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2.09.01 PWYLLGOR SAFONAU 
 

Bydd cyfarfod o’r Cyngor yn sefydlu Pwyllgor Safonau. 
 
 

2.09.02 RHEOLAU 
 

(a) Aelodaeth. Bydd y Pwyllgor Safonau yn cynnwys naw aelod gyda mwyafrif yr aelodau 
(pump) yn aelodau “annibynnol”, nad ydynt naill ai’n gynghorwyr neu’n swyddogion 
nac yn briod i gynghorwyr na swyddogion o’r cyngor hwn neu unrhyw awdurdod 
perthnasol arall fel y’i diffinnir gan y Ddeddf, ac fe’u penodir yn unol â’r weithdrefn a 
nodir yn Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001. Ar wahân i’r pum “aelod 
annibynnol”, bydd ei aelodaeth hefyd yn cynnwys: 

 
(i) tri chynghorydd (ac eithrio Cadeirydd y Cabinet a dim mwy nag un aelod o’r 

Cabinet); ac 
 

(ii) un aelod o gyngor cymunedol a leolwyd yn gyfan gwbl neu’n bennaf yn ardal y 
Cyngor (“Aelod o Bwyllgor Cyngor Cymuned”) nad yw hefyd yn aelod o’r 
Cyngor. 

 
(b) Hyd y swydd 

 
(i) Penodir aelodau annibynnol am gyfnod o bedair blynedd neu ddim mwy na 

chwe blynedd ac ni chaniateir iddynt gael eu hailbenodi. 
 

(ii) Ni fydd aelodau o’r awdurdodau lleol sy’n aelodau o’r Pwyllgor Safonau yn y 
swydd am ddim mwy na phedair blynedd neu tan yr etholiad llywodraeth leol 
cyffredin nesaf yn dilyn eu penodiad, pa un bynnag yw’r byrraf. Gellir eu 
hailbenodi am un tymor olynol pellach. 



 



(c) Cworwm. Ni fydd gan gyfarfod o’r Pwyllgor Safonau gworwm oni bai fod: 
 

(i) o leiaf tri aelod, gan gynnwys y Cadeirydd, yn bresennol, a bod 
 

(ii) o leiaf hanner yr aelodau sy’n bresennol (gan gynnwys y Cadeirydd) yn 
aelodau annibynnol. 

 
(d) Pleidleisio. Bydd hawl gan aelodau annibynnol a’r aelod o Bwyllgor Cyngor Cymuned i 

bleidleisio mewn cyfarfodydd. 
 

(e) Aelod o Bwyllgor Cyngor Cymuned. Ni fydd Aelod o Bwyllgor Cyngor Cymuned yn 
cymryd rhan yn nhrafodion y Pwyllgor Safonau pan fydd unrhyw fater sy’n ymwneud 
â’i gyngor cymuned yn cael ei ystyried. 

 
(f) Cadeirio’r Pwyllgor. 

 
(i) Dim ond aelod annibynnol o’r Pwyllgor Safonau all fod yn Gadeirydd. 

 
(ii) Bydd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn cael eu hethol gan aelodau o’r Pwyllgor 

Safonau am ba un bynnag yw’r cyfnod byrraf: naill ai (a) ddim llai na 4 
blynedd neu ddim mwy na 6 blynedd, neu (b) tan fydd hyd swydd yr aelod 
annibynnol yn dod i ben. Gellir penodi’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd am un 
cyfnod yn unig. 

 
2.09.03 RÔL A SWYDDOGAETH 

 
Bydd gan y Pwyllgor Safonau’r rolau a’r swyddogaethau canlynol: 

 
(a) hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan Gynghorwyr, aelodau 

cyfetholedig a llywodraethwyr sy’n cynrychioli eglwysi a rhieni; 
 

(b) cynorthwyo’r Cynghorwyr, yr aelodau cyfetholedig a’r llywodraethwyr sy’n cynrychioli 
eglwysi a rhieni, i gadw at God Ymddygiad yr Aelodau a’r protocolau lleol cysylltiedig; 

 
(c) cynghori’r Cyngor ar fabwysiadu neu adolygu Cod Ymddygiad yr Aelodau a’r 

protocolau lleol cysylltiedig; 
 

(d) monitro ac adolygu’r modd y gweithredir Cod Ymddygiad yr Aelodau a’r protocolau 
lleol cysylltiedig; 

 
(e) datblygu protocolau lleol er argymhelliad y Cyngor i ategu Cod Ymddygiad yr Aelodau; 

 
(f) gorfodi protocolau lleol a gweithredu cosbau mewn perthynas â thor-amodau fel sy’n 

briodol; 
 

(g) cynghori, hyfforddi neu drefnu hyfforddiant i Gynghorwyr, aelodau cyfetholedig a 
llywodraethwyr sy’n cynrychioli eglwysi a rhieni, ar faterion yn ymwneud â Chod 
Ymddygiad yr Aelodau a’r protocolau lleol cysylltiedig; 



(h) rhoi gollyngiadau i Gynghorwyr, aelodau cyfetholedig a llywodraethwyr sy’n cynrychioli 
eglwysi a rhieni, rhag gofynion yn ymwneud â buddiannau a bennir yng Nghod 
Ymddygiad yr Aelodau a’r protocolau lleol cysylltiedig; 

 
(i) delio ag unrhyw adroddiadau o dribiwnlys achos neu dribiwnlys achos interim, ac 

unrhyw adroddiad gan y Swyddog Monitro ar unrhyw fater a gyfeirir at y swyddog 
hwnnw gan y Comisiynydd Gweinyddiaeth Leol yng Nghymru (yr Ombwdsmon); 

 
(j) parhau i adolygu, diwygio a gwneud darpariaethau ychwanegol i’r Protocol ar 

Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion; 
 

(k) monitro Cod Ymddygiad y Swyddogion i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu a’i orfodi’n 
gyson ledled y Cyngor; 

 
(l) cynnal trosolwg cyffredinol o faterion uniondeb sy’n deillio o adroddiadau’r 

Comisiynydd Gweinyddiaeth Leol yng Nghymru (yr Ombwdsmon), adroddiadau’r 
Swyddog Monitro ac adroddiadau Archwilio; 

 
(m) arfer (a) i (l) uchod mewn perthynas â’r Cyngor Cymuned a leolir yn gyfan gwbl neu’n 

bennaf yn ei ardal, ac aelodau’r Cyngor Cymuned. 
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