Pecyn Dogfen Cyhoeddus

At:

Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu

Dyddiad:

18 Mawrth 2016

Rhif Union:

01824 712568

ebost:

dcc_admin@denbighshire.gov.uk

Annwyl Gynghorydd
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR TRWYDDEDU, DYDD IAU, 24
MAWRTH 2016 am 2.00 pm yn YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y SIR,
RHUTHUN.
Yn gywir iawn

G Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

AGENDA
RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL AR
GYFER Y RHAN HON O’R CYFARFOD
1

YMDDIHEURIADAU

2

DATGAN CYSYLLTIAD (Tudalennau 5 - 6)
Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n
rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

3

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD
Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod
fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL
Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid
gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod trafod y mater(ion)
busnes canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig, fel
y’i diffinnir ym mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf, ei
datgelu.
4

ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU
HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 15/0427/TXJDR (Tudalennau 7 - 118)

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y
Cyhoedd (copi’n amgaeedig) yn gofyn i aelodau adolygu trwydded i yrru
cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat o ran Gyrrwr Rhif 15/0427/TXJDR.

AELODAETH
Y Cynghorwyr
Cefyn Williams (Cadeirydd)

Barry Mellor (Is-Gadeirydd)

Joan Butterfield
Bill Cowie
Richard Davies
Stuart Davies
Hugh Irving

Win Mullen-James
Pete Prendergast
Arwel Roberts
Huw Williams

COPIAU I’R:
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd
Cynghorau Tref a Chymuned

Agenda Annex
PWYLLGOR TRWYDDEDU
GWEITHDREFN ER MWYN PENDERFYNU AR GEISIADAU AM
DRWYDDEDAU GYRWYR CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO
PREIFAT AC ADOLYGU GYRWYR TRWYDDEDIG PRESENNOL
CAM

DISGRIFIAD

1.

Dylai’r Cadeirydd groesawu a chyflwyno’r ymgeisydd/deilydd y drwydded i
bawb sy'n bresennol.

2.

Dylai’r Cyfreithiwr ofyn i'r ymgeisydd/deilydd y drwydded i gadarnhau ei
fod/bod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r Pwyllgor. Os yw’r
ymgeisydd yn ateb yn gadarnhaol, dylid symud ymlaen at gam 4.

3.

Pe digwydd i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded ddweud nad yw wedi derbyn yr
adroddiad, yna dylid cyfarch y mater yn awr. Gallai'r Aelodau fod eisiau
ystyried gohirio’r mater, am gyfnod byr, er mwyn i’r ymgeisydd/deilydd y
drwydded gael cyfle i ddarllen yr adroddiad.

4.

Dylai Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (neu gynrychiolydd ar ei ran)
gyflwyno’r cais/adolygiad yn fras

5.

Gofynnir i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded gyflwyno ei achos/hachos
Gall yr ymgeisydd/deilydd y drwydded alw unrhyw dyst y mae’n eu dewis i
gefnogi ei gais/chais, a dylid rhoi rhybudd ymlaen llaw i’r Swyddogion
Trwyddedu ynglŷn â hynny.

6.

Gall Aelodau’r Pwyllgor holi’r ymgeisydd/deilydd y drwydded ac /neu ei dystion
ei thystion.

7.

Gwahoddir swyddogion technegol i gyflwyno unrhyw ganfyddiadau
(Gorfodaeth Trwyddedu/Cymunedol, Tîm Cyswllt Cyntaf (y Gwasanaethau
Cymdeithasol), Cludiant Ysgolion.)

8.

Gall Aelodau’r Pwyllgor ac yna’r ymgeisydd/deilydd y drwydded ofyn
cwestiynau i’r swyddogion technegol

9.

Gwahoddir yr ymgeisydd/deilydd y drwydded i gyflwyno sylwadau i gloi, os
ydynt yn dymuno gwneud hynny.

10.

Gofynnir i’r canlynol adael y cyfarfod tra trafodir y cais/yr adolygiad gan yr
Aelodau - yr ymgeisydd/deilydd y drwydded, pob trydydd parti, Pennaeth
Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, swyddogion technegol.
DS yr unig rai a ddylai fod yn weddill yw – Aelodau’r Pwyllgor, cyfieithydd,
cynghorydd cyfreithiol y pwyllgor a’r sawl sy’n cymryd y cofnodion.

Tudalen 3

11.

Dylai aelodau’r pwyllgor roi ystyriaeth i’r cais/adolygiad gan roi cyfrif am y
dystiolaeth a glywyd.

12.

Pe bai’n angenrheidiol i Aelodau’r Pwyllgor alw unrhyw barti yn eu holau i’w
holi neu i ofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth neu egluro rhywbeth,
gwahoddir pawb a fydd wedi ymneilltuo o’r cyfarfod yn eu holau. Wedi i’r
cwestiwn (cwestiynau) gael eu hateb gofynnir i bob trydydd parti ymneilltuo
unwaith eto er mwyn i’r Aelodau gael ystyried y dystiolaeth i gyd.

13.

Pan fo’r Aelodau wedi dod i benderfyniad, gelwir yr holl bartïon yn eu holau a
chaiff yr ymgeisydd/deilydd y drwydded wybod beth yw penderfyniad yr
Aelodau gan y Cadeirydd.

14.

Bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded o’r
penderfyniad y daethpwyd iddo. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw amodau neu
gosbau sydd wedi eu gosod. Os oes angen, dylai Cyfreithiwr y Cyngor
gyflwyno eglurhad pellach ynglŷn â’r penderfyniad a’i oblygiadau i’r
ymgeisydd/deilydd y drwydded.

15.

Os mai’r penderfyniad yw gwrthod neu os oes penderfyniad i atal neu ddirymu,
dylai Cyfreithiwr y Cyngor roi gwybod i’r ymgeisydd/deilydd y drwydded am yr
hawl i apelio i Lys Ynadon (bydd y llythyr penderfyniad hefyd yn cynnwys y
manylion hyn).

16.

Ar gyfer gyrrwr sydd eisoes wedi ei drwyddedu (a bod y drwydded wedi ei rhoi
gan Sir Ddinbych), a bod penderfyniad y Pwyllgor yn ymwneud ag atal neu
ddirymu’r drwydded bresennol, gall yr Aelodau wneud hynny naill ai o dan:
1. Adran 61 (2A) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.
2. Adran 61 (2B) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.
Daw’r penderfyniad hwn i rym YN SYTH ac ni ellir ei ddefnyddio ond pan fo’r
sail dros atal/dirymu yn fater sy’n ymwneud â diogelwch y cyhoedd.
Bydd y Cyfreithiwr yn esbonio goblygiadau’r penderfyniad wrth ddeilydd y
drwydded.

17.

Caiff yr ymgeisydd/deilydd y drwydded ei hysbysu o'r penderfyniad yn
ysgrifenedig cyn gynted ag y bo’r ymarferol bosibl.

18.

Caiff yr ymgeisydd/deilydd y drwydded ei wahodd/gwahodd i drafod unrhyw
fater y mae’n ansicr yn ei gylch gyda Swyddogion Trwyddedu yn dilyn y
Pwyllgor.
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Eitem Agenda 2
LOCAL GOVERNMENT ACT 2000
Code of Conduct for Members

DISCLOSURE AND REGISTRATION OF INTERESTS

I, (name)

a *member/co-opted member of

Denbighshire County Council

(*please delete as appropriate)

CONFIRM that I have declared a *personal / personal and prejudicial
interest not previously declared in accordance with the provisions of Part
III of the Council’s Code of Conduct for Members, in respect of the
following:(*please delete as appropriate)

Date of Disclosure:

Committee (please specify):

Agenda Item No.

Subject Matter:

Nature of Interest:
(See the note below)*

Signed

Date
*Note: Please provide sufficient detail e.g. ‘I am the owner of land adjacent to the application for
planning permission made by Mr Jones', or 'My husband / wife is an employee of the company which
has made an application for financial assistance’.

Tudalen 5

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 12, 13 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Tudalen 7

Eitem Agenda 4

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 12, 13 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Tudalen 13

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 12, 13 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Tudalen 41

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

Yn rhinwedd Paragraff(au) 12, 13 Rhan 4, Atodlen 12A
Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Document is Restricted

Tudalen 43

Mae tudalen hwn yn fwriadol wag

