
Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion 2022-2023* 

 

Diben y Cofnod hwn yw monitro’r camau gweithredu y mae aelodau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi cytuno arnynt yn eu 
cyfarfodydd e.e. lle bo aelodau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi gofyn am gyflwyno adroddiad ger eu bron yn y dyfodol, neu wedi 
gofyn am wybodaeth ar gyfer un o gyfarfodydd y dyfodol.  

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am y Cofnod o Gamau Gweithredu, cysylltwch â’r Swyddog Safonau.  

Diweddarwyd: 18 Ionawr 2023  

*Blwyddyn Fwrdeistrefol 
 
Caiff y camau gweithredu sydd wedi’u nodi mewn gwyrdd ac sydd wedi’u cwblhau eu tynnu oddi ar y Cofnod Gweithredu dilynol. 
 
 
Rhif Dyddiad 

y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

1.  25.5.22 Adroddiad 
Blynyddol 
Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Moeseg a 
Safonau  
2021/22 

Cymeradwywyd yr 
adroddiad. 

Bydd yr 
adroddiad yn 
cael ei gyflwyno 
gerbron y 
Cyngor ar  
20.10.22. 

DJ, Swyddog 
Safonau 

 Ddim yn 
berthnasol 

Do 

2. 25.5.22   
Cynllunio 
olyniaeth – 
aelod lleyg  

CYTUNWYD i 
argymell i’r 
Cyngor i 
gymeradwyo: 

Bydd yr 
adroddiad yn 
cael ei gyflwyno 
gerbron y 

LE, Swyddog 
Safonau 
 
 

 
 
 
 

Cynhaliwyd y 
cyfweliadau 
ar 12/1. 

Do 



Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

 
 
 
 
 
(i)  y disgrifiad o’r 
rôl, manyleb y 
person a’r meini 
prawf (fel yr 
amlinellir yn yr 
Atodiad) 
 
 
(ii) Aelodaeth y 
Panel Dethol fel a 
ganlyn: 
 
• Cadeirydd y 
Cyngor (neu’r Is-
gadeirydd yn 
absenoldeb  y 
Cadeirydd); 
 
•Aelod 
Annibynnol / 
Lleyg o’r Panel (a 
enwebwyd gan y 

Cyngor ar  
20.10.22 
 
 
Enwebu Aelod 
Annibynnol / 
Lleyg o’r 
Panel a 
chysylltu â’r 
unigolyn. 
 
 
Cysylltu ag Un 
Llais Cymru  
 
 
Dyddiadau ar 
gyfer cynnal y 
panel rhestr fer / 
cyfweliadau  

 
 
 
 
 
EP, LE 
 
 
 
 
 
 
LE  
 
 
 
 
LE  

 
 
 
 
 
Yr Athro John 
Williams wedi 
cytuno   
 
 
 
 
 
 
 
 

Yr ymgeisydd 
llwyddiannus 
wedi derbyn y 
rôl.  



Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

Swyddog 
Monitro) 
 
• Cadeirydd ac Is-
gadeirydd y 
Pwyllgor Moeseg 
a Safonau (neu 
unrhyw aelodau 
annibynnol a 
enwebwyd gan y 
Swyddog Monitro 
fel y bo angen) 
 
• Cynrychiolydd y 
Cynghorau Tref a 
Chymuned a 
enwebwyd gan 
Un Llais Cymru; a 
 
(iii) newid y teitl 
‘disgrifiad swydd’ 
yn yr Atodiad gan 
roi ‘disgrifiad o'r 
rôl’ yn lle hynny. 

3 25.5.22 Hyfforddiant  Byddai’r 
Swyddog Monitro 
yn gofyn am gopi 

Y Swyddog 
Monitro i 

Y Swyddog 
Monitro 
 

Rhaglen 
hyfforddiant 
fisol Un Llais 

25/1/23  



Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

o Raglen 
Hyfforddi’r 
Cynghorau Tref a 
Chymuned er 
mwyn gweld a 
oedd hyfforddiant 
wedi’i roi 
ynghylch y Cod 
Ymddygiad. 
Nodwyd bod cais 
wedi’i wneud am 
y Rheolau 
Sefydlog a'r 
Broses Ddatrys 
Leol yn flaenorol.  
 
Gan fod pob 
Cynghorydd Sir 
yn mynd i 
gyfarfodydd 
Cynghorau Tref a 
Chymuned yn eu 
wardiau, 
dywedwyd y 
dylent hyrwyddo’r 
hyfforddiant a 
oedd ar gael. 

gysylltu ag Un 
Llais Cymru   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWE 
CR 
 

Cymru wedi’i 
ddarparu i’r 
Swyddog 
Monitro  
 
LE wedi 
ysgrifennu at 
yr holl 
Gynghorau 
Tref a 
Chymuned i 
ofyn am gopi 
o’u 
Cynlluniau 
Hyfforddi 
erbyn 2/1/23 



Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

4 25.5.22 Blaenraglen 
Waith 

Trefnu cyfarfod 
ym mis Medi / 
Hydref   

Cyfarfod wedi’i 
drefnu ar gyfer  
13/10 

Swyddog 
Safonau 

  Do 

5 13.10.2
2 

Hunanwerthuso  Byddai’r 
Cadeirydd a’r Is-
gadeirydd ynghyd 
â’r Swyddogion 
yn ystyried 
Adroddiad 
Hunanwerthuso’r 
Pwyllgor gan na 
dderbyniwyd y 
canllawiau eto.  

Cyfarfu LE â’r 
Cadeirydd a’r Is-
gadeirydd 

LE  Drafftiwyd yr 
holiadur 
arfaethedig 

25.1.23  

6 13.10.2
2 

Canfyddiadau 
Cod Ymddygiad 
Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
Cymru 

Wedi’u rhannu â 
Chlercod y 
Cynghorau Tref a 
Chymuned er 
gwybodaeth. 

Anfonwyd e-
bost. 

DJ   Do 

7 13.10.2
2 

Diweddariad 
ynghylch 
materion sy’n 
ymwneud â’r 
Cod Ymddygiad 

CYTUNWYD i 
nodi cynnwys yr  
adroddiad er 
gwybodaeth yn  
amodol ar roi  
gwybod i’r  
pwyllgor mewn  

   Wedi’i 
gwblhau. 
Erbyn hyn 
mae 
adroddiadau 
chwarterol y 
Swyddog 
Monitro’n 

Do 



Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

adroddiadau yn y 
dyfodol am  
unrhyw  
dueddiadau oedd 
wedi cynyddu / 
gostwng. 

cynnwys 
gwybodaeth 
am y 
tueddiadau 
sydd wedi 
cynyddu neu 
ostwng.  

8 13.10.2
2 

Llythyr 
Blynyddol yr 
Ombwdsmon 
2021/22 

CYTUNWYD i 
nodi hyn. 

Byddai'r 
Swyddog 
Monitro yn 
gwneud cais i'r 
Ombwdsmon 
ychwanegu 
colofn i nodi 
achosion a 
gyfeiriwyd at yr 
Ombwdsmon 
ond ni 
ymchwiliwyd 
iddynt. 

Y Swyddog 
Monitro 

Cadarnhaodd 
yr 
Ombwdsmon 
y byddant yn 
ceisio 
gweithredu’r 
newid hwn yn 
eu llythyr 
blynyddol 
nesaf.  

 Do 
 
 
 
 
 
 
 

 


