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CYNGOR CAERDYDD 
CARDIFF COUNCIL 
 
CAIS AM PENODI AELOD ANNIBYNNOL PWYLLGOR SAFONAU A 
MOESEG  
APPLICATION FOR THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT MEMBER 
STANDARDS & ETHICS COMMITTEE   
 
Unigolion sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer y swydd fel Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor 
Safonau a Moeseg Cyngor Caerdydd gofynnir i ddarparu'r wybodaeth ganlynol a fydd yn cael 
ei thrin yn hollol gyfrinachol am ac pwrpas y broses dethol hwn yn unig. Mae croeso i chi 
defnyddio tudalennau parhad os ydych yn dymuno ymhelaethu ar eich cais. 
 
Individuals who wish to be considered for the position of Independent Member of the Cardiff 
Council Standards & Ethics Committee are requested to provide the following information 
which will be treated in the strictest confidence and for the purpose of this selection process 
only.  Please feel free to use a separate continuation page if you wish to expand on your 
application. 
 
 

MANYLION Y SWYDD 
POST DETAILS 

 

Teitl y Swydd: AELOD ANNIBYNNOL PWYLLGOR SAFONAU A MOESEG   
Post Title: INDEPENDENT MEMBER OF STANDARDS & THICS COMMITTEE 
Y ffurflen i’w dychwelyd erbyn:   
To be returned by:  
 
PERSONOL 
PERSONAL 

Cyfenw: 
Surname: 

 
 

Llythrennau Cyntaf: 
Initials:  

Cyferiad: 
Address: 

 

 

 

 

Cod Post: 
Post Code: 
 

E-bost: 
Email: 
 

 
Rhif Ffôn Cartref: 
Home Telephone Number:  

Rhif Ffôn Symudol: 
Mobile Telephone Number: 
 

 
Rhif Ffôn Arall: 
Other Telephone Number: 

 

 
 
 

IMAC/AAPA/2016V1.0
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CRYNODEB O BROFIAD  
SUMMARY OF EXPERIENCE  
Rhowch fanylion o'ch profiad gan gynnwys gyrfa, cyhoeddus a gwaith gwirfoddol, ynghyd â natur eich 
galwedigaeth bresennol neu fwyaf diweddar. 

Please enter details of your experience including career, public and voluntary work, together with the nature of your 
current or most recent occupation. 
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ARBENIGEDD PERTHNASOL / SGILIAU  
RELEVANT EXPERTISE / SKILLS 
Gan gyfeirio at y Fanyleb Person neu Proffil Rôl amlinellwch unrhyw wybodaeth neu arbenigedd sydd gennych ym 
mhob un o'r meysydd hyn. 
 

With reference to the Person Specification or Role Profile, please outline any knowledge or expertise which you 
have in each of these areas. 
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Pam yr ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer penodiad fel Aelod Annibynnol o Pwyllgor Safonau a Moeseg 
a pha briodoleddau penodol ydych chi'n credu y byddech yn ei gynnig i'r rôl? 

 

Why do you wish to be considered for appointment as Independent Member of the Standards and Ethics 
Committee and what particular attributes do you believe you would bring to the role?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWYBODAETH GEFNOGOL  
SUPPORTING INFORMATION 
Rhowch unrhyw wybodaeth ychwanegol yr hoffech eu rhoi i gefnogi eich cais. 
 

Please provide any additional information you may wish to give in support of your application.  
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GEIRDAON 
REFERENCES 
Rhowch fanylion dau ganolwr  
Sylwch na fyddwn yn derbyn geirdaon gan berthnasau na chyfeillion.  

Please provide details of two referees.   
Please note that references are not accepted from relatives or friends. 
 Geirda 1/Reference 1: Geirda 2/Reference 2: 
Enw: 
Name:   
Enw’r Cyflogwr: 
Employers Name:   
Rhif, Enw’r Tŷ: 
No, House Name:   
Stryd: 
Street:   
Ardal: 
District:   
Tref, Dinas: 
Town, City:   
Cod Post: 
Post Code:   
E-bost: 
E-mail:   
Swydd: 
Position:   
Rhif Ffôn: 
Telephone Number:   
Nodwch eich perthynas â’r 
canolwr: 
Please state your relationship to 
the referee:  

  

 
CYFFREDINOL 
GENERAL 

Rhowch unrhyw ddyddiadau yn y dyfodol agos pan na fyddwch ar gael am 
gyfweliad. Ni allwn sicrhau y caiff cyfweliadau eu haildrefnu er hwylustod i chi. 

Please give any dates in the near future when you will not be available for 
interview. No guarantee is given that interviews will be rescheduled to 
accommodate your non availability. 

 

Sut y clywsoch chi am y swydd wag hon? 
Where did you find out about this vacancy? 
 

 
 

Cadarnhewch nad ydych yn perthyn i unrhyw Gynghorydd neu Uwch Swyddog 
o'r Cyngor.  
 
Please confirm that you are not related to any Councillor or Senior Officer of 
the Council.  
 

Ydw / Nac Ydw  

 

Yes / No 
 

Oes gennych chi unrhyw fuddiannau busnes neu fuddiannau eraill gan 
gynnwys aelodaeth neu aelodaeth gyswllt o unrhyw fudiad gwleidyddol neu o 
fath arall a allai achosi gwrthdaro gwirioneddol neu ymddangosiadol gyda 
dyletswyddau’r rôl yma? 

Do you have any business or other interests including membership or affiliation 
of any political or other organisation which would cause real or observed 
conflict with the duties and responsibilities of this role? 
 

Oes / Nac Oes  

 

 

Yes / No 
 
 
 
 



6 
 

 
 
TROSEDDAU 
CRIMINAL OFFENCES 
Mae Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gyflogwyr wahaniaethu yn erbyn cyn-
droseddwyr ar sail collfarnau sydd "wedi darfod". Mae hyn pan fydd person sydd wedi’i gael yn euog o drosedd 
wedi cwblhau cyfnod adsefydlu priodol.  Sylwer: Nid oes yn rhaid i chi roi gwybodaeth am gollfarnau sydd “wedi 
darfod” dan Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974. 
The Rehabilitation of Offenders Act 1974 makes it illegal for employers to discriminate against ex-offenders on the 
grounds of “spent” convictions.  These are where the person convicted of a criminal offence has completed an 
appropriate period of rehabilitation.  Note: You are not required to give any information on 'spent' convictions under 
the Rehabilitation of Offenders Act 1974.  
 
Ydych chi wedi'ch dyfarnu’n euog o unrhyw drosedd? (gan gynnwys troseddau 
gyrru): 
Have you been convicted of any criminal offence? (including driving offences): 
 

Ydw / Nac ydw 
Yes / No 
 

Os ydych chi, rhowch fanylion gan gynnwys natur y trosedd(au) a’r dyddiad(au): 
If yes, please give details including the nature of the offence(s) and the date(s): 
 
 

 
ANABLEDD 
DISABILITY 
Mae'r Cyngor Sir yn dymuno rhoi pob anogaeth i ymgeiswyr anabl a chynigir cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy'n 
ateb gofynion hanfodol y fanyleb person/proffil rol. Os gwahoddir chi am gyfweliad, byddwn yn gofyn a oes angen 
gwneud unrhyw drefniadau arbennig, er enghraifft sicrhau lleoliad hawdd mynd iddo neu ddehonglydd iaith 
arwyddion. 
The County Council wishes to give every encouragement to disabled job applicants and will offer an interview to all 
disabled candidates who meet the essential requirements of the person specification/role profile. If you are invited 
to interview we will ask you if you require any particular arrangements to be made, for example an accessible 
venue or a sign language interpreter. 
 
Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl?                   Ydw / Nac ydw 
Do you identify as a disabled person?                                  Yes / No 
 
 
 
 
DEDDF DIOGELU DATA 1998 
DATA PROTECTION ACT 1998 
Bydd unrhyw ddata a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei brosesu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data, ac 
wrth ei roi rydych chi'n cytuno i'r Cyngor brosesu'r data at y diben y'i rhoddwyd. Bydd pob gwybodaeth bersonol a 
roddir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac ond yn cael ei defnyddio gan y Cyngor neu ei datgelu i eraill at ddiben 
a ganiateir gan y gyfraith yn unig. 
Any data supplied by you on this form will be processed in accordance with Data Protection Act requirements and 
in supplying it you consent to the Council processing the data for the purpose for which it is supplied. All personal 
information provided will be treated in the strictest confidence and will only be used by the Council or disclosed to 
others for a purpose permitted by law.  
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DATGANIAD 
DECLARATION 
Rwy’n cadarnhau, hyd y gwn i, bod y wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen hon yn wir ac yn gywir.   Rwy’n deall y 
gellid gwrthod fy nghais neu fy niswyddo am beidio â datgelu manylion perthnasol neu am roi gwybodaeth ffug.  
Rwyf hefyd yn deall y gellir gwirio’r wybodaeth rwyf wedi’i rhoi.  Nid wyf wedi canfasio unrhyw Aelod Etholedig na 
staff y Cyngor, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, mewn perthynas â’r cais hwn ac ni fyddaf yn gwneud 
hynny. 
 
I certify that to the best of my knowledge, the information given on this form is correct and true.  I understand that 
my application may be rejected or that I may be dismissed for withholding relevant details or giving false 
information.  I also understand that the information I have provided may be subject to checking.   I have not 
canvassed an Elected Member/employee of the Council, either directly or indirectly, in connection with this 
application and I will not do so. 
 
Llofnod: 
Signature: 
 
 

Dyddiad: 
Date: 
 

 
Dylid dychwelyd y ffurflen hon wedi 
marcio'n glir  
PREIFAT CAIS AM PENODI AELOD 
ANNIBYNNOL PWYLLGOR SAFONAU A 
MOESEG i:  
 
Gwasanaethau Pwyllgorau a Aelodau   
Cyngor Caerdydd  
Ystafell 286  
Neuadd y Sir,  
Glanfa Iwerydd  
Caerdydd CF10 4UW 
Neu trwy Ebost i 
gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 

 
This form should be returned clearly marked  
PRIVATE APPLICATION FOR 
INDEPENDENT MEMBER STANDARDS & 
ETHICS COMMITTEE to: 
 
 
Committee & Member Services  
Cardiff Council  
Room 286  
County Hall  
Atlantic Wharf  
Cardiff CF10 4UW  
Or by email to  
democraticservices@cardiff.gov.uk  
 
  
 

 

mailto:gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk
mailto:democraticservices@cardiff.gov.uk
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POLISI CYFLE CYFARTAL                   EQUAL OPPORTUNITY POLICY 
 
 
Er mwyn parhau i ddatblygu Datganiad Polisi Cyfle Cyfartal y Cyngor ac er mwyn rhoi gwybodaeth hanfodol os 
cewch eich penodi, gofynnir i chi roi’r wybodaeth ganlynol drwy dicio’r blychau priodol a thrwy lenwi’r manylion y 
gofynnir amdanynt. Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol ac ni chaiff ei defnyddio yn ystod y broses ddethol. 
In order to ensure the Council's continued development of its declared Equal Opportunity Policy Statement and to 
provide other essential information if you are appointed, you are asked to provide the following information by 
ticking the appropriate boxes and completing the details requested. The information will be treated as confidential 
and will not be used in the selection process. 
 
Cyfenw: 
Surname: 
 

 
Enw Cyntaf: 
First Name: 
 

 

Enw Canol: 
Middle Name: 
 

 
Dyddiad Geni: 
Date of Birth: 
 

 

Beth yw eich dewis o ran teitl?  Mr, Mrs, Miss, Ms, Arall.  Nodwch: 
How do you wish to be addressed?  Mr, Mrs, Miss, Ms, Other.  Please specify:  

Rhif Yswiriant Gwladol: 
National Insurance No:  

 
CENEDLIGRWYDD 
NATIONALITY 
Nodwch eich Cenedligrwydd 
Please state your Nationality 

 

 
TARDDIAD ETHNIG 
ETHNIC ORIGIN 
Ticiwch un blwch yn unig. 
Please tick one box only. 
 
GWYN/WHITE 
Prydeining/British                                    
Cymreig/  Welsh                                     
Albanaidd/Scottish                                  
Gwyddelig/Irish                                    
O Ogledd Iwerddon / Northern Irish  
Seisnig/English                                        
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig/ 
Gypsy or Irish Traveller  
Arall/Other/                                          
Os Arall, nodwch: 
If Other, please specify:________________________ 
 
DU/BLACK 
Prydeinig/British                                      
Affricanaidd/African                              
Caribïaidd/Caribbean                            
Arall/Other                                          
Os Arall, nodwch: 
If Other, please specify:________________________ 
 
ASIAIDD/ASIAN 
Prydeinig/British                                       
Bangladeshi/Bangladeshi                          
Indiaidd/Indian                                        
Pacistanaidd/Pakistani                  
Arall/Other                                            
Os Arall, nodwch: 
If Other, please specify:________________________ 
 

 
TSIEINEAIDD NEU DDWYRAIN PELL  ARALL / 
CHINESE OR OTHER FAR EASTERN 
Prydeinig/British                                          
Tsieineaidd/Chinese                                 
Arall/Other                                                 
Os Arall, nodwch: 
If Other, please specify:__________________________ 
 
HIL GYMYSG/MIXED RACE 
Gwyn/Du Caribïaidd / 
White and Black Caribbean                      
Gwyn/Du Affricanaidd / 
White and Black African                          
Gwyn/Asiaidd / 
White and Asian                                      
Arall/Other                                             
Os Arall, nodwch: 
If Other, please specify:__________________________ 
 
 
Unrhyw gefndir arall, nad yw wedi’i restru/ 
Any Other background, not already listed 
Arabaidd/Arab 
Arall/Other/ 
Os Arall, nodwch: 
If Other, please specify:__________________________ 
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CYFEIRIADEDD RHYWIOL 
SEXUAL ORIENTATION 
 
Deurywiol/Bisexual                                 
Heterorywiol/Heterosexual                     
Arall/Other                                              
 

 
Hoyw/Gay                                              
Lesbaidd/Lesbian                                   
Ddim am ddweud/Prefer not to say       

 
GENDER 
RHYW 
 
Menyw/Female                                 
 

 
Gwryw/Male                                              
 

A yw eich hunaniaeth rhyw yr un fath â’r rhyw a 
aseiniwyd i chi ar eich genedigaeth? 
 
Is your gender identity the same as the gender you 
were assigned at birth? 

Oes / Nac Oes / Ddim am ddweud  
 
 
Yes / No / Prefer not to say 
     

 
CRED CREFYDDOL / DIFFYG CRED  
RELIGIOUS BELIEF / NON-BELIEF 
 
Bahaiaidd/Baha’i                                
Cristnogol/Christian                     
Jainaeth/Jain                                           
Moslemaidd/Muslim                                
Sicaidd/Sikh                                            
Dim/None                                                
Ddim am ddweud/Prefer not to say           
 

 
Bwdhaidd/Buddhist                                      
Hindŵaidd/Hindu                                         
Iddewig/Jewish                                           
Rastaffaraidd/Rastafarian                            
Zoroastiaidd/Zoroastrian                              
Arall/Other                                                   

 
ANABLEDD  
DISABILITY 
Mae’r diffiniad o berson anabl yn cynnwys pobl â namau ar y clyw ac ar y golwg, pobl ag anawsterau iechyd 
meddwl neu anableddau dysgu, pobl â namau symudedd, neu’r rheiny â chyflwr iechyd hir dymor, er enghraifft: 
iselder, clefyd y siwgr, asthma, parlys ymledol, HIV neu ganser 
Identifying as a disabled person can include people with hearing or sight impairments, people with mental health 
difficulties or learning disabilities, people with mobility impairments, or those who have long-term health conditions, 
for example: depression, diabetes, asthma, multiple sclerosis, HIV or cancer. 
 
  Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl? 

Do you identify as a disabled person? 
   

Ydw / Nac ydw  
Yes / No 
 

 
SGILIAU LAITH 
LANGUAGE SKILLS 
Ydych chi'n gallu siarad, darllen, deall neu ysgrifennu Cymraeg? 
Do you speak, read, understand or write in Welsh? 
 

Ydw / Nac ydw 
Yes / No 
 

Ydych chi’n gallu siarad, darllen, deall neu ysgrifennu unrhyw iaith arall 
(ar wahân i Saesneg)? 
Do you speak, read, understand or write in any other language (except 
English)? 
 

Ydw / Nac ydw 
 
Yes / No 
 
 

Os ydych, nodwch pa Iaith:  
If yes please specify Language: 
 

 
 
 

 



CYNGOR CAERDYDD 
 

LLEFYDD GWAG I AELODAU ANNIBYNNOL  
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Diben y Pwyllgor 
 
Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg gyfrifoldeb statudol dros sicrhau bod 
aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yng 
Nghaerdydd yn dilyn safonau uchel o ran ymddygiad, sy’n gweddu eu swydd 
gyhoeddus ac yn unol â’r egwyddorion a osodwyd yn y Cod Ymddygiad 
Aelodau statudol.  
 
Gwaith y Pwyllgor 
 
Mae gwaith y Pwyllgor yn cynnwys cynghori’r Cyngor ar gynnwys a 
gweithredu Cod Ymddygiad yr Aelodau, gan gynnwys goruchwylio trefniadau 
hyfforddi priodol, codi ymwybyddiaeth o safonau a materion moesegol o fewn 
y Cyngor ac ymhlith y cyhoedd; gwrando ar atgyfeiriadau o gamymddwyn 
honedig ymhlith cynghorwyr, goruchwylio trefniadau chwythu'r chwiban y 
Cyngor, penderfynu ar geisiadau eithrio pan yw cynghorwyr yn datgan 
diddordeb personol ym mhenderfyniadau’r Cyngor; Cynghori ar ddatblygu 
polisi, ac ystyried adroddiadau gan Swyddog Monitro’r cyngor ac 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.   
 
Ceir mwy o wybodaeth ar waith y Pwyllgor yn Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor 
Safonau a Moeseg 2017/18.  
 
 
Aelodau’r Pwyllgor 
 
Mae 9 aelod yn y Pwyllgor Safonau a Moeseg, sy’n cynnwys 5 aelod 
Annibynnol, 3 Chynghorydd Sir ac 1 Cynghorydd Cymuned.   
 
Yn dilyn ymddiswyddiad un o aelodau Annibynnol y Pwyllgor mae’r Cyngor yn 
awyddus i lenwi’r bwlch.   
 
 
Disgrifiad Swydd yr Aelod 
 
Swyddogaeth yr aelod Annibynnol yw cyfrannu at waith y Pwyllgor Safonau a 
Moeseg yn unol â Disgrifiad Swydd Aelod o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg 
(ynghlwm fel atodiad A) . 
 
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s30335/Cod%20Ymddygiad%20i%20Aelodau.pdf?LLL=1
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s30335/Cod%20Ymddygiad%20i%20Aelodau.pdf?LLL=1
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s25915/Eitem%207%20-%20Adroddiad%20Blynyddol%20y%20Pwyllgor%20Safonau%20a%20Moeseg%20201718.pdf?LLL=1
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s25915/Eitem%207%20-%20Adroddiad%20Blynyddol%20y%20Pwyllgor%20Safonau%20a%20Moeseg%20201718.pdf?LLL=1
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Cyfarfodydd y Pwyllgor  
 
Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd pwyllgor fesul chwarter ar ddydd Mercher, yn 
Neuadd y Sir, Bae Caerdydd, yn cychwyn am 5.00pm ac yn parhau am 
oddeutu 1-2 awr. Os oes angen, cynhelir cyfarfodydd ychwanegol yn 
achlysurol.  Caiff cyfarfodydd eu trefnu, hyd y bo modd, i osgoi gwrthdaro 
gyda rhwymedigaethau gwaith eraill. Mae presenoldeb rheolaidd yr 
Aelodau Annibynnol ym mhob un o gyfarfodydd y Pwyllgor yn bwysig 
iawn er mwyn osgoi dim cworwm o dan reolau statudol (sy’n golygu na 
ellir gwneud unrhyw benderfyniadau ffurfiol).   
 
Mae modd gweld cofnodion cyfarfodydd a dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol ar 
wefan y Cyngor www.caerdydd.gov.uk  
 
Dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor ar gyfer 2019/2020 yw:  
 
Dydd Mercher 2 Hydref 2019, 5.00pm 
Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019, 5.00pm 
Dydd Mercher 18 Mawrth 2020, 5.00pm 
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020, 5.00pm  
 
Cyfarfodydd Eraill 
 
Gofynnir hefyd i aelodau Annibynnol fynychu cyfarfodydd eraill y Cyngor a 
Phwyllgorau (yn aml gyda’r hwyr) i wylio’r hyn sy’n digwydd ac ymgyfarwyddo 
â gwaith y Cyngor er mwyn i hynny fwydo’u gwaith ar y Pwyllgor Safonau a 
Moeseg. 
 
 
Telerau’r Penodiad 
 
Mae penodiadau Aelodau Annibynnol am dymor penodol o 4 i 6 blynedd, ac 
mae’n bosibl ail-benodi am un tymor arall o 4 blynedd.   
 
Trefnir hyfforddiant priodol i’r holl aelodau Pwyllgor er mwyn datblygu’r 
ddealltwriaeth angenrheidiol a’r sgiliau y mae eu hangen i gyflawni eu gwaith.   
 
Telir lwfans o £198 y dydd / £99 am hanner diwrnod, a gellir hawlio treuliau 
gofal, teithio a chynhaliaeth, yn unol ag Atodlen Cydnabyddiaeth i Aelodau’r 
Cyngor 2017-18. Caiff yr Atodlen Cydnabyddiaeth i Aelodau ei diweddaru bob 
blwyddyn yn unol ag argymhellion Panel Annibynnol Cydnabyddiaethau 
Cymru, ac mae wedi ei chynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor, Rhan 6. 
 
 

http://www.caerdydd.gov.uk/
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Gwrthdaro Buddiannau Posibl 
 
Yn amlwg mae’n hollbwysig bod gan y cyhoedd a chynghorwyr hyder llawn yn  
annibyniaeth ac amhleidioldeb Pwyllgor Safonau a Moeseg y Cyngor.  Yn 
eich cais, gofynnir i chi ddatgelu os oes unrhyw ddiddordebau busnes neu fel 
arall (gan gynnwys aelodaeth neu gysylltiad gydag unrhyw sefydliad 
gwleidyddol neu fel arall) a allai beri gwrthdaro neu wrthdaro ymddangosiadol 
â dyletswyddau a chyfrifoldebau’r rôl, neu y gallai aelodau’r cyhoedd deimlo’n 
rhesymol y gallent effeithio ar eich barn wrth ymwneud â gwaith y Pwyllgor.  
Byddai diddordebau o’r fath yn cynnwys y canlynol:- 
 

• unrhyw sefydliad â gweithgareddau neu aelodaeth gyfrinachol; 
• undebau llafur; 
• cymdeithasau masnach neu gyflogwyr; 
• cymdeithasau proffesiynol; 
• aelodaeth o blaid wleidyddol. 

 
Er mwyn didwylledd ac er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, byddem yn gofyn i 
chi ddatgelu diddordebau o’r fath, hyd yn oed os nad ystyriwch eu bod yn peri 
gwrthdaro gwirioneddol gyda chyfrifoldebau’r rôl. 
 
Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw 
gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r 
categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu 
penodi. 
 
• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig 

neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, 
awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;   
 

• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu 
 

• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod 
y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y 
person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl.  

 
Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch a yw un o’r uchod yn 
berthnasol i chi, rhowch eich manylion llawn ar eich ffurflen gais, neu 
cysylltwch â Kumi Ariyadasa, Cyfreithiwr Llywodraethu ar 02920 872498 i 
gael eglurder ar y mater. 
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Ceisiadau  
 
Dylid cyflwyno ceisiadau drwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Gais, ynghyd 
ag unrhyw ddogfennaeth ategol os dymunwch i: 
gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk neu wedi eu marcio gyda 
CYFRINACHOL at: Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Ystafell 286, 
Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW.     
 
Nid oes unrhyw dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. 
 
 
Asesu Ceisiadau 
 
Caiff y ceisiadau eu gosod ar restr fer yn unol â’r meini prawf sydd yn y 
Fanyleb Person.  Sicrhewch eich bod yn egluro’r modd yr ydych yn ateb y 
meini prawf a restrir yn adran y Wybodaeth Ategol ar y Ffurflen Gais.  
 
Cyfweliadau  
 
Gwahoddir pob ymgeisydd a all ddangos yn ei gais ei fod yn ateb y meini 
prawf hanfodol sydd yn y Fanyleb Person i gyfweliad.   
 
Cynhelir y cyfweliadau gan Banel Penodedig o 5 o bobl, y bydd un ohonynt yn 
‘berson lleyg’ nad yw’n rhan o’r Cyngor.   
 
Bydd yr asesu yn unol â gofynion y Fanyleb Person.  Tra caiff pob cais ei 
farnu yn ôl ei rinwedd ei hun, bydd y Panel yn ceisio sicrhau bod gan y 
Pwyllgor cyflawn gydbwysedd o sgiliau, rhinweddau ac arbenigedd, a’i fod yn 
gyffredinol yn adlewyrchu cymuned Caerdydd. 
 
Penodiad 
 
Yn dilyn cyfweliadau, bydd y Panel Penodi yn adrodd ar ei argymhellion ar y 
penodiad i’r Cyngor.  Yn unol â’r gyfraith, dim ond y Cyngor llawn a all wneud 
y penodiadau hyn.  Rhagwelir y caiff argymhelliad y Panel ei gyflwyno i’r 
Cyngor Llawn benderfynu arno yn ei gyfarfod ar 12 Medi 2019. Hysbysir 
ymgeiswyr am benderfyniadau’r Cyngor ar y penodiad yn union wedi hynny.   
 
Bydd penodiadau yn weithredol o ddyddiad penderfyniad y Cyngor.  
 
Os oes diddordeb gennych yn y swydd hon, ac rydych am gael sgwrs 
anffurfiol, cysylltwch â Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 
a Swyddog Monitro, Davina Fiore, ar 02920 873905.  
 
Gorffennaf 2019 



 
Manyleb Person 

 
Teitl y Swydd:  Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg  
 
RHAID I’R PERSON A BENODIR FODLONI'R GOFYNION CANLYNOL:  
 
 Hanfodol Dymunol 
 
Gwybodaeth 
a Phrofiad 
 
 
 
 
 
 

 
Profiad neu ddealltwriaeth o 
lywodraethu o fewn corff 
corfforaethol.  (h.y. yr 
egwyddorion a’r rheolau y mae 
sefydliadau’n cael eu rhedeg)  
 

 
Dealltwriaeth o sut y mae 
llywodraeth leol yn gweithio a 
dealltwriaeth o egwyddorion 
atebolrwydd cyhoeddus.  
 
Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth 
perthnasol (neu’r gallu i ddysgu).  
 
Hanes o gyflawni yn y sectorau 
cyhoeddus, masnachol, 
gwirfoddol neu academaidd.  
 

 
Sgiliau a  
Galluoedd 
 
 
 
 
 

 
Gallu dadansoddi materion a 
phroblemau, pwyso a mesur 
tystiolaeth a chyflwyno dadleuon 
sy'n dwyn perswâd i gefnogi'ch 
barn.  
 
Gallu cyfrannu’n effeithiol mewn 
pwyllgor, a chydweithio ag eraill 
i gyflawni consensws.  
 
Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol. 
 
Y gallu i fod yn annibynnol, 
gwrthrychol a chadarn.  
 
Y gallu i gyfrannu tua 2 i 3 awr y 
mis (gan gynnwys cyfarfodydd 
gyda’r nos) i gyflawni gwaith y 
Pwyllgor. 
 

 
 

 
Nodweddion  
Personol  
 
 
 
 
 
 
 

 
Cymeriad da, gan ddangos 
uniondeb. 
 
Gwerthfawrogi democratiaeth 
leol.  
 
Ymrwymo i wasanaeth 
cyhoeddus.  
 

 
Bod yn destun parch am 
gyfrannu at fywyd cymunedol. 



 Hanfodol Dymunol 
Nodweddion  
Personol  
 
 (yn parhau) 

Diddordeb cyffredinol mewn 
materion moesegol.  
 
Ymrwymo i’r Saith Egwyddor 
Bywyd Cyhoeddus (yr 
egwyddorion Nolan:  
anhunanoldeb; uniondeb; 
gwrthrychedd; atebolrwydd; bod 
yn agored; gonestrwydd; 
arweinyddiaeth).  
 
Sensitifrwydd personol a 
gwleidyddol.  
 
Rhaid peidio a meddu ar unrhyw 
fusnes nac unrhyw fuddion eraill 
(gan gynnwys aelodaeth neu 
gysylltiad ag unrhyw sefydliad 
gwleidyddol neu arall) a fyddai'n 
gwrthdaro’n wirioneddol ag 
annibyniaeth a didueddrwydd y 
rôl, neu a allai beri’r argraff o 
hynny.   
 
Rhaid peidio â bod: 
• yn gynghorydd nac yn 

swyddog presennol (neu’n 
ŵr/wraig neu bartner 
unrhyw gynghorydd neu 
swyddog) Cyngor Caerdydd 
nac unrhyw awdurdod lleol, 
awdurdod Parc 
Cenedlaethol, awdurdod 
tân, neu gyngor cymuned;   

• yn gyn gynghorydd nac yn 
swyddog Cyngor Caerdydd; 
nac 

• yn gyn gynghorydd na 
swyddog unrhyw awdurdod 
lleol arall, awdurdod Parc 
Cenedlaethol, awdurdod 
tân, na chyngor cymunedol, 
oni bai eich bod wedi rhoi 
gorau i’r rôl honno ers hwy 
na blwyddyn yn ôl.  

 
Ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal 
ac ymwybyddiaeth a 
sensitifrwydd o ran amrywiaeth 
cymdeithas fodern.   
 

Arall 
 

 Preswylydd ac etholwr 
llywodraeth leol yng 
Nghaerdydd. 
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Aelod o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg  
Disgrifiad Swydd 

(yn amodol ar gadarnhad gan y Cyngor Llawn Goreffennaf 2020) 

1. Atebolrwydd 
• I’r Cyngor Llawn 
• I Gadeirydd y Pwyllgor Safonau a Moeseg 
• I’r Cyhoedd 
• I Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  
• I Gynghorau Cymuned 

 
2. Diben y swydd a gweithgarwch 

 
• Deall natur y Pwyllgor Safonau a chyflawni ei rolau a’i swyddogaethau yn 

effeithiol yn unol â’r hyn a restrir yng Nghyfansoddiad Cyngor Caerdydd: 
(a) Monitro a chraffu ar safonau moesegol yr Awdurdod, ei Aelodau, cyflogeion ac 

unrhyw ddarparwyr cysylltiedig o wasanaethau’r Awdurdod, ac adrodd i’r 
Cyngor ar unrhyw faterion o bryder. 

(b) Cynghori’r Cyngor o ran cynnwys ei God Moesegol a diweddaru’r Cod fel sy’n 
briodol. 

(c) Cynghori’r Cyngor ynghylch rhoi’r Cod ar waith yn effeithiol, gan gynnwys 
materion megis hyfforddi Aelodau a chyflogeion ynghylch gweithredu’r Cod. 

(d) Ystyried a phenderfynu’r canlyniad i gwynion bod Cynghorwyr ac aelodau 
cyfetholedig wedi ymddwyn yn groes i’r Cod yn unol â gweithdrefnau a 
gytunwyd gan y Pwyllgor Safonau, gan gynnwys dyfarnu unrhyw gosbau sydd 
ar gael i’r Pwyllgor.  

(e) Goruchwylio a monitro gweithdrefnau chwythu'r chwiban y Cyngor ac ystyried 
materion moesegol sy’n deillio o gwynion dan y weithdrefn a chwynion eraill. 

(f) Cymeradwyo neu wrthod ceisiadau am ollyngiadau mewn perthynas â 
buddion Aelodau dan God Ymddygiad Aelodau yn unol â’r darpariaethau 
statudol perthnasol.  

(g) Ymgymryd â’r swyddogaethau hynny mewn perthynas â chynghorau cymuned 
sydd wedi’u lleoli yn ardal y Cyngor ac aelodau’r cynghorau cymuned hynny 
yn ôl gofynion y gyfraith 

(h) Argymell unrhyw ganllawiau pellach ar faterion yn ymwneud â chywirdeb i’r 
Cyngor a’r Cabinet. 

(i) Gwrando ar, a phenderfynu’r canlyniad i unrhyw gwynion o gamymddwyn gan 
Aelodau neu adroddiad y Swyddog Monitro, p’un a yw hynny ar gyfeiriad yr 
Ombwdsmon neu fel arall. 

(j) Argymell darpariaeth o adnoddau i’r Swyddog Monitro yn ôl yr hyn sydd ei 
angen arno er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau. 

(k) Bydd angen i bob Aelod o’r Pwyllgor gyflawni hyfforddiant perthnasol er mwyn 
cyflawni ei ddyletswyddau’n gywir. 
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• Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a gwneud penderfyniadau 
o Cymryd rhan mewn cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau mewn modd effeithiol. 
o Gwneud penderfyniadau cytbwys ar sail gwybodaeth o fewn cylch gorchwyl 

y Pwyllgor, sy’n cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a pholisi. 
o Meddu ar wybodaeth dechnegol, gyfreithiol a gweithdrefnol berthnasol i 

gyfrannu’n deg a chywir at swyddogaeth y pwyllgor. 
o Bod yn drylwyr ac yn wrthrychol wrth dderbyn ac ymateb i gyngor 

proffesiynol wrth gynnal cyfarfodydd a chyflwyno materion o flaen y 
pwyllgor. 

• Llywodraethu mewnol, safonau moesegol a pherthnasau 
o Sicrhau uniondeb proses penderfynu’r pwyllgor a’i rôl ei hun drwy lynu wrth 

y Cod(au) Ymddygiad a gofynion cyfreithiol a chyfansoddiadol eraill 
o Hyrwyddo a chefnogi’r Cyngor i lywodraethu’n dda 
o Deall rolau penodol aelodau, swyddogion a sefydliadau allanol sy’n 

gweithredu o fewn maes cyfrifoldeb y Pwyllgor Safonau 

• Ymgymryd â dyletswyddau a gweithgareddau eraill yn ôl yr angen i gyflawni 
amcanion y Pwyllgor. 

 
3. Gwerthoedd 

 
Bod yn ymroddedig i werthoedd y Cyngor a’r gwerthoedd canlynol mewn swyddfa 
gyhoeddus: 

 
Dyma Gaerdydd 

 
• Bod yn agored a thryloyw 

• Gweithio’n onest a chydag uniondeb 

• Goddefgarwch a pharch 

• Cydraddoldeb a thegwch 

• Gwerthfawrogi gwahaniaeth diwylliannol 

• Cynaliadwyedd 

• Cynnal yr egwyddorion a nodwyd yn Gorchymyn Ymddygiad Aelodau 
(Egwyddorion) (Cymru) 2001 Sl 2001 Rhif 2276 (W.166) 
 

 Anhunanoldeb 
 Uniondeb a Phriodoldeb 
 Stiwardiaeth 
 Cydraddoldeb a Pharch 
 Atebolrwydd 

 

 Gonestrwydd 
 Dyletswydd i Gynnal y Gyfraith 
 Gwrthrychedd wrth Wneud 

Penderfyniadau 
 Bod yn agored 
 Sgiliau Arwain 

 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2001/2276/schedule/made
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2001/2276/schedule/made
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