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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 
CYFARFOD: 
 

PWYLLGOR SAFONAU (PANEL CANIATÂD 
ARBENNIG) 
 

DYDDIAD: 
 

29 MEHEFIN 2018 

TEITL YR ADRODDIAD: 
 

YSTYRIED 3 CHAIS AM GANIATÂD ARBENNIG  
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 
 

I BENDERFYNU AR GEISIADAU AM GANIATÂD 
ARBENNIG GAN AELODAU O GYNGOR TREF 
BIWMARES A THELERAU UNRHYW GANIATÂD A 
RODDIR  
 

ADRODDIAD GAN: 
 

Mared Wyn Yaxley 
CYFREITHIWR (LLYWODRAETHU 
CORFFORAETHOL) 
mwycs@ynysmon.gov.uk / 01248 752566 
 

 
 

DOGFENNAU ATODOL 
 

1. Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 
2. Adran 4 o Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau 

ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016 
3.  Côd Ymddygiad Aelodau Cyngor Tref Biwmares 

4. Nodyn Briffio ar Ganiatâd Arbennig a ddarparwyd gan y Pwyllgor Safonau ar gyfer y 

Cynghorau Tref a Chymuned ynghyd â Ffurflenni Cais a Phenderfyniad  

5. Llythyr gan Glerc Cyngor Tref Biwmares dyddiedig 27ain Mehefin 2018  

6.  Cais Cynghorydd Jason Zalot 

7.  Cais Cynghorydd Stan Zalot  

8.  Cais Cynghorydd Howard Mattocks  

 

1. CEFNDIR CYFREITHIOL 
 

Yn unol â Chôd Ymddygiad Cyngor Tref Biwmares (Atodiad 3), ni all aelodau sydd â 

diddordeb personol sy’n rhagfarnu drafod y mater hwnnw yn y Cyngor Tref. 
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Mae rhestr o ddiddordebau personol ym mharagraff 10 y Côd. Mae’r diffinad o ddiddordeb 

sy’n rhagfarnu ym mharagraff 12 y Côd. 

 

Mewn rhai amgylchiadau penodol a chyfyngedig, gall aelod oresgyn y rhwystr sy’n cael ei 

greu gan y diddordeb personol sy’n rhagfarnu drwy dderbyn caniatâd arbennig gan Bwyllgor 

Safonau’r Cyngor Sir. 

 

Ni fedrir ond rhoi caniatâd arbennig mewn amgylchiadau penodol. Mae’r amgylchiadau hyn 

wedi eu rhestru yn Adran 2 o Atodiad 1, ac wedi eu diwygio yn unol ag Atodiad 2. Yn 

ogystal, manylir ar yr amgylchiadau hyn yn y Nodyn Briffio ac ar gefn y Ffurflen Gais yn 

Atodiad 4. 

 

2. CEFNDIR FFEITHIOL 
 

Cyfeirir y Panel at y cyflwyniad a roddir yn Atodiad 5.  Bydd Clerc Cyngor Tref Biwmares yn 

bresennol ar ddechrau’r Gwrandawiad er mwyn egluro’r mater sydd dan sylw ac i ateb 

unrhyw gwestiynau. 

 

Bydd dau o’r tri ymgeisydd yn bresennol yn y Gwrandawiad. 

 

3. Y CEISIADAU 

 

Rhaid i unrhyw aelod sydd eisiau caniatâd arbennig wneud cais ysgrifenedig sy’n egluro’r 

rhwystr a’r egwyddor mae o/hi eisiau dibynnu arni er mwyn ymgeisio. Bydd y Pwyllgor 

Safonau, neu Banel o’r Pwyllgor Safonau, yn gwrando ar y cais mewn cyfarfod cyhoeddus. 

 

Mae’r tri chais sydd wedi eu derbyn wedi eu hatodi yn Atodiadau 6 i 8, ac mae’r rhain yn 

nodi’r busnes y mae pob ymgeisydd yn dymuno cymryd rhan ynddo, y math o ganiatâd y 

maent yn gofyn amdano a’r sail statudol y mae’n dibynnu arni er mwyn ymgeisio am 

ganiatâd arbennig. Mae pob cais yn seiliedig ar ei ffeithiau ei hun ac o’r herwydd, dylid 

ystyried pob cais yn unigol.  
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4. YSTYRIAETHAU’R PANEL 
 

Gan fod amgylchiadau pob cais ychydig yn wahanol, awgrymir y dylid delio â phob un yn 

unigol yn hytrach na gyda’i gilydd. 

 

Gall y Panel ymneilltuo i sesiwn breifat ar ôl gwrando ar unrhyw gais, gan ddychwelyd i’r 

cyfarfod cyhoeddus er mwyn cyhoeddi ei benderfyniad. 

 

Mewn unrhyw achos lle mae’r Panel yn penderfynu rhoi caniatâd arbennig, rhaid i’r Panel 

ystyried hefyd a ddylid gosod unrhyw gyfyngiadau ar y caniatâd e.e. cyfyngu’r caniatâd i’r 

diddordebau penodol hynny sydd wedi eu nodi yn y cais yn unig ac i bwrpas yr ymgynghoriad 

unigol hwn neu ei ymestyn i gynnwys materion eraill fydd yn codi o’r mater hwn yn y dyfodol. 

Cyfeirir y Panel at y ‘Ffurflen Benderfyniad’ sydd wedi ei chynnwys yn Atodiad 4 sy’n nodi’r 

ystyriaethau y dylid eu cadw mewn cof pan yn rhoi caniatâd arbennig i ymgeisydd. 

 

5. ARGYMHELLION 

 

I ystyried pob cais yn ôl ei haeddiant, a   

(A) Phenderfynu â ddylid rhoi caniatâd arbennig ai peidio ym mhob achos; ac  

(B) os yn rhoi caniatâd arbennig, ystyried :- 

(i) ar ba sail y mae’r caniatâd arbennig yn cael ei roi; ac 

(ii) a ddylid gosod unrhyw gyfyngiadau ar y caniatâd (e.e. i siarad ond nid i 

bleidleisio, neu unrhyw gyfyngiad amser). 
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