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Diben y Fforwm yw rhannu arfer gorau a darparu fforwm i ddatrys problemau ar 
draws y  

1) 22 prif gyngor 
2) 3 awdurdod tân ac achub 
3) 3 awdurdod parc cenedlaethol 

mewn perthynas â gwaith Pwyllgorau Safonau.  
 
Swyddogaeth y fforwm yw rhannu gwybodaeth ac felly bydd yn rhaid i unrhyw 
benderfyniadau gael eu gwneud gan y Pwyllgorau Safonau unigol. Ar adegau, bydd 
y Fforwm angen gwneud penderfyniadau am faterion gweinyddol sy'n ymwneud â'i 
arferion ei hun a'i weinyddiaeth o gyfarfodydd. 
 

 Aelodaeth - Cadeirydd, gyda'r Is-gadeirydd i fynychu yn absenoldeb y Cadeirydd.  

 Fel arfer, gwneir penderfyniadau drwy gonsensws ond lle mae angen 
penderfyniad ffurfiol, yna bydd un bleidlais fesul awdurdod, a Chadeirydd y 
Fforwm fydd â'r bleidlais fwrw.  

 Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd - bob dwy flynedd er mwyn cael cysondeb. 

 Cefnogaeth Ysgrifenyddol - bydd CLlLC yn anfon rhaglenni, yn paratoi cofnodion 
ac fe all baratoi adroddiadau sylfaenol yn dadansoddi'r ymarfer ledled Cymru.  
Mae'r gefnogaeth a ddarperir gan swyddogion i baratoi adroddiadau mwy 
estynedig yn ddibynnol ar swyddog monitro o gyngor yn gwirfoddoli/cytuno i 
wneud y gwaith.  

 Amlder Cyfarfodydd - 2 gyfarfod y flwyddyn ar ôl cyfarfod y Grŵp Swyddogion 
Monitro - Cyfreithwyr mewn Llywodraeth Leol. 

 Bydd eitemau ar gyfer y rhaglen yn cael eu hawgrymu gan Swyddogion Monitro, 
yn seiliedig ar drafodaethau â'u Pwyllgorau Safonau ac yn ogystal, bydd gan y 
Fforwm flaengynllun gwaith ac fe all aelodau gyfrannu ato. 

 Gofynnir i bob rhanbarth anfon 1 swyddog monitro i gynrychioli'r awdurdodau lleol 
yn yr ardal honno, gydag 1 swyddog monitro ychwanegol yr un ar gyfer 
awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau parc cenedlaethol (gan roi cyfanswm o 
6 swyddog monitro). 

 
 
Dylid cael rhaglen fer ar gyfer pob cyfarfod, a Sesiwn Hyfforddi ar ei ôl.  
Gallai siaradwyr o Swyddfa'r Ombwdsmon, Panel Dyfarnu Cymru a Llywodraeth 
Cymru annerch y Fforwm ar eu gwaith.                
 


