
Cyfarfod Y Cyngor Llawn 

Dyddiad 1 Rhagfyr 2022 

Pwnc Penodi Aelodau i’r Pwyllgor Safonau 

Aelod Cabinet Cyng. Menna Jones 

Awdur Iwan Evans, Swyddog Monitro 

Penderfyniad a 

Geisir  

Cymeradwyo penodiad Aelod Annibynnol i’r Pwyllgor Safonau 

 

Cefndir 

1. Mae Pwyllgor Safonau Gwynedd yn cynnwys pum aelod annibynnol, tri chynghorydd 

Gwynedd ac un cynghorydd cymuned 

2. Mae cyfnod dau o'r aelodau annibynnol wedi, neu ar fin, dod i ben. Gan fod y ddau wedi 

gwasanaethu am ddau dymor nid ydynt yn gymwys i gael eu penodi am dymor pellach. 

3. Mae penodiad aelodau'r Pwyllgor Safonau yn cael ei lywodraethu gan Reoliadau 

Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001 (“y Rheoliadau”). Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r Cyngor gynnal ymarfer recriwtio cyhoeddus fel y nodir yn y Rheoliadau a sefydlu 

panel penodi (yn cynnwys hyd at bum aelod panel, ac yn cynnwys un aelod lleyg ac un 

cynghorydd cymuned), i asesu ceisiadau yn erbyn y meini prawf sydd wedi eu gosod gan y 

Cyngor ar gyfer y swydd, ac i wneud argymhelliad ynghylch penodi i'r Cyngor llawn. 

4. Rhaid i'r penderfyniad i benodi gael ei wneud gan y Cyngor llawn, gan ystyried 

argymhelliad y Panel Penodiadau. 

5. Hysbysebwyd y swyddi gweigion yn unol â'r darpariaethau statudol a derbyniwyd un cais. 

6. Sefydlwyd Panel Penodi, a oedd yn cynnwys Dr Einir Young, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau, 

y Cynghorydd Cymuned Richard Parry Hughes (Aelod Cymunedol o'r Pwyllgor Safonau), 

Cynghorwyr Gwynedd Dewi Owen ac Annwen Hughes a Mr Griffith Jones fel aelod lleyg. 

7. Bu'r Panel, gyda chefnogaeth a chyngor y Swyddog Monitro, yn cyfweld â'r ymgeisydd ar 

9 Tachwedd 2022. O ystyried y meini prawf a nodir yn y fanyleb person ar gyfer y rôl, 

argymhellodd y Panel benodi Mark Jones. 

8. Mae Mark yn byw ym Mangor ac yn gyn Brîf Uwch-arolygydd yr heddlu gyda 30 mlynedd 

o brofiad mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys fel Pennaeth Safonau Proffesiynol Heddlu 

Gogledd Cymru. Gwasanaethodd fel Llywodraethwr Cymunedol ac Is-gadeirydd yn Ysgol 

Glanadda am 20 mlynedd. Mae hefyd yn gyn-Gadeirydd Adra, lle mae’n parhau i 

wasanaethu fel aelod o’r Bwrdd. 

 



9. Mae’r Rheoliadau’n darparu bod yn rhaid i dymor swydd yr aelodau annibynnol gael ei 

bennu rhwng pedair a chwe blynedd. 

10. Bydd ymdrechion yn parhau i recriwtio aelod arall i lenwi'r sedd wag sy'n weddill. 

Argymhelliad 

11. Argymhellir bod y Cyngor yn penodi Mark Jones yn Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor 

Safonau am gyfnod o 6 blynedd. 

 

Sylwadau Swyddogion Statudol  
  
Swyddog Monitro  
  
Swyddog Cyfrifol  
  
Prif Swyddog Cyllid  
 

Dim gwrthwynebiad o safbwynt priodoldeb ariannol. 

 


