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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 Mae’r adroddiad yn ymwneud â’r weithdrefn a gaiff ei mabwysiadu gan y Cyngor ar 
gyfer cynnal gwrandawiadau gan y Pwyllgor Safonau yn ymwneud â honiadau o 
dorri’r Cod Ymddygiad. 

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

 I sicrhau fod y weithdrefn a gaiff ei mabwysiadu gan y Cyngor yn gyson gyda'r 
Canllaw ar Gosbau a gyflwynwyd gan Banel Dyfarnu Cymru. 

3.  Beth yw’r Argymhellion? 

 Fod y Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau a awgrymwyd i’r weithdrefn fel nodwyd yn 
Atodiad 1 i’r adroddiad hwn ac yn argymell unrhyw welliannau y mae’n eu hystyried 
yn briodol i’r Cyngor ar gyfer eu hymgorffori yn y Cyfansoddiad. 

4. Manylion yr Adroddiad 

Yn ei gyfarfod ar 21 Medi 2018 derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar y Canllaw ar 
Gosbau a gyflwynwyd ac a gyhoeddwyd gan Banel Dyfarnu Cymru i gynorthwyo 
Aelodau'r Panel wrth iddynt benderfynu ar y cosbau priodol. 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu gweithdrefn ar gyfer ymdrin â honiadau a wneir fod 
Cynghorwyr wedi torri'r Cod Ymddygiad ac yn cael eu cyfeirio ar y Pwyllgor Safonau.  

Mae gweithdrefn y Cyngor wedi ei atodi fel Atodiad 1. 

Wrth ystyried y Canllaw ar Gosbau gofynnodd y Pwyllgor fod y Swyddog Monitro yn 
adolygu'r weithdrefn yng ngoleuni'r Canllaw ar Gosbau ac yn adrodd yn ôl ar unrhyw 
newidiadau a awgrymir o ganlyniad i'r adolygiad hwnnw. 

Mae’r copi o’r weithdrefn sydd wedi ei hatodi fel Atodiad 1 yn cynnwys rhai gwelliannau 
a awgrymir wedi eu hamlygu mewn coch. Mae’r gwelliannau hyn yn cynnwys 
datganiad o egwyddorion gwaelodol i’w gweithredu gan y Pwyllgor wrth iddo ystyried 
unrhyw faterion sy’n cael eu dwyn ger bron ar gyfer gwrandawiad. Mae’r egwyddorion 
gwaelodol hyn yn gyson gyda’r rhai a nodir ar gyfer Panel Dyfarnu Cymru yn ei Ganllaw 
ar Gosbau. Caiff yr egwyddorion hyn eu gosod o dan benawdau Tegwch, Budd y 
Cyhoedd, Cymesuredd, Cysondeb, Cydraddoldeb a Didueddrwydd a Hawliau Dynol. 



Hefyd ychwanegwyd ym mharagraff 46 gyfeiriad penodol i’r Pwyllgor ystyried y 
Canllaw ar Gosbau wrth drafod a’r angen i’r Pwyllgor ddefnyddio proses bum cam wrth 
benderfynu ar gosb. 

Gofynnir i’r Pwyllgor drafod y rhain ac unrhyw welliannau eraill y maent yn eu hystyried 
yn briodol i'r weithdrefn.  

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

 Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau Corfforaethol. 

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

 Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

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

Nid oes gofyniad am asesiad mewn perthynas â’r adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgor Craffu ac eraill? 

Ni chynhaliwyd ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor Craffu ac eraill. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Nid oes goblygiadau ariannol arwyddocaol o ganlyniad I’r adroddiad hwn 

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

 Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 Adran 8 o Gyfansoddiad y Cyngor. 

  


