunity of meeting to
discuss your review of the Ethical
Framework during the North Wales
Standards Committee Forum on 24 June
2021.

Fel Pwyllgor Safonau rydym yn croesawu
eich adolygiad ac, fel rhan o’r gwaith i
baratoi ar gyfer y Fforwm, cyfarfu’r Pwyllgor
Safonau i ystyried pa newidiadau /
gwelliannau y gellid eu gwneud. Mae
crynodeb isod o’r prif bwyntiau a godwyd
gan Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys
Môn. Gobeithiwn y byddwch yn rhoi
ystyriaeth iddynt wrth i chi lunio eich
argymhellion i Lywodraeth Cymru:

As a Standards Committee, we welcome
your review and, as part of the preparatory
work for the Forum, we met as a Standards
Committee to consider what changes /
improvements might be made. Below is a
summary of the key points made by the Isle
of Anglesey County Council’s Standards
Committee. We hope you will take these
into consideration in formulating your
recommendations to Welsh Government:

1. Trefniadau amgen:
1. Alternative arrangements:
Y posibilrwydd o gael trefn “cyffyrddiad
The possibility of introducing a “light
ysgafn” ar gyfer cynghorau cymuned
touch” regime for community councils
sydd â phraesept / cronfa wrth gefn /
with a precept / reserve / budget below a
cyllideb islaw lefel benodol neu ryw fesur
specified level, or some other objective
gwrthrychol arall.
measure.
Neu fel arall, y posibilrwydd o greu isbwyllgor asesu “sifft gyntaf” i benderfynu
a yw cwynion yn deilwng o gael eu
CC-022335-MY/651169

Alternatively, the possibility of creating a
“first sift” assessment sub-committee to
determine whether there is sufficient

hanfon ymlaen at yr Ombwdsmon.

merit for complaints to be forwarded to
the Ombudsman.

2. Cyflwyno cwynion:
2. Presenting complaints:
Paragraff 6(1)(c) o’r Cod. Mae’r geiriad
Paragraph 6(1)(c) of the Code. The
presennol yn creu disgwyliad y bydd
current wording creates an expectation
Swyddogion Monitro yn gwneud cwynion
on Monitoring Officers that they will
i’r Ombwdsmon ar ran aelodau. Mae hyn
make complaints to the Ombudsman on
yn creu gwrthdaro i’r Swyddog Monitro
behalf of members. This creates a
pe byddai angen cynghori’r Pwyllgor
conflict for the Monitoring Officer if there
Safonau yn ddiweddarach. Dylai fod yn
is a need to advise the Standards
eglur bod yr Ombwdsmon yn disgwyl i
Committee at a later stage. There
dystion uniongyrchol wneud cwynion, fel
should be clarity that the Ombudsman
sy’n briodol.
requires first hand witnesses to make
complaints, as appropriate.
3. Dyletswydd Arweinyddion Grwpiau:
Sut fydd y ddyletswydd statudol newydd
ar arweinyddion grwpiau mewn
perthynas ag ymddygiad (fel y mae’n
cael ei chynnwys yn Neddf Llywodraeth
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021) yn
cael ei hadlewyrchu yn y Cod? Ac, yn
fwy penodol, beth fydd y disgwyliadau ar
Bwyllgorau Safonau o ran goruchwylio’r
ddyletswydd hon a roddir ar
arweinyddion grwpiau?

3. Duty by Group Leaders:
How will the new statutory conduct duty
on group leaders (as included in the
Local Government and Elections
(Wales) Act 2021) be reflected in the
Code? More particularly, what will be
the expectations on Standards
Committees to oversee this duty by
group leaders?

4. Cydraddoldeb:
Paragraff 4(a) o’r Cod. Efallai bod angen
ystyried diweddaru’r diffiniad o
Gydraddoldeb yng nghyd-destun y
ddyletswydd gymdeithasol-economaidd
newydd, sydd wrth gwrs yn effeithio ar
aelodau wrth iddynt wneud
penderfyniadau strategol yn eu
hawdurdodau.

4. Equality:
Paragraph 4(a) of the Code. Perhaps
there needs to be consideration given to
updating the definition of Equality
matters in light of the new socioeconomic duty which of course impacts
members when making strategic
decisions in their authorities.

5. Hyfforddiant mandadol:

5. Mandatory training:

(a) Prif gynghorau:
A ddylai’r Cod ei hun gynnwys
gofyniad fod aelodau yn cwblhau
hyfforddiant gorfodol ar y Cod ac
unrhyw elfennau penodol eraill?
Mae’n amlwg fod awdurdodau lleol
Cymru yn amrywio yn hyn o beth.
Yma yng Nghyngor Sir Ynys Môn,
mae’n rhaid i aelodau gwblhau
hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad o
CC-022335-MY/651169

(a) Principal councils:
Should the Code itself include a
requirement that members must
complete mandatory training on the
Code and any other specific
elements? It is clear that local
authorities in Wales differ in terms of
this requirement. Here in Ynys Môn,
Code of Conduct training is
mandatory for members within the
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fewn chwe mis iddynt gael eu hethol,
a ni chaniateir i aelodau eistedd ar y
Pwyllgor Cynllunio a Thrwyddedu oni
bai eu bod wedi derbyn hyfforddiant
penodol. Mae rhai awdurdodau’n
gofyn am lai na hyn, ac mae eraill yn
gofyn am fwy. A ddylai hyn fod yn
gyson ym mhob awdurdod?

first six months of being elected, and
members cannot sit on the Planning
and Licensing Committee without
having received specific training.
Some authorities ask for less than
this, and others require more. Should
this be consistent in every authority?

(b) Cynghorau cymuned:
O ystyried y ddyletswydd statudol
newydd ar bob cyngor cymuned i
gyhoeddi cynllun hyfforddi blynyddol
ar gyfer aelodau a chlercod (sydd
wedi’i gynnwys yn Neddf Llywodraeth
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021), a
oes cyfle i gynnwys unrhyw elfennau
gorfodol mewn perthynas â
hyfforddiant ar y Cod, ac, os felly
beth fyddai’r elfennau gorfodol
hynny? Beth am hyfforddiant gorfodol
ar gyfer clercod, sy’n mynd tu hwn i’r
Cod ei hun ac sy’n delio â materion
llywodraethu ehangach? Ein profiad
ni yw bod anghydfod ynghylch
materion llywodraethu yn aml yn
arwain at broblemau yn y berthynas
rhwng clercod a rhai aelodau
etholedig. A oes angen ehangu’r
ymgynghoriad newydd ar
gymhwyster ar gyfer clercod?

(b) Community councils:
Given the new statutory duty on all
community councils to publish an
annual training plan for members and
clerks (included in the Local
Government and Elections (Wales)
Act 2021), is it an opportunity to
include any mandatory elements in
relation to training on the Code, and,
if so what would those mandatory
elements be? What about
mandatory training for clerks, which
goes beyond the Code itself and
deals with broader governance
issues? It has been our experience
that disputes about governance
issues are frequently the trigger for
relationship issues between clerks
and some elected members. Should
the new consultation on qualification
for clerks be extended further?

6. Cyfryngau cymdeithasol:
6. Social media:
Wrth ystyried yr achosion y mae’r
Considering the cases recently reported
Ombwdsmon wedi adrodd arnynt yn
by the Ombudsman, it is imperative that
ddiweddar mae’n holl bwysig bod y Cod
the Code addresses the issue of Social
yn rhoi sylw i Gyfryngau Cymdeithasol,
Media although we appreciate that it is
er ein bod yn gwerthfawrogi mai’r llwyfan
the platform which is different, rather
sy’n wahanol yn hytrach na’r
than the behavioural expectations.
disgwyliadau o ran ymddygiad.
7. Parch a bwlio:
Mae parch a bwlio yn ddau faes
sylweddol o ran cwynion ac mae angen
eglurder ynghylch pa faterion y dylai’r
Ombwdsmon ystyried ymchwilio iddynt o
dan y Cod Ymddygiad. Mae Calver, a
phenderfyniadau dilynol, wedi codi mwy
o gwestiynau nag y maent wedi eu
hateb, yn arbennig mewn perthynas â’r
CC-022335-MY/651169

7. Respect and bullying:
Respect and bullying are two significant
areas for complaints and clarity is
required as to what matters should be
considered for investigation by the
Ombudsman under the Code of
Conduct. Calver, and subsequent
decisions, have raised more questions
than they have answered, particularly
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berthynas rhwng aelodau ac uwch
swyddogion; ac yn arbennig Prif
Weithredwyr yn derbyn cwynion
cynyddol a gohebiaeth ormesol gan rai
aelodau.
8. Datrysiad lleol:
(a) Prif gynghorau:
A ddylid cael protocol datrysiad lleol
safonol ar gyfer prif gynghorau er
mwyn sicrhau cysondeb a thegwch i
bob aelod etholedig?
Yn arwain o hyn, a ddylai fod yn
ofynnol i aelodau etholedig ymrwymo
i gydweithredu â phrotocol datrysiad
lleol (fyddai’n cael ei weithredu’n lleol
a’i fabwysiadu’n genedlaethol) o dan
y Cod Ymddygiad ei hun?
Yn ein barn ni fel Pwyllgor Safonau,
nid yw’r broses datrysiad lleol wedi
bod yn effeithiol oherwydd ei bod yn
broses wirfoddol.
(b) Cynghorau cymuned:
O safbwynt datrysiad lleol mewn
cynghorau cymuned, mae’n
ymddangos nad yw pob cyngor wedi
mabwysiadu model Un Llais Cymru;
mae rhai wedi creu eu dogfen eu
hunain ac nid oes gan eraill brotocol
o gwbwl. Unwaith eto, a ddylid
datblygu protocol datrysiad lleol
safonol ar gyfer y cynghorau
cymuned?
O ran model Un Llais Cymru, rydym
yn credu fod problemau efo’r model
hwn oherwydd ei fod yn rhoi
cyfrifoldeb ar y clerc a’r cadeirydd i
weithredu’r datrysiad. O’n profiad ni
fel Pwyllgor, yn amlach na pheidio,
problem yn y berthynas rhwng y clerc
a’r cadeirydd yw’r rheswm am
weithredu’r protocol yn y lle cyntaf,
ac o’r oherwydd nid yw Protocol Un
Llais Cymru yn addas
CC-022335-MY/651169

with regard to the relationship between
members and senior officers; and
particularly Chief Executives receiving
cumulative complaints and oppressive
correspondence from certain members.
8. Local Resolution:
(a) Principal councils:
Should there be a standard local
resolution protocol for principal
councils in order to provide
consistency and fairness to all
elected members?
Following from this, should it be
mandatory for elected members to
undertake to co-operate with the
local resolution protocol (locally
applied and nationally adopted)
under the Code of Conduct itself?
As a Standards Committee, it is our
opinion that the local resolution
protocol has proved ineffective
because it is voluntary.
(b) Community councils:
In relation to local resolution at
community councils, it seems that not
all councils have adopted the One
Voice Wales model; some have
created their own document and
others are without any protocol. Once
again, should a standardised local
resolution protocol be developed for
community councils?
As far as the One Voice Wales model
is concerned, we believe there are
problems with this model as it
focuses on the clerk and the chair as
undertaking the resolution. However,
from this committee’s experiences, it
is often difficulties in the relationship
between the clerk and the chair that
required local resolution in the first
place; making the One Voice Wales
Protocol unsuitable.
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Beth yw rôl Pwyllgorau Safonau
mewn datrysiad lleol ar lefel
cynghorau cymuned, os oes rôl
iddynt o gwbl? Mae unrhyw ddau
aelod o’n Pwyllgor yn cynnal y
broses datrysiad lleol, yn wirfoddol,
gyda rhai cynghorau cymuned. Mae’r
Pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant
datrysiad lleol gan y Ganolfan Craffu
Cyhoeddus ac rydym ar fin derbyn yr
hyfforddiant hwn unwaith eto.

What if anything should be the role
for Standards Committees in local
resolution at community level? Any
two members of our Committee
undertake the local resolution
process, on a voluntary basis, with
some community councils. The
Committee has received training on
local resolution from the Centre for
Public Scrutiny and we are about to
undertake this training again.

A oes opsiynau eraill ar gyfer
cyfryngwyr hyfforddedig e.e. Un Llais
Cymru neu a ddylai hyn fod yn
swyddogaeth i’r Pwyllgor Safonau ar
gais yr Ombwdsmon?

Are there other options for trained
mediators e.g. One Voice Wales or
should this be a Standards
Committee function at the request of
the Ombudsman?

9. Clercod Cynghorau Cymuned:

9. Community Council Clerks:

(a) Rhwydwaith:
Mae ein Pwyllgor yn cynnal
adolygiadau rheolaidd o
lywodraethiant mewn sampl o
gynghorau cymuned ac yn adrodd ar
y canfyddiadau a’r argymhellion
cyffredinol. Yn ystod y broses hon,
nododd nifer o glercod cynghorau
cymuned y byddent yn gwerthfawrogi
rhwydwaith o glercod i gefnogi ei
gilydd gan y gall y swydd fod yn un
unig. Efallai y byddai adolygu’r
Fframwaith Moesegol yn gyfle i
sefydlu trefniant o’r fath.

(a) Network:
Our Committee undertakes regular
governance reviews at a sample of
community councils, and reports
generic findings and
recommendations. During the
course of this process, several
community clerks noted that they
would appreciate a network of clerks
to support one another as the job can
often be isolating. Reviewing the
Ethical Framework might be an
opportunity to set up such an
arrangement.

(b) Pecyn cymorth:
Fel y gwyddoch, mae bod yn glerc yn
golygu llawer mwy na drafftio
rhaglenni a chymryd cofnodion:
maent yn swyddogion proffesiynol ac
mae ganddynt gyfrifoldebau statudol.
Byddai creu pecyn cymorth ar gyfer
clercod (yn ychwanegol i’r syniad o
greu rhwydwaith cymorth, fel y nodir
ym mhwynt 9(a) uchod) yn
cadarnhau’r gofynion ac yn cynnig
cysondeb mewn safonau ymysg
gwahanol gynghorau. Byddai hefyd
yn ddefnyddiol os byddai unrhyw
hyfforddiant a ddatblygir yn cyd-fynd

(b) Toolbox:
As you know, being a clerk is much
more than drafting agendas and
taking minutes; they are professional
officers with statutory responsibilities.
Creating a toolbox for clerks (in
addition to the idea of creating a
support network, as noted in point
9(a) above) would confirm the
requirements and offer consistency
of standards between different
councils. It would also be useful if
any training developed would
complement the contents of this
toolbox.

CC-022335-MY/651169
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efo cynnwys y pecyn cymorth hwn.
10. Swyddogion Monitro:

10. Monitoring Officers:

(a) Llawlyfr:
Mae angen diweddaru llawlyfr y
Swyddogion Monitro.

(a) Handbook:
The Monitoring Officer’s handbook
needs updating.

(b) Hyfforddiant:
Ar hyn o bryd nid oes rhaglen
hyfforddi genedlaethol yng Nghymru
ar gyfer darpar Swyddogion Monitro.
Nid yw’r hyfforddiant a ddarperir yn
Lloegr yn briodol erbyn hyn
oherwydd gwahaniaethau mewn
deddfwriaeth. Credir ei bod yn
bwysig sicrhau bod y cyngor a roddir
i Bwyllgorau Safonau, aelodau
etholedig, cynghorwyr cymuned ac
ati yn gywir ac yn gyfredol a bod
trefniadau priodol yn cael eu gwneud
ar gyfer cynllunio olyniaeth. Mae hyn
yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y
Fframwaith Moesegol yn
gweithredu’n effeithiol.

(b) Training:
There is currently no national
programme of training in Wales for
future Monitoring Officers. That
provided in England is no longer
appropriate owing to divergent
legislation. It is felt that this is
important to ensure the advice
provided to Standards Committees,
elected members, community
councillors etc., is correct and current
and that there is adequate
succession planning. This is
essential so as to ensure that the
Ethical Framework operates
effectively.

Fel rhan o hyn, efallai y dylid ystyried
cymhwyster ffurfiol ar gyfer
cyfreithwyr llywodraethiant sy’n
dymuno bod yn Swyddogion
Monitro?

As part of this, perhaps consideration
should be given to a formal
qualification for governance solicitors
wishing to be Monitoring Officers?

11. Pwerau Cosbi Panel Dyfarnu Cymru:
11. Adjudication Panel for Wales’ Sanction
Mae’r adolygiad hwn yn gyfle i ailystyried
Powers:
pwerau cosbi Panel Dyfarnu Cymru, a
This review is an opportunity to review
Phwyllgorau Safonau, pan ganfyddir fod
the sanction powers of the Adjudication
y Cod wedi cael ei dorri. Efallai y byddai
Panel for Wales, and Standards
ystod ehangach o gosbau wedi eu
Committee, when there is a finding of a
teilwra yn ddefnyddiol. Er enghraifft,
breach of the Code. A wider range of
efallai mai’r gosb yw gwahardd dros dro
tailored sanctions might be useful. For
am gyfnod penodol o amser, ond ni
instance, perhaps the sanction is that of
fyddai hynny’n cael ei weithredu os yw’r
suspension for a specified period of time
aelod yn cyflwyno ymddiheuriad
but this will not be implemented if the
ysgrifenedig o fewn cyfnod penodol o
member provides a written apology
amser; neu, bod yr aelod yn cwblhau
within a specified time; or, that the
hyfforddiant penodol o fewn cyfnod
member completes particular training
penodol o amser. Byddai hyn wedyn yn
within a specific time. This would then
sicrhau cydbwysedd rhwng (A) “cosbi”
ensure a balance between (A)
achos o dorri’r Cod a (B) y ffaith nad oes
“punishing” a breach of the Code and (B)
gan etholwyr gynrychiolaeth tra bod eu
the fact that electors are without
CC-022335-MY/651169
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haelod wedi cael ei wahardd dros dro.

representation when their member is
suspended.

Gobeithir y bydd y llythyr hwn yn rhoi syniad
i chi o’r materion sy’n bwysig i’r Pwyllgor
Safonau yma ar Ynys Môn ac rydym yn
edrych ymlaen at y broses ymgynghori a
fydd yn dilyn eich adroddiad cychwynnol i
Lywodraeth Cymru.

It is hoped that this letter will provide you
with an indication of the matters that are
important to the Standards Committee here
in Ynys Môn and we look forward to the
consultation process that will follow your
initial report to Welsh Government.

Llawer o ddiolch

Many thanks

Yn gywir

Yours sincerely,

John R Jones
John R Jones
Cadeirydd – Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn
Chair – The Isle of Anglesey’s Standards Committee
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