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PWYLLGOR SAFONAU 

 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2021 
 
Mae-r Agenda ar gael yma.  
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: R. Hendicott (Cadeirydd); R. Alexander, P. Hallett (Aelodau 
Annibynnol) and Councillor M. Cuddy (Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned). 
 
 
321 CYHOEDDIAD - 
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: "A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn 
ogystal â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld 
yn y dyfodol." 
 
 
322 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr L. Tinsley (Is-gadeirydd) a G. Watkins 
(Aelodau Annibynnol) a Y Cynghorwyr R.M. Birch, B.T. Gray and A.R. Robertson 
(Cyngor Bro Morgannwg). 
 
 
323 COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD - Y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 
Gorffennaf, 2021 fel cofnod cywir yn amodol ar i'r gwall argraffyddol ym mharagraff 
7 o funud 231 gael ei gywiro i ddarllen “cytunwyd a derbyniwyd.” 
 
 
324 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
325 CAIS AM GANIATÂD (SM/PGCD) -   
 
Roedd Rheoliadau'r Pwyllgor Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 yn 
caniatáu i’r Aelodau wneud cais i'r Pwyllgor Safonau i siarad am, ac os yw'n briodol, 
i bleidleisio ar faterion na fyddent fel arall yn gallu siarad amdanynt neu bleidleisio 
arnynt neu aros yn yr ystafell wrth iddynt gael eu trafod oherwydd buddiannau 
rhagfarnus.  Tynnodd y Swyddog Monitro sylw at y ffaith nad oedd unrhyw 
geisiadau wedi dod i law. 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Standards/2021/21-09-09.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=mDf9tqV6uoA&list=PLzt4i14pgqIHxpsAQ4IkMdLXlwDunodjw&index=1&t=6s
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PENDERFYNWYD - Dylid nodi na dderbyniwyd unrhyw geisiadau 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
326 SYLWADAU YNG NGHYFARFODYDD PWYLLGOR Y CYNGOR TREF A 
CHYMUNED (SM/PGCD) - 
 
Diben yr adroddiad oedd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Safonau am y 
sylwadau a wnaed gan Aelodau'r Pwyllgor Safonau Annibynnol yng nghyfarfodydd 
Cyngor Bro Morgannwg a'r Cynghorau Tref a Chymuned. 
 
Cadarnhaodd yr Aelodau Annibynnol a oedd yn bresennol nad oedd unrhyw 
sylwadau pellach wedi'u gwneud ymysg ei gilydd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor 
oherwydd nad yw cyfarfodydd yn tueddu i gael eu cynnal yn ystod mis Awst, ac felly 
nid oedd unrhyw ddiweddariadau pellach ar gael.  
 
Cadarnhaodd y Cadeirydd fod rhestr o sylwadau yn yr arfaeth wedi'u rhannu â'r holl 
Aelodau Annibynnol drwy'r Prif Swyddog Democrataidd a Gwasanaethau cyn y 
cyfarfod, gyda'r bwriad o gwblhau'r holl arsylwadau sy'n aros erbyn diwedd mis 
Tachwedd 2021 fel y cytunwyd yn y cyfarfod blaenorol.  Ar ôl hynny, byddai 
adroddiad cyffredinol ar bwyntiau allweddol a materion arfer gorau a ganfuwyd yn 
cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor maes o law. 
 
Yna tynnodd y Swyddog Monitro sylw at argymhelliad 3 yn yr adroddiad eglurhaol 
gyda'r diben o sicrhau bod arsylwadau'n cael eu cynnal yn ogystal â'r trefniadau 
presennol pe bai hi’n nodi’r angen ei hun. 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1)  NODI nad oedd unrhyw ddiweddariadau ar gadw dyddiadau pellach ar gael 
ers y rhai a roddwyd yn y cyfarfod ar 15 Gorffennaf, 2021.  
 
(2) BYDD, ar ôl cwblhau'r holl arsylwadau a drefnwyd, adroddiad cyffredinol ar 
bwyntiau allweddol a materion arfer gorau a ganfyddir yn cael ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor. 
 
(3)  NODI, cyn sefydlu amserlen newydd o gyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg a 
Chynghorau Tref a Chymuned y Fro yn dilyn Etholiadau Llywodraeth Leol Mai 2022, 
y gall y Swyddog Monitro roi gwybod ar unrhyw adeg ynghylch cadw dyddiadau ar 
gyfer cyfarfodydd penodol. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1-3) Gan ystyried yr arsylwadau a wnaed a rôl y Pwyllgor Safonau. 
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327 ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL DYFARNU CYMRU 2020/21 
(SM/PGCD) -   
 
Diben yr adroddiad oedd arfarnu Aelodau Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu 
Cymru 2020-21.  
 
Tynnodd y Swyddog Monitro sylw'r Pwyllgor at y crynodebau achos a nodir yn 
Adran 3 (tudalennau 12-14) yr adroddiad a nododd fod un o'r achosion yn ymwneud 
â Chyngor Cymuned ym Mro Morgannwg; achos yr oedd y Pwyllgor wedi cael 
golwg arno o'r blaen.  
 
PENDERFYNWYD – NODI Adroddiad Blynyddol 2020-21 Panel Dyfarnu Cymru fel 
sydd wedi'i atodi yn Atodiad 1 yr adroddiad. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
328 ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON OMBWDSMON 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 2020/21 (SM/PGCD) -    
 
Diben yr adroddiad oedd cyflwyno i Aelodau ddarnau o Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 mewn perthynas â materion Cod Ymddygiad yr 
Aelodau.  
 
Cyfeiriodd yr adroddiad at dair prif rôl yr Ombwdsmon, sef ystyried cwynion am 
ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ystyried cwynion gan aelodau 
Awdurdodau Lleol a oedd wedi torri Cod Ymddygiad Aelodau eu Hawdurdod ac 
ysgogi gwelliant systematig mewn gwasanaethau cyhoeddus.  
 
Tynnodd Mr Alexander sylw'r Pwyllgor at dudalen 33 yr adroddiad a mynegodd ei 
bryder ynghylch y cyfeiriad "yn aml nid yw llawer o aelodau Cynghorau Tref a 
Chymuned yn manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a gynigir ar y Cod Ymddygiad.  Er 
nad oes unrhyw rwymedigaeth statudol ar aelodau i gwblhau hyfforddiant o'r fath, 
rydym ni a'r Swyddogion Monitro ledled Cymru yn eu cynghori'n gryf i wneud 
hynny."   Yn ogystal, dywedodd y Swyddog Monitro fod gwahoddiad wedi'i estyn i 
swyddog priodol pob Tref a Chyngor Cymuned i fynychu hyfforddiant statudol fel 
rhan o Raglen Sefydlu a Datblygu Aelodau'r Cyngor yn dilyn yr Etholiad 
Llywodraeth Leol diwethaf yn 2017 a bod disgwyl i'r cyfle gael ei ailadrodd eisoes 
yn dilyn etholiad 2022 sydd ar ddod. 
 
Mewn ymateb, awgrymodd Mrs Hallett y dylid gwahodd Aelodau'r Pwyllgor hefyd i 
ymuno â sesiynau hyfforddi a fynychwyd gan Aelodau Bro Morgannwg a 
Chynghorau Tref a Chymuned. Cefnogodd y Pwyllgor awgrym Mrs Hallett ochr yn 
ochr ag awgrym atodol Mr Alexander bod Aelodau'r Pwyllgor hefyd yn cael 
hyfforddiant ynghylch Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant fel sy'n 
gysylltiedig â'r cyfeiriad ar dudalen 35 yr adroddiad am yr angen i hyrwyddo 
cydraddoldeb a pharch.  
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PENDERFYNWYD - 
 
(1)  NODI Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020/21 Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru fel y'u hatodir i'r adroddiad. 
 
(2)  GWAHODD Aelodau'r Pwyllgor Safonau Annibynnol i ddilyn hyfforddiant a 
gynigir i Aelodau Etholedig Bro Morgannwg a Chynghorau Tref a Chymuned, yn 
rhan o Raglen Sefydlu a Datblygu Aelodau Cyngor Bro Morgannwg yn dilyn 
Etholiadau Llywodraeth Leol Mai 2022, ar y pynciau canlynol: 
 

-  Cod Ymddygiad a 
-  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 
 

Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
329 TREFNIADAU GWRANDAWIAD YN YMWNEUD Â CHWYN YN ERBYN 
CYNGHORYDD A MEWN PERTHYNAS Â CHYNGOR CYMUNED B (SM/PGCD) - 
 
Diben yr adroddiad oedd rhoi gwybod i’r Pwyllgor, ar y cyd ag adroddiad Rhan II yn 
ddiweddarach yn yr agenda, am y trefniadau a wnaed i glywed ac ystyried y gŵyn. 
 
PENDERFYNWYD - T H A T the contents of the report be noted, having regard to 
the fact that an update on the Hearing Arrangements Relating to a Complaint 
against Councillor A in Respect of B Community Council and any matters arising 
under Part II of the report would be considered under Part II of the agenda. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
I gynnwys Aelodau'r Pwyllgor. 
 
 
330 GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CYMRU (SM/PGCD) -    
 
Amlinellodd yr adroddiad y byddai'r Swyddog Monitro yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i Aelodau'r Pwyllgor yn y cyfarfod dan Ran II o'r agenda mewn 
perthynas â gohebiaeth ddiweddar a materion sy’n codi yn unol â gweithdrefnau'r 
Ombwdsmon a oedd yn gyfrinachol eu natur. 
 
Roedd yr eitem yn eitem sefydlog ar yr agenda er mwyn i'r Swyddog Monitro allu 
arfarnu’r Aelodau fel y bo'n briodol.   
 
PENDERFYNWYD - NODI cynnwys yr adroddiad, gan roi sylw i'r ffaith y byddai 
diweddariad ar y Trefniadau Gwrandawiad sy'n ymwneud â Chwyn yn erbyn y 
Cynghorydd A yn ymwneud â Chyngor Cymuned B ac unrhyw faterion sy'n codi dan 
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Ran II yr adroddiad yn cael eu hystyried dan Ran II yr agenda. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
I gynnwys Aelodau'r Pwyllgor. 
 
 
331 GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD –  
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, bod 
y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes 
canlynol ar y sail eu bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg 
fel y'i diffinnir yn Rhan 4 o'r Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y cyfeirir at 
baragraffau perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd munud. 
 
 
332 TREFNIADAU GWRANDAWIAD YN YMWNEUD Â CHWYN YN ERBYN 
CYNGHORYDD A MEWN PERTHYNAS Â CHYNGOR CYMUNED B (SM/PGCD) 
(GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 18C) -   
 
Diben yr adroddiad oedd rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y trefniadau oedd yn cael eu 
gwneud i glywed ac ystyried y gŵyn. 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1)  CYTUNO ar yr honiadau sydd i'w hystyried gan y Gwrandawiad Safonau yn 
ymwneud â’r Cynghorydd A a Chyngor Cymuned B, fel y nodir ym mharagraff 2.5 
yn yr adroddiad Rhan II. 
 
(2) BOD cyfarfod Pwyllgor Safonau yn y dyfodol sydd i ystyried y mater yn 
cynnwys 6 Aelod o'r Pwyllgor Safonau i gynnwys 4 Aelod Annibynnol gan gynnwys 
Cadeirydd y Pwyllgor, Cynghorydd Bro Morgannwg a chynrychiolydd Cyngor Tref a 
Chymuned ar y Pwyllgor Safonau.  
 
(3)  BOD Cadeirydd y Pwyllgor Safonau yn cadeirio'r gwrandawiad os yw'n 
bresennol ar ddiwrnod y cyfarfod. 
 
(4)  OS nad yw’r Cynghorydd A ar gael i fynd i wrandawiad ar 30 Medi, 
Awdurdodi Prif Swyddog y Gwasanaethau Craffu a Democrataidd i ysgrifennu at y 
Cynghorydd A i ofyn am y dyddiadau sy’n rhydd ganddo ac i roi gwybod iddo am 
delerau cynnal y gwrandawiad yn ei absenoldeb yn unol â'r weithdrefn gwyno. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1-4) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad. 
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333 GOHEBIAETH GYDAG OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
CYMRU (SM/PGCD) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 13 A 
14) -  
 
Cytunwyd gan y Pwyllgor Safonau y dylai eitem sefydlog ymddangos ar agenda'r 
Pwyllgor er mwyn i'r Swyddog Monitro allu dweud wrth Aelodau'r Pwyllgor Safonau 
am ohebiaeth a dderbyniwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
(yr Ombwdsmon) ar unrhyw faterion sy'n codi, gyda’r eitemau'n gyfrinachol eu natur 
yn unol â gweithdrefn yr Ombwdsmon. 
 
Felly, rhoddodd y Swyddog Monitro ddiweddariad llafar i'r Pwyllgor ar ohebiaeth 
gyfrinachol ddiweddar gyda'r Ombwdsmon.  Gan nad oedd unrhyw gwestiynau 
mewn perthynas â'r wybodaeth a roddwyd yn y cyfarfod,  
 
PENDERFYNWYD – BOD yr wybodaeth gyfrinachol a roddwyd gan y Swyddog 
Monitro yn cael nodi. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Ystyried gohebiaeth a dderbyniwyd gan yr Ombwdsmon, gan nodi ei bod yn 
gyfrinachol ar hyn o bryd.  
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