
022605/579456 (S - 556184) Page 1 
 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 

CYFARFOD: 

 

PWYLLGOR SAFONAU (PANEL CANIATÂD 

ARBENNIG) 

 

DYDDIAD: 

 

29 GORFFENNAF 2020 

TEITL YR ADRODDIAD: 

 

YSTYRIED CEISIADAU AM GANIATÂD ARBENNIG 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 

 

PENDERFYNU A DDYLID RHOI CANIATÂD 

ARBENNIG AI PEIDIO I’R HOLL GYNGHORWYR 

SIR A’R TELERAU OS PENDERFYNIR GWNEUD 

HYNNY 

 

ADRODDIAD GAN: 

 

Lynn Ball 

Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 

Swyddog Monitro 

lbxcs@ynysmon.gov.uk / 01248 752586 

 

 

1. DOGFENNAU ATODOL I’R ADRODDIAD 

 

Atodiad 1 Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Sir Ynys Môn  

Atodiad 2 Nodyn Briffio ar Ganiatâd Arbennig a ddarparwyd gan y Pwyllgor Safonau ar 
gyfer aelodau etholedig Cyngor Sir Ynys Môn ynghyd â Ffurflenni Cais a 
Phenderfyniad 

Atodiad 3 Ceisiadau gan y Cynghorydd Lewis Davies, y Cynghorydd Richard A Dew, y 
Cynghorydd John Griffith, y Cynghorydd Richard Griffiths, y Cynghorydd Glyn 
Haynes, y Cynghorydd Kenneth P Hughes ,y Cynghorydd Trefor Lloyd 
Hughes MBE,y Cynghorydd Vaughan Hughes, y Cynghorydd Llinos Medi 
Huws, y Cynghorydd Aled Morris Jones, y Cynghorydd Carwyn Jones, y 
Cynghorydd Eric Wyn Jones, y Cynghorydd Richard Owain Jones, y 
Cynghorydd Gwilym O Jones, y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones, y 
Cynghorydd R Meirion Jones, y Cynghorydd Alun Mummery, y Cynghorydd 
Bryan Owen, y Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS, y Cynghorydd 
Dylan Rees, y Cynghorydd Alun Roberts, y Cynghorydd Dafydd Roberts, y 
Cynghorydd J Arwel Roberts, y Cynghorydd Margaret Murley Roberts, y 
Cynghorydd Nicola Roberts, y Cynghorydd Peter S Rogers, y Cynghorydd 
Dafydd Rhys Thomas, y Cynghorydd Ieuan Williams a’r Cynghorydd Robin 
Wyn Williams. 

Atodiad 4 Nodyn Methodoleg ar gyfer Panel y Pwyllgor Safonau pan fydd yn ystyried 
ceisiadau am ganiatadau arbennig. 

 

2. CEFNDIR CYFREITHIOL  

 

Yn unol hefo Côd Ymddygiad Cyngor Sir Ynys Môn (Atodiad 1), ni all aelodau sydd â 
diddordeb personol sy’n rhagfarnu gymryd rhan mewn trafodaethau ynghylch yr eitem honno 
yn y Cyngor Sir / unrhyw gyfarfod pan fyddant yn mynychu yn rhinwedd eu swydd fel aelod 
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o’r Cyngor. Rhestrir diddordebau personol ym mharagraff 10 y Côd. Ceir diffiniad o 
ddiddordeb rhagfarnol 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 yn yr amgylchiadau sy’n cael eu 
rhestru yn Adran 2 Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 
fel y’i diwygwyd gan Adran 4  Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, 
Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016. Mae gwybodaeth am y 

seiliau hyn wedi eu cynnwys yn y Nodyn Briffio yn Atodiad 2.  
 

3. CEFNDIR FFEITHIOL 
 
Mae Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 yn darparu, os yw Aelodau yn methu â 
mynychu cyfarfod neu bwyllgor o'r Cyngor am gyfnod di-dor o 6 mis, eu bod yn peidio â bod 
yn aelodau etholedig ac y bydd is-etholiad yn cael ei sbarduno. Gellir osgoi hyn os yw'r 
Cyngor yn cymeradwyo'r absenoldeb cyn i'r cyfnod o 6 mis ddod i ben. Cadarnheir y 
ddarpariaeth gyfreithiol yn adran 4.1.23.1 o Gyfansoddiad y Cyngor. 
 
O ganlyniad i'r pandemig Coronafeirws cyfredol, mae'n rhaid i'r Cyngor flaenoriaethu ei 
adnoddau ac ymdrechion ei weithlu; nid yw'n bosib cynnal “busnes fel arfer”. Mae Deddf 
Coronafeirws 2020 a'r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 
2020 yn lleihau'r rhwymedigaethau cyfreithiol ar awdurdodau lleol mewn perthynas â 
chyfarfodydd, tra’n caniatáu i aelodau fynychu cyfarfodydd gofynnol o bell fel y bydd angen. 
Yng nghyd-destun y darpariaethau newydd hynny, mae'r Cyngor wedi adolygu ei amserlen 
Bwyllgorau arferol ac wedi llunio dogfen Strategaeth Bwyllgorau er mwyn cwrdd â'r gofynion 
sylfaenol absoliwt ar gyfer mynychu cyfarfodydd. Os yw amodau’n caniatáu, gellir cynnal 
mwy o gyfarfodydd, ond mae’r Cyngor yn canolbwyntio ar sicrhau ei fod yn darparu ei 
wasanaethau allweddol a datblygu gweithdrefnau yn unol â rhaglen “Profi, Olrhain, Diogelu” 
Llywodraeth Cymru. Bydd trefnu unrhyw gyfarfodydd ychwanegol yn dibynnu ar sut mae 
amgylchiadau'n datblygu dros y 12 mis nesaf, yn enwedig capasiti staff. Felly efallai na 
chynhelir cyfarfodydd yn aml a bydd y cyfle i aelodau “fynychu cyfarfodydd” (gan gynnwys 
presenoldeb rhithwir) yn gyfyngedig. Gallai hyn, ynghyd â’r ffaith y gallai aelodau eu hunain 
gael eu heffeithio gan y feirws, arwain at anawsterau mewn perthynas â’r “rheol chwe mis” 
 
Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 hefyd yn 
cynnwys cyfeiriad at y “rheol chwe mis”; Mae Rheoliad 10 yn nodi, at ddibenion cyfrifo'r chwe 
mis, y dylid diystyru'r cyfnod rhwng y diwrnod y daeth y Rheoliadau i rym (22 Ebrill 2020) a 
dyddiad cyfarfod y gallai'r aelod fod yn bresennol ynddo (gan gynnwys trwy bresenoldeb o 
bell). Yr hyn y mae hynny’n ei olygu yn y bôn yw bod y cloc yn stopio am y tro am y cyfnod 
rhwng 22 Ebrill a'r cyfarfod cyntaf y gwahoddir aelod i fod yn bresennol ynddo. 
- Os yw aelod yn mynychu’r cyfarfod hwnnw, mae’r cloc yn dechrau eto ac mae gan yr 

aelod hwnnw gyfnod 6 mis ‘newydd’ o ddyddiad y cyfarfod. 
- Os na fydd aelod yn mynychu'r cyfarfod hwnnw, mae'r cloc yn ailgydio o'r lle 'roedd wedi 

cyrraedd ar 21 Ebrill 2020 (cyn i'r Rheoliadau ddod i rym) - nid yw'n cychwyn o’r newydd.  
 
Er bod y saib a ddarperir gan y Rheoliadau yn cynorthwyo trwy ymestyn y chwe mis, gallai 
aelodau fod mewn sefyllfa lle nad oes llawer iawn o gyfarfodydd iddynt fynychu, (oherwydd yr 
amserlen ddiwygiedig a gyflwynwyd gan y Strategaeth Bwyllgorau). Oherwydd ymrwymiadau 
eraill (cyfrifoldebau gwaith / gofalu ac ati) neu salwch, efallai na fydd aelodau yn gallu 
mynychu'r cyfarfod cyntaf y gwahoddwyd nhw iddo. Waeth bynnag y rheswm dros beidio 

https://www.legislation.gov.uk/wsi/2001/2279/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2016/85/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2016/85/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1972/70/section/85
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Y-Cyfansoddiad/Cyfansoddiad-Cyngor-Sir-Ynys-Môn.aspx
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/rheoliadau-awdurdodau-lleol-coronafeirws-cyfarfodydd-cymru-2020.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/rheoliadau-awdurdodau-lleol-coronafeirws-cyfarfodydd-cymru-2020.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-04/rheoliadau-awdurdodau-lleol-coronafeirws-cyfarfodydd-cymru-2020.pdf
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mynychu, mae'r cloc yn ailddechrau ar y dyddiad hwnnw (gan ei fod yn gyfarfod y 
gwahoddwyd yr aelod i'w fynychu). Efallai na fydd cyfarfod arall i'r aelod ei fynychu am rai 
wythnosau / misoedd; gallai hyn fynd y tu hwnt i gyfnod yr aelod hwnnw o “chwe mis”. 
 
Cyflwynir adroddiad i gyfarfod llawn y Cyngor ar 8 Medi 2020, yn gofyn i'r Cyngor 
gymeradwyo, at ddibenion Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fod yr achosion o 
Coronafeirws / Covid-19 yn rheswm dros i holl gynghorwyr CSYM beidio â bod yn bresennol 
mewn cyfarfodydd; a bod pob Cynghorydd yn cael eu gwarchod yn yr ystyr na fydd eu diffyg 
presenoldeb (trwy bresenoldeb o bell neu fel arall) oherwydd Coronafeirws yn arwain at eu 
hanghmhwyso’n  awtomatig am gyfnod pellach o chwe mis. 

 

4. CAIS AM GANIATAD ARBENNIG 
 

Bydd yr adroddiad i'r Cyngor yn enwi pob Aelod. Bydd y cais yn effeithio'n uniongyrchol ar 
bob Aelod h.y. heb argymhelliad gan y Cyngor, bydd Aelodau'n cael eu hanghymwyso’n  
awtomatig o'u swyddi fel aelodau etholedig os ydynt yn methu â mynychu cyfarfod o'r 
awdurdod am 6 mis (hyd yn oed os yw'r chwe mis yn cael ei ystumio oherwydd  y “saib” ” a 
ddarperir gan y Rheoliadau). Pan gyflwynir yr adroddiad i'r Cyngor, mae'n golygu felly y bydd 
yr Aelodau yn ystyried a phleidleisio ar fater y mae ganddynt ddiddordeb sy'n rhagfarnu 

ynddo.  Byddai hyn yn torri'r Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau (Atodiad 1) oni bai eu bod 
wedi derbyn caniatâd arbennig gan y Pwyllgor Safonau. 
 
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 Panel o’r 
Pwyllgor Safonau yn cyfarfod i ystyried y cais. Cynhelir y gwrandawiad yn gyhoeddus. 
Unwaith eto, oherwydd Coronafeirws cynhelir y Gwrandawiad Caniâtad Arbennig o bell.  
 
Yn dilyn ymholiadau efo aelodau etholedig y Cyngor, mae cais gan ddau ddeg naw Aelod 

wedi ei gynnwys yn Atodiad 3. 
 
Mae’r cais yn manylu ar y busnes y mae’r aelodau yn dymuno cymryd rhan ynddo, y math o 
ganiatâd arbennig y gofynnir amdano a’r sail statudol dros ofyn am y caniatâd hwnnw. 
 

5. YSTYRIAETHAU’R PANEL 
 

Cyfeirir y Panel ar y Nodyn Methodoleg yn (Atodiad 4) sy’n manylu ar y materion y bydd y 
Panel efallai yn dymuno eu hystyried wrth ddod i benderfyniad ar y cais. 
 

6. ARGYMHELLION 
 
I ystyried y cais yn ôl ei haeddiant, a   
(A) phenderfynu â ddylid rhoi caniatâd arbennig ai peidio; a 
(B) os yn rhoi caniatâd arbennig, ystyried  

(i) ar ba sail y mae’r caniatâd arbennig yn cael ei roi; a 
(ii) a ddylid gosod unrhyw gyfyngiadau/rwystrau ar y caniatâd 



5.1 Côd Ymddygiad i Aelodau 

Dyma’r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyngor Sir ar 12.05.2016 

Rhan 1 – Dehongli 

1. (1) Yn y cod hwn

mae “aelod” (“member”) yn cynnwys aelod cyfetholedig onid yw’r cyd-destun yn mynnu fel 
arall; 

ystyr “aelod cyfetholedig” (“co-opted member”), mewn perthynas ag awdurdod perthnasol, 
yw person nad yw’n aelod o’r awdurdod ond - 

(a) sy’n aelod o unrhyw bwyllgor neu is-Bwyllgor i’r awdurdod, neu

(b) sy’n aelod o unrhyw gyd-bwyllgor neu gyd is-Bwyllgor i’r awdurdod, ac sy’n cynrychioli’r
awdurdod arno

ac sydd â’r hawl i bleidleisio ar unrhyw gwestiwn sydd i’w benderfynu mewn unrhyw 
gyfarfod o’r pwyllgor neu o’r is-Bwyllgor hwnnw; 

ystyr “eich awdurdod” (“your authority”) yw’r awdurdod perthnasol yr ydych chi’n aelod 
neu’n aelod cyfetholedig ohono; 

ystyr “awdurdod perthnasol” (“relevant authority”) yw - 

(a) cyngor sir,

(b) cyngor bwrdeistref sirol,

(c) cyngor cymuned,

(ch) awdurdod tân ac achub a gyfansoddwyd drwy gynllun o dan adran 2 o Ddeddf 
Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o’r Ddeddf honno yn 
gymwys iddo, 

(d) awdurdod Parc Cenedlaethol a sefydlwyd o dan adran 63 o Ddeddf yr Amgylchedd
1995;

ystyr “cofrestr o fuddiannau’r aelodau” (“register of members’ interests”) yw’r gofrestr a 
sefydlir ac a gedwir o dan adran 81 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000; 

ystyr “cyfarfod” (“meeting”) yw unrhyw gyfarfod - 

(a) o’r awdurdod perthnasol,

(b) o unrhyw weithrediaeth neu fwrdd i’r awdurdod perthnasol,

ATODIAD 1



  
 

(c) o unrhyw bwyllgor, Is-Bwyllgor, cyd-bwyllgor neu gyd-Is-Bwyllgor i’r awdurdod 
perthnasol neu unrhyw bwyllgor, is-bwyllgor, cyd-bwyllgor neu gyd-is-bwyllgor o’r fath i 
unrhyw weithrediaeth neu fwrdd i’r awdurdod, neu 
 
(ch) y mae aelodau neu swyddogion yr awdurdod perthnasol yn bresennol ynddo ac 
eithrio cyfarfod grŵp gwleidyddol a gyfansoddwyd yn unol â rheoliad 8 o Reoliadau 
Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 ,  
 
ac mae’n cynnwys amgylchiadau lle mae aelod o weithredaeth neu fwrdd neu swyddog yn 
gweithredu ar ei ben ei hun yn cyflawni swyddogaeth awdurdod 
 
ystyr “chi” (“you”) yw chi fel aelod neu aelod cyfetholedig o awdurdod perthnasol. 
 
(2) Mewn perthynas â chyngor cymuned— 
 
(a) ystyr “swyddog priodol” (“proper officer”) yw swyddog o’r cyngor hwnnw o fewn ystyr 
adran 270(3) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972; a 
 
(b) ystyr “pwyllgor safonau” (“standards committee”) yw pwyllgor safonau’r cyngor sir neu’r 
cyngor bwrdeistref sirol sydd â swyddogaethau mewn perthynas â’r cyngor cymuned y 
mae’n gyfrifol amdano o dan adran 56(1) a (2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 
 

Rhan 2 - Darpariaethau Cyffredinol 
 
2. (1) Ac eithrio pan fo paragraff 3(a) yn gymwys, rhaid i chi gydymffurfio â’r cod 
ymddygiad hwn - 
 
(a) pa bryd bynnag y byddwch yn cynnal busnes eich awdurdod, neu’n bresennol mewn 
un o gyfarfodydd eich awdurdod; 
 
(b) pa bryd bynnag y byddwch yn gweithredu, yn honni gweithredu neu’n rhoi’r argraff eich 
bod yn gweithredu yn rôl aelod y cawsoch eich ethol neu eich penodi iddi; 
 
(c) pa bryd bynnag y byddwch yn gweithredu, yn honni gweithredu neu’n rhoi’r argraff eich 
bod yn gweithredu fel un o gynrychiolwyr eich awdurdod; neu 
 
(ch) ar bob adeg ac mewn unrhyw gapasiti, mewn cysylltiad ag ymddygiad a nodir ym 
mharagraffau 6(1)(a) a 7. 
 
(2) Dylech ddarllen y cod hwn ar y cyd â’r egwyddorion cyffredinol a ragnodir o dan adran 
49(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 o ran Cymru. 
 
3. Os byddwch wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich awdurdod i 
wasanaethu - 
 
(a) ar awdurdod perthnasol arall, neu ar unrhyw gorff arall, sy’n cynnwys awdurdod heddlu 
neu Fwrdd Iechyd Lleol rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran yr awdurdod arall 
neu’r corff arall hwnnw, gydymffurfio â chod ymddygiad yr awdurdod arall neu’r corff arall 
hwnnw; neu 
 



  
 

(b) ar unrhyw gorff arall nad oes ganddo gôd sy’n ymwneud ag ymddygiad ei aelodau, 
rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran y corff arall hwnnw, gydymffurfio â’r côd 
ymddygiad hwn, ac eithrio pan yw’n gwrthdaro ag unrhyw rwymedigaethau cyfreithlon 
eraill y gall y corff hwnnw fod yn ddarostyngedig iddynt neu i’r graddau y mae’n gwrthdaro 
â’r cyfryw rwymedigaethau. 
 
4. Rhaid i chi - 
 
(a) gyflawni eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau gan roi sylw dyladwy i’r egwyddor y dylai 
fod cyfle cyfartal i bawb, waeth beth fo’u rhyw, eu hil, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd 
rhywiol, eu hoed neu eu crefydd; 
 
(b) ddangos parch at eraill ac ystyriaeth ohonynt; 
 
(c) beidio ag ymddwyn fel bwli neu harasio unrhyw berson; 
 
(ch) beidio â gwneud dim sy’n cyfaddawdu, neu sy’n debygol o gyfaddawdu, 
didueddrwydd y sawl sy’n gweithio i’ch cyngor neu ar ei ran; a  
 
(d) mynychu o leiaf un sesiwn hyfforddiant ar y côd ymddygiad hwn yn ystod pob tymor 
llawn yn y swydd ac, yn achos yr aelodau hynny sydd wedi cael eu hethol i’r Cyngor Sir 
am y tro cyntaf a’r rheiny sydd wedi cael eu hailethol ond nad ydynt wedi treulio cyfnod di-
dor yn y swydd, rhaid iddynt fynychu’r hyfforddiant yn ystod y chwe mis yn dilyn eu hethol. 
 
5. Rhaid i chi - 
 
(a) beidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth y byddai’n rhesymol ystyried 
ei bod o natur gyfrinachol, heb gydsyniad datganedig person a awdurdodwyd i roi 
cydsyniad o’r fath, neu onid yw’r gyfraith yn mynnu eich bod yn gwneud hynny; 
 
(b) beidio â rhwystro unrhyw berson rhag gweld gwybodaeth y mae gan y person hwnnw 
hawl i’w gweld yn ôl y gyfraith. 
 
6. (1) Rhaid i chi - 
 
(a) beidio ag ymddwyn mewn ffordd y gellid yn rhesymol ei hystyried yn un sy’n dwyn anfri 
ar eich swydd neu ar eich awdurdod; 
 
(b) adrodd, p’un ai drwy weithdrefn adrodd gyfrinachol eich awdurdod neu’n uniongyrchol 
i’r awdurdod priodol, ar unrhyw ymddygiad gan aelod arall neu gan unrhyw un sy’n 
gweithio i’ch awdurdod neu ar ei ran ac y mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn golygu 
neu’n debygol o olygu ymddygiad troseddol (nad yw at ddibenion y paragraff hwn yn 
cynnwys tramgwyddau neu ymddygiad y gellir ei gosbi drwy gosb benodedig); 
 
(c) roi gwybod i swyddog monitro eich awdurdod am unrhyw ymddygiad gan aelod arall y 
mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn groes i’r côd ymddygiad hwn; 
 
(ch) beidio â gwneud cwynion blinderus, maleisus neu wamal yn erbyn aelodau eraill neu 
unrhyw un sy’n gweithio i’ch awdurdod neu ar ei ran. 
 



  
 

(2) Rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw gais gan swyddog monitro eich awdurdod, neu gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, mewn cysylltiad ag ymchwiliad a wneir 
yn unol â’u gwahanol bwerau statudol. 
 
7. Rhaid i chi - 
 
(a) yn eich capasiti swyddogol neu fel arall, beidio â defnyddio neu geisio defnyddio eich 
safle yn amhriodol  i roi neu i sicrhau mantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall, neu 
i greu neu i osgoi anfantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall; 
 
(b) beidio â defnyddio adnoddau eich awdurdod, neu awdurdodi eraill i’w defnyddio - 
 
(i) yn annoeth; 
 
(ii) yn groes i ofynion eich awdurdod; 
 
(iii) yn anghyfreithlon; 
 
(iv) ac eithrio mewn dull a fwriedir i hwyluso neu i ffafrio cyflawni swyddogaethau’r 
awdurdod neu’r swydd yr ydych wedi eich ethol neu eich penodi iddo neu iddi; 
 
(v) yn amhriodol at ddibenion gwleidyddol; neu 
 
(vi) yn amhriodol at ddibenion preifat. 
 
8. Rhaid i chi - 
 
(a) pan fyddwch yn cyfrannu mewn cyfarfodydd neu’n gwneud penderfyniadau ynghylch 
busnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef, wneud hynny ar sail rhinweddau’r 
amgylchiadau o dan sylw ac er budd y cyhoedd gan roi sylw i unrhyw gyngor perthnasol a 
ddarperir gan swyddogion eich awdurdod, ac yn benodol gan - 
 
(i) pennaeth gwasanaeth taledig yr awdurdod; 
 
(ii) Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 yr awdurdod; 
 
(iii) swyddog monitro’r awdurdod; 
 
(iv) prif swyddog cyfreithiol yr awdurdod (y dylid ymgynghori ag ef pan fo unrhyw 
amheuaeth ynghylch pŵer yr awdurdod i weithredu, ynghylch a yw’r cam a arfaethir yn 
dod o fewn y fframwaith polisi y cytunwyd arno gan yr awdurdod neu os gallai canlyniadau 
cyfreithiol gweithredu neu fethu â gweithredu gan yr awdurdod gael ôl-effeithiau pwysig); 
 
(b) rhoi rhesymau dros bob penderfyniad yn unol ag unrhyw ofynion statudol ac unrhyw 
ofynion rhesymol ychwanegol a osodir gan eich awdurdod. 
 
9. Rhaid i chi - 
 
(a) barchu’r gyfraith a rheolau eich awdurdod sy’n llywodraethu hawlio treuliau a lwfansau 
mewn cysylltiad â’ch dyletswyddau fel aelod; 
 



  
 

(b) osgoi derbyn rhoddion oddi wrth neb, na lletygarwch (ac eithrio lletygarwch swyddogol, 
megis derbyniad dinesig neu weithio dros ginio, a awdurdodir yn briodol gan eich 
awdurdod) na buddiannau materol neu wasanaethau i chi eich hun neu i unrhyw berson 
os byddai gwneud hynny’n eich rhoi o dan rwymedigaeth amhriodol, neu os gallai’n 
rhesymol ymddangos fel pe bai’n gwneud hynny. 

 

Rhan 3 - Buddiannau 
 
Buddiannau Personol 
 
10. (1) Ym mhob mater rhaid i chi ystyried a oes gennych fuddiant personol, ac a yw’r côd 
ymddygiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddatgelu’r buddiant hwnnw. 
 
(2) Rhaid i chi ystyried bod gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a 
wnelo eich awdurdod ag ef - 
 
(a) os yw’n gysylltiedig â’r canlynol, neu’n debygol o effeithio arnynt - 
 
(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg; 
 
(ii) unrhyw berson sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn 
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl; 
 
(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad 
â’ch ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a gawsoch wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod; 
 
(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac 
y mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw 
ac sy’n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf 
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw; 
 
(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu waith a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr 
arno ac yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a’ch 
awdurdod; 
 
(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod; 
 
(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner 
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir 
yn is-baragraff (iv) uchod yn denant arno; 
 
(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich 
awdurdod i fod arno; 
 
(ix) unrhyw - 
 
(aa) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus; 
 



  
 

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo 
ddibenion elusennol; 
 
(cc) corff y mae dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion; 
 
(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 
 
(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy’n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod 
 
ac yn berthnasol i (aa) i (dd), yr ydych yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle 
rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 
 
(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu 
ar y cyd ag eraill) i’w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy; 
 
[Sylwer: mae isbaragraff (b) wedi cael ei adael allan] - 
 
(c) pe byddai’n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a fyddai’n effeithio - 
 
(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr 
ydych yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y  mae gennych gysylltiad personol agos ag 
ef; 
 
(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir 
yn 10(2)(c)(i); 
 
(iii) ar unrhyw berson sy’n cyflogi neu sydd wedi penodi’r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir 
yn 10(2)(c)(i), unrhyw ffyrm y mae’r cyfryw bersonau’n bartneriaid ynddi, neu unrhyw 
gwmni y maent yn gyfarwyddwyr arno; 
 
(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(c)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy’n werth mwy na’r gwerth enwol o £5,000; neu 
 
(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a 
ddisgrifir yn 10(2)(c)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,  
 
ac yn berthnasol i (i) i (v), a hynny i raddau mwy - 
 
(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na’r rhelyw o bobl eraill 
sy’n talu’r dreth gyngor, bobl eraill sy’n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth 
etholiadol neu’r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 
 
(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy’n talu’r dreth gyngor, o bobl eraill 
sy’n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 
 
Datgelu Buddiannau Personol 
 
11. (1) Pan fydd gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef ac y byddwch yn bresennol mewn cyfarfod lle y caiff y busnes hwnnw ei 
ystyried, rhaid i chi ddatgelu ar lafar gerbron y cyfarfod hwnnw fodolaeth a natur y 



  
 

buddiant hwnnw cyn i’r cyfarfod ystyried y busnes neu ar ddechrau’r ystyriaeth, neu pan 
ddaw’r buddiant i’r amlwg. 
 
(2) Pan fydd gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef ac y byddwch yn gwneud - 
 
(a) cynrychioliadau ysgrifenedig (p’un ai drwy lythyr, neges ffacs neu ar ryw ffurf arall ar 
gyfathrebu electronig) i un o aelodau neu o swyddogion eich awdurdod ynghylch y busnes 
hwnnw, dylech gynnwys manylion am y buddiant hwnnw yn y gyfathrebiaeth ysgrifenedig; 
neu 
 
(b) cynrychioliadau llafar (p’un ai’n bersonol neu ar ryw ffurf ar gyfathrebu electronig) i un 
o aelodau neu o swyddogion eich awdurdod dylech ddatgelu’r buddiant ar ddechrau’r 
cyfryw gynrychioliadau, neu pan ddaw’n amlwg i chi fod gennych fuddiant o’r fath, a 
chadarnhau’r cynrychioliad a’r buddiant yn ysgrifenedig o fewn 14 o ddiwrnodau ar ôl 
gwneud y cynrychioliad. 
 
(3) Yn ddarostyngedig i baragraff 14(1)(b) isod, os bydd gennych fuddiant personol mewn 
unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef ac y byddwch wedi gwneud 
penderfyniad wrth arfer un o swyddogaethau gweithrediaeth neu fwrdd, rhaid i chi mewn 
perthynas â’r busnes hwnnw sicrhau bod unrhyw ddatganiad ysgrifenedig ynghylch y 
penderfyniad hwnnw’n cofnodi bodolaeth a natur eich buddiant. 
 
(4) Rhaid i chi, mewn cysylltiad â buddiant personol nas datgelwyd eisoes, cyn cyfarfod 
neu’n syth ar ôl diwedd cyfarfod pan ddatgelir y buddiant yn unol ag is-baragraff 11(1), roi 
hysbysiad ysgrifenedig i’ch awdurdod yn unol ag unrhyw ofynion a nodir gan swyddog 
monitro eich awdurdod o bryd i’w gilydd ond, rhaid cynnwys o 
leiaf - 
 
(a) manylion am y buddiant personol; 
 
(b) manylion am y busnes y mae’r buddiant personol yn gysylltiedig ag ef; ac 
 
(c) eich llofnod 
 
(5) Pan fydd eich swyddog monitro wedi cytuno bod yr wybodaeth sy’n ymwneud â’ch 
buddiant personol yn wybodaeth sensitif, yn unol â pharagraff 16(1), mae eich 
rhwymedigaethau o dan y paragraff 11 hwn i ddatgelu’r cyfryw wybodaeth, p’un ai ar lafar 
neu’n ysgrifenedig, i’w disodli gan rwymedigaeth i ddatgelu bodolaeth buddiant personol 
ac i gadarnhau bod eich swyddog monitro wedi cytuno bod y cyfryw fuddiant personol o 
natur gwybodaeth sensitif. 
 
(6) At ddibenion is-baragraff (4), dim ond os bod hysbysiad ysgrifenedig wedi ei ddarparu 
yn unol â’r côd hwn ers y dyddiad diwethaf pryd yr etholwyd chi, y penodwyd chi neu yr 
enwebwyd chi’n aelod o’ch awdurdod y bernir bod buddiant personol wedi ei ddatgelu 
eisoes. 
 
(7) At ddibenion is-baragraff (3), os na ddarperir hysbysiad ysgrifenedig yn unol â’r 
paragraff hwnnw bernir na fyddwch wedi datgan buddiant personol yn unol â’r côd hwn. 
 
Buddiannau sy’n Rhagfarnu 



  
 

 
12. (1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2) isod, os bydd gennych fuddiant personol mewn 
unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef bydd gennych hefyd fuddiant sy’n 
rhagfarnu yn y busnes hwnnw os bydd y buddiant yn un y bydd yn rhesymol i aelod o’r 
cyhoedd sy’n gwybod y ffeithiau perthnasol fod o’r farn ei fod mor arwyddocaol fel y bydd 
yn debygol o ragfarnu eich barn ynghylch buddiant cyhoeddus. 
 
(2) Yn amodol ar (3), nid ystyrir bod gennych fuddiant sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes 
os bydd y busnes hwnnw - 
 
(a) yn gysylltiedig - 
 
(i) ag awdurdod perthnasol arall yr ydych hefyd yn aelod ohono; 
 
(ii) ag awdurdod cyhoeddus arall neu gorff sy’n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus 
lle yr ydych mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol; 
 
(iii) â chorff yr ydych wedi cael eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich 
awdurdod i fod arno; 
 
(iv) â’ch rôl fel llywodraethwr ysgol (os na chawsoch eich penodi neu eich enwebu gan 
eich awdurdod) oni bai bod y busnes yn benodol gysylltiedig â’r ysgol yr ydych yn un o’i 
llywodraethwyr; 
 
(v) â’ch rôl fel aelod o Fwrdd Iechyd Lleol os na chawsoch eich penodi neu eich enwebu 
gan eich awdurdod i fod arno; 
 
(b) yn gysylltiedig: 
 
(i) â swyddogaethau tai eich awdurdod os oes gennych denantiaeth neu les gyda’ch 
awdurdod, ar yr amod nad oes arnoch i’ch awdurdod ôl-ddyledion rhent o fwy na deufis, 
ac ar yr amod nad yw’r swyddogaethau hynny’n ymwneud yn arbennig â’ch tenantiaeth 
neu â’ch les; 
 
(ii) â swyddogaethau eich awdurdod mewn cysylltiad â phrydau ysgol, cludiant a threuliau 
teithio, os ydych chi’n warchodwr, yn rhiant, yn fam-gu neu’n nain neu’n dad-cu neu’n 
daid, neu os oes gennych gyfrifoldeb rhiant (fel y’i diffinnir yn adran 3 o Deddf Plant 1989) 
dros blentyn sy’n cael addysg amser llawn, onid yw’r busnes yn benodol gysylltiedig â’r 
ysgol y mae’r plentyn hwnnw’n ei mynychu; 
 
(iii) â swyddogaethau eich awdurdod mewn cysylltiad â thâl salwch statudol o dan Ran XI 
o Ddeddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 1992, os ydych yn cael, neu 
os oes gennych hawl i gael, taliad o’r fath gan eich awdurdod; 
 
(iv) â swyddogaethau eich awdurdod mewn cysylltiad â lwfans neu daliad a wneir yn unol 
â darpariaethau Rhan 8 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, neu lwfans neu bensiwn 
a ddarperir o dan adran 18 o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989; 
 
(c) yn gysylltiedig â’ch rôl fel cynghorydd cymunedol mewn perthynas â grant, benthyciad 
neu fath arall ar gymorth ariannol a wnaed gan eich cyngor cymuned i gyrff cymunedol 
neu wirfoddol hyd at uchafswm o £500. 



  
 

 
(3) Nid yw’r esemptiadau yn is-baragraff (2)(a) yn gymwys os yw’r busnes yn gysylltiedig â 
dyfarnu ar unrhyw gymeradwyaeth, cydsyniad, trwydded, caniatâd neu gofrestriad. 
 
Pwyllgorau Trosolwg a Sgriwtini 
 
13. Bydd gennych hefyd fuddiant sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron un o 
bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o’r fath ) - 
 
(a) os bydd y busnes hwnnw’n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p’un a gafodd ei 
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o 
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a 
 
(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn 
aelod o’r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu’r cyd-is-
bwyllgor a grybwyllir yn is-baragraff (a) a’ch bod chi’n bresennol pan wnaed y 
penderfyniad hwnnw neu pan gymerwyd y cam hwnnw. 
 
Cyfrannu mewn Perthynas â Datgelu Buddiannau 
 
14. (1) Yn amodol ar is-baragraffau (2), (2A) (3) a (4), os bydd gennych fuddiant sy’n 
rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef rhaid i chi, oni 
roddwyd i chi ganiatâd arbennig gan bwyllgor safonau eich awdurdod - 
 
(a) ymadael â’r ystafell, y siambr neu’r man lle y mae cyfarfod i ystyried y busnes yn cael 
ei gynnal - 
 
(i) pan fo is-baragraff (2) yn gymwys, yn syth ar ôl i’r cyfnod ar gyfer gwneud 
cynrychioliadau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes ddod i ben a 
beth bynnag cyn i ystyriaeth bellach o’r busnes ddechrau, p’un a ganiateir i’r cyhoedd aros 
yn bresennol ar gyfer y cyfryw ystyriaeth ai peidio; neu 
 
(ii) mewn unrhyw achos arall, pa bryd bynnag y daw i’r amlwg bod y busnes hwnnw’n cael 
ei ystyried yn y cyfarfod hwnnw; 
 
(b) peidio ag arfer swyddogaethau gweithrediaeth neu fwrdd  mewn perthynas â’r busnes 
hwnnw; 
 
(c) peidio â cheisio dylanwadu ar benderfyniad ynghylch y busnes hwnnw; 
 
(ch) peidio â gwneud unrhyw gynrychioliadau ysgrifenedig (p’un ai drwy lythyr, neges ffacs 
neu ar ryw ffurf arall ar gyfathrebu electronig) mewn perthynas â’r busnes hwnnw; a 
 
(d) peidio â gwneud unrhyw gynrychioliadau llafar  (p’un ai’n bersonol neu ar ryw ffurf ar 
gyfathrebu electronig) mewn cysylltiad â’r busnes hwnnw neu rhaid i chi roi’r gorau ar 
unwaith i wneud y cyfryw gynrychioliadau llafar pan ddaw’r buddiant sy’n rhagfarnu i’r 
amlwg. 
 
(2) Os oes gennych fuddiant sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef cewch fod yn bresennol mewn cyfarfod ond dim ond er mwyn gwneud 
cynrychioliadau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes, ar yr amod 



  
 

y caniateir hefyd i’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod i’r un diben, p’un ai o dan hawl 
statudol neu fel arall. 
 
(2A) lle mae gennych ddiddordeb sy’n rhagfarnu ym musnes yr awdurdod, gallwch 
gyflwyno sylwadau ysgrifenedig i gyfarfod mewn perthynas â’r busnes hwnnw ar yr amod y 
caniateir i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfod i bwrpas gwneud sylwadau, ateb cwestiynau neu 
roi tystiolaeth am y busnes p’un a yw’n statudol ai peidio. 
 
(2B) wrth gyflwyno sylwadau ysgrifenedig dan baragraff (2A), rhaid i chi gydymffurfio 
gydag unrhyw weithdrefn y gall eich awdurdod ei mabwysiadu ar gyfer cyflwyno sylwadau 
o’r fath.  
 
(3) Nid yw is-baragraff (1) yn eich rhwystro rhag bod yn bresennol a chyfrannu mewn 
cyfarfod - 
 
(a) os gofynnir i chi fod yn bresennol mewn cyfarfod o bwyllgor trosolwg neu sgriwtini, gan 
y cyfryw bwyllgor ac yntau’n arfer ei bwerau statudol; neu 
 
(b) os oes gennych y fantais o fod â chaniatâd arbennig  ar yr amod - 
 
(i) eich bod yn datgan yn y cyfarfod eich bod yn dibynnu ar y gollyngiad; a 
 
(ii) eich bod, cyn y cyfarfod neu’n syth ar ôl i’r cyfarfod orffen, yn rhoi hysbysiad 
ysgrifenedig i’ch awdurdod a bod hwnnw’n cynnwys - 
 
(aa) manylion y diddordeb sy’n rhagfarnu; 
 
(bb) manylion y busnes y mae’r diddordeb sy’n rhagfarnu’n gysylltiedig ag ef; 
 
(cc) manylion y caniatâd arbennig a’r dyddiad pryd y’i rhoddwyd; a 
 
(chch) eich llofnod. 
 
(4) Os bydd gennych ddiddordeb sy’n rhagfarnu a’ch bod yn gwneud cynrychioliadau 
ysgrifenedig neu lafar i’ch awdurdod gan ddibynnu ar ganiatâd arbennig, rhaid i chi 
ddarparu manylion am y caniatâd arbennigmewn unrhyw sylwadau a wnewch yn  
ysgrifenedig neu ar lafar ac, yn yr achos olaf hwn, rhaid i chi ddarparu hysbysiad 
ysgrifenedig ar gyfer eich awdurdod o fewn 14 o ddiwrnodau ar ôl gwneud y sylwadau. 

 

Rhan 4 - Cofrestr o Ddiddordebau’r Aelodau 
 
Cofrestru  Buddiannau Personol 
 
15. (1) yn amodol ar is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl - 
 
(a) i gôd ymddygiad eich awdurdod gael ei fabwysiadu neu i ddarpariaethau gorfodol y 
côd enghreifftiol hwn gael eu cymhwyso i’ch awdurdod; neu 
 
(b) i chi gael eich ethol neu eich penodi i swydd (os digwydd hynny’n ddiweddarach),  
 



  
 

gofrestru eich buddiannau personol, os ydynt yn dod o fewn categori a grybwyllir ym 
mharagraff 10(2)(a) yng nghofrestr eich awdurdod o fuddiannau’r aelodau, drwy ddarparu 
hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro eich awdurdod. 
 
(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl dod yn 
ymwybodol o unrhyw fuddiant personol newydd sy’n dod o fewn categori a grybwyllir ym 
mharagraff 10(2)(a), gofrestru’r buddiant personol newydd hwnnw yng nghofrestr eich 
awdurdod o fuddiannau’r aelodau drwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog 
monitro eich awdurdod. 
 
(3) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl dod yn 
ymwybodol o unrhyw newid i fuddiant personol a gofrestrwyd sy’n dod o fewn categori a 
grybwyllir ym mharagraff 10(2)(a), gofrestru’r newid hwnnw yng nghofrestr eich awdurdod 
o fuddiannau’r aelodau drwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro 
eich awdurdod, neu, yn achos cyngor cymuned, swyddog priodol eich awdurdod. 
(4) Nid yw is-baragraffau (1) a (2) a (3) yn gymwys i wybodaeth sensitif a benderfynir yn 
unol â pharagraff 16(1). 
 
(5) Ni fydd is-baragraff (1) a (2) yn gymwys os ydych yn aelod o awdurdod perthnasol sy’n 
gyngor cymuned pan fyddwch yn gweithredu yn eich capasiti fel aelod o awdurdod o’r 
fath. 
 
Gwybodaeth sensitif 
 
16. (1) Os byddwch yn ystyried bod yr wybodaeth sy’n ymwneud ag unrhyw un neu rai 
o’ch buddiannau personol yn wybodaeth sensitif, a bod swyddog monitro eich awdurdod 
yn cytuno, nid oes angen i chi gynnwys yr wybodaeth honno pan fyddwch yn cofrestru’r 
diddordeb hwnnw, neu, yn ôl y digwydd, newid i’r diddordeb o dan baragraff 15. 
 
(2) Rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl i chi ddod yn ymwybodol o unrhyw newid yn 
eich amgylchiadau sy’n golygu nad yw gwybodaeth sydd wedi ei heithrio o dan is-
baragraff (1) mwyach yn wybodaeth sensitif, hysbysu swyddog monitro eich awdurdod gan 
ofyn am i’r wybodaeth gael ei chynnwys yng nghofrestr diddordebau aelodau eich 
awdurdod. 
 
(3) Yn y cod hwn, ystyr “gwybodaeth sensitif” (“sensitive information”) yw gwybodaeth y 
mae ei rhoi ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd yn creu, neu’n debygol o greu, risg 
ddifrifol y gallech chi neu berson sy’n byw gyda chi fod yn destun trais neu fygythion. 
 
Cofrestru Rhoddion a Lletygarwch 
 
17. Rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl i chi gael unrhyw rodd, lletygarwch, buddiant 
materol neu fantais faterol, sy’n fwy na gwerth a bennir mewn penderfyniad gan eich 
awdurdod, ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro eich awdurdod yn 
nodi bodolaeth a natur y rhodd honno, y lletygarwch hwnnw, y buddiant materol hwnnw 
neu’r fantais faterol honno.  Dylai hysbysiad ysgrifenedig o’r fath gael eu darparu yma. 

 
 
 

https://democracyextranet.anglesey.gov.uk/ieLogon.aspx?RPID=1002722212&HPID=1002722212&Forms=1&NOBDR=1&xnetbdr=1&LLL=0
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Nodyn Briffio i Aelodau 

Caniatâd Arbennig 

Mae hwn yn nodyn briffio i Aelodau Cyngor Sir Ynys Môn ynglŷn â ‘Chaniatâd Arbennig’. 
Os oes gan Aelodau unrhyw gwestiynau, dylid cysylltu â’r Swyddog Monitro. 

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Sir Ynys Môn 

Ni chaniateir i unrhyw Aelod 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 gan Bwyllgor 
Safonau’r Cyngor. Cynhwysir yr wybodaeth hon ym mharagraff 14 y Cod 

Y Sail dros roi caniatâd arbennig 

Mae’r seiliau dros rhoi caniatâd arbennig wedi eu cynnwys yn Rheoliadau Pwyllgorau 

Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 (Atodiad 1) fel y’i diwygiwyd gan Adran 
4 o Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac 

Atgyfeirio) (Cymru) (Dwiygio) 2016 (Atodiad 2).  

Gellir rhoi caniatâd arbennig ar un neu fwy o’r seiliau  canlynol :- 

1. os oes gan ddim llai na hanner aelodau'r awdurdod perthnasol neu hanner aelodau un
o bwyllgorau'r awdurdod (yn ôl fel y digwydd) y mae'r busnes i gael ei ystyried ganddo
fuddiant sy'n berthnasol i'r busnes hwnnw; (sail (a) Cymraeg a Saesneg yn y
ddeddfwriaeth)

2. os oes gan ddim llai na hanner aelodau gweithrediaeth arweinydd a chabinet y mae'r
busnes i gael ei ystyried ganddo fuddiant sy'n berthnasol i'r busnes hwnnw a bod naill ai
paragraff (ch) neu baragraff (d) hefyd yn gymwys; (sail (b) Cymraeg a Saesneg yn y
ddeddfwriaeth);
[dylid cynnwys yr Arweinydd yn y Pwyllgor Gwaith wrth gyfrifo’r gyfran]

3. yn achos cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol, os byddai anallu aelod i gymryd rhan
yn tarfu ar gydbwysedd gwleidyddol yr awdurdod perthnasol neu'r pwyllgor o'r awdurdod
y mae'r busnes i'w ystyried ganddo i'r fath raddau nes y byddai'r canlyniad yn debygol o
gael ei effeithio; (sail (c) Cymraeg a Saesneg yn y ddeddfwriaeth);

4. os yw natur buddiant yr aelod yn gyfryw fel na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes
y mae'r buddiant yn berthnasol iddo yn niweidio hyder y cyhoedd yn y modd y mae
busnes yr awdurdod perthnasol yn cael ei gynnal; (sail (ch) Cymraeg a sail (d) Saesneg
yn y ddeddfwriaeth);

5. os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; (sail (d)
Cymraeg a sail (e) Saesneg yn y ddeddfwriaeth);

6. os oes cyfiawnhad i'r aelod gymryd rhan yn y busnes y mae'r buddiant yn berthnasol
iddo oherwydd rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (sail (dd) Cymraeg a sail (f)
Saesneg yn y ddeddfwriaeth);

7. os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor trosolygu
a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol; (sail
(e) Cymraeg a sail (g) Saesneg yn y ddeddfwriaeth);

ATODIAD 2

http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/u/b/r/5.1.pdf
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8. os yw'r busnes sydd i'w ystyried yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol y 
mae'r aelod yn aelod o'i bwyllgor neu ei fwrdd rheoli heblaw fel cynrychiolydd yr 
awdurdod perthnasol ac nad oes gan yr aelod unrhyw fuddiant arall yn y busnes hwnnw 
ar yr amod na fydd unrhyw ollyngiad yn ymestyn i gymryd rhan mewn unrhyw bleidlais 
mewn perthynas â'r busnes hwnnw; (sail (f) Cymraeg a sail (h) Saesneg yn y 
ddeddfwriaeth); 
 
9. os yw'n ymddangos i'r pwyllgor ei bod o les i drigolion ardal yr awdurdod perthnasol i'r 
anallu gael ei godi; (sail (ff) Cymraeg a sail (i) Saesneg yn y ddeddfwriaeth); - neu 
 
10. os yw’n ymddangos i’r pwyllgor ei bod yn briodol fel arall caniatáu gollyngiad; (sail (g) 
Cymraeg a sail (j) Saesneg yn y ddeddfwriaeth). 
[Rhaid i’r Pwyllgor Safonau adolygu caniatâd ar y sail yma ym mhob cyfnod o 12 mis o'r 
dyddiad rhoddir y Caniatâd Arbennig]. 
  

Sut mae gwneud cais am ganiatâd arbennig? 
 
Mae’n rhaid i’r Aelod sy’n Ymgeisio wneud cais ysgrifenedig i’r Pwyllgor Safonau ac yn 
arferol disgwylir iddo/iddi fod yn bresennol yng nghyfarfod Panel y Pwyllgor Safonau fydd 
yn gwneud y penderfyniad. 
 
Gall Aelod sy’n Ymgeisio wneud cais fel unigolyn, neu, mewn amgylchiadau cyffredin, 
gellir cyflwyno cais ar y cyd neu dorfol ar gyfer mwy nag un Aelod. 
 
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. 
 
Gwneir penderfyniad i roi caniatâd arbennig yn ôl doethineb y Pwyllgor Safonau. 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 gyhoeddi. 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 yr Aelod hawl wedyn i gymryd rhan (yn amodol ar 
unrhyw gyfyngiadau a osodwyd) er gwaethaf ei ddiddordeb/ei diddordeb sy’n rhagfarnu*. 
 
(a)  Cyfarfodydd:  

 
Os yw Aelod wedi derbyn caniatâd arbennig a’i fod yn dymuno cymryd rhan mewn 
cyfarfod i drafod y mater perthnasol hwnnw, mae’n rhaid i’r Aelod: 
  
(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.  
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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 yr Aelod.  

 
(b)  Sylwadau Ysgrifenedig:  

 
Os yw Aelod wedi derbyn caniatâd arbennig, ac mae’n gwneud sylwadau 
ysgrifenedig i’r Cyngor, mae’n rhaid i’r Aelod gynnwys gwybodaeth am y caniatâd 
arbennig mewn unrhyw ohebiaeth ar y pwnc y mae’r caniatâd arbennig yn 
ymwneud ag ef. 

 
(c)  Sylwadau Llafar:  

 
Os yw Aelod wedi derbyn caniatâd arbennig, ac mae’n gwneud sylwadau llafar i’r 
Cyngor bydd rhaid i’r aelod 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. 
 
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 Aelod i weithredu er budd y cyhoedd. 

 
** hysbysiad ysgrifenedig - mewn cyfarfodydd ffurfiol, gall Aelodau ddefnyddio’r 

ffurflen safonol ar gyfer gwneud datganiad. Mewn cyfarfodydd anffurfiol mae’n rhaid 
i Aelodau 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. 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 

CAIS AM GANIATÂD ARBENNIG GAN Y PWYLLGOR SAFONAU GAN AELOD O’R 

CYNGOR SIR 

 
 

Enw’r Aelod: 
 

 

 

Manylion Cyswllt yr Aelod: 
 

 

 

 

Ward: 
 

 

 

Manylion y diddordeb sy’n rhagfarnu* y 

gofynnir am Ganiatâd Arbennig yn ei 

chylch: 
 

 

 

Y busnes mae’r Aelod yn dymuno cymryd 

rhan ynddo: 
 

 

 

 

 

Y math o Ganiatâd Arbennig y gofynnir 

amdano (rhowch  fel sy’n briodol a 

chynhwyswch unrhyw wybodaeth sydd ei 

hangen) 

 

 
o ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Pwyllgor 

Gwaith/Pwyllgor/Cyngor] ynglŷn â’r mater; 
o siarad gyda swyddogion y Cyngor ynglŷn â’r mater [ym 

mhresenoldeb dau berson arall] [nad ydynt yn ymddiriedolwyr 
neu’n Aelodau o Fwrdd [NODWCH YMA], cyhyd ag y cedwir 
cofnod o unrhyw drafodaethau; 

o siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith /Pwyllgor/Cyngor  
ac ateb a gofyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r mater; 

o aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth/bleidlais ynglŷn 
â’r mater (ar gael pan fo Aelod efo anabledd); 

o pleidleisio yn y cyfarfodydd hynny; 
o cymryd rhan lawn mewn unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus a 

chyfarfodydd o unrhyw gyrff allanol ac ati; 
o arall – rhowch fanylion os gwelwch yn dda: 

______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

Sail statudol ar gyfer gofyn am Ganiatâd 

Arbennig (gweler trosodd am restr o’r 

rhesymau): 
 

 

 

A yw’r diddordeb wedi’i gofrestru yn unol 

ag Adran 81(1) a (2) Deddf Llywodraeth 

Leol 2000: 
 

 

Ydy      /      Nac Ydy 

 

Dyddiad erbyn pryd y bydd angen y 

penderfyniad: 
 

 

 

Llofnod: 

 

Dyddiad: 

 
*  Diddordebau 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 Aelod i weithredu er 
budd y cyhoedd. 
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Amgylchiadau lle gall Pwyllgor Safonau Roddi Caniatâd Arbennig 

 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 fel y’i diwygiwyd gan 
Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) 
(Diwygio) 2016 yn nodi y caniateir i Bwyllgor Safonau’r Cyngor roi caniatâd arbennig o dan Adran 81(4) 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 o dan yr amgylchiadau canlynol: 
 

 
(a) os oes gan ddim llai na hanner aelodau'r awdurdod perthnasol neu hanner 
aelodau un o bwyllgorau'r awdurdod (yn ôl fel y digwydd) y mae'r busnes i gael ei 
ystyried ganddo fuddiant sy'n berthnasol i'r busnes hwnnw; (sail Saesneg (a)) 
 
(b)os oes gan ddim llai na hanner aelodau gweithrediaeth arweinydd a chabinet y 
mae'r busnes i gael ei ystyried ganddo fuddiant sy'n berthnasol i'r busnes hwnnw 
a bod naill ai paragraff (ch) neu baragraff (d) hefyd yn gymwys; (sail Saesneg (b)) 
 
(c)yn achos cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol, os byddai anallu aelod i 
gymryd rhan yn tarfu ar gydbwysedd gwleidyddol yr awdurdod perthnasol neu'r 
pwyllgor o'r awdurdod y mae'r busnes i'w ystyried ganddo i'r fath raddau nes y 
byddai'r canlyniad yn debygol o gael ei effeithio; (sail Saesneg (c)) 
 
(ch)os yw natur buddiant yr aelod yn gyfryw fel na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y 
busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo yn niweidio hyder y cyhoedd yn y 
modd y mae busnes yr awdurdod perthnasol yn cael ei gynnal; (sail Saesneg (d)) 
 
(d)os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; (sail 
Saesneg (e)) 
 
(dd)os oes cyfiawnhad i'r aelod gymryd rhan yn y busnes y mae'r buddiant yn 
berthnasol iddo oherwydd rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (sail Saesneg (f)) 
 
(e)os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolygu a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn 
fuddiant ariannol; (sail Saesneg (g)) 
 
(f)os yw'r busnes sydd i'w ystyried yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol 
y mae'r aelod yn aelod o'i bwyllgor neu ei fwrdd rheoli heblaw fel cynrychiolydd yr 
awdurdod perthnasol ac nad oes gan yr aelod unrhyw fuddiant arall yn y busnes 
hwnnw ar yr amod na fydd unrhyw ollyngiad yn ymestyn i gymryd rhan mewn 
unrhyw bleidlais mewn perthynas â'r busnes hwnnw; (sail Saesneg (h)) 
 
(ff)os yw'n ymddangos i'r pwyllgor ei bod o les i drigolion ardal yr awdurdod 
perthnasol i'r anallu gael ei godi; (sail Saesneg (i)) - neu 
 
(g) os yw’n ymddangos i’r pwyllgor ei bod yn briodol fel arall caniatáu gollyngiad. 
(sail Saesneg (j)). 
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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: 
 

 

 

Dyddiad y gwnaethpwyd y penderfyniad gan 

y Pwyllgor Safonau: 
 

 

 

 

 

Enw’r personau y dylid ei hysbysu am 

benderfyniad y Pwyllgor Safonau: 
 

 

 

 

Dyddiad y daw’r caniatâd arbennig i ben: 
 

 

 
Yn unol â pharagraff [            ] 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 [                                  
] mewn perthynas â’r diddordeb hwnnw y cyfeirir ato / y diddordebau hynny y cyfeirir atynt yn nhudalen 1 y 
Cais, sy’n caniatáu i’r Cynghorydd: 
 
o ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor] ynglŷn â’r mater; 
o siarad â swyddogion y Cyngor ynglŷn â’r mater [ym mhresenoldeb dau berson arall] [nad ydynt yn 

Ymddiriedolwyr neu’n Aelodau o Fwrdd [NODWCH YMA], cyhyd ag y cedwir cofnod o unrhyw 
drafodaethau; 

o siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn mater;  
o aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth/bleidlais ynglŷn â mater (oherwydd anabledd yr Aelod); 
o pleidleisio yn y cyfarfodydd hynny; 
o os yw’n berthnasol, bydd hyn yn cynnwys cymryd rhan lawn mewn unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus a 

chyfarfodydd o unrhyw gyrff allanol ac ati; 
o arall - _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Mae gan y Cynghorydd felly hawl i siarad [a phleidleisio] yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
Gwaith/Pwyllgor/Cyngor mewn perthynas â’r mater ac ateb unrhyw gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor 
Gwaith/Pwyllgor/Cyngor [ond mae’n rhaid iddo/iddi adael y cyfarfod cyn y trafodir a phleidleisir ar y materion 
hynny y mae’r Cynghorydd yn siarad yn eu cylch] NEU 
[a chaniateir iddynt aros yn yr ystafell yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais ar y mater ond ni chaniateir iddynt 
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. 
 
Drwy awdurdod Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Dyddiedig:______________________________ 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

CAIS AM GANIATÂD ARBENNIG A GYFLWYNIR I’R PWYLLGOR SAFONAU GAN AELODAU O’R 

CYNGOR SIR 

Enw’r Aelod: 

Y Cynghorydd Lewis Davies,  
Y Cynghorydd Richard A Dew,  
Y Cynghorydd John Griffith,  
Y Cynghorydd Richard Griffiths,  
Y Cynghorydd Glyn Haynes,  
Y Cynghorydd Kenneth P Hughes,  
Y Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE,  
Y Cynghorydd Vaughan Hughes,  
Y Cynghorydd Llinos Medi Huws,  
Y Cynghorydd Aled Morris Jones,  
Y Cynghorydd Carwyn Jones,  
Y Cynghorydd Eric Wyn Jones,  
Y Cynghorydd Richard Owain Jones,  
Y Cynghorydd Gwilym O Jones,  
Y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones,  
Y Cynghorydd R Meirion Jones,  
Y Cynghorydd Alun Mummery,  
Y Cynghorydd Bryan Owen,  
Y Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS, 
Y Cynghorydd Dylan Rees,  
Y Cynghorydd Alun Roberts,  
Y Cynghorydd Dafydd Roberts,  
Y Cynghorydd J Arwel Roberts,  
Y Cynghorydd Margaret Murley Roberts,  
Y Cynghorydd Nicola Roberts,  
Y Cynghorydd Peter S Rogers,  
Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas,  
Y Cynghorydd Ieuan Williams, a’r 
Cynghorydd Robin Wyn Williams. 

Manylion cyswllt yr Aelod: Yn dilyn y drefn uchod: 

 lewisdavies@ynysmon.gov.uk
01248 490248

 richarddew@ynysmon.gov.uk
01407 810825

 johngriffith@ynysmon.gov.uk
01248 714883

 richardgriffiths@ynysmon.gov.uk
01407 839159

 glynhaynes@ynysmon.gov.uk
07951912338

 kennethHughes@ynysmon.gov.uk
01407 730269

 treforhughes@ynysmon.gov.uk
01407 764801

 vaughanhughes@ynysmon.gov.uk
01248 752873

 llinosmedihuws@ynysmon.gov.uk
01248 470702

 aledjones@ynysmon.gov.uk
01407 832640,

 carwyneliasjones@ynysmon.gov.uk
01248 450163

 ericjones@ynysmon.gov.uk
01248 430321

 richardowainjones@ynysmon.gov.uk
01407 832314

 gwilymojones@ynysmon.gov.uk
01407 740105
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 robertjones@ynysmon.gov.uk 
01407 763718  

 meirionJones@ynysmon.gov.uk 
01248 714270  

 alunmummery@ynysmon.gov.uk 
01248 714938  

 bryanowen@ynysmon.gov.uk 
01407 842114  

 bobparry@ynysmon.gov.uk 
01248 723078 

 dylanrees@ynysmon.gov.uk 
01248 724560  

 alunroberts@ynysmon.gov.uk 
01248 715837  

 dafyddroberts@ynysmon.gov.uk  
01248 848068  

 johnarwelroberts@ynysmon.gov.uk 
01407 742498  

 margaretroberts@ynysmon.gov.uk 
07717357919  

 nicolaroberts@ynysmon.gov.uk 
01248 723540  

 peterrogers@ynysmon.gov.uk   
01248 430241 

 dafyddrhysthomas@ynysmon.gov.uk 
01407 860576 

 ieuanwilliams@ynysmon.gov.uk 
01248 851070 

 robinwilliams@ynysmon.gov.uk 
078870842404 

 

 

Ward: 

 

 

Yn dilyn y drefn uchod: 

 Seiriol 

 Llifon 

 Talybolion 

 Twrcelyn 

 Caergybi 

 Talybolion 

 Ynys Gybi 

 Lligwy 

 Talybolion 

 Twrcelyn 

 Seiriol 

 Bro Rhosyr 

 Twrcelyn 

 Llifon 

 Caergybi 

 Aethwy 

 Aethwy 

 Bro Aberffraw 

 Canolbarth Môn 

 Canolbarth Môn 

 Seiriol 

 Bro Rhosyr 

 Ynys Gybi 

 Lligwy 

 Canolbarth Môn 

 Bro Aberffraw 

 Ynys Cybi 

 Lligwy 

 Aethwy 
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Natur y diddordeb sy'n rhagfarnu ac y 

ceisir y Caniatâd Arbennig mewn 

perthynas ag ef: 

 
O ganlyniad i'r pandemig Coronafeirws cyfredol, mae'n rhaid i'r 
Cyngor flaenoriaethu ei adnoddau ac ymdrechion ei weithlu; nid 
yw'n bosib  cynnal “busnes fel arfer”. Mae'r Cyngor wedi adolygu 
ei amserlen Bwyllgorau arferol ac wedi pennu’r  nifer isaf o 
gyfarfodydd y byddai'n rhaid eu cynnal mewn dogfen “Strategaeth 
Cyfarfodydd Pwyllgor am 12 mis”. Os yw'r amgylchiadau'n 
caniatáu, gellir cynnal mwy o gyfarfodydd, ond bydd trefnu unrhyw 
gyfarfodydd ychwanegol yn dibynnu ar sut mae'r sefyllfa'n 
datblygu dros y 12 mis nesaf, yn enwedig o ran capasiti staff. 
Mae'n bosib felly mai anaml y cynhelir cyfarfodydd ac y bydd y 
cyfleon i aelodau fynychu cyfarfodydd yn gyfyngedig. Gallai hyn, 
ynghyd â’r ffaith y gallai'r feirws effeithio ar yr aelodau, arwain at 
anawsterau mewn perthynas â’r “rheol chwe mis. 
 
Mae’r “rheol chwe mis” wedi ei chynnwys yn rhan 4.1.23.1 o 
Gyfansoddiad y Cyngor:  
Dan ofynion Adran 85 Deddf Llywodraeth Leol 1972 pan fo 
Cynghorydd, dros gyfnod o chwe mis o'r dyddiad pryd y 
mynychwyd ddiwethaf, yn methu mynychu unrhyw un o 
Gyfarfodydd yr Awdurdod (gweler y Nodiadau isod), yna mae'r 
Cynghorydd hwnnw yn peidio â bod yn Aelod o'r Awdurdod onid 
yw'r methiant i fynychu i'w briodoli i reswm a gymeradwywyd gan 
y Cyngor neu ar ei ran cyn diwedd y cyfnod hwnnw. 

  
Er bod Rheoliad 10 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 
(Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 yn cynnwys cyfeiriad at y “rheol chwe 
mis”, nid yw'n dileu'r terfyn amser - dim ond cynnwys darpariaeth 
ar gyfer saib. Mae'r Rheoliadau'n nodi, at ddibenion cyfrifo'r chwe 
mis, y bydd y cyfnod rhwng y diwrnod y daw'r Rheoliadau i rym (22 
Ebrill 2020) a dyddiad cyfarfod y gallai'r aelod fod yn bresennol 
ynddo (gan gynnwys trwy bresenoldeb o bell) yn cael ei 
anwybyddu. Yr hyn y mae hynny'n ei olygu yn y bôn yw bod y cloc 
yn stopio dros dro am y cyfnod rhwng 22 Ebrill a dyddiad y 
cyfarfod perthnasol cyntaf y gwahoddir aelod i'w fynychu. 

 
Cyflwynir adroddiad i gyfarfod o'r Cyngor llawn ar 8 Medi 2020, yn 
gofyn i'r Cyngor gymeradwyo, at ddibenion Adran 85 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972, fod yr achosion o Coronafeirws / y feirws 
Covid-19 yn rheswm i holl Gynghorwyr CSYM beidio â mynychu 
cyfarfodydd; a'n  bod ni fel Cynghorwyr yn cael ein hamddiffyn fel 
na fydd y ffaith nad ydym wedi mynychu cyfarfodydd oherwydd 
Coronafeirws yn arwain at ein diswyddo’n otomatig am gyfnod 
pellach o chwe mis o'r dyddiad y daw ein clociau chwe mis unigol i 
ben. Bydd yr adroddiad hwnnw'n enwi'r holl Aelodau; bydd yr 
adroddiad yn gofyn am benderfyniad gan y Cyngor. Mae gan 
aelodau a enwir yn yr adroddiad ddiddordeb  personol a diddordeb 
sy'n rhagfarnu yn y mater. Er mwyn gallu trafod y mater a 
phleidleisio arno yng nghyfarfod y Cyngor, rhaid i ni wneud cais 
am ganiatâd arbennig gan y Pwyllgor Safonau.  

 

 

Y busnes y mae’r Aelod yn dymuno cymryd 

rhan ynddo: 

 

 
Adroddiad i'r Cyngor llawn yn gofyn am ganiatâd y Cyngor mewn 
perthynas ag adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 / adran 
4.1.23.1 o Gyfansoddiad y Cyngor ac estyniad i'r “rheol 6 mis”. 

 

 

Y math o ganiatâd arbennig a geisir 

(ticiwch fel y bydd angen a nodwch  

unrhyw wybodaeth ofynnol): 

 
o ysgrifennu at swyddogion [a / neu'r Pwyllgor Gwaith / Pwyllgor / 

Cyngor] am y mater; 
o siarad â swyddogion y Cyngor am y mater [ym mhresenoldeb 

dau berson arall] [nad ydynt yn Ymddiriedolwyr nac yn Aelodau 
Bwrdd [NODER], ar yr amod y cymerir nodyn o unrhyw 
drafodaethau o'r fath; 

o siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith / Pwyllgor / Cyngor 
ac ateb unrhyw gwestiynau am y mater; 

o aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth / pleidlais ar y 
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mater (ar gael os oes gan yr Aelod anabledd); 
o pleidleisio mewn cyfarfodydd o'r fath; 
o cymryd rhan lawn mewn unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus a 

chyfarfodydd unrhyw gyrff allanol ac ati. 
o arall - nodwch os gwelwch yn dda 

 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

 

Sail / Seiliau Statudol dros ofyn am y 

Caniatâd Arbennig (Gweler drosodd am 

restr o'r seiliau sydd ar gael): 

 
(a) os oes gan ddim llai na hanner aelodau'r awdurdod 

perthnasol neu bwyllgor o'r awdurdod (yn ôl fel y digwydd) 
ddiddordeb sy'n ymwneud â'r busnes hwnnw; (Sail (a) yn y 
Saesneg). 
[Enwir pob Cynghorydd Sir yn y cais. Os na roddir y 
Caniatâd Arbennig  ni ellir cael penderfyniad gan y Cyngor 
gan nad oes Aelodau i ffurfio cworwm.] 
 

(c) yn achos cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol, byddai 
anallu'r aelod i gymryd rhan yn amharu ar gydbwysedd 
gwleidyddol yr awdurdod perthnasol neu bwyllgor o'r 
awdurdod a fydd yn ystyried y busnes i'r fath raddau y 
byddai'n debygol o effeithio ar y canlyniad: (Sail (c) yn y 
Saesneg) 
[Angen yr holl Aelodau i gymryd rhan yn y drafodaeth a’r 
bleidlais]. 
 

(ch) os yw natur diddordeb yr aelod o'r fath na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r diddordeb yn 
ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd yn y modd y 
mae'r awdurdod perthnasol yn cynnal ei fusnes; (Sail (d) yn 
y Saesneg) 
[Mae'r diddordeb yn berthnasol i rôl y Cynghorwyr Sir 
mewn amgylchiadau eithriadol. Mae'r penderfyniad a geisir 
gan y Cyngor yn ymwneud yn uniongyrchol â'r cyfnod 
pandemig cyfredol. Mae'r Caniatâd Arbennig yn ymwneud 
â thrafod y “rheol 6 mis” ar un achlysur yn unig.]  
 

(g) os yw'n ymddangos i'r pwyllgor ei bod yn briodol, fel arall, i 
roddi Caniatâd Arbennig; (Sail (j) yn y Saesneg) 
[Mae'r rhain yn amseroedd digynsail ac yn galw am 
weithredu digynsail. Mae estyniad i'r “rheol 6 mis” yn gais 
rhesymol ac mae'n gwneud synnwyr bod pob Aelod yn 
gallu cymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth a phleidlais ar 
y pwnc]  

 

 

A yw'r diddordeb wedi'i gofrestru yn unol 

ag Adrannau 81 (1) a (2) o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 2000: 

 

Ydi      /      Nac ydi 

Mae'r diddordeb yn ymwneud â'r holl Aelodau yn eu rôl fel 

Cynghorwyr Sir, sydd wrth gwrs, yn wybodaeth gyhoeddus. 

 

 

Y dyddiad erbyn pryd y mae angen 

penderfyniad: 

 

 

Cyn cyfarfod y Cyngor Sir ar 8 Medi 2020 

 

Llofnodwyd: 

 

Dyddiad: 

 
*  Diddordebau sy'n Rhagfarnu - diddordebau personol yw'r rhain y byddai arsylwr gwrthrychol yn ystyried 

eu bod mor sylweddol fel eu bod yn debygol o beryglu gallu aelod i weithredu er budd y cyhoedd. 
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YSTYRIAETHAU CANIATÂD ARBENNIG 

Canllawiau ar gyfer y Pwyllgor Safonau wrth ystyried ceisiadau gan Gynghorwyr am 

ganiatâd arbennig: 

1. Darllen:
- Ystyriwch yr Adroddiad a baratowyd gan / ar ran y Swyddog Monitro.
- Ystyriwch yr atodiadau i’r Adroddiad, yn arbennig y Ffurflen Gais a gwblhawyd gan y

Cynghorydd, er mwyn casglu’r holl ffeithiau.

2. Ceisiadau Lluosog:
- Ymdriniwch â phob cais yn unigol ac ar sail ei ffeithiau ei hun.
- Ystyriwch y weithdrefn a ganlyn yn y Gwrandawiad:

o Casglu gwybodaeth gefndir / cyffredinol (os oes angen);
o Gwrando ar gais Cynghorydd A / gofyn cwestiynau os yw ef/hi yn bresennol /

gofyn i’r Clerc;
o Ymneilltuo i ystyried cais Cynghorydd A;
o Ailgychwyn – gellir cyhoeddi’r penderfyniad mewn perthynas â chais

Cynghorydd A, neu gellir dewis gohirio cyhoeddi’r penderfyniad hyd nes y bydd
pob cais wedi’i ystyried;

o Ailadrodd, yn dibynnu ar nifer y ceisiadau i’w hystyried.

3. Diddordeb Personol / Diddordeb Personol sy’n Rhagfarnu:
- Ar gyfer pob cais, penderfynwch  –

o A oes DIDDORDEB PERSONOL?
 Ystyriwch y Côd Ymddygiad (wedi ei gynnwys fel atodiad i’r Adroddiad)
 – beth yw diddordeb personol?

o A yw’r diddordeb personol yn ddiddordeb SY’N RHAGFARNU?
 Unwaith eto, ystyriwch y Côd Ymddygiad (wedi ei gynnwys fel atodiad i’r

Adroddiad) – a yw’r diddordeb personol yn un sy’n rhagfarnu hefyd?
- Os nad oes diddordeb personol, neu os nad yw’r diddordeb personol yn un sy’n

rhagfarnu, nid oes angen ystyried y cais am ganiatâd arbennig gan fod modd i’r
Cynghorydd gymryd rhan lawn yn y busnes.

4. Sail ar gyfer Caniatâd Arbennig:
- Os oes diddordeb personol sy’n rhagfarnu, ystyriwch ar ba SAIL y gellir rhoi caniatâd

arbennig. Rhestrir y seiliau ar gefn y Ffurflen Gais.
o A yw’r Ymgeisydd wedi eu nodi’n gywir ar y Ffurflen Gais?
o A yw’r Ymgeisydd wedi cynnwys pob Caniatâd Arbennig sydd eu hangen ar y

Ffurflen h.y. ar gyfer pleidleisio / siarad / ysgrifennu ayb?

5. Cyfyngiadau ar y Caniatâd Arbennig
- Wrth benderfynu rhoi Caniatâd Arbennig neu beidio, ystyriwch (os bydd y Caniatâd

Arbennig yn cael ei ganiatáu) a oes angen unrhyw gyfyngiadau. Materion megis
caniatáu i’r Aelod siarad ond nid i bleidleisio, neu, a roddir y caniatâd arbennig am un
cyfarfod yn unig yntau am weddill cyfnod y Cyngor.

6. Ffurflen Penderfyniad
- Wrth roi’r caniatâd arbennig, bydd angen i’r Panel gwblhau’r Ffurflen Penderfyniad

sy’n manylu ar (a) benderfyniad y Pwyllgor Safonau; (b) dyddiad gwneud y
penderfyniad; (c) pwy sydd angen cael gwybod am y penderfyniad; (d) dyddiad y
daw’r caniatâd arbennig i ben; (e) ar ba sail y rhoddir y caniatâd arbennig; a (f) beth
mae’r caniatâd arbennig yn caniatáu i’r Cynghorydd ei wneud (h.y. siarad, pleidleisio
ayb).

ATODIAD 4
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