
  

 
Adroddiad i'r:    Pwyllgor Safonau  
 
Dyddiad y Cyfarfod:   6 Mawrth 2015 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Swyddog Monitro 
 
Awdur yr Adroddiad:   Gary Williams, Swyddog Monitro 
 
Teitl: Cais am ollyngiad gan aelodau Cyngor Tref Y Rhyl 
 

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â chais gan Gyngor Tref y Rhyl i ganiatáu 

gollyngiad i aelodau o'r Cyngor Tref. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
2.1 Er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried y cais, penderfynu a ddylid caniatáu 

gollyngiad, ac, os bydd y Pwyllgor o blaid rhoi’r gollyngiad, yr amodau i'w rhoi 
ynghlwm wrth y gollyngiad.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Dylai’r Pwyllgor Safonau ystyried caniatáu gollyngiad i Aelodau Cyngor Tref y 

Rhyl fel y ceisir amdano yn Atodiad 1, yn unol â Rheoliad 2 (a), a (d) o 
Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001. Os yw'r 
Pwyllgor o blaid rhoi gollyngiad, dyma fydd telerau’r gollyngiad: 

 
3.1.1 Mae’r gollyngiad ond yn berthnasol i faterion a ystyriwyd gan Gyngor 

Tref y Rhyl yn ymwneud Phwyllgor Rhyl yn ei Blodau. 
 
3.1.2 Mae'n dal rhaid i'r Aelodau ddatgan cysylltiad personol yn y 

cyfarfod(ydd) lle bydd eitemau o'r fath yn cael eu trafod.  Bydd wedyn 
modd iddynt siarad a phleidleisio i'r graddau y caniateir iddynt wneud 
hynny gan y gollyngiad hwn 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Cafwyd cais oddi wrth Gyngor Tref y Rhyl am ollyngiad ar gyfer aelodau 

etholedig y Cyngor Tref mewn perthynas â materion yn ymwneud â Phwyllgor 
Rhyl yn ei Blodau.  Mae copi o'r llythyr gan Glerc y Dref yn gwneud y cais 
ynghlwm fel Atodiad 1 i'r adroddiad hwn. 

 
4.2 Mae’r Cyngor Tref yn penodi un o'i aelodau etholedig i wasanaethu ar y 

Pwyllgor, fodd bynnag, mae mwyafrif aelodau'r Cyngor Tref hefyd yn cymryd 
rhan yng ngwaith y sefydliad naill ai trwy fod ar y Pwyllgor yn eu rhinwedd eu 
hunain neu fel aelodau o'r sefydliad . 



  

 
4.3 Mae paragraff 10(1) Cod Ymddygiad yr Aelodau yn nodi bod yn rhaid i aelodau 

o awdurdodau perthnasol, ystyried ym mhob achos a oes ganddynt gysylltiad 
personol, ac a yw'r cod ymddygiad yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ddatgelu'r 
cysylltiad hwnnw.  Mae paragraff 10(2) yn amlinellu nifer o amgylchiadau lle 
mae'n rhaid i Aelodau ystyried bod ganddynt gysylltiad personol yn unrhyw un o 
faterion yr awdurdod. 

 
4.4 Mae paragraff 10(2)(viii) y Cod yn datgan fod gan aelod gysylltiad personol 

mewn unrhyw fater sy'n ymwneud â, neu'n debyg o effeithio ar, unrhyw gorff y 
maent wedi cael eu hethol, penodi neu eu henwebu iddo gan eu hawdurdod. 

 
4.5 Mae paragraff 10(2)(ix) yn datgan fod gan aelod gysylltiad personol mewn 

unrhyw fater sy'n ymwneud â, neu'n debyg o effeithio ar unrhyw – 
 

(aa) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur 
gyhoeddus; 

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall sydd 
â dibenion elusennol; 

(cc) corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi 
cyhoeddus; 

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 
(dd) clwb preifat neu gymdeithas sy'n gweithredu yn ardal eich awdurdod, y 

maent yn aelodau ohono neu ohoni neu fod ganddynt swydd reoli neu 
reolaeth gyffredinol; 

 
4.6 Mae paragraff 12(1) y Cod yn datgan y bydd gan aelod sydd â chysylltiad 

personol yn unrhyw un o faterion eu hawdurdod hefyd gysylltiad sy’n rhagfarnu 
yn y mater hwnnw os yw'r cysylltiad yn un y byddai’n rhesymol i aelod o'r 
cyhoedd sydd â gwybodaeth am y ffeithiau perthnasol ei ystyried yn ddigon 
arwyddocaol fel ei fod yn debyg o ragfarnu eu barn ynghylch lles y cyhoedd. 

 
4.7 Mae paragraff 14(1) y Cod yn datgan, pan fo gan Aelod gysylltiad sy'n 

rhagfarnu yn unrhyw un o faterion yr awdurdod, oni bai eu bod wedi cael 
gollyngiad gan y Pwyllgor Safonau, bod yn rhaid iddynt adael yr ystafell pan fo’r 
mater yn cael ei ystyried mewn cyfarfod. 

 
4.8 Mae gan y Cyngor Tref ran sylweddol yn y Pwyllgor, maent yn darparu cymorth 

ariannol iddo ac yn debygol o gael mwy o ran yng ngwaith y Pwyllgor yn y 
dyfodol am y rhesymau a amlinellwyd yn y llythyr sydd ynghlwm fel Atodiad 1. 

 
4.9  Mae adran 81(4) Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn datgan “Nid yw unrhyw 

gyfranogiad gan Aelod neu Aelod cyfetholedig o awdurdod perthnasol mewn 
unrhyw fater a waherddir gan ddarpariaethau gorfodol yn fethiant i 
gydymffurfio â chod ymddygiad yr Awdurdod os yw'r Aelod neu’r Aelod 
cyfetholedig wedi gweithredu â gollyngiad o'r gwaharddiad a roddwyd gan 
Bwyllgor Safonau'r Awdurdod yn unol â’r Rheoliadau a wnaed o dan Is-adran 
(5) ".   

 



  

4.10  Mae Adran 56 Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn datgan bod gan Bwyllgor 
Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol yng Nghymru yr un swyddogaethau mewn 
perthynas â'r Cynghorau Cymuned yn y Sir ag y sydd ganddo mewn 
perthynas â’r Cyngor Sir a'i Aelodau.   Yn unol â hynny, mae gan y Pwyllgor 
Safonau'r grym i ganiatáu gollyngiad i Aelodau Cynghorau Tref, Dinas a 
Chymuned yn ei ardal. 

 
4.11 Y Rheoliadau perthnasol yw Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu 

Gollyngiadau) (Cymru) 2001. Mae'r Rheoliadau hyn yn amlinellu'r 
amgylchiadau pan gaiff y Pwyllgor Safonau ganiatáu gollyngiad.  Amlinellir yr 
amgylchiadau mwyaf perthnasol i'r cais hwn ym mharagraffau canlynol y 
Rheoliadau: 

 
Paragraff 2(a): mae gan ddim llai na hanner aelodau'r awdurdod 
perthnasol neu bwyllgor o'r awdurdod (yn dibynnu ar yr achos) a fydd yn 
ystyried y mater gysylltiad sy'n ymwneud â'r mater hwnnw. 
 
Paragraff 2(d): mae natur cysylltiad yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y mater y mae'r cysylltiad yn berthnasol iddo yn 
niweidio hyder y cyhoedd yn y modd y mae’r awdurdod perthnasol yn 
cynnal ei faterion; 

 
4.12 Mae hwn yn gais am ollyngiad a fydd yn berthnasol i bob aelod o Gyngor Tref 

y Rhyl a bydd yn parhau mewn grym nes yr etholiad arferol nesaf o 
gynghorwyr i’r Cyngor Tref yn 2017.  

 
4.13 Mater i'r Pwyllgor Safonau benderfynu arno yw a ddylid caniatáu'r gollyngiad 

yr ymgeisiwyd amdano.  Os yw’r Pwyllgor Safonau o blaid caniatáu'r 
gollyngiad, rhaid iddo hefyd benderfynu am ba gyfnod y mae'r gollyngiad yn 
berthnasol.  Gall hyn fod am y cyfnod yr ymgeisir amdano neu unrhyw gyfnod 
arall y bydd y Pwyllgor Safonau yn penderfynu arno. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Nid yw'r penderfyniad yn effeithio’n uniongyrchol ar y Blaenoriaethau 

Corfforaethol.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Ni fydd y penderfyniad yn cael unrhyw effaith uniongyrchol o ran cost ac ni fydd 

yn effeithio ar wasanaethau eraill. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylid atodi Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei gwblhau fel atodiad i’r adroddiad hwn. 

 
7.1 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 



  

8.1 Ni fu unrhyw ymgynghori â Phwyllgorau Archwilio nac eraill. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r penderfyniad. 
 
10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 
 
10.1 Nid oes unrhyw risgiau i’r Cyngor Sir sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 
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