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1. CYFLWYNIAD 

 
Os oes gan gynghorydd sir/cynghorydd tref/cymuned ddiddordeb sy’n rhagfarnu mewn 
mater sy’n cael ei ystyried gan eu hawdurdod, mae’n ofynnol o dan y côd ymddygiad 
fod y diddordeb yn cael ei ddatgan/gofrestru a bod yr aelod yn gadael y cyfarfod a 
ddim yn cymryd rhan yn y drafodaeth nac yn dylanwadu ar y penderfyniad(au). 
 
Mae’r côd ymddygiad yn ymgorffori “caniatâd arbennig”  o dan rai amgylchiadau 
cyfyngedig a restrir ym mharagraff 12(2) y côd. 
 
Yn ogystal, os nad yw paragraff 12(2) y Côd o gymorth, yna mae gan y Pwyllgor 
Safonau'r disgresiwn i roi caniatâd arbennig i aelod, o dan amgylchiadau penodol, sy’n 
cael eu rhestru mewn rheoliadau statudol. 
 
Os yw’n cael ei ganiatáu, mae’r caniatâd arbennig yn goresgyn elfen ragfarnus y 
diddordeb (hynny yw y rhagfarn neu’r rhagfarn ymddangosiadol) a bydd yn galluogi’r 
aelod i gymryd rhan yn y mater; efallai y bydd cyfyngiad ar gyfraniad yr aelod ac fe 
roddir y caniatâd am gyfnod penodol o amser. 

 

2. CEFNDIR 
 

Er mwyn cynorthwyo aelodau i ddefnyddio’r broses caniatâd arbennig pryd bynnag y 
bo hynny’n briodol, ac mor effeithiol â phosib, mae’r Pwyllgor Safonau wedi cyhoeddi 
Nodyn o Gyngor ac Arweiniad. Yn ogystal, rhoddwyd gwybodaeth i glercod cynghorau 
tref a chymuned am y posibilrwydd o dderbyn caniatâd arbennig mewn e-bost wedi ei 

ddyddio 6 Mawrth 2017 ATODIAD 1. 
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Yn aml mae angen caniatâd arbennig ar fyr rybudd, ac o fewn y cyfnod o rybudd 
cyfreithiol lleiaf posibl, ac oherwydd hynny mae’r Pwyllgor Safonau wedi sefydlu trefn 
lle y gellir galw ar Banel o dri aelod i ddelio ag unrhyw gais a dderbynnir rhwng 
cyfarfodydd y Pwyllgor llawn. Gall unrhyw dri aelod annibynnol / Cyngor Sir gynnal 
gwrandawiad i geisiadau a dderbynnir gan gynghorwyr sir (gyda mwyafrif o aelodau 
annibynnol) a chynhelir gwrandawiad i geisiadau gan gynghorwyr tref/cymuned gan 
aelodau annibynnol ac aelodau cyngor tref/cymuned (gyda mwyafrif o aelodau 
annibynnol).  

 

3. CEISIADAU A DDERBYNIWYD ERS 8 MAWRTH 2017 
 

Ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau, derbyniwyd un cais am ganiatâd arbennig. 
Galwyd y Panel yn ffurfiol ar 12 Gorffennaf 2017, derbyniwyd cais ysgrifenedig llawn ar 
17 Gorffennaf 2017 a chafodd ei gylchredeg ar y dyddiad hwnnw, a bu i’r Panel 
gyfarfod ar 18 Gorffennaf 2017 i wrando ar achos yr ymgeisydd ac i benderfynu ar y 
cais. 
 

Mae’r dogfennau canlynol ynghlwm yn ATODIAD 2:- 
 
1. Copi o’r cais a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Carwyn Jones 
2. Penderfyniad y Panel Caniatâd Arbennig 
3. Cofnodion drafft y Panel Caniatâd Arbennig 

 

4. PENDERFYNIAD Y PANEL CANIATÂD ARBENNIG  
 

Roedd y Panel Caniatâd Arbennig yn cytuno â’r ymgeisydd fod ei ddiddordeb personol 
yn ddiddordeb sy’n rhagfarnu hefyd, ond wedi clywed gan y Cynghorydd a chael cyfle i 
ofyn cwestiynau iddo, roedd y Panel yn unfrydol eu barn mai prif gymhelliad y 
Cynghorydd dros fod eisiau cymryd rhan yn y broses ymgynghori/drafodaeth ynglŷn â 
dyfodol addysg yn ei ward oedd budd ehangach y cyhoedd, yn hytrach na diddordeb 
yn ymwneud â chyflogaeth/addysg aelodau agos o’i deulu yr oedd wedi cyfeirio atynt 
yn ei gais. 
 
O dan yr amgylchiadau, penderfynodd y Panel roi caniatâd arbennig cyfyngedig yn 
galluogi’r ymgeisydd i:- 

 
- Ymgymryd yn llawn â’i rôl fel aelod lleol; 
- Ysgrifennu at swyddogion y Cyngor ynglŷn â’r cynigion; 
- Cymryd rhan mewn unrhyw bwyllgorau/cyrff y Cyngor, er mwyn mynegi ei 

safbwyntiau ac i ateb unrhyw gwestiynau; 
- Aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth ar y mater a chymryd rhan mewn 

unrhyw drafodaeth (pan yn aelod o’r corff hwnnw); 
- Nid yw’r caniatâd arbennig yn rhoi’r hawl i bleidleisio o dan unrhyw amgylchiadau 

os yw’r diddordeb sy’n rhagfarnu yn bodoli; 
- Bydd y caniatâd arbennig (os yw’n parhau i fod yn berthnasol) yn dod i ben ar 8 Mai 

2022; 
- Rhoddwyd y caniatâd arbennig ar y sail ganlynol:- 

 
o Mae natur diddordeb yr aelod yn golygu na fyddai ei gyfranogiad i’r busnes y 

mae’r diddordeb yn ymwneud ag o yn cael effaith andwyol ar hyder y 
cyhoedd yn y modd y mae’r Cyngor yn cynnal ei fusnes (yn arbennig gan 



CC-019486-MY/397430 (389631) 3 
 

nad oedd y caniatâd arbennig yn cynnwys gwneud penderfyniadau, ond yn 
hytrach cymryd rhan a dylanwadu yn unig); 
 

o Mae cyfiawnhad dros ganiatáu i’r aelod gymryd rhan yn y busnes y mae’r 
diddordeb yn ymwneud ag o oherwydd rôl benodol neu arbenigedd yr aelod 
(hynny yw, fod y Cynghorydd yn llywodraethwr wedi ei benodi gan y Cyngor 
Sir, yn gadeirydd y llywodraethwyr yn un o’r ysgolion sydd dan ystyriaeth, ac 
yn aelod lleol dros yr ardal). 

 
o Roedd yn ymddangos i’r Panel y byddai dileu’r rhwystr o fudd i drigolion yr 

ardal (sef ward Seiriol) cyhyd ag y bo Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 
derbyn hysbysiad ysgrifenedig o fewn 7 niwrnod i roi’r caniatâd arbennig 
(noder fod yr hysbysiad hwn wedi ei roi a’i gydnabod). 
 

 

5. ARGYMHELLIAD 
 

1. Fod y Pwyllgor yn nodi’r caniatâd arbennig a roddwyd ynghyd â’r sail a’r 
amgylchiadau dros ei ganiatáu. 
 

2. Fod aelodau’r Panel yn unig (Michael Wilson, Dilys Shaw a Denise Harris-

Edwards) yn cadarnhau/diwygio’r cofnodion drafft yn Atodiad 2. 
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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



 

 PWYLLGOR SAFONAU – PANEL CANIATÂD ARBENNIG 

 Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2017 

PRESENNOL: Aelodau Annibynnol 

Mr Michael Wilson (Cadeirydd) 
Mrs Denise Harris-Edwards 

Mrs Dilys Shaw 

WRTH LAW: 

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro 

Swyddog Pwyllgor (SC) 

Y Cynghorydd Carwyn Jones 

YMDDIHEURIADAU: Dim 

1. DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2. CAIS AM GANIATÂD ARBENNIG

Cyflwynwyd - cais gan y Cynghorydd Carwyn Jones am ganiatâd arbennig
mewn perthynas â strategaeth y Cyngor Sir ar gyfer addysg ar yr
Ynys yn y tymor canol a’r tymor hir.

Rhoddodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro
grynodeb o gefndir y cais, a dywedodd fod y Cyngor Sir yn llunio ac yn cyflwyno
cynllun i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd ynghylch ei gynigion ar gyfer
moderneiddio ysgolion ar Ynys Môn. Un o'r ardaloedd blaenoriaeth a asesir fydd
ward Seiriol, sef ardal y mae’r Cynghorydd Jones yn ei chynrychioli gyda dau
aelod arall. Fel aelod lleol, byddai disgwyl iddo gymryd rhan lawn ar lefel leol yn y
broses ymgynghori a’r broses gwneud  penderfyniadau, hyd at y cyfnod pan
roddir y strategaeth ar waith.

Nodwyd bod y Cynghorydd Jones wedi datgan tri diddordeb personol. Mae’n
llywodraethwr ysgol a benodwyd gan y Cyngor ac yn Gadeirydd Corff
Llywodraethu Ysgol Gynradd Llandegfan, sydd yn un o'r tair ysgol dan ystyriaeth
yn ward Seiriol. Mae’r ddau diddordeb personol arall yn ddiddordebau sy’n
rhagfarnu hefyd ac maent yn ymwneud ag aelodau o'i deulu, sy'n gyfystyr â
chyswllt personol agos fel y diffinnir hynny yn y Côd Ymddygiad. Mae cefnder y
Cynghorydd yn cael ei gyflogi yn Ysgol Gynradd Biwmares, sydd hefyd yn cael ei
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hadolygu yn ward Seiriol. Mae mab ei gefnder hefyd yn mynd i Ysgol Gynradd 
Llandegfan. 
 
Cydnabu'r Cynghorydd Jones fod y perthnasau a’r cysylltiadau teuluol hyn yn 
rhai agos, ond mai ei gymhelliad pwysicaf yw budd y ward, a'i fod yn llwyr fwriadu 
gweithredu er budd ehangach y cyhoedd. 
 
‘Rhoddwyd cyfle i’r Cynghorydd Jones annerch y Panel a rhoddodd ei farn a’i 
resymau manwl dros ei gais am ganiatâd arbennig. 
 
I grynhoi, amlygodd y Cynghorydd Jones bwysigrwydd materion addysg i'r 
etholwyr yn y ward, a dywedodd ei fod yn teimlo bod dyletswydd arno fel aelod 
lleol i gymryd rhan yn y broses o ysgrifennu, casglu a rhannu gwybodaeth 
ynghylch unrhyw gynigion i’r dyfodol ar gyfer addysg yn y ardal. Os rhoddir 
caniatâd iddo, dywedodd y byddai'n mynychu ac yn siarad yng nghyfarfodydd y 
Cyngor Cymuned / Tref ac mewn cyfarfodydd cyhoeddus, a hynny er mwyn 
mesur ac adlewyrchu’r farn leol, a byddai unrhyw benderfyniadau a wneir yn cael 
effaith ar addysg y cenedlaethau i ddod.  Byddai hefyd yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol i gasglu a rhannu gwybodaeth. Dywedodd na fyddai'n ceisio 
pwerau pleidleisio, ac os bydd y Panel yn credu ei fod yn briodol, byddai'n gadael 
cyfarfodydd yn ystod y pleidleisio. Dywedodd ymhellach ei fod yn dymuno 
gweithredu fel dolen  rhwng ei gymuned a'r Cyngor Sir i sicrhau bod llais y 
gymuned yn cael ei glywed ac yn cael sylw priodol yn y broses / penderfyniadau 
a wneir drwy gydol y cyfnodau ymgynghori / gweithredu ac ati. 
 
Nodwyd nad oedd y Cynghorydd Jones wedi mynegi ei farn / safbwyntiau  hyd 
yma mewn perthynas â’r cynigion, ond mae wedi mynychu cyfarfodydd yn 
ysgolion Llangoed, Biwmares a Llandegfan a chyfarfodydd Cyngor Cymuned i 
wrando ar farn pobl leol. Dywedodd y Cynghorydd Jones ei fod wedi hwyluso a 
rhannu gwybodaeth, ac wedi annog pobl i fynegi eu barn yn ystod y cam hwn yn 
y broses ymgynghori, sy'n ymgynghoriad anstatudol a fydd yn dod i ben mewn 
pythefnos. Mae'r gymuned leol yn bryderus iawn am ddyfodol y tair ysgol 
gynradd, y goblygiadau ar gyfer y plant, a'r effaith ehangach ar y gymuned yn ei 
chyfanrwydd. 
 
Adroddodd y Cynghorydd Jones fod y tri Chynghorydd lleol yn credu bod diffyg 
cynllun strategol ar gyfer ward Seiriol yn ei chyfanrwydd, gan fod pobl ifanc yn 
gadael yr ardal oherwydd diffyg cyfleoedd cyflogaeth, gan arwain at leoedd gwag 
yn yr ysgolion a phoblogaeth sy'n heneiddio. ‘Roedd y Cynghorydd Jones yn 
argymell ar ran y gymuned mai’r opsiwn y mae ef yn ei ffafrio yw bod y tair ysgol 
yn y ward yn aros ar agor fel rhan o strategaeth gymunedol ehangach ar gyfer yr 
ardal a fyddai hefyd yn rhoi cyfle i’r tair ysgol ffynnu. Maent yn haeddu cyfle i roi 
cynnig arni o leiaf. 
 
Nodwyd bod y Cynghorwyr ar gyfer ward Seiriol yn credu ei bod yn gynamserol i 
gynnal gwerthusiad i gau ysgolion ar hyn o bryd, a’u bod yn  teimlo na fyddent 
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mewn sefyllfa i gymeradwyo unrhyw un o'r opsiynau ar hyn o bryd. Maent yn 
credu y dylid gweithredu cynllun i adnewyddu'r ward drwy greu cyfleoedd am 
waith, tai fforddiadwy / cymdeithasol a moderneiddio'r tair ysgol fel rhan o'r pecyn 
ehangach hwnnw. 

 
Am y rhesymau a nodwyd yn y cais, mae’r Cynghorydd Jones wedi gofyn i'r 
Panel Safonau ystyried rhoi caniatâd arbennig, a fyddai'n goresgyn y ddau 
ddiddordeb sy’n rhagfarnu, gan ganiatáu iddo gymryd rhan ar lefel leol ac ar lefel 
y Cyngor mewn perthynas â thrafod a llunio ymateb y Cyngor i'r ymgynghoriad 
a'r prosesau statudol ac anstatudol. 
 
Ymneilltuodd Aelodau'r Panel i sesiwn breifat ar gyfer trafodaeth. Yn dilyn 
trafodaeth, cyhoeddodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor Safonau wedi 
PENDERFYNU rhoi caniatâd arbennig i'r Cynghorydd Carwyn Jones mewn 
perthynas â'r diddordeb / diddordebau y cyfeirir atynt yn y Cais, yn unol â 
pharagraffau (d), (f) ac (i) yn Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Caniatáu 
Gollyngiadau) (Cymru) 2001 fel y diwygiwyd gan Reoliadau Llywodraeth 
Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) 
(Cymru) (Diwygiad) 2016. 
 
Daw’r caniatâd arbennig i ben ar 8 Mai, 2022, a than hynny mae’n caniatáu i'r 
Cynghorydd : - 
 

 Ysgrifennu at swyddogion [a/neu'r Pwyllgor Gwaith / Pwyllgor / y 
Cyngor ac ati] am y mater; 

 siarad â swyddogion y Cyngor am y mater;  

 siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith / Pwyllgor / y Cyngor (ar 
yr amod bod y Cadeirydd wedi rhoi caniatâd) ac ateb unrhyw 
gwestiynau am y mater; 

 aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth ar y mater a chymryd 
rhan mewn unrhyw drafodaeth (pan yn aelod o'r corff); 

 pleidleisio mewn cyfarfodydd o'r fath; 

 arall - ymgymryd â rôl lawn yn cynrychioli'r gymuned mewn 
cyfarfodydd y tu allan i'r Cyngor Sir, gan gynnwys cyfarfodydd 
cyhoeddus ac unrhyw gyfarfodydd perthnasol o Gynghorau Tref a 
Chymuned ac ati. 

  
  
  

Daeth y cyfarfod i ben am 2.30 pm 

  
MICHAEL WILSON 

CADEIRYDD 
  

 




