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Annwyl Riant/Ofalwr, 
  
Corff llywodraethu dros dro, a benodwyd gan CSP, ymgymerodd â’r cyfrifoldeb ffurfiol o gyfuno Ysgol 
Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin.  

 

Mae’n ofynnol i’r Corff Llywodraethu dros dro drosglwyddo’i gyfrifoldebau dim hwyrach na diwedd y tymor 
cyntaf ar ôl cyfuno. 

 

Felly, er mwyn paratoi am y trosglwyddo, mae CSP wedi cyfarwyddo cwmni pleidleisio ar-lein i ymgymryd 
â’r cyfrifoldeb o drefnu’r etholiad. 

 

Mae’r Ysgol wedi gwneud sawl cynnig i sicrhau bod ei chronfa ddata o fanylion cyswllt mor gynhwysfawr 
â phosibl; serch hynny, mae’r Ysgol yn ymwybodol bod yna ychydig o fanylion yn dal i fod heb eu derbyn. 

 

Fel un ymdrech terfynol i gasglu rhain rydyn ni’n gofyn i rieni a gofalwyr, nad ydynt wedi llenwi ffurflen 
gyswllt yn ddiweddar, i gyflwyno’u manylion cyswllt mor fuan â phosibl. 
  
tiny.cc/yl-contact 
  
Mae’r ddeddf yn ei wneud yn ofynnol i’r Ysgol ddarparu pleidlais electronig a phleidlais ‘bost’. Felly, mae 
hwn yn hysbysiad ffurfiol y bydd Ysgol Llanfyllin yn cynnal etholiadau am 6 rhiant-lywodraethwr. Mae 
pob rhiant a gofalwr yn gymwys i sefyll ac i bleidleisio yn yr etholiad hwn, yn unol â Rheoliadau 
Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005. 
  
Mae bod yn llywodraethwr ysgol yn rôl heriol ond yn un sy’n rhoi boddhad. Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr, 
drwy’r Ysgol, wneud cais am wiriad uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn syth ar ôl cael eu 
hethol; ymgymryd ag hyfforddiant gorfodol, o fewn 12 mis o gael eu penodi; a mynychu oddeutu 4 
cyfarfod y tymor. Os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os hoffech chi sefyll fel ymgeisydd e-bostiwch 
neu gysylltwch â’r Ysgol trwy : 

 

office@llanfyllin.powys.sch.uk  
contact : Jean Brown, Ysgol Llanfyllin, Y Stryd Fawr, Llanfyllin SY22 5BJ, 01691648391 
neu dychwelwch y ffurflen isod. 
  
Y DYDDIAD CAU AR GYFER YMGEISWYR YDY DYDD MERCHER 18 TACHWEDD. Mae’n bosibl bod 
ymgeiswyr am gyflwyno datganiad cefnogol o ddim mwy na 200 gair, a fydd yn cael ei rannu â’r etholwyr. 
  
Dylai unrhyw riant/gofalwr sydd am gael pleidlais bost gysylltu â’r Ysgol yn gofyn bod papur pleidleisio 
yn cael ei anfon i’w gartref. 
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Ymgeisydd 

Enw   

e-bost   
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Cyfeiriad   
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Datganiad yr Ymgeisydd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
 

200 gair ar y mwyaf 
 

Yr eiddoch yn gywir, 
 

 
 

Mr Dewi Owen 

Pennaeth 


