
PWYLLGOR SAFONAU A MOESEG 
 
DYDD MERCHER, 11 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Aelodau Annibynnol: James Downe(Cadeirydd) 
Hollie Edwards-Davies 

 Cynghorwyr Emma Sandrey a/ac Joel Williams 
 
Cynghorydd Cymuned Stuart Thomas 
 

47 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Stephen Cunnah. 
 
48 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol wrthdaro 
buddiannau posibl yn eitem 11. 
 
49 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf  yn gofnod cywir 
ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
50 :   CROESO I’R AELODAU ANNIBYNNOL NEWYDD  
 
Nododd y Pwyllgor fod y Cyngor ar 28 Tachwedd 2019 wedi penodi Chrissie Nicholls, 
Jason Bartlett ac Arthur Hallett yn aelodau annibynnol y Pwyllgor am dymor o bedair 
blynedd. 
 
51 :   GWYLIO’R CYFARFOD  
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr adborth a gafwyd gan Aelodau'r Pwyllgor ar ôl arsylwi 
cyfarfodydd y Cyngor a Chynghorau Cymuned.   
 
Trafododd y Pwyllgor fanteision cael platiau enw ar gyfer aelodau Cynghorau 
Cymuned er mwyn helpu aelodau'r cyhoedd i deimlo'n fwy cyfforddus a chyfeirio eu 
cwestiynau at yr aelod perthnasol o'r Cyngor. 
 
Nododd y Pwyllgor fod cwestiynau llafar yn y Cyngor yn cael eu cyhoeddi cyn y 
cyfarfod ac maent ar gael ar wefan y Cyngor, fodd bynnag, roedd y Pwyllgor o’r farn 
y dylid dangos cwestiynau ar sgriniau er mwyn sicrhau cyd-destun ar gyfer aelodau 
o'r cyhoedd sy'n bresennol neu sy'n gwylio, ac os nad oes modd dangos cwestiynau 
ar sgriniau, bod y cwestiwn yn cael ei ofyn yn y cyfarfod cyn rhoi'r atebion. 
 
PENDERFYNWYD:  
 

1) Nodi'r adborth gan arsylwadau cyfarfodydd a’r ymatebion a gafwyd, fel y nodir 
yn yr atodiadau;   

2) Parhau i arsylwi ar gyfarfodydd priodol y Cyngor, Pwyllgorau a Chynghorau 
Cymuned a darparu adborth mewn cyfarfod y Pwyllgor yn y dyfodol; ac 



3) Argymell i Bwyllgor y Cyfansoddiad y dylai cwestiynau yn y cyngor llawn gael 
eu harddangos ar sgriniau neu eu darllen ar lafar yn y cyfarfod. 

 
 
52 :   COFRESTR RHODDION A LLETYGARWCH AELODAU  
 
Nododd y Pwyllgor y dyfyniad o'r Gofrestr Lletygarwch, Rhoddion a Buddion Eraill i 
Aelodau ar gyfer y cyfnod o 17  Tachwedd 2018 i 31 Hydref 2019 
 
Nododd y Pwyllgor fod gwerth rhai o'r eitemau lletygarwch yn parhau heb ei fesur a 
thrafododd yr angen i ddarparu amcangyfrif os nad yw'r union werth yn hysbys.  
Trafododd y Pwyllgor sut y gellid atgoffa Aelodau o hynny; ei godi gydag arweinwyr 
grŵp a chwipiaid ac mewn sesiynau Briffio Aelodau. Mewn perthynas â digwyddiadau 
a fynychwyd gan yr Arglwydd Faer, nododd y Pwyllgor ei bod yn llawer anoddach i 
amcangyfrif gael ei ddarparu. 
 
Er bod y Pwyllgor wedi trafod y trothwy presennol ar gyfer cofrestru rhoddion a 
lletygarwch, £25 ac a ddylid cynyddu'r ffigur, penderfynwyd na fyddai'n cael ei 
ddiwygio.   
 
PENDERFYNWYD:  nodi'r wybodaeth a roddwyd yn yr atodiadau ar gofrestru 
lletygarwch, rhoddion a buddion eraill a dderbyniwyd gan Aelodau.   
 
 
53 :   CWYNION COD YMDDYGIAD CHWARTER 2018/19, CHWARTER 1 A 

CHWARTER 2 2019/20  
 
Roedd diweddariad yn yr adroddiad i’r Pwyllgor am gwynion a wnaed yn ystod 
Chwarter 4 2018/19 a Chwarteri 1 a 2 2019/20 (y cyfnod sy'n rhedeg o 1 Ionawr 2019 
i 30Medi 2019) yn erbyn aelodau o 
Gyngor Caerdydd neu unrhyw un o gynghorau cymuned Caerdydd, yn honni torri 
Cod Ymddygiad Aelodau.  Nodwyd manylion y cwynion yn yr adroddiad.  Yn ystod y 
cyfnod hwnnw, rhoddwyd gwybod i'r swyddog monitro am gyfanswm o ddeg o 
gwynion a oedd yn honni iddynt dorri cod ymddygiad yr Aelodau. 
 
Trafododd y Pwyllgor y weithdrefn ar gyfer gwrandawiadau a drefnwyd o dan y 
protocol datrys lleol a nododd nad oedd Aelodau Etholedig yn gallu eistedd ar baneli 
Gwrandawiadau o'r fath.  Codwyd ymholiad ynghylch cyngor cyfreithiol i Aelodau 
Etholedig, a dywedwyd wrth y Pwyllgor y gall y pleidiau gwleidyddol roi cymorth i'w 
haelodau.   
 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r modd yr ymdrinnir â chwynion lefel isel, gellid cynnal 
trafodaeth gydag arweinwyr grwpiau a chwipiaid y pleidiau.   
 
Trafodwyd natur y cwynion gan y Pwyllgor gan gofio'r ffigurau a ddarparwyd, yn 
enwedig mewn perthynas â nifer y cwynion  Aelod am Aelod.   
 
Mynegodd un o Aelodau'r Pwyllgor bryder ynghylch cael trafodaeth gyda Chwip y 
Blaid, gan deimlo mai cysylltu â'r Swyddog Monitro fyddai'r ffordd orau o weithredu 
yn y rhan fwyaf o achosion.   
 



Bu'r Pwyllgor yn trafod nifer y cwynion a gododd o ganlyniad i'r Cyfryngau 
Cymdeithasol.  Nodwyd bod CLlLC wedi cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru ar y 
pwnc ac mae'r rhain wedi'u hanfon at bob Aelod Etholedig.   
 
PENDERFYNWYD:   Nodi cynnwys y r adroddiad. 
 
54 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU A MOESEG 2018/19  
 
Galluogi'r Pwyllgor i ystyried cynnwys ei adroddiad blynyddol 2018/19 cyn cael ei 
gyflwyno i'r cyngor llawn ym mis Ionawr   
 
PENDERFYNWYD:  
 

1) Nodi cynnwys Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor; 
2) Dirprwyo awdurdod i'r Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i 

ddrafftio a chwblhau'r Adroddiad Blynyddol; a 
3) Bod y Cadeirydd yn cyflwyno'r adroddiad blynyddol i'r Cyngor ym mis Ionawr 

2020. 
 
 
55 :   BLAENGYNLLUN GWAITH 2019-20  
 
Trafododd y Pwyllgor nifer o eitemau a gynhwyswyd yn y blaengynllun gwaith, a 
chodwyd nifer o bwyntiau yn ystod y drafodaeth honno: 
 

 Cedwir cofnod o Friffiau'r Aelodau; 

 Hyfforddiant Cod Ymddygiad wedi'i ddarparu ar gyfer Aelodau sydd newydd 
eu hethol; 

 Bydd hyfforddiant gloywi yn cael ei ddarparu os oes unrhyw newidiadau; 

 Nodwyd bod dyddiad posibl y cyfarfod blynyddol gydag arweinwyr grŵp a 
chwipiaid ar brynhawn dydd Mercher.  Mae Dydd Mercher yn anodd i rai o 
Aelodau'r Pwyllgor ond gobeithir y bydd pob aelod yn bresennol;  

 Bydd canlyniadau'r Arolwg Aelodau yn cael eu darparu i'r Pwyllgor 
gwasanaethau democrataidd.  Nododd y Pwyllgor y caiff dyddiadau 
cyfarfodydd y Pwyllgor hwnnw eu darparu yn y dyfodol. 

 
PENDERFYNWYD:  Nodi cynnwys y cynllun gwaith. 
 
 
56 :   BUDDIANNAU PERSONOL UWCH SWYDDOGION  
 
Ailddatganodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol ei gwrthdaro 
buddiannau yn yr eitem hon a gadawodd y cyfarfod.  Cyflwynwyd yr adroddiad gan y 
Dirprwy Swyddog Monitro.  
 
Yn flaenorol, mynegodd Aelodau'r Pwyllgor y farn y dylai uwch swyddogion fod yn 
destun yr un gofynion datgelu sy'n berthnasol i aelodau etholedig, gan eu bod yn 
arfer pwerau gwneud penderfyniadau sylweddol. Yn benodol, dylai fod yn ofynnol i 
Uwch Swyddogion ddatgelu'n gyhoeddus aelodaeth undebau llafur a chyfeiriadau 
cartref a dylid cyhoeddi'r wybodaeth hon ar wefan y Cyngor. Dywedwyd wrth y 
Pwyllgor bod Cyfarwyddwyr wedi nodi na fyddant yn cydsynio i gyhoeddi eu 
haelodaeth o Undeb Llafur gan fod pryderon y byddai'n amharu ar eu gallu i drafod 



yn effeithiol gydag Undebau Llafur ar ran y Cyngor.  At hynny, o ran cyfeiriadau 
cartref, dywedwyd wrth y Pwyllgor fod goblygiadau o ran cyfraith diogelu data, 
diogelwch a chyflogaeth yn ymwneud â chyhoeddi cyfeiriadau cartref a bod y 
ddyletswydd i ddiogelu gweithwyr yn drech nag unrhyw ddadleuon budd cyhoeddus 
posibl dros ddatgelu cyfeiriadau cartref uwch swyddogion. 
 
Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth a ddarparwyd a chadarnhaodd y byddent yn 
derbyn argymhelliad y Dirprwy Swyddog Monitro ac yn peidio â chymryd camau 
pellach, ond awgrymodd y dylid dod â'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar ffurflen 
datganiad buddiannau personol uwch swyddogion, ac eithrio gwybodaeth sy'n 
ymwneud â statws aelodaeth Undeb Llafur Uwch Swyddog a'i gyfeiriad cartref, i'r 
Pwyllgor bob blwyddyn er mwyn iddynt ei hadolygu. 
 
Cytunodd y Dirprwy Swyddog Monitro i ymgynghori â'r Uwch Dîm Rheoli ar y cynnig 
hwn ac i gyflwyno adroddiad pellach i'r Pwyllgor.   
 
PENDERFYNWYD: peidio â gwneud unrhyw newidiadau i'r gofynion datgelu cyfredol 
ar gyfer buddiannau personol uwch swyddogion, a chyfarwyddo'r Dirprwy Swyddog 
Monitro i ymgynghori â'r Uwch Dîm Rheoli ar y wybodaeth a geir ar ffurflen datganiad 
buddiannau personol Uwch Swyddogion, ac eithrio gwybodaeth am statws aelodaeth 
Undebau Llafur a chyfeiriad cartref Uwch Swyddog, a gyflwynir i'r Pwyllgor bob 
blwyddyn fel eitem eithriedig.  
 
 
57 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chyflwynwyd unrhyw eitemau brys.  
 
58 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 18 MAWRTH 2020  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mercher 18 Mawrth. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.30 pm 
 


