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R H A G L E N 
 
 
 

1. Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb a Datganiadau'r Cadeirydd 
 
 
2. Datgan Budd 
 Derbyn unrhyw ddatganiad o fudd gan yr aelodau neu swyddogion mewn perthynas 

ag unrhyw eitem o fusnes. 
 
 
3. Cofnodion 

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 6 
Medi 2019 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir (copi yma) ac yn derbyn materion sy'n 
codi, er gwybodaeth. 

 
4. Enwebu Aelodau ar gyfer y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. (Copi yma) 
 
5 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. (Copi yma) 
 
6. Adroddiad Monitro Cwynion 

 Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer, er 
gwybodaeth. (Copi yma)   

 
 
7. Caniatáu Goddefebau 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol. (Copi yma) 
 
 
8. Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru 

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 24 
Mehefin 2019 ynghyd ag adroddiad llafar gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau, er 
gwybodaeth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                            EITEM RHIF 3 

 
 PWYLLGOR SAFONAU 
 DYDD GWENER 6 MEDI 2019 
 

PRESENNOL: 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper; 
 

Aelodau Annibynnol 
Mrs Rachael L.J. Davies, Mrs. Sharon Warnes (Chair); 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mrs. Sarah Roberts. 
 
Ymddiheuriadau 
Mr. Martin J. Hughes, Mr. Neil Martinson. 
 

1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
Cyflwynodd yr Aelodau a'r Swyddogion eu hunain i'r cyfarfod a dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod Mr Ceri Stradling, Aelod o Lywodraeth 
Cymru, wedi ymddiswyddo fel aelod o'r Awdurdod. Cydnabu’r Cadeirydd, ar ran yr 
Aelodau a’r Swyddogion, gyfraniad gwerthfawr Mr Stradling i waith yr Awdurdod.  
 
Yn codi ar hynny, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod Mr. Neil 
Martinson wedi'i benodi'n Aelod o'r Pwyllgor Safonau ond ei fod wedi cytuno i beidio â 
mynychu er mwyn cydbwyso'r aelodaeth a sicrhau cworwm. 
 

2.        Datgan Budd 
 Datganodd y Cyng. Alwyn Gruffydd a'r Cyng. Philip Capper fuddiant personol yn eitem 
7 ar yr Agenda, o dan baragraff 10 (2) (a) (ix) (aa) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau. 
 

3.        Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 7 Medi 2018 a 
llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 
 
Yn codi yn sgil hynny,  
Eitem 7 - Caniatáu Goddefebau 
Cynghorodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol bod sesiwn Hyfforddi 
Cynllunio ar gyfer Aelodau wedi cael ei drefnu ar yr 8 Tachwedd 2019. Cytunodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y byddai Aelodau'r Pwyllgor Safonau yn 
cael copi o'r cyflwyniadau maes o law. 
 
Eitem 8 - Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol nad oedd cyfarfod o'r Fforwm 
uchod wedi'i gynnal eleni. 
 

4. Enwebu aelodau ar gyfer y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i benodi tri 
Aelod a dau aelod dirprwyol ar y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl. 

 

3



 
 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r cefndir. 

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi’r adroddiad. 
2. penodi'r Cyng. Philip Capper, Mrs. Rachael L.J. Davies a Mr. Martin J. 

Hughes yn Aelodau o'r Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl gyda Cyng 
Alwyn Gruffydd a Mrs. Sharon Warnes wedi'u penodi'n aelodau dirprwyol. 

 
5. Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
gynghori'r Pwyllgor ar y datblygiadau sy'n berthnasol i'r Awdurdod hwn. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a rhoi diweddariad i'r Aelodau ar y broses gyfredol. 
 
Croesawodd yr aelodau yr adroddiad a llongyfarch yr Awdurdod ar ei record ragorol. 
Bu'r aelodau hefyd yn trafod y pwerau newydd arfaethedig ar gyfer yr Ombwdsmon 
gydag un aelod yn codi pryderon.  Mewn ymateb, nododd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol nad oedd yn rhagweld problem gyda'r pwerau newydd 
arfaethedig. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
6.  Adroddiad Monitro Cwynion 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer ar gwynion 
ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod.  

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad yn 
absenoldeb y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer. Amlinellodd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol y prif bwyntiau. Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad yn fanwl 
a chanmol swyddogion am y nifer fach o gwynion a dderbyniwyd wrth ystyried gwaith 
cyffredinol yr Awdurdod. 
 
Gofynnwyd i'r aelodau nodi y dylai paragraff 4 (Atodiad 1) o dan Cynllunio ddarllen 
“roedd ychydig yn amwys.” 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer am yr adroddiad. 
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
7. Caniatáu Goddefebau 

Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn 
argymell bod y Pwyllgor Safonau yn caniatáu goddefeb cyffredinol i Aelodau Cyngor 
Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.    
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a chadarnhaodd fod y goddefebau a roddwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Safonau 
wedi gweithio'n dda. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad yn fanwl a chytunwyd i gymeradwyo goddefeb 
cyffredinol, yn unol â'r telerau a amlinellir yn yr adroddiad, er mwyn sicrhau y gall yr 
Awdurdod gynnal ei fusnes yn effeithiol. 
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PENDERFYNWYD  
1.  rhoi goddefeb i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd er mwyn eu 

galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion yn ymwneud â 
Chyngor Gwynedd hyd 31 Rhagfyr 2020, oni bai y caiff ei ymestyn 
ymhellach gan benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn 31 Rhagfyr 2020. 

2.  rhoi goddefeb i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy er mwyn eu galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar 
faterion yn ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hyd 31 Rhagfyr 
2020, oni bai y caiff ei ymestyn ymhellach gan benderfyniad y Pwyllgor 
hwn cyn y 31ain Rhagfyr 2020. 

 
8. Cynhadledd Safonau 2018 
 Cyflwynwyd – Cynhadledd Safonau Cymru 2018. 
 

Derbyniwyd - Adroddiad llafar gan Mrs Rachael Davies, er gwybodaeth. 
 
Dywedodd Mrs Rachael Davies ei bod wedi mynychu Cynhadledd Safonau Cymru, a 
gynhaliwyd ar 14 Medi 2018, ym Mhrifysgol Aberystwyth, Ceredigion. Teimlai Mrs 
Davies ei bod wedi bod yn gynhadledd hynod ddefnyddiol, a oedd wedi tynnu sylw at 
enghreifftiau o fwlio ar y cyfryngau cymdeithasol a bregusrwydd y defnyddiwr. Roedd 
y trafodaethau hefyd yn canolbwyntio ar wefannau rhwydweithio cymheiriaid a 
rhwydweithio e.e. Linkedin. Nododd yr aelodau fod rhagor o wybodaeth ddefnyddiol ar 
gael ar y wefan. 
 
Yn codi yn sgil hynny, cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y 
byddai'r Swyddog Gwasanaethau Aelodau yn anfon dyddiad y Gynhadledd Safonau 
nesaf at Aelodau'r Gynhadledd Safonau unwaith y bydd ar gael. 

   
PENDERFYNWYD 
1. nodi Rhaglen y Gynhadledd, er gwybodaeth. 
2. y bydd y Swyddog Gwasanaethau Aelodau yn rhoi dyddiad Cynhadledd 

Safonau Cymru nesaf i'r Aelodau maes o law. 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 15.15 
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 EITEM RHIF 4 

CYFARFOD Pwyllgor Safonau 

DYDDIAD 16 Hydref 2020 

TEITL ENWEBU AELODAU AR GYFER Y PANEL APELIADAU 
GRADDIO STATWS  SENGL 

ADRODDIAD GAN Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

PWRPAS Penodi tri aelod a dau aelod dirprwyol ar y Panel Apeliadau 
Graddio Statws Sengl 

CEFNDIR 

Ar 15 Mehefin 2011, mabwysiadodd yr Awdurdod Gynllun dirprwyo diwygiedig a oedd yn 
cynnwys newidiadau i gylch gorchwyl y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl. Mae'r 
trefniadau diwygiedig yn nodi y dylai'r aelodaeth gynnwys tri aelod ynghyd â dau aelod 
dirprwyol, pob un i ddod o ac i’w dethol o blith aelodau'r Pwyllgor Safonau. Mae'r cylch 
gorchwyl hefyd yn nodi y bydd y Pwyllgor Safonau, wrth benodi aelodau ar y Panel, yn 
ystyried yr angen am gynrychiolaeth briodol o ran rhywedd. 

Rôl y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl yw ystyried apeliadau yn erbyn penderfyniad y 
panel gwerthuso swyddi sydd fel arfer yn cael ei gynnal yn fewnol ar lefel swyddog. Anaml 
iawn y gelwir cyfarfod o'r Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl. Yn hanesyddol, er bod yr 
Awdurdod yn ymgymryd â'r broses gwerthuso swyddi, mae'n wir dweud bod y Panel hwn ar 
y pryd yn weithredol. Fodd bynnag, mae angen panel o'r fath o hyd oherwydd fe allai apêl 
gael ei chyflwyno ar unrhyw adeg gan aelod o staff sy'n anghytuno â phenderfyniad y panel 
gwerthuso swyddi. 

Pan ystyriodd y Pwyllgor Safonau'r mater hwn ddiwethaf ar y 6ed o Fedi 2019 
penderfynodd benodi'r Cynghorydd Philip Capper, Mrs Rachael L J Davies a Mr Martin J 
Hughes fel aelodau ar y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl gyda'r Cynghorydd Alwyn 
Gruffydd a Mrs Sharon Warnes wedi'u penodi fel aelodau dirprwyol. Mae angen i'r Pwyllgor 
Safonau ystyried aelodaeth y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl yn flynyddol yn dilyn 
CCB yr Awdurdod. 

GOBLYGIADAU ADNODDAU 
Dim 

ARGYMHELLIAD 
Penodi tri aelod a dau aelod dirprwyol o blith aelodaeth y Pwyllgor Safonau i eistedd fel 
aelodau ar y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl. 

PAPURAU CEFNDIR 
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                                                                                EITEM RHIF 5              

   
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Safonau 
 

 
DYDDIAD  

 
16 Hydref 2020 
 

 
TEITL 
 

 
OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol     

 
PWRPAS 
 

 
Cynghori'r Pwyllgor ar ddatblygiadau sy'n berthnasol i'r 
Awdurdod hwn 
 

 
 
CEFNDIR 
 
Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon. 
 
Gellir gweld yr adroddiadau llawn ar wefan yr Ombwdsmon 
(https://www.ombwdsmon.cymru/) o dan Cyhoeddiadau ac yna Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon. 
 
Fel rheol, dim ond lleiafrif bach iawn o gyfanswm y cwynion a dderbynnir gan yr 
Ombwdsmon sy'n ymwneud â'r Parciau Cenedlaethol ac rwy'n falch o adrodd bod y 
sefyllfa'n aros yr un fath ar gyfer 2019/20. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, ni chyfeiriwyd unrhyw gwynion at yr Ombwdsmon i'w hymchwilio fel 
y'u cadarnhawyd yn yr Adroddiad Monitro Cwynion, sydd hefyd i'w hystyried heddiw gan y 
Pwyllgor Safonau. 
 
GOBLYGIADAU ADNODDAU 
 
Dim 
 
ARGYMHELLIAD 
 
1. Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
PAPURAU CEFNDIR 
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                                                                                  EITEM RHIF 6              
   
CYFARFOD 

 
Pwyllgor Safonau 
 

 
DYDDIAD  

 
16 Hydref 2020 
 

 
TEITL 
 

ADRODDIAD MONITRO CWYNION 

 
ADRODDIAD GAN  
 

 
Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer 

 
PWRPAS 
 

 
Adrodd ar y cwynion ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod 

 
1.0. CEFNDIR 
1.1. Fel rheol, cyflwynir yr Adroddiad Monitro Cwynion yn gyntaf i Aelodau'r Awdurdod yn 

y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, cyn iddo gael 
ei gyflwyno i Aelodau'r Pwyllgor Safonau yn ystod y mis Medi canlynol. Eleni, 
oherwydd cyfnod clo Covid-19, nid oedd yn bosibl dilyn yr amserlen hon, ac yn unol 
â hynny nid yw Aelodau'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau wedi gweld yr 
adroddiad hwn eto. 

 
1.2. Mae pob cwyn ffurfiol yn cael ei chofrestru a'i monitro'n ganolog, fel rhan o'n 

hymrwymiad parhaus i sicrhau gofal rhagorol i gwsmeriaid wrth ddarparu ein 
gwasanaeth. Derbyniodd yr Awdurdod 6 cwyn ffurfiol yn ymwneud yn uniongyrchol 
â'r Awdurdod yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20. 

 
1.3. O'r 6 cwyn a dderbyniwyd, roedd 2 yn ymwneud â'r gwasanaeth cynllunio, 2 yn 

ymwneud â'r gwasanaeth eiddo, derbyniwyd 1 gŵyn am 2 aelod o staff, a 
derbyniwyd 1 gŵyn am agendâu a dogfennau cysylltiedig ar gyfer gwahanol 
bwyllgorau, byrddau a chyfarfodydd yr Awdurdod am nad ydynt ar gael ar ffurf papur 
a dim ond ar gael yn electronig.   

 
1.4. Ymchwiliwyd yn drylwyr i bob cwyn, a derbyniodd pob un heblaw un ymateb o fewn y 

targed o 15 diwrnod gwaith. Rhoddwyd ymateb dros dro i'r un gŵyn na dderbyniodd 
ymateb o fewn yr amserlen ofynnol, nes bod modd darparu ymateb llawn.        

 
1.5. O'r cwynion yr ymchwiliwyd iddynt, cafodd 4 eu cadarnhau neu eu cadarnhau'n 

rhannol. Ni chyfeiriwyd unrhyw gwynion at Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus 
Cymru i'w hymchwilio.  

 
1.6. Lle mae safon gwasanaeth yr Awdurdod heb gwrdd â'r disgwyliad, rydym wedi 

ymddiheuro'n briodol ac wedi cymryd camau i fynd i'r afael â'r problemau ar unwaith.  
 
2.0. ARGYMHELLIAD 
2.1. Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad 
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ATODIAD 1 

Crynodeb o'r Cwynion a Gafodd Eu Cynnal neu a Gynhaliwyd yn rhannol 

CYNLLUNIO 

Diffyg penderfyniad ar gais cynllunio (Awst 2019) 

 
Derbyniwyd cwyn ynghylch yr amser a aeth heibio wedi i gais am ganiatâd adeilad 
rhestredig gael ei gyflwyno a bod y diffyg penderfyniad wedi parhau am 8 mis. Derbyniodd 
yr ymgeisydd y caniatâd adeilad rhestredig ddiwrnod ar ôl iddynt gyflwyno'r gŵyn, ond 
roedd am fynd ar drywydd y gŵyn gan ei fod yn teimlo bod yr amser a gymerwyd yn 
afresymol. 
 
Roedd yn amlwg bod cyfiawnhad dros gŵyn yr ymgeisydd ac fe ymddiheurwyd. 
Cydnabuwyd bod y sefyllfa yn amlwg yn annerbyniol a chafwyd cadarnhad bod y mater yn 
cael sylw. 
 
Esboniwyd i'r achwynydd, ers ymadawiad un aelod o staff o fewn y tîm amgylchedd 
adeiledig o ganlyniad i'r toriadau ariannol a oedd yn ofynnol gan yr Awdurdod, bod llwyth 
gwaith cynyddol y Swyddog Amgylchedd Adeiledig wedi golygu ei fod yn brwydro i sicrhau 
bod ei lwyth achos o geisiadau yn cael eu penderfynu o fewn yr amserlenni gofynnol. 
 
Roedd y gwasanaeth Cynllunio eisoes yn ymwybodol o'r materion a chafwyd cadarnhad 
bod mesurau eisoes yn cael eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r broblem. 

 
Ni chafwyd ymateb i gais am gyngor cyn cyflwyno cais (Mawrth 2020) 
 

Roedd yr achwynydd wedi cyflwyno cais am gyngor cyn cyflwyno cais ynghylch darpar 
gais am ganiatâd cadwraeth ac adeilad rhestredig ryw 10 mis ynghynt ac nid oedd wedi 
derbyn ymateb. 
 
Ymatebodd y Rheolwr Cynllunio newydd ei phenodi i'r gŵyn, a chydnabuwyd ar unwaith 
fod y diffyg gwasanaeth a gafodd yr ymgeisydd yn amlwg yn annerbyniol ac fe gyflwynwyd 
ymddiheuriad. Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio ei bod yn ymwybodol bod problemau 
parhaus o ran ymdrin ag ardaloedd cadwraeth ac achosion adeiladau rhestredig ers i'r 
gwasanaeth cynllunio gael ei ad-drefnu, pan gafodd nifer y staff eu lleihau 18 mis ynghynt. 
Mae'r sefyllfa hon wedi arwain at oedi annerbyniol, ac yn amlwg doedd dim esgus am hyn. 
 
Sicrhawyd yr achwynydd fod y sefyllfa'n cael ei chymryd o ddifrif a bod camau ychwanegol 
wedi'u rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r problemau ar frys. Derbyniodd yr achwynydd hefyd y 
cyngor y gofynnwyd amdano gyda'r ymateb i'r gŵyn. 

 

EIDDO 

Toiledau Cyhoeddus Morfa Dyffryn Ar gau yn ystod y Gaeaf (Rhagfyr 2019) 
 

Cafwyd cwyn am benderfyniad yr Awdurdod i gau’r toiledau cyhoeddus yn ystod misoedd 
y gaeaf ym Morfa Dyffryn. Gofynnodd yr achwynydd pam nad oedd allweddi Radar yn cael 
eu defnyddio ar y safle, fel bod pobl anabl yn gallu parhau i ddefnyddio'r toiledau. 
Awgrymodd yr achwynydd hefyd, pe bai gan yr Awdurdod well gorfodaeth parcio ar y 
safle, y byddai mwy o incwm yn cael ei gynhyrchu tuag at gynnal a chadw'r cyfleusterau. 
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Yr oedd y toiledau ym Morfa Dyffryn wedi bod yn cael eu gweithredu fel toiledau tymhorol 
ers 1 Ebrill 2006 o leiaf. Yn hanesyddol mae toiledau mewn lleoliadau gwledig, ynysig fel 
hwn, wedi dioddef yn aml o ganlyniad i ymddygiad gwrthgymdeithasol / fandaliaeth, gyda 
chynnydd sylweddol yn y digwyddiadau hyn yn ystod cyfnodau o ddefnydd isel. Problem 
gyffredin arall a gafwyd dros y gaeaf oedd pibellau'n byrstio a difrod yn cael ei achosi i'r 
adeilad o ganlyniad i hynny oherwydd yr amodau rhewllyd. Gan nad oes cyflenwad trydan 
yno, nid yw’n ymarferol gosod mesurau amddiffyn rhag rhew yn y safleoedd hyn. Yn unol â 
hynny, er mwyn amddiffyn y safleoedd hyn rhag difrod rhew, mae'r cyflenwad dŵr yn cael 
ei ddiffodd ac maent yn cael eu draenio yn gyfan gwbl pan fo'r toiledau ar gau. 
 
Cydnabuwyd sylwadau'r achwynwyr ynghylch gorfodi taliadau parcio ceir yn well er mwyn 
cynyddu incwm, a chadarnhawyd bod goruchwylwyr Maes Parcio'r Awdurdod yn ymweld 
â'r safle fel rhan o'u llwybr goruchwylio o amgylch amrywiol safleoedd, ond nid oes digon o 
adnoddau staff i gael mwy o bresenoldeb ar hyn o bryd. 
 
Er bod rhai o doiledau hygyrch yr Awdurdod wedi'u gwarchod â Chlo Radar sy'n cael ei 
weithredu gyda Radar safonol, nid felly mae hi ar rai safleoedd eraill fel Morfa Dyffryn. Nid 
yw'n ymarferol nac ychwaith yn ariannol hyfyw i gael cloeon Radar ar flociau toiled 
anghysbell er mwyn galluogi mynediad y tu allan i'r tymor. Fel yr eglurwyd uchod, yn ystod 
misoedd y gaeaf mae'r adeilad cyfan yn cael ei ddraenio (wagio) fel nad yw'r toiledau'n 
weithredol. Yn ogystal, byddai'r gost o gael staff i fynychu'r toiledau i lanhau a chadw 
golwg ar y safle yn afresymol. 
 

Eglurwyd y wybodaeth uchod i'r achwynydd a rhoddwyd ymddiheuriad nad oedd yn bosibl 
rhoi ymateb a oedd yn fwy cadarnhaol i'r gŵyn. 

STAFF 

Cerbyd APCE wedi'i barcio ar stryd ochr gul a chyfyngu mynediad (Mawrth 2020) 
 

Cafwyd cwyn ynglŷn â cherbyd APCE gyda 2 aelod o staff a oedd wedi parcio i lawr stryd 
ochr gul, a oedd yn cyfyngu'r mynediad yr achwynydd wrth iddo adael ei ddreif. Roedd yr 
achwynydd hefyd yn pryderu y byddai'r parcio anystyriol yn cyfyngu cerbydau brys wrth 
iddynt fynd i lawr y ffordd. Tynnwyd llun o'r cerbyd. 
 

Canfuwyd mai 2 aelod o staff o'r gwasanaeth Wardeiniaid a Mynediad oedd wedi parcio'r 
cerbyd am oddeutu 10 munud wrth brynu cinio o achos nad oedd lleoedd parcio ar y stryd 
fawr. Er eu bod wedi gwneud ymdrech i barcio mor agos at y wal â phosibl er mwyn peidio 
â rhwystro llif cerbydau i lawr y stryd, gellir gweld bod lleoliad parcio'r cerbyd yn ogystal â 
char cyfagos wedi ei gwneud hi'n anodd i'r achwynydd yrru o'i eiddo. Yn ogystal, 
cydnabuwyd y byddai cerbyd brys mawr wedi cael anawsterau pasio. Cydnabu’r staff dan 
sylw eu bod wedi gwneud camgymeriad a dywedwyd wrthynt am fod yn fwy gwyliadwrus 
yn y dyfodol. Ymddiheurodd y Pennaeth Gwasanaeth i'r achwynydd, ond roedd yn fodlon 
mai'r un tro yr oedd hyn wedi digwydd. 
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CANIATÁU GODDEFEBAU 

 
ADRODDIAD GAN 
 

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol     
 

 
PWRPAS 
 

 
Caniatáu goddefebau ar gyfer Aelodau Cyngor Gwynedd a 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 

 
 
CEFNDIR 
 
Mae'r Pwyllgor Safonau wedi caniatáu goddefebau yn flaenorol ar sawl achlysur. Ar 6 Medi 
2019 penderfynodd y Pwyllgor Safonau roi goddefeb ar gyfer Aelodau a benodwyd gan 
Gyngor Gwynedd er mwyn eu galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion yn 
ymwneud â Chyngor Gwynedd am gyfnod hyd at 31 Rhagfyr 2020 oni chânt eu hymestyn 
ymhellach drwy benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn 31 Rhagfyr 2020. Hefyd penderfynodd y 
Pwyllgor Safonau roi goddefeb ar gyfer Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy er mwyn eu galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion yn ymwneud â 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am gyfnod hyd at 31 Rhagfyr 2020 oni bai y caiff ei 
ymestyn ymhellach drwy benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn 31 Rhagfyr 2020. Gan fod y 
cyfnod hwn yn agosáu at y dyddiad terfyn mae'n bryd i'r Pwyllgor Safonau ystyried y mater 
unwaith eto. 
 
Yn flaenorol, cyn i'r goddefebau y cyfeirir atynt uchod gael eu rhoi, ac yn rhagflaenu’r drefn 
o roi goddefebau roedd mabwysiadu'r Cod Ymddygiad newydd yn achosi anawsterau 
mewn perthynas â chworwm ar Bwyllgorau'r Awdurdod a'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a 
hefyd yn sgil colli gwybodaeth leol am fod yr aelodau yn gadael y cyfarfod. O dan y Cod 
Ymddygiad blaenorol caniatawyd i’r aelodau gymryd rhan yn y drafodaeth ac yn aml 
roeddynt yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth ar wahanol agweddau mewn perthynas â 
cheisiadau o'r fath. 
 
Pan ystyriodd y pwyllgor Safonau'r mater hwn ddiwethaf yr oedd wedi rhoi ystyriaeth i 
Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Goddefebau) (Cymru) 2001 fel y'i diwygiwyd gan 
Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Goddefebau ac 
Atgyfeiriadau) (Cymru) (Diwygiad) 2016 a oedd yn caniatáu i Bwyllgor Safonau'r Awdurdod 
hwn ganiatáu goddefeb lle: 
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Dyfynnir o’r rheoliadau:- 
 
“2 (a) no fewer than half of the members of the relevant authority or of a committee of the 
authority (as the case may be) by which the business is to be considered has an interest 
which relates to that business; 
(b) no fewer than half of the members of a leader and cabinet executive of the relevant 
authority by which the business is to be considered has an interest which relates to that 
business and either paragraph (d) or (e) also applies; 
(c) in the case of a county or county borough council, the inability of the member to 
participate would upset the political balance of the relevant authority or of the committee of 
the authority by which the business is to be considered to such an extent that the outcome 
would be likely to be affected; 
(d) the nature of the member’s interest is such that the member’s participation in the 
business to which the interest relates would not damage public confidence in the conduct of 
the relevant authority’s business; 
(e) the interest is common to the member and a significant proportion of the general public; 
(f) the participation of the member in the business to which the interest relates is justified by 
the member’s particular role or expertise; 
(g) the business to which the interest relates is to be considered by an overview and 
scrutiny committee of the relevant authority and the member’s interest is not a pecuniary 
interest; 
(h) the business which is to be considered relates to the finances or property of a voluntary 
organisation of whose management committee or board the member is a member 
otherwise than as a representative of the relevant authority and the member has no other 
interest in that business provided that any dispensation shall not extend to participation in 
any vote with respect to that business; or 
(i) it appears to the committee to be in the interests of the inhabitants of the area of the 
relevant authority that the disability should be removed provided that written notification of 
the grant of the dispensation is given to the National Assembly for Wales within seven days 
in such manner as it may specify. 
(j) it appears to the committee to be otherwise appropriate to grant a dispensation. 
 
3 (1) A dispensation granted by the standards committee of a relevant authority under 
section 81(4) of the Act on the grounds set out in regulation 2(j) and which remains in 
effect, must be reviewed by the standards committee once in every 12 month period from 
the date on which the dispensation is first granted.  
(2) When conducting a review under paragraph (1) the standards committee must 
determine whether the dispensation should continue to have effect.” 
 
Roedd yn fodlon bod y ddau baragraff (a) ac (d) uchod yn darparu digon o gyfiawnhad dros 
roi goddefeb i aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd i gymryd rhan lawn wrth 
benderfynu ar faterion sy'n ymwneud â Chyngor Gwynedd. 
 
Mewn perthynas â'r aelodau hynny a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 
canfuwyd eu bod mewn sefyllfa ychydig yn wahanol gan nad oes yn gyffredinol unrhyw 
faterion yn ymwneud â chworwm. Fodd bynnag canfuwyd fod paragraff (d) uchod yr un mor 
berthnasol i aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd a'r aelodau a benodwyd gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac ar y sail honno rhoddwyd goddefeb arbennig i'r aelodau 
a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar 
faterion sy'n ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 
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Gellir cadarnhau bod y goddefebau a roddwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Safonau wedi 
gweithio'n dda yn ymarferol gyda'r Awdurdod a'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn 
arbennig yn elwa o hynny mewn perthynas â sicrhau cworwm a dim colli gwybodaeth leol 
wrth benderfynu ar geisiadau. Wrth i oddefeb blaenorol gael ei weithredu rhwng 2010 a 
2012 bu ceisiadau cynllunio a oedd yn arbennig o ddadleuol. Roedd un enghraifft yn 
cynnwys cais am dai cysgodol yn ardal Llan Ffestiniog ar dir ym mherchnogaeth Cyngor 
Gwynedd. Cymerodd aelodau o Gyngor Gwynedd ran lawn yn y trafodion. Argymhelliad y 
swyddog oedd cymeradwyo. Roedd gwrthwynebiadau lleol cryf i’r cynllun arfaethedig a 
chefais ohebiaeth gan aelodau’r cyhoedd yn lleisio pryder bod aelodau Cyngor Gwynedd yn 
cael cymryd rhan yn y mater. Fodd bynnag, ar yr achlysur hwnnw, yn dilyn ymweliad safle, 
penderfyniad y pwyllgor Cynllunio a Mynediad oedd gwrthod y cais. Roedd y penderfyniad 
hwn yn destun apêl na lwyddodd ac felly rhyddhawyd barn aelodau. 
 
Yr oedd cais cynllunio dadleuol arall yn cynnwys cais gan Gyngor Gwynedd am ysgol ardal 
newydd. Unwaith eto argymhelliad y swyddogion oedd cymeradwyo ac unwaith eto roedd 
gwrthwynebiad lleol cryf i'r cynllun. Roedd rhan o'r gwrthwynebiad yn seiliedig ar y ffaith y 
byddai aelodau o Gyngor Gwynedd yn cael cymryd rhan yn y broses o wneud 
penderfyniadau. Mynegwyd pryderon fod rhai o'r aelodau hynny wedi pleidleisio ar y mater 
fel rhan o gymeradwyaeth Cyngor Gwynedd o'i strategaeth. Fy marn i oedd nad oedd 
unrhyw benderfyniad wedi cael ei wneud gan Gyngor Gwynedd ar y cais cynllunio ei hun 
oherwydd yr Awdurdod hwn yw'r Awdurdod Cynllunio ar gyfer yr ardal. Roedd y cais yn 
ymwneud â rhinweddau cais cynllunio ac roedd y drafodaeth yn y pwyllgor yn dilyn hynt 
rhinweddau cynllunio’r cais neu fel arall ac eithrio siaradwr cyhoeddus ar ran yr Ymgeisydd 
a gyfeiriodd at faterion nad ydynt oedd yn faterion cynllunio. Ar yr achlysur hwn 
penderfynodd yr aelodau ddilyn argymhellion y swyddogion a rhoddwyd caniatâd cynllunio. 
Pleidleisiodd y rhan fwyaf o aelodau Cyngor Gwynedd o blaid y cais ond fe wnaeth rai 
ymatal hefyd ac fe bleidleisiodd rhai yn erbyn y cais. Hyd yn oed pe bai pob aelod o Gyngor 
Gwynedd wedi datgan a thynnu'n ôl o'r cyfarfod, ar y rhagdybiaeth na fyddai'r aelodau â 
phleidlais a oedd yn weddill wedi pleidleisio yn wahanol, byddai'r cais yn dal wedi bod yn 
llwyddiannus er fe fyddai'r mwyafrif yn llai, sef o fwyafrif o 9 o blaid gyda 4 yn erbyn i 5 o 
blaid gyda 2 yn erbyn. 
 
Er bod pryder diamheuol mewn perthynas â'r cais hwn ni welais unrhyw dystiolaeth o 
afreoleidd-dra gan aelodau o Gyngor Gwynedd. Mae ceisiadau o'r fath yn ôl eu natur yn 
geisiadau dadleuol yn gyffredinol gydag ystod eang o safbwyntiau, ond roedd y 
penderfyniad terfynol i gymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog. 
 
Ym mis Medi 2018 ymdriniodd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad â mater dadleuol arall sef y 
cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer ffordd osgoi / ryddhad Llanbedr. Yn y mater hwn, 
datganodd aelodau o Gyngor Gwynedd fuddiant ond roeddent yn dibynnu ar y goddefeb a 
roddwyd gan y Pwyllgor Safonau a chymerodd ran lawn wrth benderfynu ar y cais. 
 
Derbyniwyd cwyn wedi hynny yn honni bod aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd 
wedi torri Cod Ymddygiad yr Aelodau wrth iddynt ystyried y cais cynllunio. 
 
Cododd yr achwynydd bryderon bod aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd a oedd yn 
bresennol yn y cyfarfod, er eu bod wedi llofnodi datganiadau buddiant, yn cael cymryd rhan 
lawn yn y broses benderfynu a arweiniodd at roi caniatâd cynllunio i'r cais. 
 
Ni chadarnhawyd y gŵyn gan fod y Pwyllgor Safonau, yn eu cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2017 
wedi rhoi goddefeb cyffredinol i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd a Chyngor 
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Bwrdeistref Sirol Conwy o dan y fath amgylchiadau, i alluogi'r Awdurdod i barhau i gynnal ei 
fusnes yn effeithiol. Rhoddwyd esboniad llawn i'r achwynydd. 

Cyfeiriodd yr achwynydd y mater at Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru, a 
chyfeiriodd hefyd at y ffaith mai dim ond 10 aelod allan o'r 18 posib oedd yn bresennol yn y 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar y diwrnod. 

Esboniodd yr Ombwdsmon i'r achwynydd sut roedd y gyfraith ynghylch rhoi goddefebau yn 
gweithio, yn ogystal â'r niferoedd cworwm sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bwyllgor cynllunio 
fynd ymlaen. Roedd y ddau wedi cydymffurfio â gofynion cyfreithiol yn yr achos hwn. Felly 
gwrthododd yr ombwdsmon ymchwilio i'r mater ymhellach ar y sail ei fod yn benderfyniad a 
wnaed yn iawn y mae gan gorff cyhoeddus hawl i'w wneud. 

Unwaith eto, ystyriodd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad Ffordd Osgoi / Liniaru Llanbedr ond 
ar yr achlysur hwn ni chafwyd unrhyw gwynion ynghylch y defnydd o oddefeb gan aelodau 
o Gyngor Gwynedd.

Ni fu unrhyw geisiadau cynllunio dadleuol pellach yn ystod gweithrediad yr oddefeb yn 
ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac felly ni ellir darparu enghreifftiau mwy diweddar. 

Os yw'r pwyllgor Safonau o blaid rhoi goddefeb pellach yna mae'n rhaid pwysleisio, fel o'r 
blaen, na fyddai caniatáu goddefebau o'r fath yn nhermau gweithrediad yn rhagflaenu neu 
atal unrhyw ran arall o'r Cod Ymddygiad felly, er enghraifft, petai aelod a benodwyd gan 
Gyngor Gwynedd hefyd yn berchennog ar dir cyfagos i dir y cais sydd ym mherchnogaeth 
Cyngor Gwynedd, yna er gwaethaf y ffaith bod ganddo / ganddi'r fantais o gael goddefeb ar 
ei h / aelodaeth gyda Gwynedd yna wrth gwrs byddai'n rhaid iddo ef / hi ddatgan buddiant 
rhagfarnllyd yr un fath yn union. Y rheswm am hyn yw y byddai'r penderfyniad yn effeithio 
ar dir yn ardal yr Awdurdod y mae ganddo / ganddi fuddiant llesiannol ynddo a byddai aelod 
o'r cyhoedd sydd â gwybodaeth am y ffeithiau perthnasol yn rhesymol yn ystyried bod y 
buddiant personol mor arwyddocaol fel ei fod yn debygol o ragfarnu ei farn o / hi ynghylch 
budd y cyhoedd. 

Ar y cyfan, ar ôl ystyried y materion hyn, rwyf o'r farn y byddai er lles yr Awdurdod i 
ganiatáu goddefebau i aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd (ar Sail 2 (a) a (d)) a 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (ar Sail 2 (d)) am gyfnod penodol fel y gall y Pwyllgor 
Safonau wedyn ailystyried y mater ac asesu'r sefyllfa unwaith yn rhagor.  

GOBLYGIADAU ADNODDAU 
Dim 

ARGYMHELLIAD 
1. Caniatáu goddefeb i'r Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd er mwyn eu

galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion sy'n ymwneud â
Chyngor Gwynedd am gyfnod hyd at 31 Rhagfyr 2021 oni chânt eu hymestyn
ymhellach drwy benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn 31 Rhagfyr 2021.

2. Caniatáu'r goddefeb i'r Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy er mwyn eu galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion yn
ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am gyfnod hyd at 31 Rhagfyr
2021 oni chânt eu hymestyn ymhellach drwy benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn
31 Rhagfyr 2021.

PAPURAU CEFNDIROL 
Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Goddefebau) (Cymru) 2001 
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Goddefebau ac 
Atgyfeiriadau) (Cymru) (Diwygiedig) 2016 
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COFNODION CYFARFOD FFORWM PWYLLGORAU
SAFONAU GOGLEDD CYMRU A GYNHALIWYD YN 

YSTAFELL BWYLLGOR DELYN, SWYDDFEYDD Y CYNGOR, 
YR WYDDGRUG DDYDD LLUN, 24 MEHEFIN, 2019

YN BRESENNOL

Cyngor Sir Ceredigion– Hywel Jones (Cadeirydd) 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy– John Roberts (Cadeirydd) and Iain Moore (Is-gadeirydd)
Cyngor Sir Ddinbych- Julia Hughes (Is-gadeirydd) and Anne Mellor (Aelod Annibynnol)
Cyngor Sir  y Fflint– Gareth Owens (Swyddog Monitro), Matthew Georgiou (Dirprwy Swyddog 
Monitro), Robert Dewey (Cadeirydd), Julia Hughes (Isgadeirydd), Ken Molyneux (Aelod 
Annibynnol), Phillipa Earlam (Aelod Annibynnol)
Cyngor Gwynedd - Einir Young (Cadeirydd) a Margaret E.Jones (Is-gadeirydd)
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru - Julia Hughes (Is-gadeirydd)
Powys – Stephan Hays (Cadeirydd)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam- Neil Benson (Is-gadeirydd) Sandra Hunt (Aelod Annibynnol)
Cyngor Sir Ynys Môn - Mike Wilson (Cadeirydd) ac Islwyn Jones (Is-gadeirydd)
Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru – Nick Bennett

1. ETHOL CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

Dewiswyd Robert Dewey, Cadeirydd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir  y Fflint, yn Gadeirydd
y cyfarfod.

2. YMDDIHEURIADAU

Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth:-

Cyngor Sir Ceredigion - Caroline White (Is-gadeirydd)
Cyngor Sir Ddinbych - Ian Trigger (Cadeirydd)
Powys - Claire Jackson (Is-gadeirydd) Debby Jones (Swyddog Monitro)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Michael Pugh (Cadeirydd)

3. COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 29 MEHEFIN, 2018

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd
ar 29 Mehefin 2018.

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2018 fel
cofnod cywir.

4. CYFLWYNIAD GAN OMBWDSMON CYHOEDDUS CYMRU –
NICK BENNETT

Cod OGCC – esboniodd yr Ombwdsmon ei bwerau newydd i
i. Ystyried cwynion ar lafar
ii. Cwynion am Ofal Iechyd Preifat
iii. Ar eich cymhelliant eich hun
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Mae nifer cynyddol o gwynion am wasanaeth wedi’u gwneud, yn arbennig ym maes 
iechyd, ond bu cynnydd tebyg mewn cwynion cod. Mae swyddfa fach yng Ngogledd 
Cymru a allai dyfu dros amser. O blith y nifer faw ro gwynion cod, nid oes sail i’r mwyafrif. 
Mae nifer cymharol fach o broblemau difrifol – cyfeiriwyd 8 allan o 288 i gael 
gwrandawiad, sy’n dangos y safonau uchel yng Nghymru.

Roedd dau o bob tri o gwynion am Gynghorau Tref a Chymuned – cafwyd mwy o’r blaen. 
Roedd hyn yn fwy cytbwys gyda nifer tebyg/cyfartal yn dod o Gynghorau Sir. Mae’r 
Ombwdsmon yn credu bod y Protocol Datrys Lleol yn gweithio ond mae angen gwneud 
mwy o waith o hyd mewn Cynghorau Tref a Chymuned.

Mae prawf 2 gam yn bwysig, mae’n caniatáu mwy o amser ar gyfer achosion mwy difrifol 
a llai o gwynion blinderus.

Yng Ngogledd Cymru, 32% o gwynion ond dim ond 22% o’r boblogaeth. Dim ond 17% a 
gyfeiriwyd i gael gwrandawiad. Mae gwaith i’w wneud ar gwynion lefel isel.

         Rhoddodd Mr Bennett enghreifftiau o gwynion hurt a dderbyniwyd gan ei swyddfa.

Bu gostyngiad yn nifer cwynion Aelod yn erbyn Aelod ar lefel Sirol. Mae angen ehangu 
hyn i lefel Cynghorau Tref a Chymuned.

Beth all OGCC ei wneud i gefnogi arweinyddiaeth leol? Mae Ynys Môn, Sir Fynwy ac 
Abertawe wedi gwneud gwaith da i hybu hyfforddiant ac maent yn barod i ddod i siarad. 

Gofynnodd Powys gwestiynau ynghylch sut i orfodi addewidion a wnaed gan Aelodau fel 
rhan o broses Foesegol. Mae arnynt eisiau mwy o bŵer i’w gorfodi i gydymffurfio. 
Dywedodd Swyddog Monitro Sir y Fflint ei fod wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am bwerau 
sancsiynau mwy hyblyg ond gwrthodwyd hyn.

Dywedodd Mike Wilson, Ynys Môn, mai’r broblem gyda Chynghorau Tref a Chymuned 
oed nad oes gan y Sir unrhyw awdurdodiad drostynt. Maent yn ceisio cyfleu’r neges er 
mwyn helpu i ddatrys pethau’n lleol. Nid oes gennym unrhyw bwerau ymchwilio felly rhaid 
i ni dderbyn yr hyn a ddywedir wrthym. Cytunodd OGCC fod pŵer meddal a dylanwad yr 
un mor bwysig.  Dywedodd na fyddai ei gymorth yn datrys bob problem.

Dywedodd Einir Young, Gwynedd, yr hoffai gael y pŵer i fynnu ymddiheuriad. Roedd Mr 
Bennett yn awyddus i edrych ymhellach ar hyn gyda Llywodraeth Cymru ond dywedodd 
fod deddfu’n cymryd amser hir. Gellid cynnwys datrysiadau rhad yn y ddeddfwriaeth. 
Gellid cyhoeddi costau apeliadau – roedd OGCC yn credu y gallai hyn leihau ymddygiad 
blinderus.

Awgrymodd Conwy fod presenoldeb mewn sesiynau hyfforddi’n gallu bod yn isel – oedd 
unrhyw le i dynhau’r ymrwymiad i fynychu hyfforddiant? Yn ôl Mr Bennett byddai o fudd 
mynychu. Yn Sir Fynwy maent wedi cael cyflwyniadau ar – 

1. Rôl y Swyddog Monitro
2. CLlLC ar rôl Cynghorau Tref a Chymuned yn y dyfodol
3. Sut y gall OVW helpu
4. Rôl Pwyllgorau Safonau
5. Cyflwyniad i SAC
6. Gwaith OGCC

Gofynnodd Sir y Fflint a ellid cael eglurder neu ganllawiau ar ystyr bwlio, sef y math o 
gŵyn unigol amlycaf. Awgrymodd Gwynedd y dylid gofyn am gyngor gan Adnoddau 
Dynol.
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Mae Ceredigion yn rhoi proffil uchel i bwysigrwydd hyfforddiant. Cynhaliwyd cyfres o 
sesiynau lle’r oedd Aelodau Annibynnol yn bresennol. Hefyd cynhaliwyd 4 o gyfarfodydd 
ardal i gynnal yr hyfforddiant. Nid oedd pawb yn bresennol ond mae’n helpu i osod y 
cywair. Cytunodd OGCC fod diwylliant yn bwysig. Hefyd mae’r Swyddog Monitro yng 
Ngwynedd yn gwneud llawer o hyfforddiant ond y rhai ag arnynt angen y lleiaf o 
hyfforddiant yw’r rhai sy’n mynychu. Mae’r gwrthwyneb yn bosibl, sef ymddygiad gor-
ofalus yn bosibl a datgan diddordeb diangen.

          Mae Sir y Fflint yn datblygu rhestr gynyddol fanwl o ymddygiad disgwyliedig.

Disgrifiodd Julia Hughes, Is-gadeirydd Sir y Fflint a Dinbych, broses ymweliadau â 
Chynghorau Tref a Chymuned i ddeall yn well sut mae cyfarfodydd yn gweithio a sylwi ar 
feysydd arfer da/gwael. Eglurodd fod adborth yn cael ei roi i bob clerc.

Holodd Hywel Jones, Ceredigion, ynghylch adroddiad ar ddiwygio Cynghorau Tref a 
Chymuned a ph’un ai a fu unrhyw gynnydd. Mae Mr Bennett yn credu y gall cynigion ar 
gyfer diwygio arwain at ddiffyg eglurder ac atebolrwydd. Fodd bynnag, mae lle i ddatblygu 
Cynghorau Tref a Chymuned ond byddai angen gwelliant o ran ymddygiad.

Gwnaed y pwynt gan Islwyn Jones, Ynys Môn, fod y Comisiynydd yn gyfrifol am unrhyw 
wasanaeth sy’n cael ei ddarparu (cytunodd Mr Bennett ond dywedodd nad dyna’r achos 
bod amser). Mae Ynys Môn wedi adolygu pump neu chwech o’u gwasanaethau mwyaf - 
wedi edrych ar wefannau, cofnodion a Datganiadau o Ddiddordeb gyda nhw ac wedi rhoi 
adborth penodol yn ogystal â llythyr generig.

Gofynnodd Sir y Fflint a yw OGCC yn cadw cofnodion o gwynion lefel isel er mwyn gweld 
patrwm os bydd cwynion dilynol. Awgrymodd Mr Bennett y dylai bob achwynydd gadw 
cofnod.

Gofynnodd Conwy gwestiwn ynghylch Cyfryngau Cymdeithasol – nid oedd aelodau’n 
mynychu hyfforddiant felly nid oeddent yn canfod y cymorth sydd ar gael. Gofynnwyd i 
Aelodau Annibynnol beidio â bod yn bresennol mewn rhai Cynghorau oherwydd eu bod 
yn her i Gynghorwyr profiadol. Dywedodd Mr Bennett ei bod yn bwysig bod yr 
etholiadau’n bwysig fel ffordd o sicrhau bod atebolrwydd.

Holodd Powys gwestiwn ynghylch pryd mae materion yn cael eu gwneud yn gyhoeddus. 
Dywedodd Mr Bennett nad yw’n bosibl rhoi taw ar Aelodau sy’n dewis cadarnhau bod 
cwyn yn bodoli. Bydd ei swyddfa’n cadarnhau bodolaeth ymchwiliad. Os na chadarnheir 
unrhyw beth, mae hynny’n arwain at ddyfalu. Yn hytrach nag adrodd ynghylch materion 
yn gyhoeddus, gallai’r Cyngor e-bostio aelodau’r Pwyllgor Safonau er mwyn iddynt fod yn 
ymwybodol yn gyfrinachol o gwynion.

5.       GWERSI O ADOLYGIAD O’R COD YMDDYGIAD YN LLOEGR A WNAED GAN Y 
PWYLLGOR SAFONAU MEWN BYWYD CYHOEDDUS 

          https://www.gov.uk/government/collections/local-government-ethical-standards

Cadarnhaodd Sir y Fflint arfer anghyson o ran arddangos y Cod Ymddygiad – angen 
hybu mynediad hawdd.

Gofynnodd Gwynedd i ba raddau mae yna faterion a ddylai ond sydd heb eu hadrodd.

Gofynnodd Ynys Môn a allai safonau lithro os nad oedd mwy o gydweithio.
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6. ENW’R FFORWM

Fforwm Safonau Gogledd a Chanolbarth Cymru.

7. CYDBWYLLGOR SAFONAU

Mae Ynys Môn yn cyfarfod yn anffurfiol i ymgymryd â thasgau rhwng cyfarfodydd.

Mae Conwy wedi lleihau eu cyfarfodydd er mwyn gallu cyfarfod yn anffurfiol o fewn y
gyllideb.

Mae gan Ynys Môn is-bwyllgor sy’n ystyried gollyngiadau. Mae sesiwn hyfforddi 30
munud cyn bob cyfarfod – JH yn awgrymu rhannu aelodau ar draws Pwyllgorau.

Byddai gwasanaeth cyfieithu Cymraeg yn hanfodol.

Cafwyd trafodaeth yn ystyried gollyngiadau a sut i ddelio â nhw gyda chyfarfodydd
achlysurol y Pwyllgor Safonau.

Yr anfantais posibl fyddai cost a theithio.

Hyfforddiant – aelod lleyg o bob Sir ynghyd â chynrychiolydd etholedig o bob Cyngor.

Efallai byddwn am ystyried gwahanol fodelau e.e. 1, 2 neu 3 opsiwn.

Mae Gwynedd yn ystyried bod yr un pethau’n gyffredin i bawb ac y gellid eu rhannu e.e.
hyfforddiant yn seiliedig ar ddaearyddiaeth.

Roedd Mike Wilson, Ynys Môn, yn gweld manteision posibl (e.e. arbedion cost). Yna gellid
ystyried materion fel sut y caiff Aelodau Annibynnol eu penodi. Bydd gan Ynys Môn
Bwyllgor cwbl newydd fwy neu lai ym mis Tachwedd.

Gallai cysylltiad/dolen leol fod yn bwysig i feithrin hyder.

Byddai’n ddiddorol gweld y pethau o blaid ac yn erbyn a ph’un ai y byddai’n arwain at
wella safonau

Mae Robert Dewey o Sir y Fflint eisiau cadw’r cyfle i ganiatáu gollyngiadau’n gyflym.

Gofynnwyd am ddadansoddiad SWOT gan fwydo’r atebion yn ôl i Sir y Fflint
Naill ai – Ia, Na neu Efallai

8. YN DDIWEDDAR CYHOEDDWYD ADRODDIADAU SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU
MEWN PERTHYNAS Â DAU GYNGOR CYMUNED O FEWN YNYS MÔN

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi adrodd yn gyhoeddus ar fethiannau archwilio
penodol yn dyddio’n ôl i 2013/14 a 2014/15. Ydi hwn yn batrwm sy’n cael ei ailadrodd
(mewn adroddiadau diweddar) neu’n enghraifft ar ei phen ei hun? Yn Sir y Fflint bu
adroddiad diddordeb cyhoeddus diweddar lle’r oedd hanes o drafod gyda’r Cyngor Tref a
bod y mater ‘wedi’i godi i’r lefel nesaf’ oherwydd diffyg penderfyniad.
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9. UNRHYW FATER ARALL

10. DYDDIAD A LLEOLIAD Y CYFARFOD NESAF

Awgrymwyd bod Powys yn ei gynnal ym mis Tachwedd mewn lleoliad ym Machynlleth.
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