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Disgrifiad o rôl Aelod o Bwyllgor Safonau 

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

mewn perthynas â holl gynghorau cymuned 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 Gweithredu fel aelod o’r Pwyllgor Safonau a'i helpu i gyflawni ei rôl trwy: 

o hyrwyddo a chynnal safonau uchel ymddygiad gan gynghorwyr ac aelodau 

cyfetholedig; 

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

Aelodau; 

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

o monitro gweithrediad y Côd Ymddygiad Aelodau; 

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

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

o caniatáu goddefebau i gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig; 
o ymdrin ag unrhyw adroddiadau o dribiwnlys achos neu dribiwnlys achos dros dro ac 

unrhyw adroddiad oddi wrth y Swyddog Monitro ar unrhyw fater a gyfeiriwyd at y 
swyddog hwnnw gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

o gweithredu’r swyddogaethau hyn mewn perthynas ag aelodau etholedig a 
chyfetholedig Cyngor Gwynedd ac aelodau cynghorau cymuned Gwynedd. 

 

      Deall materion technegol, gweithdrefnol a chyfreithiol i gyfrannu mewn modd teg a 
chywir i waith y Pwyllgor. 
 

 Gweithredu mewn modd trylwyr, amhleidiol a gwrthrychol a di-duedd wrth  
 ymdrin a’r materion sydd gerbron y pwyllgor. 

  

 Dangos annibyniaeth ac amhleidioldeb mewn hybu, cynnal a gwella trefniadau  
           moesegol o fewn Cyngor Gwynedd a chynghorau  cymuned y sir. 
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2.2 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a phenderfynu ar faterion 
 

 Cymryd rhan yn effeithiol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Safonau. 

 Dod i benderfyniadau doeth a chytbwys (yn ôl amodau gorchwyl y Pwyllgor) sy'n 
cyd-fynd â gofynion y gyfraith, y cyfansoddiad a pholisïau perthnasol. 

2.3 Llywodraethu mewnol, safonau moesegol a chysylltiadau 
 

 Diogelu ansawdd penderfyniadau'r Pwyllgor a gofalu eich bod yn cyflawni'ch rôl 
fel aelod ohono trwy gadw at Côd Ymddygiad Aelodau a gofynion 
cyfansoddiadol a chyfreithiol eraill. 

 Hyrwyddo a hwyluso llywodraethu da yn y Cyngor. 

 Deall amryw rolau cynghorwyr, swyddogion a phobl allanol sy'n gweithredu yn y 
maes mae'r Pwyllgor yn gyfrifol amdano. 

 
 

3. I gyflawni ei rôl yn ôl y disgrifiad, bydd aelod o Bwyllgor Safonau angen: 
 

3.1 Deall swyddogaeth y Pwyllgor Safonau 
 

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

cwynion. 

 Deall y gyfraith,Y Cyfansoddiad  a Polisiau mewn perthynas ag ymddygiad aelodau’r 

Cyngor  

 Deall y gyfraith,Y Cyfansoddiad  a Polisiau mewn perthynas ag ymddygiad aelodau  

Cynghorau Cymuned 

 Deall swyddogaethau cynghorwyr a swyddogion. 

 Mynychu hyfforddiant perthnasol 

 

3.2 Cymryd rhan mewn Cyfarfodydd, a phenderfynu 

 

 Bod yn onest, gan weithredu'n ddiduedd beth bynnag fo'i farn bersonol. 

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

      gyfraith  

 Gallu gwrando, a rhoi pob ystyriaeth a pharch i sylwadau pobl eraill. 

 Gallu dehongli gwybodaeth  

 Monitro gweithrediad y Côd Ymddygiad Aelodau. 

 Bod yn barod i fod yn atebol i’r cyhoedd. 
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3.3 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau 

 Gwybod a deall y Côd Ymddygiad Aelodau a'r protocolau. 

 Gwybod gwerthoedd y Cyngor ac ymroi iddyn nhw. 
 

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


