
PWYLLGOR SAFONAU STD-01-99(agd)

Dyddiad: 22 Gorffennaf 1999

Amser: 2pm hyd 3.30pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1, Adeilad y Cynulliad Cenedlaethol

 

AGENDA

Eitem 1: Sylwadau agoriadol y Cadeirydd (10 munud)

Eitem ar Lafar

Bydd y Cadeirydd yn agor cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Safonau.

Bydd yn tynnu sylw’r Aelodau at y Rheolau Sefydlog a’u perthnasedd i’r Pwyllgor 
wrth iddo weinyddu busnes. Bydd hefyd yn tynnu sylw’r Aelodau at faterion 
domestig gan gynnwys gweithio gyda’r offer.

 

Eitem 2: Rôl y Pwyllgor, cylch gwaith, ayb (20 munud)

Papur drafft i’w ystyried a’i fabwysiadu – yn sôn am ofynion y rheolau sefydlog 
(Rheol Sefydlog 16), pa mor aml y dylid cynnal y cyfarfodydd a materion 
gweinyddol a domestig eraill yn bennaf.

Gofynnir i’r pwyllgor gytuno ar y papur.

 

Eitem 3: Y Gofrestr Fuddiannau (15 munud)

Papur i’w ystyried a’i gymeradwyo – yn amlinellu’r trefniadau sydd ar waith ar 
gyfer casglu a chynnal y Gofrestr o Fuddiannau’r Aelodau; gofynnir i aelodau’r 
pwyllgor gadarnhau’r cynigion hyn ar gyfer cyhoeddi’r Gofrestr. Bydd yn cynnwys 
dadansoddiad o fuddiannau a gofrestrwyd gan Aelodau hyd yn hyn.



Gofynnir i’r Pwyllgor gadarnhau’r trefniadau.

 

Eitem 4: Ymgynghorydd Annibynnol y Cynulliad (15 munud)

Papur gwybodaeth – yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer penodi Comisiynydd 
Seneddol ar gyfer Safonau, yn disgrifio’i rôl, ac yn archwilio’r opsiynau posibl i’r 
Cynulliad.

Gofynnir i’r Cynulliad drafod y papur.

 

Eitem 5: Peidio â chofrestru/peidio â datgan buddiannau (15 munud)

Papur Gwybodaeth Ffeithiol – yn egluro’r sefyllfa gyfreithiol mewn perthynas â 
pheidio â datgan buddiannau (adran 72(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998).

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r papur

 

Eitem 6: Y Cyfarfod Nesaf (10 munud)

Eitem ar lafar

Gofynnir i’r Pwyllgor gytuno ar amseriad y cyfarfod nesaf a’r materion i’w trafod.

 

Swyddfa’r Llywydd
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