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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad yn ymwneud â chylch gorchwyl y Pwyllgor. 

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

2.1. Ceisio barn y pwyllgor ar y cylch gorchwyl ac a oes angen eu diwygio. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried cylch gorchwyl cyfredol y Pwyllgor sydd ynghlwm fel 

Atodiad 1 i'r adroddiad hwn ac unrhyw newidiadau a allai fod yn ofynnol. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Mae Cylch Gorchwyl cyfredol y Pwyllgor wedi'u cynnwys yng Nghyfansoddiad y 

Cyngor ac maent ynghlwm wrth yr adroddiad hwn fel Atodiad 1. 

4.2. Bydd angen diwygio'r cylch gorchwyl i gynnwys y dyletswyddau newydd a 

gyflwynwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, (y 

Ddeddf), sy'n ymwneud â rôl arweinwyr grwpiau gwleidyddol wrth gynnal 

safonau ymddygiad uchel yn eu grwpiau a llunio adroddiad blynyddol i'r Cyngor. 



 
 

4.3. O ystyried bod angen newid y cylch gorchwyl i adlewyrchu darpariaethau'r 

Ddeddf, mae'n amser priodol ystyried a oes angen unrhyw newidiadau pellach. 

4.4. Bydd y swyddog Monitro yn darparu adroddiad llafar yn y cyfarfod mewn 

perthynas â'r swyddogaethau a'r rolau y mae Pwyllgorau Safonau eraill mewn 

awdurdodau eraill yn eu cyflawni trwy gymhariaeth er mwyn i'r Pwyllgor ystyried 

a ddylid argymell newidiadau pellach ai peidio. 

4.5. Pe bai'r Pwyllgor o'r farn bod angen newidiadau i'r cylch gorchwyl, bydd yn 

rhaid i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio ystyried unrhyw 

newidiadau a argymhellir cyn eu cyflwyno i'r Cyngor i'w cymeradwyo. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1. Nid yw'r adroddiad yn cael unrhyw effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau 

corfforaethol. 

6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1. Nid oes unrhyw gostau'n uniongyrchol gysylltiedig â'r adroddiad hwn. 

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

7.1. Nid oes angen asesiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1. Ni fu unrhyw ymgynghoriadau â Chraffu. Fel y mae'r adroddiad yn awgrymu, os 

yw'r pwyllgor yn dymuno argymell unrhyw newidiadau i'r Cylch Gorchwyl bydd 

angen rhoi gwybod i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio am y 

rhain, ac os cânt eu cymeradwyo gan y Pwyllgor hwnnw bydd angen eu cyfeirio 

at y Cyngor Llawn i'w cymeradwyo gwneud y newidiadau angenrheidiol i 

Gyfansoddiad y Cyngor. 



 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes unrhyw oblygiadau uniongyrchol i'r adroddiad hwn o ran adnoddau. 

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

lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau'n gysylltiedig â'r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae gan y Pwyllgor hawl i ystyried ei gylch gorchwyl ei hun ac i wneud 

argymhellion yn eu cylch. Nid oes gan y Pwyllgor y pŵer i benderfynu diwygio'r 

cylch gorchwyl hwnnw gan y byddai hynny'n gyfystyr â newid yng 

nghyfansoddiad y Cyngor na all y Cyngor Llawn ei gymeradwyo ond yn dilyn 

argymhelliad gan y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio. 


