
Cyngor Sir Ceredigion 
 

Pwyllgor Moeseg a Safonau 
 

Dyletswydd Arweinwyr Grwpiau o ran Adrodd 
1. Mae Arweinwyr Grwpiau yn destun dwy ddyletswydd statudol newydd: 

i. Cymryd camau rhesymol i hybu a chynnal safonau ymddygiad uchel 
gan aelodau o'r grŵp 

ii. Cydweithredu â’r Pwyllgor Safonau wrth arfer swyddogaethau'r pwyllgor 
safonau. 
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2. O dan gôd ymddygiad y Cynghorwyr, gellid ystyried bod arweinwyr grwpiau sy’n 
methu â chyflawni’r dyletswyddau yn dwyn anfri ar eu swydd; 
Nid yw’r ddyletswydd yn gwneud arweinwyr grwpiau yn atebol am ymddygiad eu 
haelodau. 

 
3. Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan ddyletswydd i:   

a) fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau gwleidyddol y cyngor gyda’u 
dyletswyddau, a hefyd  

b) cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y cyngor ynghylch materion sy'n ymwneud â'r 
dyletswyddau hynny. 
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4. Hefyd mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan ddyletswydd i baratoi adroddiad 

blynyddol sydd: 

a) yn gorfod cynnwys asesiad y pwyllgor o’r graddau y mae arweinwyr y 
grwpiau gwleidyddol ar y cyngor wedi cydymffurfio â'u dyletswyddau, a  

b) gall yr adroddiad gynnwys argymhellion neu sylwadau am hyd a lled y 
gydymffurfiaeth â'r dyletswyddau newydd hyn. 
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5. Mae'r canllawiau drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar y dyletswyddau 
newydd yn awgrymu'r camau y gellid eu cymryd gan Arweinwyr Grwpiau i 
gyflawni'r rhwymedigaethau hyn; 
Nid yw “camau rhesymol” a “safonau da” wedi cael eu diffinio hyd yma. 

 



6. Rhaid i arweinwyr grwpiau ystyried Canllawiau Llywodraeth Cymru. 
 

7. Mae Arweinwyr Grwpiau eisoes yn cymryd camau i atal materion rhag dwysáu/ 
rhoi stop ar broblemau yn gynnar.  Mae'r rhain yn anffurfiol ac yn gyfrinachol ac 
felly ni ddylid eu hadrodd yn gyhoeddus nac i unigolion; 
 

8. Mae'r templed isod yn seiliedig ar enghreifftiau yng Nghanllawiau Llywodraeth 
Cymru i atgoffa arweinwyr grwpiau am y materion sydd i'w cynnwys yn eu 
hadroddiadau; 
 

9. Er mwyn i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau gadw’n annibynnol ar faterion 
gweithredol, bydd yn gofyn i Arweinwyr Grwpiau adrodd unwaith y flwyddyn.  
 

10. Byddai’n syniad i Gadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau gwrdd ag arweinwyr y 
grwpiau o dro i dro i gadw golwg ar ymddygiad yn gyffredinol. Hefyd gall y 
Cadeirydd ofyn am farn y Swyddog Monitro. 
 

11. Os oes materion eraill o bwys yn codi yn ystod y flwyddyn, neu faterion a allai 
gael eu codi gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau, megis cael sicrwydd gan 
Arweinwyr Grwpiau, mae modd rhoi gwybod i'r Swyddog Monitro am y rhain a 
bydd hi/ef yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor Moeseg a Safonau; 
 

12. Bydd Arweinwyr y Grwpiau yn paratoi eu hadroddiad ar gyfer y cyfarfod o’r 
Pwyllgor Moeseg a Safonau cyntaf a fydd ar gael ar ôl 1af Ebrill bob blwyddyn; 
 

13. Ni fydd yr adroddiad yn sôn am achosion penodol a bydd yn cyfeirio at y math o 
gamau a gymerwyd; 
 

14. Bydd y Pwyllgor wedyn yn cwrdd ag arweinydd pob grŵp yn anffurfiol i gnoi cil 
dros eu hadroddiad.  Hefyd gall y Pwyllgor ofyn am farn y Swyddog Monitro. 
 

15. Gall y Pwyllgor roi adborth anffurfiol i arweinwyr grwpiau  
 

16. Bydd adroddiad blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cynnwys: 
a) crynodeb byr o'r camau a gymerwyd gan arweinwyr grwpiau i gyflawni'r 

ddyletswydd, 
b) ei farn ynghylch a wnaed digon,  
c) unrhyw argymhellion ynglŷn â'r hyn y gall arweinwyr grwpiau ei wneud i 

gyflawni eu dyletswyddau, 
d) unrhyw argymhellion ynglŷn â'r hyn y gellir ei wneud i gadw tystiolaeth o 

gamau arweinwyr grwpiau,  
e) unrhyw argymhellion o ran yr hyn y gellir ei wneud i wella'r drefn o 

adrodd, 



f) pa hyfforddiant ychwanegol sydd ei angen, os oes yna o gwbl, 
g) unrhyw ddarnau o waith a allai gael eu gwneud yn y dyfodol, ac ati. 

 
17. Cyflwynir adroddiad blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau i’r 

Cyngor yn y cyfarfod nesaf fydd ar gael ar ôl i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
ystyriaeth iddo.  



 
Hyrwyddo Cydymffurfiaeth â’r Côd Ymddygiad 

I’w lenwi gan y Swyddog Monitro  
Adroddiad 
gan: 
 

 

Grŵp 
Gwleidyddol: 
 

 

Nifer yr 
Aelodau: 

 Nifer sydd wedi cael 
hyfforddiant ar y Côd:  

X (Y%) 

  
Ar gyfer y 
cyfnod: 
 

 

  
Nifer, Ffynhonnell a Lefel y Cwynion 

 
Datrys yn lleol   Anffurfiol 

   
Ombwdsmon/ Panel Dyfarnu 
Cymru 

Cyhoedd 
 

     

Swyddogion 
 

     

Cynghorwyr 
 

     

  
 
 
 

Camau a gymerwyd i Hyrwyddo Cydymffurfiaeth 
(i’w lenwi gan Arweinydd y Grŵp) 

  
Cynnwys materion megis: 

- arddangos ymrwymiad personol i gyfleoedd datblygu neu hyfforddiant 
perthnasol ynghylch cydraddoldeb a safonau, a mynychu cyfleoedd o’r fath;  

- annog aelodau’r grŵp i fynychu cyfleoedd datblygu neu hyfforddiant perthnasol 
ynghylch cydraddoldeb a safonau;  

- sicrhau bod enwebeion i bwyllgor wedi derbyn yr hyfforddiant a argymhellir ar 
gyfer y pwyllgor hwnnw;  

- gosod esiampl; 
- defnyddio eu dylanwad i hybu diwylliant cadarnhaol; 

 



 
 
 
 
 
 

 
- hybu moesgarwch a pharch o fewn cyfathrebiadau a phwyllgorau’r Grŵp ac ym 

mhwyllgorau ffurfiol y Cyngor;  
- mynd i'r afael â materion cyn gynted ag y byddant yn codi; 
- hybu gweithdrefnau datrys anffurfiol yn y Cyngor, a gweithio gyda’r Pwyllgor 

Moeseg a Safonau a’r Swyddog Monitro i ddod i ddatrysiad yn lleol;  
- hybu diwylliant o fewn y Grŵp sy’n cefnogi safonau uchel o ran ymddygiad ac 

uniondeb;  
- mynychu cyfarfod o Bwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor os gofynnir iddynt 

wneud hynny er mwyn trafod materion yn ymwneud â’r Côd Ymddygiad;  
- mynychu cyfarfodydd o bryd i’w gilydd gyda'r Swyddog Monitro ac arweinwyr 

grwpiau eraill;  
- mynychu cyfarfodydd rhwng y Swyddog Monitro ac aelodau’r grŵp parthed y 

Côd Ymddygiad, yn ôl yr angen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- gweithio i weithredu unrhyw argymhellion gan y Pwyllgor Safonau ynghylch 

gwella safonau;  
- cydweithio ag arweinwyr grŵp eraill, o fewn rheswm, i gefnogi gyda’i gilydd 

safonau ymddygiad uchel o fewn y Cyngor.  
- Gweithio'n adeiladol gyda’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Swyddog Monitro i 

nodi'r gofynion hyfforddi ar eu cyfer nhw eu hunain ac aelodau eu grŵp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


