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CYNGOR SIR YNYS MÔN

PENDERFYNIAD Y PWYLLGOR SAFONAU MEWN PERTHYNAS Â CHAIS AM 
GANIATÂD ARBENNIG GAN AELOD O’R CYNGOR SIR

Penderfyniad y Pwyllgor Safonau: Rhoi caniatâd arbennig i’r Cynghorydd Carwyn 
Jones (Ward Seiriol) yn unol â’r telerau a ddisgrifir 
isod

Dyddiad y gwnaethpwyd y penderfyniad 
gan y Pwyllgor Safonau:

18 Gorffennaf 2017

Enw’r personau y dylid ei hysbysu am 
benderfyniad y Pwyllgor Safonau:

Y Cynghorydd Carwyn Jones a Phennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd

Dyddiad y daw’r caniatâd arbennig i 
ben:

8 Mai 2022

Yn unol â pharagraff (d), (f) a (i) Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Caniatáu 
Gollyngiadau) (Cymru) 2001 fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau Llywodraeth Leol 
(Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 
2016, mae’r Pwyllgor Safonau wedi penderfynu rhoi caniatâd arbennig i’r 
Cynghorydd Carwyn Jones mewn perthynas â’r diddordeb hwnnw y cyfeirir ato / y 
diddordebau hynny y cyfeirir atynt yn nhudalen 1 y Cais (Moderneiddio’r ddarpariaeth 
addysgol yn Ward Seiriol) sy’n caniatáu i’r Cynghorydd:

 ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor] ynglŷn â’r 
mater;

 siarad â swyddogion y Cyngor ynglŷn â’r mater;
 siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ayyb ac ateb 

unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r mater; 
 aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth ar y mater a chymryd rhan mewn 

unrhyw drafodaeth (pan fo’n aelod o’r corff);
o pleidleisio yn y cyfarfodydd hynny;
   arall – ymgymryd â rôl lawn wrth gynrychioli’r gymuned mewn cyfarfodydd tu allan 

i’r Cyngor Sir, i gynnwys cyfarfodydd cyhoeddus ac unrhyw gyfarfodydd 
perthnasol o Gynghorau Tref a Chymuned.

Mae gan y Cynghorydd felly hawl i siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ayyb mewn perthynas â’r mater ac ateb unrhyw gwestiynau 
gan aelodau’r Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ayyb a chaniateir iddo aros yn yr 
ystafell yn ystod y drafodaeth a chymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth (pan fo’n 
aelod o’r corff) ond ni chaniateir iddo bleidleisio ar y mater.

Cyn i’r Cynghorydd siarad â, neu ysgrifennu at, swyddogion y Cyngor, neu siarad 
yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ar y mater, mae’r rhaid i’r 
Cynghorydd :-

 ddatgan diddordeb yn y mater; a
 cadarnhau bod caniatâd arbennig wedi ei roi er mwyn caniatáu i’r Cynghorydd 

siarad [a phleidleisio] ar y mater; a
 cwblhau hysbysiad i’r Clerc yn manylu ar y diddordeb a’r caniatâd arbennig.
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Drwy awdurdod Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn

Dyddiedig: 18 Gorffennaf 2017


