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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1  Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â chais am ollyngiad gan Aelodau Cyngor 
Cymunedol Llanbedr, Dyffryn Clwyd 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 Galluogi’r Pwyllgor i ystyried cefndir y cais am ollyngiad a’r darpariaethau cyfreithiol 
perthnasol cyn penderfynu a ddylid caniatáu’r gollyngiad. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1  Dylai’r Pwyllgor ystyried y cais am ollyngiad a phenderfynu a ddylid caniatáu’r 
gollyngiad ac, os felly, y sail dros ganiatáu'r gollyngiad. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1  Mae Cod Ymddygiad yr Aelodau yn datgan fod yn rhaid i aelod o awdurdod lleol sydd 

â chysylltiad sy'n rhagfarnu mewn mater adael y siambr pan fydd y mater hwnnw yn 
cael ei drafod ac yn peidio â chymryd unrhyw ran wrth ystyried y mater hwnnw, oni 
bai fod yr aelod wedi cael gollyngiad gan Bwyllgor Safonau’r awdurdod hwnnw. 

 
4.2  Mae a81(4) Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn rhoi grym i’r Pwyllgorau Safonau i 

ganiatáu gollyngiadau yn unol â rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan 
a81(5) y Ddeddf yn rhagnodi’r amgylchiadau hynny lle gallant wneud hyn. 

 
4.3  Y rheoliadau perthnasol yw Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) 

(Cymru) 2001 (y Rheoliadau). 
 
4.4  Mae’r Swyddog Monitro wedi derbyn cais am ollyngiad gan Glerc Cyngor Cymunedol 

Llanbedr Dyffryn Clwyd ar ran aelodau presennol y Cyngor Cymuned mewn 
perthynas â’u haelodaeth o gorff gwirfoddol, sy’n cael ei gynnwys mewn creu 
canolfan gymunedol yn y Griffin Inn ym mhentref Llanbedr. Mae copi o’r cais 
ynghlwm yn Atodiad 1. Mae'r cais wedi cael ei lofnodi gan bob un o aelodau 
presennol y Cyngor Cymunedol. 

 
4.5  Mae’r cais yn egluro y bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned ystyried ceisiadau gan y 

corff hwn am gymorth ariannol ac am y rheswm hwn, mae aelodau’r Cyngor 
Cymunedol yn gofyn am ollyngiad. 



4.6  Mae’r Rheoliadau yn amlinellu ar ba sail y gall y Pwyllgor Safonau ganiatáu 
gollyngiad. Amlinellir Rheoliad 2 y Rheoliadau fel Atodiad 2 yr adroddiad hwn ac 
mae’n rhestru dan ba amgylchiadau y gellir caniatáu gollyngiad. Awgrymir mai’r 
amgylchiadau mwyaf perthnasol i’r cais hwn yw’r rhai a amlinellir yn Rheoliad 2(a), 
(d), a (h) 

 
4.7  Os yw’r Pwyllgor o blaid caniatáu gollyngiad, rhaid iddo ystyried a yw’n dymuno 

caniatáu’r gollyngiad yn unol â’r cais neu a yw'n gosod unrhyw gyfyngiad ar 
weithrediad y gollyngiad, gan gynnwys am ba hyd y bydd y gollyngiad mewn grym. 

 
4.8  Os caniateir gollyngiad, rhaid i unrhyw aelod sy’n elwa o hyn barhau i ddatgan 

cysylltiad personol mewn unrhyw fater yn ymwneud â’r corff gwirfoddol a datgan 
bodolaeth a natur y gollyngiad a roddwyd. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau Corfforaethol. 
 
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

6.1  Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad 

cyflawn yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y wefan a dylid ei gynnwys fel 
atodiad i'r adroddiad hwn 

 
7.1  Nid yw’r adroddiad hwn yn ceisio cyflwyno newid neu gynnig a fyddai’n gofyn am 

asesiad o’r fath. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

8.1  Ni ymgynghorwyd ag Archwilio mewn perthynas â’r mater hwn. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 

10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

10.1  Mae risg na fyddai Aelodau yn gallu ystyried ceisiadau am gymorth ariannol gan y corff 
gwirfoddol os nad ydynt yn cael gollyngiad.  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 11.1 a81(4) Deddf Llywodraeth Leol 2000  Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu 

Gollyngiadau) (Cymru) 2001 
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