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1   DATGANIAD O DDIDDORDEB  

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag
unrhyw eitem o fusnes.

2   CAIS AM GANIATAD ARBENNIG  (Tudalennau 1 - 8)

Ystyried cais am ganiatâd arbennig. 
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CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL 

CYFARFOD: PWYLLGOR SAFONAU (PANEL CANIATÂD 

ARBENNIG) 

DYDDIAD: 14 Mawrth 2018 @ 11am 

TEITL YR ADRODDIAD: Ystyried cais am ganiatâd arbennig 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Penderfynu a ddylid rhoi caniatâd arbennig ai 

peidio, ac os felly, ar ba delerau  

ADRODDIAD GAN: Lynn Ball 

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 

Swyddog Monitro 

lbxcs@ynysmon.gov.uk 

SWYDDOG CYSWLLT: Lynn Ball 

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 

Swyddog Monitro 

lbxcs@ynysmon.gov.uk 01248 752586 

1. RHAGARWEINIAD A CHEFNDIR

Yn unol â’r Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau Cyngor Cymuned Llanbadrig, bydd unrhyw 
Aelod sydd â diddordeb personol neu ddiddordeb sy’n rhagfarnu mewn eitem o fusnes yn 
cael ei eithrio rhag cymryd rhan. Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig a phenodol, gall Aelod 
oresgyn y rhwystr sy’n cael ei greu gan y diddordeb personol a’r diddordeb sy’n rhagfarnu 
drwy geisio cael caniatâd arbennig gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor Sir.     

2. Y BROSES

Rhaid i unrhyw Aelod sy’n dymuno cael caniatâd arbennig wneud cais ysgrifenedig sy’n 
nodi’r rhwystr ac yn nodi ar ba sail y mae’r cais yn cael ei wneud. Yna, bydd y Pwyllgor 
Safonau neu Banel priodol o’r Pwyllgor Safonau, yn cyfarfod i ystyried y cais. Cynhelir y 
gwrandawiad yn gyhoeddus fel arfer. Mae gan y Pwyllgor Safonau ddisgresiwn o ran a ddylid 
rhoi’r caniatâd arbennig ai peidio ac a ddylid gosod unrhyw gyfyngiadau mewn perthynas ag 
amgylchiadau’r cais fel bo’n briodol.     

3. Y CAIS

Mae’r ffurflen gais i’w gweld yn Atodiad A ac ynddo, nodir y busnes y mae’r Ymgeisydd yn 
dymuno cymryd rhan ynddo, y math o ganiatâd arbennig y mae’n gofyn amdano a’r sail 
statudol dros ofyn am y caniatâd arbennig. Yn Atodiad B gwelir copïau o ddau gynllun a 
gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd er mwyn cynorthwyo’r Pwyllgor/Panel.  Yn Atodiad C 
gwelir copi o’r Nodyn Briffio i Gynghorwyr Tref a Chymuned mewn perthynas â
Chaniatadau Arbennig. Mae’r ddogfen hon yn nodi y seiliau statudol cyfyngedig 
hynny y gall Pwyllgor/Panel Safonau roddi caniatâd arbennig yn eu cylch. 

Tudalen 1

Eitem 2 ar y Rhaglen
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4. ARGYMHELLION

Ystyried rhinweddau’r Cais a phenderfynu a ddylid rhyddhau caniatâd arbennig ai peidio ac 
os byddir yn penderfynu rhoi caniatâd arbennig:- 

- ar ba sail neu seiliau y mae’r caniatâd arbennig hwnnw’n cael ei ryddhau;

- a yw’r caniatâd arbennig yn berthnasol i Gyngor Cymuned Llanbadrig ac/neu
Bartneriaeth Gogledd Ynys Môn sy’n cynnwys chwe Chyngor ac unrhyw gyrff
perthnasol eraill;

- a oes bwriad i osod unrhyw gyfyngiadau (e.e. caniatâd i siarad ond nid i bleidleisio,
neu unrhyw gyfyngiad amser).

Tudalen 2



ATODIAD / ENCLOSURE
A

Tudalen 3



ATODIAD / ENCLOSURE
B

Tudalen 4



Tudalen 5
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Nodyn Briffio i  Gynghorwyr Tref a Chymuned yn Ynys Môn 

Caniatâd Arbennig 

Mae hwn yn nodyn briffio i Gynghorwyr Tref a Chymuned ynglŷn â ‘Chaniatâd Arbennig’. 
Os oes gan Gynghorwyr neu Glercod  unrhyw gwestiynau, dylid cysylltu â’r Swyddog 
Monitro yng Nghyngor Sir Ynys Môn: 

Lynn Ball – lbxcs@ynysmon.gov.uk 

Yn unol â’u Cod Ymddygiad, ni chaniateir i unrhyw Gynghorydd gymryd rhan mewn 
mater os oes ganddo ef/hi ddiddordeb sy’n rhagfarnu* yn y mater hwnnw oni bai bod 
caniatâd arbennig wedi ei roi ymlaen llaw gan Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn.  

Y Rhesymau dros roi caniatâd arbennig 

Mae’r rhesymau dros roi caniatâd arbennig yn statudol ac fe’u rhestrir isod:- 

1. Ni fyddai o leiaf hanner y Cynghorwyr perthnasol (y Cyngor Cymuned / Pwyllgor
o’r Cyngor Cymuned) yn gallu cymryd rhan yn y cyfarfod oherwydd diddordeb sy’n
rhagfarnu;

2. Mae natur y diddordeb yn golygu na fyddai cyfranogiad yn cael effaith andwyol ar
hyder y cyhoedd yn y penderfyniad;

3. Mae diddordeb y Cynghorydd sy’n Ymgeisio’n gyffredin i gyfran sylweddol o’r
cyhoedd;

4. Byddai swyddogaeth neu arbenigedd y Cynghorydd sy’n Ymgeisio’n cyfiawnhau
caniatáu iddo/iddi gymryd rhan;

5. Mae’r busnes yn ymwneud ag arian neu eiddo sefydliad gwirfoddol ac mae’r
Cynghorydd sy’n Ymgeisio yn aelod o’i fwrdd neu bwyllgor yn ei rinwedd/rhinwedd
ei hun, ac nid oes ganddo/ganddi unrhyw ddiddordeb arall [er yn yr achos hwn, ni
fyddai unrhyw ganiatâd arbennig yn caniatáu i’r Cynghorydd sy’n Ymgeisio
bleidleisio ar y mater];

6. Mae’r Pwyllgor Safonau o’r farn y byddai cyfranogiad y Cynghorydd sy’n Ymgeisio
o fudd i drigolion ardal y Cyngor Cymuned a bod y Pwyllgor yn hysbysu
Gweinidogion Llywodraeth Cymru o fewn 7 niwrnod i roi’r caniatâd arbennig; neu

7. Mae’r Pwyllgor Safonau o’r farn ei bod yn briodol rhoddi caniatâd arbennig, fel
ateb ymarferol i anabledd (gwendid) y Cynghorydd Ymgeisio a fyddai’n golygu y
byddai’n anodd iddynt adael yr ystafell/siambr pan drafodir mater y mae ganddynt
ddiddordeb sy’n rhagfarnu ynddo.

Sut mae gwneud cais am ganiatâd arbennig? 

Mae’n rhaid i’r Cynghorydd sy’n Ymgeisio wneud cais ysgrifenedig i Bwyllgor Safonau 
Cyngor Sir Ynys Môn ac yn arferol disgwylir iddo/iddi fod yn bresennol yng nghyfarfod 
Panel y Pwyllgor Safonau fydd yn gwneud y penderfyniad. 

ATODIAD  
C

Tudalen 6
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Gall Cynghorydd sy’n Ymgeisio wneud cais fel unigolyn, neu, mewn amgylchiadau 
cyffredin, gellir cyflwyno cais ar y cyd neu gais torfol ar gyfer mwy nag un Cynghorydd. 

Bydd y Pwyllgor Safonau yn ystyried yr holl geisiadau ar sail y ffeithiau a gyflwynir ym 
mhob achos; gan gydbwyso’r budd i’r cyhoedd o atal y sawl sydd â diddordebau sy’n 
rhagfarnu* rhag cymryd rhan mewn penderfyniadau gyda’r angen i sicrhau cymaint o 
gyfranogiad ag sy’n bosibl yn y broses ddemocrataidd. 

Mater i ddisgresiwn y Pwyllgor Safonau yw a ddylid rhoi caniatâd ai peidio. Bydd y 
Pwyllgor Safonau’n egluro ei resymau. Y Pwyllgor Safonau fydd yn penderfynu ar 
amodau a hyd unrhyw ganiatâd arbennig. 

Os yw’r Pwyllgor Safonau yn cymeradwyo’r cais mae’n rhaid iddo roi’r caniatâd arbennig 
yn ysgrifenedig. Ni fydd modd i unrhyw Aelod ddibynnu ar ganiatâd arbennig hyd nes y 
bydd y penderfyniad ysgrifenedig wedi’i gylchredeg. Os oes angen, ac os yw’n bosib, fe 
wneir hyn yn ddiymdroi. 

Gofynion ar Aelodau pan fyddant yn dibynnu ar ganiatâd arbennig 

Unwaith fydd y Pwyllgor Safonau wedi cymeradwyo cais ac wedi rhoi caniatâd arbennig, 
a hynny’n ysgrifenedig, bydd gan y Cynghorydd hawl wedyn i gymryd rhan (yn amodol ar 
unrhyw gyfyngiadau a osodwyd) er bod ganddo/ganddi ddiddordeb sy’n rhagfarnu*. 

(a) Mewn cyfarfodydd ffurfiol:

Os yw Cynghorydd wedi derbyn caniatâd arbennig a’i fod/bod yn dymuno cymryd
rhan mewn cyfarfod i drafod y mater perthnasol hwnnw, mae’n rhaid i’r
Cynghorydd:

(i) ddatgan yn y cyfarfod, pan fydd yr eitem yn cael ei thrafod, ei fod o/hi yn
dibynnu ar ganiatâd arbennig; a

(ii) cyn, neu yn syth ar ôl i’r cyfarfod orffen, mae’n rhaid iddo ef/iddi hi roi
hysbysiad ysgrifenedig** i’r Cyngor Cymuned.
Mae’n rhaid i’r hysbysiad gynnwys:

1. manylion y diddordeb sy’n rhagfarnu* y derbyniwyd y caniatâd
arbennig ar ei gyfer;

2. manylion y busnes y mae’r diddordeb sy’n rhagfarnu* yn ymwneud ag
ef;

3. manylion y caniatâd arbennig, yn cynnwys y dyddiad y cafodd ei roi, a
4. llofnod y Cynghorydd.

(b) Mewn cyfarfodydd anffurfiol:

Os yw Cynghorydd wedi derbyn caniatâd arbennig, ac mae’n gwneud sylwadau
llafar mewn cyfarfodydd anffurfiol, rhaid i’r Cynghorydd hwnnw/honno:

(i) gynnwys manylion y caniatâd arbennig mewn unrhyw sylwadau llafar, a

(ii) rhoi hysbysiad ysgrifenedig** i’r Cyngor o fewn 14 diwrnod ar ôl gwneud y
sylwadau llafar.

Tudalen 7
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(c) Sylwadau Ysgrifenedig:

Os yw Cynghorydd wedi derbyn caniatâd arbennig, ac mae’n gwneud sylwadau
ysgrifenedig i’w Gyngor Cymuned, mae’n rhaid i’r Cynghorydd gynnwys manylion
am y caniatâd arbennig mewn unrhyw ohebiaeth ar y pwnc y mae’r caniatâd
arbennig yn ymwneud ag ef.

Troednodyn/Diffiniadau 

* Diddordeb sy’n Rhagfarnu – Diddordebau personol yw’r rhain y byddai arsyllwr
gwrthrychol yn ystyried eu bod mor sylweddol fel eu bod yn debygol o effeithio’n
andwyol ar allu Cynghorydd i weithredu er budd y cyhoedd.

** hysbysiad ysgrifenedig - mewn cyfarfodydd ffurfiol, gall Cynghorwyr ddefnyddio’r
ffurflen safonol ar gyfer gwneud datganiad. Mewn cyfarfodydd anffurfiol mae’n rhaid
i Gynghorwyr ddarparu cadarnhad ysgrifenedig i’r swyddog arweiniol a gofyn i’r
caniatâd arbennig gael ei gynnwys mewn unrhyw gofnod anffurfiol/nodyn ffeil ar
gyfer y cyfarfod.

Tudalen 8
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