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Disgrifiad o rôl Cadeirydd Pwyllgor Safonau 

(Mae’r Pwyllgor yn hyrwyddo, cynnal a gwarchod safonau ymddygiad Aelodau o fewn y Cyngor ac 

mewn perthynas â holl gynghorau cymuned Gwynedd).   

Aelod annibynnol allanol sydd yn cadeirio,r Pwyllgor Safonau, nid Cynghorydd Cyngor Gwynedd. 

 

  
 

 Egwyddorion ymddygiad aelodau  
 

  Agwedd agored a thryloyw 
  Gonestrwydd 
  Goddefgarwch a pharch 
  Cydraddoldeb a thegwch 
  Derbyn gwahaniaethau diwylliannol 
  Cynaliadwyedd 
  Cynnal y gyfraith 

 

1 Atebolrwydd 

 I'r Cyngor Llawn 
 

2 Rôl, diben a gweithgarwch 
 

2.1 Arwain a chyfeirio 

 

 Rheoli cyfarfodydd mewn modd hyderus ac effeithiol i hwyluso awyrgylch 

cynhwysol a chyfranogol sy’n arwain at benderfyniadau eglur. 

 Amlygu agwedd didwyll  a diduedd wrth weithredu, gan dderbyn cyngor 

proffesiynol, ac ymateb iddo. 

 Gweithredu yn unol â gofynion y Cyfansoddiad a’r deddfau a pholisïau perthnasol. 

  Gweithredu rheolau trafod perthnasol yn unol â’r Cyfansoddiad 
  Gofalu bod y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn unol â pholisi Iaith Cyngor Gwynedd i 

hybu defnydd o’r iaith Gymraeg. 
  Cadeirio cyfarfodydd yn unol â rheolau gweithdrefn cyfansoddiadol Cyngor 

Gwynedd. 
  Bod yn llysgennad i’r Pwyllgor gan feithrin dealltwriaeth o’i waith. 

 

2.2 Rheoli cyfarfodydd yn effeithiol 

 

 Cydweithio gyda’r swyddogion i gytuno rhaglen a nôd ac amcanion eglur i bob cyfarfod 

 Rheoli’r ffordd mae’r cyfarfod yn mynd rhagddo, gan ofalu bod amcanion y cyfarfod yn 
cael eu cyflawni a bod pawb yn cadw at Côd Ymddygiad Aelodau, y rheolau gweithdrefn 
a gofynion cyfansoddiadol eraill (gan gadw mewn cof bod ambell bwyllgor yn cael ei we 
ddarlledu) 

 Gofalu bod y gwaith paratoi priodol yn cael ei wneud ymlaen llaw (sy’n cynnwys, fel sy’n 
briodol, cyfarfodydd paratoi neu friffio, egluro rolau aelodau’r pwyllgor, swyddogion a 
mynychwyr eraill, amserlennu) 
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 Gofalu bod pawb sy’n cymryd rhan yn y cyfarfod yn cael cyfle i gyfrannu’n briodol, ac yn 
derbyn ymatebion priodol 

 Gofalu bod y Pwyllgor yn glir ar ei benderfyniad a chrynhoi unrhyw gynigion a’r 
rhesymau dros y penderfyniad 
 

2.3 Cyfranogiad a datblygiad aelodau’r Pwyllgor 
 

 Annog perfformiad uchel gan bob aelod o’r Pwyllgor 

 Asesu perfformiad torfol y Pwyllgor a hwyluso gweithgareddau datblygu priodol a/neu 
gymryd y camau priodol. 

 

2.4 Arwain y Pwyllgor wrth gyflawni ei rôl ynglŷn â: 

 hyrwyddo a chynnal safonau uchel ymddygiad gan gynghorwyr ac aelodau 

cyfetholedig; 

 cynorthwyo'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig i gadw at Côd Ymddygiad Aelodau; 

 cynghori'r Cyngor am fabwysiadu neu ddiwygio Côd Ymddygiad Aelodau; 

 monitro hynt Côd Ymddygiad Aelodau; 

 cynghori a hyfforddi cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig (neu drefnu iddynt gael eu 

hyfforddi) am faterion sy'n berthnasol i’r Côd Ymddygiad Aelodau;   

 caniatáu eithriadau i gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig; 

 ymdrin ag adroddiadau tribiwnlys neu dribiwnlys cyfamserol ac adroddiadau Swyddog 
Monitro'r Cyngor am unrhyw fater mae'r swyddog hwnnw wedi'i roi gerbron 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; 

 cyflawni swyddogaethau ynglŷn â Chynghorau Cymunedol a'u haelodau 
 
 
 

 Is-gadeirydd 

  

 Cyflawni dyletswyddau'r Cadeirydd pan fo'n absennol. 

 Cynorthwyo'r Cadeirydd mewn dyletswyddau penodol yn ôl yr angen. 
 
 

 

3. I gyflawni ei rôl yn ôl y disgrifiad, bydd Cadeirydd Pwyllgor Safonau  angen: 

 
3.1 Deall swyddogaeth y Pwyllgor Safonau  
 

 Deall diben a swyddogaeth y Cyngor, y Pwyllgor Safonau a’r trefniadau adrodd 

cwynion. 

 Deall swyddogaeth y Pwyllgor. 

 Deall y gyfraith a’r Cyfansoddiad mewn perthynas ag ymddygiad. 

 Deall swyddogaethau Cynghorwyr a swyddogion. 

 Deall saith egwyddor Nolan. 

 Sgiliau arwain. 

 Gallu rheoli gwaith y Pwyllgor. 

 Dangos gwrthrychedd drwy gymryd penderfyniadau annibynnol ar sail tystiolaeth a’r 

cyfrifoldeb cyfreithiol. 
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 Bod yn  barod i fod yn atebol i’r cyhoedd. 

 Mynychu hyfforddiant perthnasol 

3.2 Rheoli cyfarfodydd yn effeithiol 

 Deall a defnyddio protocolau cyfarfodydd, Côd Ymddygiad Aelodau, rheolau 

sefydlog a gofynion cyfansoddiadol eraill. 

 Gallu llywio cyfarfodydd yn effeithiol, gan reoli'r agenda a chyflawni'r nodau. 

 Gallu hwyluso trafodaethau effeithiol. 

 Gallu gwrando a holi'n effeithiol. 

3.3 Ymglymiad a datblygiad aelodau'r Pwyllgor 

 Deall swyddogaeth y Pwyllgor Safonau a sgiliau ei aelodau. 

 Gallu helpu'r Pwyllgor a'i aelodau i asesu'r hyn sydd wedi'i gyflawni. 

 Gallu nodi unrhyw anghenion o ran hyfforddi a datblygu, hybu gweithgareddau 

dysgu a datblygu priodol a chymryd rhan ynddyn nhw. 

 

 3.4   Hyrwyddo swyddogaeth y Pwyllgor Safonau 

 Gweithredu'n llysgennad dros y Pwyllgor, gan helpu pobl i ddeall ei rol. 

 Deall materion technegol, gweithdrefnol a chyfreithiol i oruchwylio swyddogaethau'r 

Pwyllgor mewn modd teg a chywir. 

 Gofalu bod y Pwyllgor yn gweithio mewn modd trylwyr, amhleidiol a gwrthrychol wrth 

ymarfer ei swyddogaethau 

 

 

 
 
NODER:  Mae’r disgrifiad rôl a’r gofynion sgiliau uchod yn ychwanegol i’ch disgrifiad rôl a’r 
gofynion sgiliau fel aelod o’r Pwyllgor Safonau 
  
 
Enw Llawn:_____________________________________________________________________ 
 
Arwyddwyd:____________________________________________________________________ 
 
Dyddiad:_______________________________________________________________________ 


