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Cais i’r Pwyllgor Safonau am Oddefeb  

 

 

1. MANYLION PERSONOL 

1.1 Eich enw.     DILWYN MORGAN 
 

1.2 Enw eich Cyngor  GWYNEDD 
 

1.3 Eich cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt   Geryllyn, Heol Tegid, Y Bala Gwynedd, Ll23 7EH 
01678520685 
 
 
 

2. MANYLION EICH BUDDIANT  

2.1 Beth yw’r eitem dan sylwad 
Ad drefnu Addysg Dalgylch Y Berwyn, Y Bala 
 
 
 

2.1 Sut mae eich buddiant yn yr eitem yn codi?  
 
 
Wyr 5 oed yn ysgol Bro Tegid, Llywodraethwr Ysgol y Berwyn 
 
 
 
 
 
 

3. MANYLION EICH CAIS 

3.1 Ydych chi’n gofyn am oddefeb i siarad a phleidleisio neu i siarad yn unig? 
Siarad yn unig a chefnogi safbwynt fy etholwyr yn lleol 
 

3.2 Ydych chi’n: 
 
(a) gofyn am oddefeb ar gyfer cyfarfod penodol? Os felly nodwch pa un: 
 
 
 
 
 
neu, 
  
(b) gofyn am oddefeb cyffredinol i gymryd rhan pryd bynnag fydd y mater yn codi? 
 
  
Mewn unrhyw gyfarfod lle bydd gwahoddiad imi roi sylwadau a mynegu barn fy etholwyr 
 

NI YSTYRIR EICH CAIS OS NA GWBLHEIR POB RHAN O’R Y FFURFLEN HON  
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4. Mae’r Rheoliadau perthnasol yn gosod yr amgylchiadau lle y gall y Pwyllgor Safonau roi goddefeb a 
cheir crynodeb ohonynt isod (mae’r manylion llawn i’w gweld yn y nodiadau i’r ffurflen hon).  Nodwch 
pa un o’r amgylchiad(au) hynny sy’n berthnasol i’ch cais drwy dicio’r blwch/blychau perthnasol: 

 

 mae buddiant gan o leiaf hanner yr aelodau sy’n ystyried y mater 

 

 

 byddai’r ffaith nad wyf yn medru cymryd rhan yn tarfu ar gydbwysedd gwleidyddol y cyfarfod 

i'r fath raddau nes y byddai'r canlyniad yn debygol o gael ei effeithio 

 

 

 ni fyddai fy nghyfranogiad yn niweidio hyder y cyhoedd 

 

*  

 mae’r buddiant yn gyffredin i mi ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd 

 

*  

 mae yna gyfiawnhad i mi gymryd rhan oherwydd fy rôl neu fy arbenigedd penodol 

 

 

 mae’r busnes i'w ystyried gan bwyllgor craffu ac nid oes gennyf fuddiant ariannol 

 

 

 mae’r busnes yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol yr wyf yn aelod o'i bwyllgor neu 

ei fwrdd rheoli ac nid oes gennyf unrhyw fuddiant arall  

 

 

 
 

5. Nodwch isod pam y credwch y dylai’r Pwyllgor Safonau ganiatáu eich cais (h.y. pam yr ydych yn 
credu y dylech gael caniatâd i fod yn bresennol yn y cyfarfod fel aelod, er bod gennych fuddiant sy’n 
rhagfarnu 
 
 
 
Y mae pryder cynyddol yn fy etholaeth am statws arfaethedig y campws newydd fel un Eglwysig. Yr 
wyf yn awyddus iawn I gymeryd rhan mewn gwahanol ymgyrchoedd I wir fesur y pryder yma. E.e 
deisebu, llythyru ayb. 
Y mae dyhead cryf yn amlwg yn yr ardal am gael ail edrych ar y sefyllfa ac ymgynghori ar statws yr 
ysgol newydd. Y mae gennyf farn bendant am beth fyddai orau ir ardal a hoffwn gymeryd rhan mewn 
ymgyrch yn ol dymuniad fy etholwyr 
 
 
 
 
 
(gallwch barhau ar dudalen ar wahân os oes angen) 

 
 
Arwyddwyd. Dilwyn Morgan.   3/1/17 
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Nodiadau ar gwblhau’r ffurflen 
 

1. Hon yw’r ffurflen ar gyfer cyflwyno cais am oddefeb, sef caniatâd i gymryd rhan mewn trafodaeth er 
bod gennych ‘fuddiant sy’n rhagfarnu’ o dan y Cod Ymddygiad.  Gellir cael gwybodaeth bellach am 
fuddiannau yn y Cod Ymddygiad ei hun, Canllawiau’r Ombwdsmon ac yn llyfryn ‘Buddiannau’ Cyngor 
Gwynedd. 
 
2. Yr amgylchiadau lle gellir caniatáu gollyngiadau 
Mae gan y Pwyllgor Safonau'r hawl i ganiatáu cais os yw’n dod o fewn un o’r amgylchiadau a restrir yn 
Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001, sef: 
 
“ (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; 
 
(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; 
 
(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; 
 
(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; 
 
(d) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; 
 
(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; 
 
(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; 
 
(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; neu 
 
(ff) os yw'n ymddangos i'r pwyllgor ei bod o les i drigolion ardal yr awdurdod perthnasol i'r anallu gael ei 
godi, ar yr amod bod hysbysiad ysgrifenedig bod y gollyngiad yn cael ei ganiatáu yn cael ei roi i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn saith diwrnod a hynny mewn unrhyw fodd y gall ei bennu.” 
 
 


