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Awdur Swyddog Monitro  
 

 
Cefndir  
 
1.Mae naw aelod ar y Pwyllgor Safonau, sef  
 

 5 ‘Aelod Annibynnol’ (h.y. aelodau sydd heb unrhyw gysylltiad â 
llywodraeth leol) 

 1 ‘Aelod Cymunedol’ sy’n aelod o un o gynghorau cymuned Gwynedd 
(ond heb fod yn aelod o Gyngor Gwynedd) 

 3 “Aelod Etholedig” o Gyngor Gwynedd. 
 
2. Yn sgil yr etholiad mae 3 lle gwag ar y pwyllgor ar gyfer “Aelod Etholedig” o 
Gyngor Gwynedd.  Yn ychwanegol mae sedd yr “Aelod Cymunedol” hefyd yn 
wag wedi i gyfnod olaf y Cyng. David Clay ddirwyn i ben. 
 
Aelodau Etholedig 
 
3. Y drefn benodi, sydd wedi ei chymeradwyo gan y Cyngor Llawn, yw i’r 
Swyddog Monitro ysgrifennu at bob aelod o’r Cyngor i wahodd ceisiadau a’u 
cyflwyno’r i’r Grŵp Busnes am ystyriaeth.  Cyflwynir argymhelliad y Grŵp 
Busnes i’r Cyngor sydd â’r hawl i wneud y penodiad. 
 
4. Penodir aelodau i’r Pwyllgor, nid ar sail cydbwysedd gwleidyddol, ond drwy 
ystyried y meini prawf  a sefydlwyd gan y Cyngor.  Mae gosod y meini prawf 
hyn yn ofyniad statudol ac atodir copi ohonynt fel Atodiad 1. 
 
5. Ysgrifennwyd at holl aelodau’r Cyngor ar 16 Mai 2017 yn gofyn am 
geisiadau erbyn 26 Mai fan hwyraf. 
 
6. Derbyniwyd un cais ar gyfer ystyriaeth gan y Grŵp Busnes sef oddi wrth y 
Cynghorydd Dewi Roberts, Abersoch. Mae’r Grŵp Busnes  wedi cytuno i 
argymell ei benodi fel Aelod Etholedig o’r Pwyllgor Safonau. 
 
 
Aelod Cymunedol. 
 
7, Er bod gwaith cychwynnol wedi ei wneud i baratoi’r  tir cyn yr etholiad 
cysylltwyd yn ffurfiol a phob Cyngor Cymuned yn y Sir wedyn yn ceisio 
enwebiadau ar gyfer y swydd yma. Yn ogystal ymgynghorwyd gyda Unllais 
Cymru ar y broses.. 
 



8. Penderfynodd y Cyngor ar drefn benodi yn 2012, ac atodir manylion y drefn 
honno yn Atodiad 1. Dilynir y drefn yma ar gyfer penodi Aelod Cymunedol  ac 
mae panel o’r Pwyllgor Safonau yn cyfarfod ar y 12fed o Fehefin i gyfweld yr 
ymgeiswyr. Rhoddi’r argymhelliad i’r Cyngor yn sgil y cyfweliadau yma. 
 
 
Argymhelliad 
 
Penodi'r Cynghorydd Dewi Roberts, Abersoch i weithredu fel Aelod Etholedig 
o’r Pwyllgor Safonau am oes  y Cyngor. 
 
Penodi’r cynghorydd cymuned a argymhellir gan y Panel fel Aelod  
Cymunedol o’r Pwyllgor Safonau. 
 
  



Atodiad 1 
 

Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau  
 

 
Penderfynodd y Cyngor ar 01/03/12 fel a ganlyn: 
 
(i) Cadarnhau’r Meini Prawf atodedig ar gyfer penodi aelodau i’r Pwyllgor Safonau; 
 
(ii) Dirprwyo’r hawl i’r Swyddog Monitro i sefydlu Panel Ymgynghorol i ystyried 
ceisiadau i fod yn aelod annibynnol o’r Pwyllgor Safonau pryd bynnag bydd lle 
gwag yn codi; 
 
(iii) Dirprwyo’r hawl i’r Swyddog Monitro ysgrifennu at holl aelodau cymwys y Cyngor 
pryd bynnag bydd lle gwag yn codi ar y Pwyllgor Safonau i aelod etholedig, ac i 
gyflwyno’r ceisiadau i’r Grŵp Busnes; 
 
(iv) Dirprwyo’r hawl i’r Swyddog Monitro sefydlu panel o blith aelodau’r Pwyllgor 
Safonau i ystyried ceisiadau i fod yn Aelod Pwyllgor Cymunedol pryd bynnag bydd 
angen penodi aelod newydd o’r fath. 
 
 
Meini Prawf ar gyfer Penodi aelodau i’r Pwyllgor Safonau 
 
Bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddangos annibyniaeth ac amhleidioldeb wrth gynorthwyo’r 
Pwyllgor Safonau mewn hybu, cynnal a gwella trefniadau moesegol o fewn Cyngor 
Gwynedd a chynghorau cymuned/tref y sir. 
 
Bydd gwaith y Pwyllgor yn golygu bod yn rhaid i’r aelodau feddu ar y nodweddion a 
sgiliau canlynol:- 
 

 Sgiliau gwrando; 

 Y gallu i ddeall a phwyso tystiolaeth; 

 Y gallu i ffurfio barn wrthrychol a’i hesbonio drwy gyfeirio at y dystiolaeth; 

 Sgiliau gweithio mewn tîm; 

 Parchu pobl eraill a dealltwriaeth o ystyriaethau gwahaniaeth; 

 Disgresiwn; 

 Uniondeb Personol. 
 
 
Meini Prawf ychwanegol i aelodau annibynnol 
 
Nid oes angen gwybodaeth fanwl o lywodraeth leol er y byddai o fantais pe bai 
diddordeb gan ddarpar ymgeiswyr mewn materion sy’n berthnasol i fywyd a 
gwasanaethau cyhoeddus.  Yn ogystal, y mae’n rhaid i aelodau annibynnol:- 
 

 Fod yn gymwys i gael eu dethol yn aelod annibynnol. 

 Fod yn uchel eu parch o fewn y gymuned: 

 Allu rhoi’r amser angenrheidiol i’r dyletswyddau a bod ar gael ar fyr rybudd; 

 Allu darparu dau dystlythyr. 
 
Ystyrir y gallu i siarad Cymraeg yn fantais a chymerir i ystyriaeth cadw cydbwysedd 
sgiliau, rhinweddau a medrusrwydd ar y Pwyllgor, yn ogystal â’r angen i gynrychioli’r 
gymuned yn gyfan gwbl a chyflawni cynrychiolaeth ddaearyddol. 

 
 
 


