Pwyllgorau Priodoldeb i
Ymarfer

Sgiliau ac Ymddygiad
Disgwyliedig

Ymddygiad a sgiliau i'w disgwyl gan aelodau a Chadeiryddion aelodau
Pwyllgor
Mae'r ymddygiadau canlynol wedi eu cydnabod fel rhai sy'n effeithiol wrth ymgymryd â gwaith
rheoleiddio:
Pob aelod pwyllgor
(A) Paratoi cyn eistedd ar Bwyllgor Priodoldeb i Ymarfer, Pwyllgor Archwilio neu Bwyllgor
Priodoldeb
1. Wedi darllen papurau'r achos yn llawn ac yn gyfarwydd â'u cynnwys.
2. Wedi darllen a deall y Gweithdrefnau a Rheolau sy'n cyd-fynd â'r Canllawiau mewnol ar gyfer
aelodau Pwyllgor.
3. Yn ystyried unrhyw wrthdaro buddiannau posibl ac yn datgan y rhain yn unol â'r canllawiau sy'n
cyd-fynd â'r Gweithdrefnau a Rheolau.
4. Wedi cydnabod cronoleg o'r digwyddiadau, dyddiadau allweddol a'r bobl oedd ynghlwm â'r mater.
5. Wedi dadansoddi'r dystiolaeth yn erbyn y cyhuddiadau / materion i'w hystyried yn ystod asesiad
priodoldeb / sail ar gyfer apêl Sefydlu
6. Wedi cydnabod y materion allweddol ac yn barod i'w trafod mewn perthynas â'r cyhuddiadau /
materion i'w hystyried yn ystod asesiad priodoldeb / sail ar gyfer apêl Sefydlu
7. Wedi arnodi a marcio papurau er hwylustod cyfeirio yn ystod y cyfarfod Pwyllgor.
8. Wedi croesgyfeirio tystiolaeth a gyflwynwyd gan bob parti.
9. Wedi cydnabod pwyntiau i'w trafod / materion / cwestiynau sy'n ymwneud â'r achos.
10. Heb wneud unrhyw dybiaeth neu ffurfio unrhyw farn o flaen llaw ar, er enghraifft, achosion
blaenorol, meysydd arbenigol.
11. Wedi neilltuo materion cefndirol. Er enghraifft, os gwnaeth y cyflogwr gynnal ei archwiliadau
disgyblu yn briodol ai peidio.
(B) Cyngyfarfod o'r Pwyllgor (gwrandawiadau yn unig)
12. Yn cyfranogi'n llawn yn y cyfarfod.
13. Yn gofyn cwestiynau perthnasol i'r swyddog Pwyllgor a Chynghorydd Cyfreithiol.
14. Chwarae rôl weithredol yn y Pwyllgor drwy godi cwestiynau perthnasol i'w gofyn i'r person
cofrestredig a thystion.
15. Yn osgoi gwagddyfalu ac yn parhau'n amhleidiol.
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(C)

Cyfarfodydd y Pwyllgor (Pwyllgorau Archwilio a gwrandawiadau, gan gynnwys trafodaethau yn
y dirgel)

16. Yn ymddwyn yn unol â'r Rheolau a Gweithdrefnau a'r canllawiau sy'n cyd-fynd â nhw.
17. Yn cyfranogi'n llawn yng nghyfarfodydd y Pwyllgor, yn ystod y sesiynau cyhoeddus a phan fydd y
Pwyllgor yn trafod yn breifat.
18. Agwedd gytbwys, gan barhau'n wrthrychol ac amhleidiol ac osgoi gwagddyfalu
19. Cyfrannu barn resymol wedi ei chefnogi â chyfeiriadaeth gywir i'r papurau achos.
20. Yn meddwl yn glir gyda'r gallu i adnabod a chanolbwyntio ar faterion allweddol.
21. Ddim yn cael ei (d)dylanwadu gan ffactorau allanol, er enghraifft presenoldeb y wasg neu
gynrychiolaeth gan swyddogion Undeb blaenllaw neu aelodau o'r proffesiwn cyfreithiol.
22. Yn agored i safbwyntiau gwahanol a gynigir gan gyd-aelodau o'r Pwyllgor
23. Yn gwrando'n weithredol drwy gydol y gwrandawiad.
24. Dangos parch cilyddol at gyd-aelodau o'r Cyngor a phob parti drwy ymddygiad a thôn.
25. Dulliau gweithredol trwyadl ac yn cymryd yr amser sydd ei angen i edrych ar faterion perthnasol
yn llawn a dod at gasgliad a gytunir arno.
26. Gofyn cwestiynau perthnasol a phriodol sy'n seiliedig ar y dystiolaeth.
27. Yn ofalus wrth ofyn cwestiynau mewn modd niwtral, cytbwys a chwilfrydig.
28. Gwneud penderfyniadau:




dilyn strwythur ar gyfer gwneud penderfyniadau a amlinellir yn y Rheolau a Chanllawiau;
cydweithio â'r Cadeirydd a'r Cynghorydd Cyfreithiol wrth ddatblygu rhesymau'r Pwyllgor;
yn cydnabod perthnasedd Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer y Cyngor ar gyfer
Cofrestreion â Chyngor y Gweithlu Addysg.

29. Dilyn cyngor cyfreithiol a gynigir gan y Cynghorydd Cyfreithiol.
30. Yn ymwybodol o'u hiaith gorfforol / cyfathrebu di-eiriau, gofyn cwestiynau a chymryd nodiadau a
sut gall eu cyfathrebu di-eiriau gael ei ddehongli gan eraill.
31. Yn ymwybodol o sut all eu tôn llais, ymddygiad a thestunau eu cwestiynau arwain at eraill i
synhwyro tuedd.
32. Yn cynnal safonau proffesiynol uchel iawn yn gyson, yn enwedig wrth ryngweithio ag unigolion
sy'n gyfarwydd iawn iddyn nhw. Dylid cadw at ffurfioldeb drwy'r amser.
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33. Yn brydlon ac yn gwisgo'n addas i adlewyrchu ffurfioldeb trefniadau.
(D)

Yn dilyn y cyfarfod

34. Yn

cyfranogi'n

llawn

yn

ystod

y

cyfarfod

adrodd

ar

ôl

y

Pwyllgor.

35. Yn adeiladol ac nid yn feirniadol.
36. Yn cymryd yr amser yn dilyn y cyfarfod i fyfyrio ar eu perfformiad, gan gynnwys cwblhau cofnod
myfyrio personol.
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