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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad yn ymwneud â'r canllawiau ar gosbau (y Canllawiau) a gyhoeddwyd 
gan Banel Dyfarnu Cymru (APW) i'w defnyddio gan Dribiwnlys Achos neu Dribiwnlys 
Apêl pan ddarganfyddir bod Cynghorydd wedi torri Cod Ymddygiad yr Aelodau (y 
Cod). Mae copi o'r Canllawiau ynghlwm fel Atodiad 1 i'r adroddiad hwn. 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Y rheswm dros wneud yr adroddiad hwn yw dod â'r Canllaw i sylw'r Pwyllgor. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod cynnwys y Canllaw yn cael ei nodi gan y Pwyllgor. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Mae'r APW wedi cyhoeddi'r Canllawiau yn bennaf at ddibenion cynorthwyo 
Tribiwnlysoedd Achosion yr APW a Thribiwnlysoedd Apêl wrth ystyried y sancsiwn 
priodol i’w rhoi lle canfyddir bod Cynghorwyr wedi torri'r Cod. Mae'r Canllaw hefyd yn 
ceisio cyflawni rôl ehangach o gefnogi pawb, gan gynnwys pwyllgorau safonau lleol 
wrth wneud penderfyniadau priodol ynghylch sancsiynau. 

4.2  Mae'r Canllaw wedi'i gyhoeddi gan yr APW yn unol â'i bwerau dan adran 75 (10) 
Deddf Llywodraeth Leol 2000 a daeth i rym ar 1 Medi 2018. 

4.3  Mae'r Canllaw yn disgrifio  

 rôl y fframwaith moesegol a'r Cod wrth hyrwyddo safonau cyhoeddus uchel 
ymhlith aelodau awdurdodau perthnasol yng Nghymru,  

 rôl yr APW a phwrpas y drefn sancsiynau 

 yr ymagwedd i'w chymryd gan Dribiwnlysoedd Achos ac Apeliadau APW wrth 
benderfynu ar sancsiwn unwaith y bydd canfyddiad o dorri’r cod wedi’i wneud 

4.4  Mae'r Pwyllgor yn gyfarwydd â'r fframwaith moesegol a rôl yr APW. Bydd yr 
adroddiad hwn yn cyfeirio at y mathau o dribiwnlys a gynullwyd gan yr APW, pwrpas 
ac amrediad y sancsiynau sy'n agored iddynt a'u dull o roi sancsiwn fel y nodir yn y 
Canllawiau.  



4.5  Gall APW sefydlu tri math o dribiwnlys, Tribiwnlys Achos, Tribiwnlys Interim a 
Thribiwnlys Apêl. 

4.6  Mae Tribiwnlys Achos yn dribiwnlys annibynnol a benodwyd gan Lywydd yr APW i 
ystyried tor-honedig o'r Cod lle mae ymchwiliad llawn wedi'i gynnal gan swyddfa'r 
Ombwdsman ac mae adroddiad yr ymchwiliad wedi'i gyfeirio'n uniongyrchol at yr 
APW. Os bydd y Tribiwnlys Achos yn canfod bod y Cod wedi'i dorri, y sancsiynau 
sydd ar gael iddo yw: 

 Dim gweithredu o gwbl  

 Atal neu atal yn rhannol am hyd at 12 mis 

 Diarddel am hyd at 5 mlynedd 

4.6  Mae Tribiwnlys Achos Interim yn dribiwnlys annibynnol a benodwyd gan Lywydd yr 
APW pan fo ymchwiliad ar y gweill gan swyddfa'r Ombwdsman ond cyfeirir yr achos 
at yr APW i ystyried a ddylid atal yr aelod dan ymchwiliad neu ei atal yn rhannol hyd 
nes bydd yr ymchwiliad wedi’i gwblhau. Yr uchafswm cyfnod atal sydd ar gael mewn 
achosion o'r fath yw 6 mis, neu hyd ddiwedd yr ymchwiliad p'un bynnag yw'r lleiaf. 
Mewn achosion o'r fath, mae'r penderfyniad i atal yn weithred niwtral. 

4.7  Mae Tribiwnlys Apêl yn dribiwnlys annibynnol a benodwyd gan Lywydd yr APW i 
ystyried apeliadau gan aelodau yn erbyn penderfyniadau pwyllgorau safonau lleol. 
Mae Tribiwnlysoedd Apêl yn gyfrifol am adolygu'r penderfyniad bod aelod wedi torri'r 
Cod ac unrhyw sancsiwn a roddwyd. Gall y Tribiwnlys Apêl wrthdroi canfyddiad bod 
aelod wedi torri'r Cod. Os yw'r Tribiwnlys Apêl yn fodlon bod y Cod wedi’i dorri, gall 
gadarnhau a chymeradwyo unrhyw sancsiwn a roddwyd gan bwyllgor safonau neu 
gyfeirio'r mater yn ôl i'r pwyllgor safonau gydag argymhelliad ynghylch sancsiwn 
arall. Ni all y Tribiwnlys Apêl argymell sancsiwn nad oedd ar gael i'r pwyllgor 
safonau. 

4.8  Wrth benderfynu ar y sancsiwn priodol, mae'r Canllaw yn nodi y bydd yn rhaid i‘r 
APW gadw mewn cof egwyddorion sylfaenol tegwch, lles y cyhoedd, cymesuredd, 
cysondeb, cydraddoldeb a didueddrwydd. Rhaid i'r Tribiwnlys penodedig hefyd 
weithredu yn unol ag Erthygl 6 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR) 
(yr hawl i wrandawiad teg) 

4.9  Yn ogystal, mewn rhai achosion, bydd yn rhaid i'r Tribiwnlys ystyried, wrth naill ai 
ystyried a yw cynghorydd wedi torri'r Cod, neu wrth roi sancsiwn, a fyddai 
penderfyniad o'r fath yn dorri ar hawliau uwch rhyddid i lefaru y cynghorydd hwnnw o 
dan Erthygl 10 o'r ECHR.  

4.10  Mae'r Canllawiau yn nodi proses pum cam ar gyfer Tribiwnlys i'w dilyn wrth 
benderfynu ar sancsiwn: 

 Asesu difrifoldeb y toriad o’r Cod a'r canlyniadau i unigolion a / neu'r Cyngor 

 Nodi'r math cyffredinol o sancsiwn sy'n fwyaf tebygol o fod yn briodol i'r toriad 

 Ystyried unrhyw ffactorau gwaethygol neu liniaru 

 Ystyried unrhyw addasiadau pellach sy'n angenrheidiol 

 Cadarnhau'r penderfyniad ar sancsiwn a chynnwys esboniad o'r sancsiwn a 
roddir 



4.11  Mae paragraffau 34 i 66 o'r canllawiau yn rhoi esboniad manwl pellach ar sut y dylid 
mynd i’r afael â'r pum cam hyn, gan gynnwys cyngor ar sut i asesu difrifoldeb toriad 
o’r Cod. Dylid ystyried natur a maint y toriad, bwriadau'r cynghorydd, unrhyw 
doriadau blaenorol a chanlyniadau'r toriad ar gyfer y Cyngor neu unrhyw unigolion yr 
effeithir arnynt gan y toriad. 

4.12  Wrth ystyried sancsiwn, dylai Tribiwnlysoedd ddechrau trwy ystyried priodoldeb 
sancsiynau a fydd yn cael yr effaith leiaf. Mae paragraffau 36 i 38 yn rhoi 
enghreifftiau o ymddygiad sy'n debygol o arwain at sancsiynau llymach. 

4.13  Mae'r Canllaw i'w groesawu gan ei fod yn rhoi strwythur i ystyried sancsiynau ac 
mae'n debygol o gynorthwyo nid yn unig aelodau'r APW ond hefyd aelodau 
pwyllgorau safonau lleol sy'n delio â materion o'r fath yn anaml. 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 Nid oes angen penderfyniad. 

6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  

Nid oes angen asesiad o'r effaith ar les ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

 Mae'r adroddiad hwn yn ceisio barn y Pwyllgor ar y Canllawiau. Nid oes unrhyw 
ymgynghoriadau eraill wedi'u cynnal. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

Mae perygl y byddai diffyg cysondeb ar draws Cymru, heb y Canllawiau, wrth 
benderfynu ar sancsiynau mewn achosion o'r fath. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 Adran 8 o Gyfansoddiad y Cyngor Sir. 


