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CYNGOR SIR YNYS MÔN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL 

PWYLLGOR: Pwyllgor Safonau 

DYDDIAD: 12.09.2018 

TEITL YR ADRODDIAD: Caniatâd Arbennig 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ganlyniad unrhyw 

geisiadau am ganiatâd arbennig a dderbyniwyd 

ers 14 Mawrth 2018 

ADRODDIAD GAN: Mared Wyn Yaxley 

Cyfreithiwr – Llywodraethiant Corfforaethol 

mwycs@ynysmon.gov.uk 

SWYDDOG CYSWLLT: Lynn Ball 

Pennaeth Swyddogaeth (Cyngor y Busnes) / 

Swyddog Monitro 

lbxcs@anglesey.gov.uk 

01248 752586 

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'r 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.
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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 14 MAWRTH 2018

Gwrandawiad y Panel Caniatâd Arbennig ar 29 Mehefin 2018

Ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau, derbyniwyd tri chais am ganiatâd arbennig.
Roedd pob un ohonynt yn ymwneud â’r un mater mewn un Cyngor Tref. Galwyd y
Panel yn ffurfiol ar 25 Mehefin 2018, derbyniwyd cais ysgrifenedig llawn ar 28 Mehefin
2018 a chafodd ei gylchredeg ar y dyddiad hwnnw, a bu i’r Panel gyfarfod ar 29
Mehefin 2018 i wrando ar achos yr ymgeiswyr ac i benderfynu ar y ceisiadau.

Roedd rhaid i’r Panel Caniatâd Arbennig ystyried tri chais am Ganiatâd Arbennig gan
dri aelod o Gyngor Tref Biwmares mewn perthynas ag un mater.

Mae’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Panel yn y Gwrandawiad ar 29 Mehefin 2018

ynghlwm yn Atodiad 1.

Mae cofnodion drafft y Panel Caniatâd Arbennig ynghlwm yn Atodiad 2.

O dan yr amgylchiadau, penderfynodd y Panel roi caniatâd arbennig cyfyngedig yn
galluogi dau o’r ymgeiswyr (y Cynghorydd Jason Zalot a’r Cynghorydd Stan Zalot) i:-
- Ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Pwyllgor/Cyngor Tref] mewn perthynas â’r mater;
- Siarad â swyddogion y Cyngor Tref am y mater;
- Siarad mewn cyfarfodydd Pwyllgor/Cyngor Tref ac ateb unrhyw gwestiynau am y

mater; ac
- Aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth/pleidlais ar y mater.
Nid yw’r caniatâd arbennig yn rhoi’r hawl i bleidleisio o dan unrhyw amgylchiadau
os yw’r diddordeb sy’n rhagfarnu yn bodoli.

Mewn perthynas â’r trydydd cais, a dderbyniwyd gan y Cynghorydd Howard Mattocks, 
penderfynodd y Panel roi caniatâd arbennig digyfyngiad yn unol â’r telerau canlynol: 
- Ysgrifennu at swyddogion [a/neu y Pwyllgor/Cyngor Tref] mewn perthynas â’r

mater;
- Siarad â swyddogion y Cyngor Tref am y mater;
- Siarad mewn cyfarfodydd Pwyllgor/Cyngor Tref ac ateb unrhyw gwestiynau am y

mater;
- Aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth/pleidlais ar y mater; a
- Pleidleisio.

Rhoddwyd y caniatâd arbennig ar y sail ganlynol:- 
(d) Mae natur y diddordeb yn golygu na fyddai cyfranogi i’r busnes y mae’r

diddordeb yn ymwneud ag o yn andwyol i hyder y cyhoedd;
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(e) mae diddordeb y Cynghorydd yn gyffredin i gyfran sylweddol o’r cyhoedd; a 
(f) mae cyfranogiad i’r busnes yn cael ei gyfiawnhau yn rhinwedd swyddogaeth 

neu arbenigedd penodol y Cynghorydd. 
 

Bydd y caniatâd arbennig (os yw’n parhau i fod yn berthnasol) yn dod i ben pa un 
bynnag pan ddaw cyfnod presennol pob Cynghorydd perthnasol ar Gyngor Tref 
Biwmares i ben. 
 
Roedd y gwahaniaeth yn y Caniatâd Arbennig a roddwyd i’r Cynghorwyr yn seiliedig ar 
y ffaith fod diddordebau sy’n rhagfarnu y Cynghorwyr Jason Zalot a Stan Zalot yn 
cynnwys elfen ariannol / fasnachol. Roedd diddordeb sy’n rhagfarnu y Cynghorydd 
Mattocks yn fater o lesiant yn hytrach nag yn ymwneud â masnach. 
 

4. NODYN CYFARWYDDYD 
 
Cynhyrchwyd Nodyn Cyfarwyddyd i aelodau’r Pwyllgor Safonau ei ddefnyddio pan 
fyddant yn eistedd ar Banel sy’n ystyried cais am ganiatâd arbennig. Cynhwysir copi o’r 

nodyn cyfarwyddyd hwnnw yn Atodiad 3. Y bwriad yw sicrhau fod yr holl aelodau’n 
glynu at yr un weithdrefn ac ystyriaethau wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatâd 
arbennig fydd, o ganlyniad, yn sicrhau y dilynir proses deg a chyson. Gofynnir i’r 

Pwyllgor ystyried cynnwys Atodiad 3 a chadarnhau ei fod yn cael ei fabwysiadu fel ag 
y cafodd ei ddrafftio.  
 
Er mwyn i Aelodau ddeall y weithdrefn a ddilynir gan Banel y Pwyllgor Safonau fydd yn 
ystyried ei gais o/hi am ganiatâd arbennig, awgrymir fod Cadeirydd y Pwyllgor Safonau 
yn cyflwyno’r ddogfen mewn cyfarfod o’r Arweinyddion Grwpiau. 
 

5. ARGYMHELLIAD 
 

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

2. Fod aelodau’r Panel yn unig (Michael Wilson, Islwyn Jones a Keith Roberts) yn 

cadarnhau/cywiro’r cofnodion drafft yn Atodiad 2. 
 

3. Fod y Pwyllgor Safonau yn mabwysiadu’r Nodyn Cyfarwyddyd yn Atodiad 3. 
 

4. Fod Cadeirydd y Pwyllgor Safonau yn cyflwyno’r Nodyn Cyfarwyddyd yn 

Atodiad 3 i gyfarfod o’r Arweinyddion Grwpiau. 
 



Dr Gwynne Jones
Prif Weithredwr – Chief Executive
CYNGOR SIR YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Swyddfeydd y Cyngor - Council Offices
LLANGEFNI
Ynys Môn - Anglesey
LL77 7TW

Ffôn / tel (01248) 752500
Ffacs / fax (01248) 750839

RHYBUDD O GYFARFOD NOTICE OF MEETING

PANEL CANIATȂD ARBENNIG (O’R 
PWYLLGOR SAFONAU)

DISPENSATION PANEL (OF THE 
STANDARDS COMMITTEE)

DYDD GWENER, 29 MEHEFIN 2018
am 2.00 o’r gloch

FRIDAY, 29 JUNE 2018
at 2.00 pm

YSTAFELL BWYLLGOR 1
SWYDDFEYDD Y CYNGOR
LLANGEFNI

COMMITTEE ROOM 1 
COUNCIL OFFICES
LLANGEFNI

Swyddog Pwyllgor Mrs Shirley Cooke
01248 752514 Committee Officer

Aelodau Annibynnol / Independent Members

Mr. Islwyn Jones (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)
Mr. Michael Wilson (Cadeirydd/Chair)

Yn cynrychioli’r Cynghorau Tref/Cymuned / Representing the Town/Community 
Councils

Mr. Keith Roberts 

Dogfen ir Cyhoedd ATODIAD 1



R H A G L E N

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 - 46)

Ystyried cais am ganiatâd arbennig. 
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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.

Tudalen 1

Eitem 2 ar y Rhaglen

mailto:mwycs@ynysmon.gov.uk
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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.

Tudalen 2
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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).

Tudalen 3
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PANEL CANIATȂD ARBENNIG Y PWYLLGOR SAFONAU 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Mehefin, 2018

YN BRESENNOL:   Aelodau Annibynnol

Mr Michael Wilson (Cadeirydd)
Mr Islwyn Jones (Is-gadeirydd) 

Yn cynrychioli Cynghorau Tref / Cymuned 

Mr Keith Roberts

WRTH LAW: Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro 
Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) (MY)
Swyddog Pwyllgor (SC)

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Yr Athro Trevor Ashenden (Clerc Cyngor Tref Biwmares, ac 
hefyd yn cynrychioli’r Cynghorydd Stan Zalot (Cyngor Tref 
Biwmares) 
Cynghorydd Howard Mattocks (Cyngor Tref Biwmares)
Cynghorydd Jason Zalot (Cyngor Tref Biwmares, Maer 
Biwmares)

YMDDIHEURIADAU: Dim

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Dim. 

2 CAIS AM GANIATAD ARBENNIG 

Cyflwynwyd ceisiadau am ganiatâd arbennig i gael cymryd rhan ym musnes y 
Cyngor gan y Cynghorwyr Jason Zalot, Stan Zalot a Howard Mattocks, aelodau o 
Gyngor Tref Biwmares, ar faterion yn ymwneud ag adnewyddu Gorchymyn 
Pysgodfa Dwyrain Y Fenai. Mae’r ymgeiswyr wedi gofyn i’r Pwyllgor Safonau 
ystyried rhoi caniatâd arbennig mewn perthynas â diddordebau sy’n rhagfarnu, fel 
yr amlinellir ym mhob cais.  

Croesawodd y Cadeirydd yr Athro Ashenden, Clerc Cyngor Tref Biwmares a’r 
Cynghorwyr Zalot a Mattocks i’r cyfarfod. Adroddodd y byddai pob cais am ganiatâd 
arbennig yn cael ei ystyried ar wahân ac ar ei rinweddau ei hun o ganlyniad i fân 
wahaniaethau ym mhob achos.  

Rhoddodd yr Athro Ashenden grynodeb o gefndir y ceisiadau. Adroddodd fod 
Cymdeithas Rheoli Gorchmynion Pysgodfeydd Dwyrain Y Fenai yn ymgeisio am 
adnewyddu’r Gorchymyn Pysgodfa, sy’n caniatáu ffermio cregyn gleision a charthu 

ATODIAD 2



gwaelod y môr (dredging) ar hyd Y Fenai mewn ardal sy’n cynnwys Bae Biwmares 
ac sy’n agos i’r dref.   

Adroddodd yr Athro Ashenden fod y Gymdeithas Reoli wedi rhoi sicrwydd na fydd 
adnewyddu’r Gorchymyn Pysgodfa yn effeithio ar hwylio, cerdded ar y blaendraeth 
na physgota â gwialen yn yr ardal. Fodd bynnag, mynegwyd pryder yn lleol dros 
nifer o flynyddoedd y byddai cynnwys Bae Biwmares yn y Gorchymyn yn bygwth 
presenoldeb parhaus yr angorfeydd dŵr dwfn sy’n hanfodol ar gyfer cynifer o 
weithgareddau. Byddai colli’r ardal dŵr dwfn neu leihad ym maint yr ardal yn cael 
effaith negyddol ar economi’r dref a’i thrigolion, ynghyd â gweithgareddau yn y bae.   

Nodwyd bod y Gymdeithas Reoli wedi cadarnhau nad yw’n bwriadu carthu ardal yr 
angorfeydd na defnyddio ardal y bae. Fodd bynnag, nid yw’r Gorchymyn Pysgodfa, 
sydd yn y cyfnod ymgynghori ar hyn o bryd ac y bydd yn cael ei adnewyddu yn 
2022, yn rhoi rheolaeth o’r ardal i’r Gymdeithas. Yn y gorffennol, cyflwynwyd cais i 
Weinidog Llywodraeth Cymru er mwyn eithrio’r rhan hon o’r bae a’r ardal sy’n agos 
i’r dref yn y Gorchymyn, gan fod angorfeydd wedi eu lleoli oddi ar ben y pier. O 
ganlyniad, gwrthodwyd y cais hwn.  

Mae gan nifer o aelodau Cyngor Tref Biwmares ddiddordeb arbenigol yn y defnydd 
o’r bae o ran angorfeydd, pysgota, teithiau cwch pleser a mwynhad o’r ardal leol. 

Nododd y Panel mai dim ond y Cynghorydd Stan Zalot sydd wedi gwneud cais i 
siarad â swyddogion y Cyngor Cymuned ac nad oes unrhyw Gynghorwyr wedi 
gofyn am ganiatâd arbennig i gael ysgrifennu at Swyddogion. Gan y bydd y cyfnod 
ymgynghori ar gyfer y Gorchymyn Pysgodfa yn parhau tan 2022, rhoddodd y panel 
cyfle i’r Cynghorwyr Jason Zalot a Howard Mattocks gynnwys “i ysgrifennu at a 
siarad â swyddogion y Cyngor Cymuned” yn eu ceisiadau am ganiatâd arbennig ac 
fe wnaethant gytuno i hynny. Cafodd cais y Cynghorydd Stan Zalot ei ddiwygio i 
gynnwys “i ysgrifennu at swyddogion”.   

Gofynnodd y Cadeirydd i Jason Zalot gyflwyno ei gais am ganiatâd arbennig. 

Adroddodd y Cynghorydd Zalot ei fod wedi gweithio ar y cychod ym Miwmares yn 
cynnal teithiau pleser a physgota oddi ar y pier ers nifer o flynyddoedd a bod 
ganddo fusnes angori cyn hynny. Nododd ei fod bellach yn rhedeg busnes rib oddi 
ar y pier, yn cludo ymwelwyr ar hyd Y Fenai i Ynys Seiriol. Nodwyd y gallai cynnwys 
ardal y Bae yn y Gorchymyn Pysgodfa gael effaith ar fusnes rib y Cynghorydd 
Zalot, gan fod un o’i gychod yn rhedeg o’r pier yn yr haf.    

Nododd y Cynghorydd Zalot ei fod yn berchen ar gwch hwylio sydd wedi’i angori 
uwchben y marc dŵr isel ym Mae Biwmares, nad yw’n cael ei effeithio gan y 
Gorchymyn Pysgodfa. Mae’r Cynghorydd Zalot hefyd yn aelod o Glwb Hwylio 
Brenhinol Ynys Môn ym Miwmares.   

Adroddodd y Cynghorydd Zalot fod ganddo gyfoeth o brofiad o weithio ag 
angorfeydd ym Mae Biwmares ac ar Y Fenai. Cyfeiriodd at y diwydiant cregyn 
gleision a’r ffordd y mae wedi gweld y diwydiant yn tyfu, ynghyd â’r manteision a 
ddaeth i’r ardal a’r amgylchedd yn ei sgîl. Nododd fod ganddo wybodaeth arbenigol 
er mwyn gallu trafod materion ag arbenigwyr yn y byd pysgota a’i fod yn gwybod 



sut mae’r Gymdeithas Reoli yn gweithredu, a fydd yn profi’n hanfodol wrth ddrafftio 
ymateb y Cyngor i’r Ymgynghoriad.    

Holodd y Panel y Cynghorydd Zalot sut y byddai newidiadau i’r Gorchymyn 
Pysgodfa yn effeithio ar ei fusnes a’r gymuned ym Miwmares? 

Ymatebodd y Cynghorydd Zalot gan ddweud, na fyddai tynnu’r angorfeydd o 
Fiwmares yn effeithio’n sylweddol ar ei fusnes ef ond y byddai’n anghyfleus iddo 
gan y byddai’n rhaid iddo ddefnyddio angorfeydd sydd ganddo mewn lleoliadau 
eraill. O ran y gymuned leol, mynegodd y byddai hyn yn cael effaith sylweddol ar y 
dref gan fod Clwb Hwylio Brenhinol Ynys Môn yn ddibynnol ar angorfeydd dŵr 
dwfn.  

Holodd y Panel a fyddai busnesau yn nhref Biwmares a allai fod yn dibynnu ar y 
diwydiant pysgota yn dioddef petai amodau’r Gorchymyn yn newid. Nodwyd, gan 
fod Biwmares yn canolbwyntio ar dwristiaeth, y byddai’n cael effaith ddifrifol ar 
fusnesau lleol. 

Adroddodd y Cynghorydd Zalot y byddai colli’r teithiau pleser a’r teithiau cwch yn 
cael effaith sylweddol ar y dref gan fod 60,000-70,000 o ymwelwyr yn cael eu cludo 
ar gychod o’r pier bob blwyddyn, sy’n cyflogi 20-25 o bobl. Dywedodd y 
Cynghorydd Zalot fod y busnes y mae o’n un o’r rhanddeiliaid ynddo yn cyflogi 9-10 
o bobl.

Nodwyd y câi effaith andwyol hefyd ar y ffordd y mae’r dref yn edrych pe na byddai 
cychod yn y bae a phetai’r banciau tywod yn cael eu clirio. 

Cyfeiriwyd at amodau’r drwydded, sydd ar hyn o bryd yn rhoi hawliau pysgodfa 
helaeth. Adroddodd yr Athro Ashenden fod y Gorchymyn Pysgodfa Gwreiddiol yn 
nodi fod yr ardal yn cynnwys 1,928 erw i’r dwyrain o’r grîn ym Miwmares a’r Fenai. 
Nodwyd y cafodd y Gorchymyn ei ddiwygio ym 1962 ac y cafodd yr ardal ar gyfer y 
bysgodfa cregyn gleision a wystrys ei lleihau. Adroddodd Yr Athro Ashenden fod y 
Cyngor Tref bellach am i ewyllys da y Gymdeithas Reoli gael ei ffurfioli ac y bydd y 
Cyngor Tref yn chwilio am ddatrysiad fel bod y Gorchymyn Pysgodfa yn cael ei 
gyfyngu i eithrio’r ardal lle mae’r angorfeydd wedi eu lleoli yn ardal y bae. 

Gadawodd Aelodau’r Cyngor Tref yr ystafell tra cynhaliodd Aelodau’r Panel 
drafodaeth mewn sesiwn breifat.  

Yn dilyn y sesiwn breifat, hysbysodd y Cadeirydd y Cynghorwyr Tref y byddai’r 
Panel yn cyhoeddi ei benderfyniad mewn perthynas â phob cais ar ddiwedd y 
cyfarfod.  

Aeth y Pwyllgor yn ei flaen i ystyried cais y Cynghorydd Stan Zalot, nad oedd yn 
bresennol yn y cyfarfod ond a gynrychiolwyd gan yr Athro Ashenden. Adroddodd yr 
Athro Ashenden fod gan y Cynghorydd Zalot brofiad helaeth o weithio ar Y Fenai, 
yn cynnal teithiau pleser a theithiau pysgota o’r pier ym Miwmares. Nodwyd fod y 
Cynghorydd Zalot yn gwbl ymwybodol o’r farn leol a’i fod yn ymwneud â materion 
lleol ac yn cadw cysylltiad â thrigolion y dref. 



Adroddodd yr Athro Ashenden fod y Gorchymyn Pysgodfa yn cynnwys ardal rhwng 
Blundell Sands a Flagstaff. Nododd, er nad yw’r Gymdeithas Reoli yn defnyddio’r 
ardal ar hyn o bryd, bod posibilrwydd i’r Gorchymyn Pysgodfa ymestyn i’r bae. Mae 
pobl leol wedi mynegi pryder mewn perthynas â’r effaith bosibl ar dwristiaeth, yr 
economi leol, yr effaith ar gartrefi gwyliau a Chlwb Hwylio Brenhinol Ynys Môn, 
petai ewyllys da y Gymdeithas yn hyn o beth yn cael ei dynnu’n ôl.     

Gadawodd Aelodau’r Cyngor Tref yr ystafell tra bu Aelodau’r Panel yn trafod mewn 
sesiwn breifat. 

Yn dilyn y sesiwn breifat, aeth y Pwyllgor rhagddo i ystyried cais y Cynghorydd 
Howard Mattocks, a gafodd y cyfle i annerch y panel a rhoi ei resymau am ganiatâd 
arbennig. 

Adroddodd y Cynghorydd Mattocks ei fod wedi bod yn hwylio ar Y Fenai ers chwe 
deg o flynyddoedd a bod ganddo brofiad helaeth o’r ardal. Nododd mai’r rheswm y 
mae’n gwneud cais am ganiatâd arbennig yw bod ganddo ddau angorfa dŵr dwfn, 
y mae’n datgan diddordeb ynddynt. Nododd ymhellach fod ganddo gyfoeth o 
brofiad i’w gynnig i’r Cyngor Tref ond ei fod hefyd yn poeni am yr effaith y gallai’r 
Gorchymyn ei gael ar yr holl Dref. Nodwyd, petai’r Gymdeithas Bysgodfeydd yn 
cymryd yr ardal, y byddai’n cael effaith hynod ddinistriol ar Glwb Hwylio Brenhinol 
Ynys Môn. Mae’r Cynghorydd Mattocks yn gyn lywydd y Clwb Hwylio. 

Nododd y Panel nad oes unrhyw ddiddordeb masnachol i gais y Cynghorydd 
Mattocks, diddordeb llesiant yn unig ydyw.   

Holodd y Panel a oedd gan y Cynghorydd Mattocks gynllun amgen petai’r 
Gorchymyn Pysgodfa yn cynnwys angorfeydd. Ymatebodd y Cynghorydd Mattocks 
nad oedd ganddo unrhyw gynlluniau i symud ei gwch hwylio i leoliad gwahanol ond 
mynegodd y byddai’n cael effaith ddinistriol yn lleol ar yr ardal lle mae Clwb Hwylio 
Brenhinol Ynys Môn wedi’i lleoli.

Nododd y Panel fod diddordeb y Cynghorydd Mattocks yn berthnasol i’r Clwb 
Hwylio yn ogystal â’r Cyngor Tref. Adroddodd y Cynghorydd Mattocks fod y rhan 
fwyaf o’r angorfeydd dŵr dwfn yn y bae yn rhai y mae aelodau’r Clwb hwylio yn 
berchen arnynt a bod gan y clwb 400 o Aelodau.

Mae tua 200 o angorfeydd dŵr dwfn wedi eu lleoli yn yr ardal ac mae 90% o’r rhain 
yn cael eu defnyddio’n lleol yn y gymuned. Nid yw traean o Aelodau’r Clwb Hwylio 
yn lleol i Biwmares ond mae cysylltiad rhyngddynt â’r effaith y gallai’r Gorchymyn 
Pysgodfa ei gael ar y gymuned leol.  

Cafwyd trafodaeth ymysg Aelodau’r Panel mewn sesiwn breifat. Yn dilyn y 
drafodaeth, cyhoeddodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor Safonau wedi PENDERFYNU 
rhoi caniatâd arbennig i’r Cynghorwyr mewn perthynas â’r diddordebau 
hynny y cyfeiriwyd atynt yn eu ceisiadau, fel a ganlyn:- 

Bod y caniatâd arbennig a roddir i’r Cynghorydd Jason Zalot a'r Cynghorydd 
Stan Zalot yn caniatáu i’r Cynghorwyr:-  



• ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Cyngor Tref/Cymuned] mewn perthynas
â’r mater;
• siarad â swyddogion y Cyngor Tref am y mater;
• siarad mewn cyfarfodydd pwyllgor/cyfarfodydd Cyngor Tref ac ateb unrhyw
gwestiynau am y mater;
• aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth
• ni chawsant ganiatâd arbennig i gael pleidleisio.

Mae’r Caniatâd Arbennig a roddwyd i’r Cynghorydd Howard Mattock yn 
caniatáu i’r Cynghorydd:- 

• ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Cyngor Tref/Cymuned] mewn perthynas
â’r mater;
• siarad â swyddogion y Cyngor Tref am y mater;
• siarad mewn cyfarfodydd pwyllgor/cyfarfodydd Cyngor Tref ac ateb unrhyw
gwestiynau am y mater;
• aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth
• pleidleisio.

Bydd y caniatâd arbennig yn berthnasol ar gyfer tymor y Cyngor Tref neu tan 
y bydd y Gorchymyn Pysgodfa wedi’i adnewyddu yn 2022. 

Gofynnodd y Cadeirydd bod y tri Cynghorydd, pob un ohonynt sydd â 
diddordeb sy’n rhagfarnu, yn nodi’n glir eu bod wedi cael caniatâd arbennig i 
siarad mewn cyfarfodydd Cyngor Tref ar y pwnc hwn rhwng rŵan a 2022.  

Mae’r Pwyllgor yn dymuno nodi y cafodd yr hawl i bleidleisio ei wrthod i’r 
Cynghorwyr Jason Zalot a Stan Zalot oherwydd natur ariannol eu diddordeb. 

Gweithred:

Y Swyddog Monitro i ysgrifennu at y Cynghorwyr Jason Zalot, Stan Zalot a 
Howard Mattocks yn cadarnhau fod y Panel wedi rhoi caniatâd arbennig 
iddynt mewn perthynas â’r diddordebau sy’n rhagfarnu a hynny am y 
rhesymau a nodwyd ac yn amodol ar y telerau a’r amodau a amlinellwyd 
uchod.

    Daeth y cyfarfod i ben am 3.45 pm

MR MICHAEL WILSON
CADEIRYDD
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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).
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