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Cylch Gorchwyl Pwyllgor Safonau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 
 
Cylch Gwaith 
 
Mae gan Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) Bwyllgor 
Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad gan ei 
aelodau.   
 
Mae gan y Pwyllgor Safonau amrywiaeth o swyddogaethau yn ymwneud â 
Chod Ymddygiad yr Aelodau. Oni bai fod busnes yn mynnu fel arall, bydd y 
Pwyllgor yn cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn.  
 
Cyfansoddiad 
 
Bydd y Pwyllgor Safonau yn cynnwys dau Aelod o’r Awdurdod a phedwar o 
bobl annibynnol nad ydynt yn Aelodau nac yn Swyddogion ar yr Awdurdod, 
ac un o’r rheini fydd yn cadeirio’r pwyllgor. Nid oes raid i gynrychiolaeth ar y 
pwyllgor hwn gael yr un gyfran â chyfansoddiad gwleidyddol yr Awdurdod 
cyfan (Adran 53(10) Deddf Llywodraeth Leol 2000).  
 
Cyfnod swydd 
 
Cyfnod swydd yr Aelodau Annibynnol yw dim llai na phedair blynedd na dim 
mwy na chwe blynedd, ac mae’r Aelodau Annibynnol hyn yn gymwys i gael 
eu hailbenodi am gyfnod arall hyd at bedair blynedd.  
 
O ran aelodau’r Awdurdod ar bwyllgorau safonau, pedair blynedd yw 
cyfnod eu swydd neu’r cyfnod hyd nes bydd penodiad yr aelod hwnnw fel 
aelod o’r awdurdod hwnnw yn dod i ben, pa un bynnag yw’r byrraf. Bydd 
aelod o’r fath yn gorffen bod yn aelod o’r pwyllgor safonau hwnnw os yw’r 
aelod hwnnw yn gorffen bod yn aelod o’r awdurdod perthnasol dan sylw.  
 
Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd 
 
Rhaid i swyddi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd gael eu cyflawni gan yr 
Aelodau Annibynnol. Penodir yn y cyfarfod cyntaf o bob blwyddyn ariannol. 
Dylai cyfnod ethol y Cadeirydd a’r I s-Gadeirydd fod y byrraf o’u cyfnod sydd 
ar ôl neu 4- 6 mlynedd. 
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Swyddogaeth a phwrpas 
 
1 Hybu a chynnal safonau uchel o ymddygia gan aelodau’r awdurdod. 
 
2 Cynorthwyo aelodau’r awdurdod i gadw at god ymddygiad yr 

awdurdod. 
 
3 Cynghori’r awdurdod ar ddiwygio’r cod ymddygiad. 
 
4 Monitro gweithrediad y cod ymddygiad y mae’r awdurdod wedi’i 

fabwysiadu. 
 
5 Hyfforddi aelodau’r awdurdod a chynghori ynghylch materion 

ymddygiad yn gyffredinol. 
 
6 Pan fo’r statud yn caniatáu, trefnu goddefeb i siarad a/neu bleidleisio 

pan fo gan aelod fuddiant. 
 
7 Derbyn a gweithredu cyngor gan Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru a/neu argymhellion gan unrhyw banel dyfarnu neu 
dribiwnlys achos.     

 
8 Pan fo’r statud yn caniatáu, derbyn adroddiadau a chwynion am 

aelodau, cynnal neu oruchwylio ymchwiliadau priodol a gwneud 
argymhellion priodol i’r awdurdod. 

 
9 Derbyn adroddiadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru am honiadau o gamweinyddu neu honiadau am dorri’r cod 
ymddygiad, a gwneud argymhellion priodol. 

 
10 Arfer pwerau neu ddyletswyddau a geir neu a osodir ar bwyllgorau 

safonau o bryd i’w gilydd gan ddeddfwriaeth. 
 
Pwerau a ddirprwyir i’r Pwyllgor 
 
11 Penderfynu ynghylch cwynion Cam 3 am y Gwasanaeth, yn unol â 

Threfn Gwyno’r Awdurdod. 
 
12 Pwerau dirprwyedig am unrhyw fater o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor 

ac eithrio pan fo hyn yn ymwneud â gwariant nad oes cyllideb wedi’i 
chymeradwyo ar ei gyfer. 
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Cworwm 
 
Y cworwm fydd y canlynol o leiaf: 
 
(i) tri aelod yn bresennol, gan gynnwys y cadeirydd; a 
 
(ii) aelodau annibynnol yw hanner yr aelodau sy’n bresennol (gan gynnwys y 

cadeirydd). 
 
Pleidleisio 
 
Caiff penderfyniadau’r Pwyllgor eu gwneud gan fwyafrif o’r pleidleisiau sy’n 
cael eu bwrw gan yr aelodau sy’n bresennol yn y cyfarfod. Yn achos nifer 
gyfartal o bleidleisiau, bydd gan y sawl sy’n llywyddu yn y cyfarfod hawl i 
gael ail bleidlais fwrw. 
 
Amlder y cyfarfodydd 
 
Oni bai fod busnes yn mynnu fel arall, bydd y Pwyllgor yn cwrdd o leiaf 
ddwywaith y flwyddyn. Bydd y Swyddog Monitro neu’r cynrychiolydd a 
enwebwyd yn mynychu’r cyfarfod. 
 
Cofnodion cyfarfodydd 
 
Caiff cofnodion pob cyfarfod eu cofnodi a’u llofnodi gan y Cadeirydd. 
Cofnodir unrhyw benderfyniadau, gan gynnwys y rheswm dros 
benderfyniadau o’r fath, a bydd buddiannau’n cael eu datgan. 
 
Adrodd 
 
Bydd y Pwyllgor yn paratoi adroddiad blynyddol, i’w gyflwyno i Awdurdod 
Tân ac Achub Gogledd Cymru.   
 
Adolygu’r cylch gorchwyl 
 
Caiff y cylch gorchwyl ei adolygu bob blwyddyn. 
 
(Fel y darparwyd gan Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001; a 
Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygio) 2006). 
 
 
 


