Swydd Ddisgrifiad ar gyfer aelod, Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Craffu
(fel a nodir yng Nghyfansoddiad y Cyngor)

Rôl: Aelod Pwyllgor Craffu /Cadeirydd
Cyflog: Band 3 (Cadeirydd yn unig)
Sylwch: Mae’r eitemau sydd wedi’u hamlygu’n benodol i rôl y Cadeirydd (ac yn ei
(h)absenoldeb yr Is-Gadeirydd)
1. PRIF GYFRIFOLDEBAU


I’r Cyngor Llawn

2. PWRPAS Y RÔL













Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad.
Cymryd rhan yn llawn yng ngweithgareddau’r Pwyllgor Craffu, datblygu a
chyflwyno ei raglen waith ac yn unrhyw grwpiau gorchwyl a gorffen
cysylltiedig.
Cynorthwyo wrth ddatblygu a monitro effaith polisi’r Cyngor.
Gwneud y gweithredwr yn gyfrifol, monitro perfformiad a chyflwyno
gwasanaethau a herio penderfyniadau trwy’r trefniadau galw i mewn lle bo
hynny’n briodol.
Datblygu blaenraglen waith y pwyllgor.
Adrodd ar gynnydd yn erbyn y rhaglen waith i’r Cyngor ac i bobl eraill fel sy’n
briodol.
Rheoli cyfarfodydd yn hyderus ac yn effeithiol i hwyluso cynhwysiant,
cyfranogiad a gwneud penderfyniadau clir gan sicrhau bod amcanion y
cyfarfod yn cael eu diwallu, ac y glynir wrth y cod ymddygiad, rheolau
sefydlog a gofynion sefydliadol eraill.
Gweithredu fel canolbwynt cysylltu rhwng y cyngor, y gymuned a chyrff allanol
mewn perthynas â’r swyddogaeth craffu.
Annog cyfraniadau effeithiol gan holl aelodau’r pwyllgor yn y pwyllgor a’r
grwpiau gorchwyl a gorffen.
Asesu perfformiadau unigol a chyfunol yn y pwyllgor a chysylltu â’r Arweinydd
Grŵp perthnasol i symud cyfleoedd hyfforddi a datblygu yn eu blaenau.
Diwallu cyfrifoldebau rôl yr aelod etholedig.

3. GWERTHOEDD a DISGWYLIADAU


Ymroi i werthoedd Cyngor Sir Ddinbych a’r gwerthoedd canlynol mewn swydd
gyhoeddus:




Balchder
Hygrededd
Parch








Undod
Mynychu pob cyfarfod perthnasol.
Cynnal materion yn electronig, h.y. cyfarfodydd a chyfathrebu, lle bo’n bosibl
yn y Cyngor.
Mynychu hyfforddiant gorfodol fel y dynodwyd yn y cod ymddygiad a’r
cyfansoddiad.
Cymryd rhan mewn adolygiad datblygu blynyddol i wella’n barhaus
perfformiad yr aelod a’r Cyngor.
Esbonio a chyfrif am berfformiad personol fel Cynghorydd Sir yn rheolaidd, yn
enwedig trwy gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar wefan y Cyngor.

