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19/1/23 
 

Lisa Evans 
 
 

 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Safonau a Moeseg yn 
Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-
gynhadledda, Dydd Mercher, 25 Ionawr 2023 am 10.00 am i drafod y materion 
canlynol: 
  
1.   Ymddiheuriadau  

  
2.   Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu  

  
3.   Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a 

gynhaliwyd 13 Hydref 2022 (Tudalennau 3 - 10) 
  

4.   Cofnod o Gamau Gweithredu (Tudalennau 11 - 16) 
  

5.   Ystyried ceisiadau am ollyngiadau gan y Cynghorwyr canlynol:  
  

 (i)  Cynghorydd Brett Stones, Cyngor Tref Cei Newydd (Tudalennau 17 - 
24) 
  

 (ii)  Cynghorydd Jennifer Davies, Cyngor Tref Cei Newydd (Tudalennau 
25 - 32) 
  

 (iii)  Cynghorydd Julian Evans, Cyngor Tref Cei Newydd (Tudalennau 33 - 
40) 
  

 (iv)  Cynghorydd Sioned Davies, Cyngor Tref Cei Newydd (Tudalennau 41 
- 48) 
  

 (v)  Cynghorydd Tomos Davies, Cyngor Tref Cei Newydd (Tudalennau 49 
- 56) 
  

 (vi)  Cynghorydd Ywain Davies, Cyngor Tref Cei Newydd (Tudalennau 57 
- 64) 
  

6.   Trafod gydag arweinwyr y pleidiau ddulliau o hybu a chynnal safonau 
uchel drwy ymddygiad gan Aelodau Cyngor Sir Ceredigion i gynnwys 
y dyletswyddau sy’n ofynnol o dan Adrannau 62-63 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021  

Pecyn Cyhoeddus
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7.   Templed Cydymffurfio Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol (Tudalennau 

65 - 72) 
  

8.   Canllawiau a Phroses yr Ombwdsmon ar gyfer Cwynion y Côd 
Ymddygiad (Tudalennau 73 - 76) 
  

9.   Cysoni'r trothwyon ar gyfer rhoddion / lletygarwch ar draws pob 
Awdurdod yng Nghymru (Tudalennau 77 - 80) 
  

10.   Diweddariad y Swyddog Monitro ynghylch y Cod Ymddygiad - 
Chwarter 3 (Medi - Rhagfyr 2022) (Tudalennau 81 - 84) 
  

11.   Canfyddiadau Cod Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Tudalennau 85 - 88) 
  

12.   Hunanwerthusiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau (Tudalennau 89 - 94) 
  

13.   Cynlluniau hyfforddi Cynghorau Tref a Chymuned (Tudalennau 95 - 
96) 
  

14.   Blaenraglen Waith (Tudalennau 97 - 102) 
  

15.   Ystyried unrhyw gais arall am ollyngiad a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r 
agenda  
  

 (vii)  Councillor Sian Maehrlein, Ceredigion County Council (Tudalennau 
103 - 110) 
  

16.   Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor 
  
 

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 



3 
 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Safonau a Moeseg 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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Cofnodion Cyfarfod y PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU 

a gynhaliwyd yn Hybrid yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron / 
o bell trwy gynhadledd fideo ddydd Iau, 13 Hydref 2022 

 

YN BRESENNOL: Mrs Caroline White (Cadeirydd) Miss Caryl Davies, Ms Carol 
Edwards a Mr John Weston(Aelodau Annibynnol) 

 

Y Cynghorwyr Gwyn Evans a Caryl Roberts (Aelodau Etholedig) y Cynghorwyr 

Delyth James a Jan Culley (Cynghorwyr Tref a Chymuned)  

 

YN BRESENNOL: 

Ms Elin Prysor (Swyddog Monitro) 

Mrs Lisa Evans (Swyddog Craffu a Safonau) 

Mrs Dana Jones (Swyddog Democrataidd a Safonau) 

 

                                                                                  (10.00am-12:10pm ) 

 

 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd Mr Alan Davies am ei anallu i fynychu'r cyfarfod. 

2 Materion Personol 
Croesawodd y Cadeirydd y ddau gynrychiolydd newydd o Gynghorau Tref 
a Chymuned i'w cyfarfod cyntaf, y Cynghorwyr Delyth James a Jan Culley.  
 

3 Datgan Buddiant Personol / Buddiant sy’n Rhagfarnu 

Datganodd Ms Caroline White fuddiant personol yn eitem 13 ar yr agenda. 

  
4 Cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a 

gynhaliwyd ar 25 Mai 2022 fel rhai cywir 

PENDERFYNWYD cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd 
ar 25 Mai 2022 fel rhai cywir. 

 

Tudalen 5 Eitem Agenda 3
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5 Materion sy’n codi 

Eitem 6- Dywedodd y Swyddog Monitro y cadarnhawyd yng nghyfarfod y 
Cyngor Llawn ym mis Gorffennaf y byddai'r Cynghorydd Gwyn Evans yn 
dod yn aelod o Is-bwyllgor Safonau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig.  Bydd ail 
Gynghorydd Sir yn cael ei benodi yng nghyfarfod 20 Hydref. Byddai’r 
adroddiad a ystyriwyd fel eitem 13 ar yr agenda, y Diweddaraf am broses 
recriwtio’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod 
20 Hydref 2022. 

 

Eitem 7 – Roedd yr Adroddiad Blynyddol i fod i'w gyflwyno'n wreiddiol ym 
mis Gorffennaf ac yna fis Medi, fodd bynnag, canslwyd y cyfarfod ym mis 
Medi oherwydd cyfnod y galaru cenedlaethol. Byddai’r adroddiad nawr yn 
cael ei gyflwyno yng nghyfarfod 20 Hydref 2022.  

 

Eitem 8- roedd yn eitem ar yr agenda. 

 

Eitem 9 – Roedd y ddau gynrychiolydd newydd o Gynghorau Tref a 
Chymuned,  y Cynghorwyr Delyth James a Jan Culley fel y dywedwyd yn 
flaenorol, yn mynychu eu cyfarfod cyntaf. 

 

Eitem 13 - Roedd gweithdy Gweithdrefn Gwrandawiadau wedi'i gynnal ar 
30 Medi 2022 . 

 

Eitem 16 – Dim ond arweiniad a roddwyd gan Un Llais Cymru i Glercod 
Cynghorau Tref a Chymuned ar sut i gwblhau’r Rhaglen Hyfforddiant ar 
ddiwedd mis Medi, felly byddai adroddiad diweddaru yn cael ei roi i 
gyfarfod mis Ionawr ar nifer y Cynghorau a roddodd yr adroddiad hwn ac a 
oedd yn cynnwys hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad. 

.Eitem 17- Roeddid yn dal i aros am arweiniad ar yr hunanwerthusiad.   

 

 

6 Cofnod y Camau Gweithredu 

CYTUNWYD i nodi Cofnod y Camau Gweithredu fel y'i cyflwynwyd. 

 

  7(i) Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Calon Tysul) 

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 17 Awst 2022 gan y 
Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posib ar gyfer 

Tudalen 6
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Calon Tysul.  Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar 
eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor 
Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am 
arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth. 

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a 
phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn 
niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a 
bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef 
wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) 
ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 
2001).  Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis. 

 

7(ii) Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais Calon 
Tysul) 

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 17 Awst 2022 gan y 
Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posib ar gyfer 
Calon Tysul.  Mae'r Cynghorydd Evans yn gwasanaethu ac yn cynghori ar 
eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor 
Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar aelodau etholedig am 
arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth. 

 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a 
phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn 
niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a 
bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef 
wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) 
ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 
2001).  Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis. 

 

7(iii) Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Cymdeithas 
Chwaraeon Llandysul) 

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 17 Awst 2022 gan y 
Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer 
Cymdeithas Chwaraeon Llandysul.  Mae'r Cynghorydd Evans yn 
gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r 
Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar 
aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.  

 

Tudalen 7
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PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a 
phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn 
niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a 
bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef 
wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) 
ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 
2001).  Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis. 

 

7(iv) Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais 
Cymdeithas Chwaraeon Llandysul) 

Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 17 Awst 2022 gan y 
Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer 
Cymdeithas Chwaraeon Llandysul.  Mae'r Cynghorydd Evans yn 
gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Pwyllgor Rheoli. Fel eu haelod lleol o'r 
Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn dibynnu ar 
aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth. 

PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a 
phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn 
niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a 
bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef 
wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) 
ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 
2001).  Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis 

 

7(v) Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion (Cais Pontweli 
Llandysul) 
Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 17 Awst 2022 gan y 
Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer 
Llandysul Pont-Tyweli Ymlaen Cyf.    Mae'r Cynghorydd Evans yn 
gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Bwrdd Rheoli fel Cyfarwyddwr.  Fel eu 
haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn 
dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.  
 
PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a 
phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn 
niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a 
bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef 
wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) 
ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 
2001).  Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis. 
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7(vi) Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Cymuned Llandysul (Cais 
Pontweli Llandysul) 
Cafwyd cais am ollyngiad yn dwyn dyddiad 17 Awst 2022 gan y 
Cynghorydd Keith Evans i siarad a phleidleisio ar gyllid posibl ar gyfer 
Llandysul Pont-Tyweli Ymlaen Cyf.    Mae'r Cynghorydd Evans yn 
gwasanaethu ac yn cynghori ar eu Bwrdd Rheoli fel Cyfarwyddwr.  Fel eu 
haelod lleol o'r Cyngor Sir ac o'r Cyngor Cymuned, mae sefydliadau lleol yn 
dibynnu ar aelodau etholedig am arweiniad, arweinyddiaeth a chymorth.  
 
 
PENDERFYNWYD rhoi gollyngiad i'r Cynghorydd Evans i siarad a 
phleidleisio ar y sail bod natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai 
cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn 
niweidio hyder y cyhoedd wrth gynnal busnes yr awdurdod perthnasol; a 
bod cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef 
wedi’i gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; (rheoliad 2 (d) 
ac (f) Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 
2001). Rhoddwyd y gollyngiad am gyfnod 12 mis. 
 

8 Rheoliadau Newydd mewn perthynas â Chyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru 
CYTUNWYD i nodi cynnwys y rheoliadau diwygiedig. 
 

9 Canfyddiadau Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
CYTUNWYD i nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth ac y byddai'r 
adroddiad hefyd yn cael ei ddosbarthu i Glercod y Cynghorau Tref a 
Chymuned er gwybodaeth. 
 

10 Diweddariad ar Faterion sy’n ymwneud â’r Cod Ymddygiad  
CYTUNWYD i nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth yn amodol ar roi 
gwybod i’r pwyllgor mewn adroddiadau yn y dyfodol am unrhyw 
dueddiadau oedd wedi cynyddu/gostwng. Nododd y Pwyllgor y cynnydd yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf o dueddiadau’n ymwneud â chyfryngau 
cymdeithasol a cham-drin ar-lein. 
 

11 Diweddariad ar faterion Panel Dyfarnu Cymru 
CYTUNWYD i nodi cynnwys yr adroddiad.  
 

12 Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon 2021/22 
CYTUNWYD i nodi cynnwys yr adroddiad. Byddai'r Swyddog Monitro yn 
gwneud cais i'r Ombwdsmon ychwanegu colofn ychwanegol lle atgyfeiriwyd 
achos ond nad ymchwiliwyd iddo.  
 

13 Y diweddaraf am broses recriwtio’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r 
penodiadau i Is-bwyllgor Safonau Cyd-bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru 

Tudalen 9
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14 Hyfforddiant 
CYTUNWYD i nodi cynnwys yr adroddiad yn amodol ar ychwanegu 
Hyfforddiant y Gwrandawiadau a gynhaliwyd ar 30 Medi 2022. Hefyd, 
byddai hyfforddiant ar gael i Gynghorau Tref a Chymuned unigol pe byddai 
angen.  
 

15 Ystyried unrhyw geisiadau eraill am ollyngiad a gafwyd  
ers cyhoeddi'r agenda 
Ni chafwyd dim un.  
 

16 Blaenraglen Waith 
CYTUNWYD i nodi cynnwys y Flaenraglen Waith yn amodol ar:- 

• Y dylid rhoi ystyriaeth bellach i Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol 
fynychu holl gyfarfodydd y pwyllgor, ac i fecanwaith y gallai'r 
Swyddog Monitro roi adroddiad ar eu rhan yn cyflwyno tystiolaeth o'r 
gwaith yr oeddent wedi'i wneud mewn perthynas â hybu safonau.  

• Roedd Cyngor Sir y Fflint wedi darparu ei dempled i Arweinwyr 
Grwpiau ei gwblhau. Gellid addasu hwn a rhoi adroddiad amdano i'r 
pwyllgor yn unol â hynny. 

• Adolygiad o'r Datganiad o Weledigaeth  

• Byddai'r Clercod yn gofyn am Raglen Hyfforddi ar gyfer Cynghorau 
Tref a Chymuned i weld a fyddai hyfforddiant Cod Ymddygiad yn 
orfodol.  

• Y byddai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ynghyd â Swyddogion yn 
ystyried Hunanwerthusiad y Pwyllgor gan nad oedd yr arweiniad 
wedi dod i law eto. 

 
17 Unrhyw Fater Arall 

Rhoddodd y Swyddog Monitro ddiweddariad i’r Aelodau ar: 

• Hysbysiadau Penderfynu’r Ombwdsmon  

• Fforwm Safonau Cadeiryddion Cymru Gyfan - gellir cynnal cyfarfod 
cyn cyfnod y Nadolig. Roedd y cylch gorchwyl yn cael ei adolygu ar 
hyn o bryd a byddai Swyddogion Monitro Powys a Cheredigion yn 
bresennol yn y cyfarfod bob yn ail. Bydd y Cadeirydd, neu'r Is-
Gadeirydd, hefyd yn mynychu'r cyfarfod. 

 

Tudalen 10
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Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a 
gynhaliwyd ar  

 
 

Cadeirydd:   
 

Dyddiad:   
 
 

Tudalen 11



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion 2022-2023* 

 

Diben y Cofnod hwn yw monitro’r camau gweithredu y mae aelodau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi cytuno arnynt yn eu 
cyfarfodydd e.e. lle bo aelodau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi gofyn am gyflwyno adroddiad ger eu bron yn y dyfodol, neu wedi 
gofyn am wybodaeth ar gyfer un o gyfarfodydd y dyfodol.  

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am y Cofnod o Gamau Gweithredu, cysylltwch â’r Swyddog Safonau.  

Diweddarwyd: 18 Ionawr 2023  

*Blwyddyn Fwrdeistrefol 
 
Caiff y camau gweithredu sydd wedi’u nodi mewn gwyrdd ac sydd wedi’u cwblhau eu tynnu oddi ar y Cofnod Gweithredu dilynol. 
 
 
Rhif Dyddiad 

y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

1.  25.5.22 Adroddiad 
Blynyddol 
Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Moeseg a 
Safonau  
2021/22 

Cymeradwywyd yr 
adroddiad. 

Bydd yr 
adroddiad yn 
cael ei gyflwyno 
gerbron y 
Cyngor ar  
20.10.22. 

DJ, Swyddog 
Safonau 

 Ddim yn 
berthnasol 

Do 

2. 25.5.22   
Cynllunio 
olyniaeth – 
aelod lleyg  

CYTUNWYD i 
argymell i’r 
Cyngor i 
gymeradwyo: 

Bydd yr 
adroddiad yn 
cael ei gyflwyno 
gerbron y 

LE, Swyddog 
Safonau 
 
 

 
 
 
 

Cynhaliwyd y 
cyfweliadau 
ar 12/1. 

Do 

T
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

 
 
 
 
 
(i)  y disgrifiad o’r 
rôl, manyleb y 
person a’r meini 
prawf (fel yr 
amlinellir yn yr 
Atodiad) 
 
 
(ii) Aelodaeth y 
Panel Dethol fel a 
ganlyn: 
 
• Cadeirydd y 
Cyngor (neu’r Is-
gadeirydd yn 
absenoldeb  y 
Cadeirydd); 
 
•Aelod 
Annibynnol / 
Lleyg o’r Panel (a 
enwebwyd gan y 

Cyngor ar  
20.10.22 
 
 
Enwebu Aelod 
Annibynnol / 
Lleyg o’r 
Panel a 
chysylltu â’r 
unigolyn. 
 
 
Cysylltu ag Un 
Llais Cymru  
 
 
Dyddiadau ar 
gyfer cynnal y 
panel rhestr fer / 
cyfweliadau  

 
 
 
 
 
EP, LE 
 
 
 
 
 
 
LE  
 
 
 
 
LE  

 
 
 
 
 
Yr Athro John 
Williams wedi 
cytuno   
 
 
 
 
 
 
 
 

Yr ymgeisydd 
llwyddiannus 
wedi derbyn y 
rôl.  
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

Swyddog 
Monitro) 
 
• Cadeirydd ac Is-
gadeirydd y 
Pwyllgor Moeseg 
a Safonau (neu 
unrhyw aelodau 
annibynnol a 
enwebwyd gan y 
Swyddog Monitro 
fel y bo angen) 
 
• Cynrychiolydd y 
Cynghorau Tref a 
Chymuned a 
enwebwyd gan 
Un Llais Cymru; a 
 
(iii) newid y teitl 
‘disgrifiad swydd’ 
yn yr Atodiad gan 
roi ‘disgrifiad o'r 
rôl’ yn lle hynny. 

3 25.5.22 Hyfforddiant  Byddai’r 
Swyddog Monitro 
yn gofyn am gopi 

Y Swyddog 
Monitro i 

Y Swyddog 
Monitro 
 

Rhaglen 
hyfforddiant 
fisol Un Llais 

25/1/23  
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

o Raglen 
Hyfforddi’r 
Cynghorau Tref a 
Chymuned er 
mwyn gweld a 
oedd hyfforddiant 
wedi’i roi 
ynghylch y Cod 
Ymddygiad. 
Nodwyd bod cais 
wedi’i wneud am 
y Rheolau 
Sefydlog a'r 
Broses Ddatrys 
Leol yn flaenorol.  
 
Gan fod pob 
Cynghorydd Sir 
yn mynd i 
gyfarfodydd 
Cynghorau Tref a 
Chymuned yn eu 
wardiau, 
dywedwyd y 
dylent hyrwyddo’r 
hyfforddiant a 
oedd ar gael. 

gysylltu ag Un 
Llais Cymru   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWE 
CR 
 

Cymru wedi’i 
ddarparu i’r 
Swyddog 
Monitro  
 
LE wedi 
ysgrifennu at 
yr holl 
Gynghorau 
Tref a 
Chymuned i 
ofyn am gopi 
o’u 
Cynlluniau 
Hyfforddi 
erbyn 2/1/23 
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

4 25.5.22 Blaenraglen 
Waith 

Trefnu cyfarfod 
ym mis Medi / 
Hydref   

Cyfarfod wedi’i 
drefnu ar gyfer  
13/10 

Swyddog 
Safonau 

  Do 

5 13.10.2
2 

Hunanwerthuso  Byddai’r 
Cadeirydd a’r Is-
gadeirydd ynghyd 
â’r Swyddogion 
yn ystyried 
Adroddiad 
Hunanwerthuso’r 
Pwyllgor gan na 
dderbyniwyd y 
canllawiau eto.  

Cyfarfu LE â’r 
Cadeirydd a’r Is-
gadeirydd 

LE  Drafftiwyd yr 
holiadur 
arfaethedig 

25.1.23  

6 13.10.2
2 

Canfyddiadau 
Cod Ymddygiad 
Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
Cymru 

Wedi’u rhannu â 
Chlercod y 
Cynghorau Tref a 
Chymuned er 
gwybodaeth. 

Anfonwyd e-
bost. 

DJ   Do 

7 13.10.2
2 

Diweddariad 
ynghylch 
materion sy’n 
ymwneud â’r 
Cod Ymddygiad 

CYTUNWYD i 
nodi cynnwys yr  
adroddiad er 
gwybodaeth yn  
amodol ar roi  
gwybod i’r  
pwyllgor mewn  

   Wedi’i 
gwblhau. 
Erbyn hyn 
mae 
adroddiadau 
chwarterol y 
Swyddog 
Monitro’n 

Do 
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod  

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu  

Y 
diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

adroddiadau yn y 
dyfodol am  
unrhyw  
dueddiadau oedd 
wedi cynyddu / 
gostwng. 

cynnwys 
gwybodaeth 
am y 
tueddiadau 
sydd wedi 
cynyddu neu 
ostwng.  

8 13.10.2
2 

Llythyr 
Blynyddol yr 
Ombwdsmon 
2021/22 

CYTUNWYD i 
nodi hyn. 

Byddai'r 
Swyddog 
Monitro yn 
gwneud cais i'r 
Ombwdsmon 
ychwanegu 
colofn i nodi 
achosion a 
gyfeiriwyd at yr 
Ombwdsmon 
ond ni 
ymchwiliwyd 
iddynt. 

Y Swyddog 
Monitro 

Cadarnhaodd 
yr 
Ombwdsmon 
y byddant yn 
ceisio 
gweithredu’r 
newid hwn yn 
eu llythyr 
blynyddol 
nesaf.  

 Do 
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn:  Brett Stones 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☐                       Tref/Cymuned: ☒ 
 
Enw eich Cyngor:  Cyngor Tref Ceinewydd 
 
 
Eich cyfeiriad:  16 Stryd y Parc, Ceinewydd 
 

                                                  Cod post:     
 
Rhif(au) ffôn:    
 
 
Cyfeiriad e-bost:  stonesbrett@hotmail.com 
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
 
Ceisiadau cynllunio ar gyfer llety gwyliau (llety hunan-arlwyo, cabanau, carafanau ac ail gartrefi) 
ac unrhyw ymgynghori ar Dreth y Cyngor a threthi Busnes ar gyfer ‘ail gartrefi’ a llety gwyliau. 
 
 
Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
 
Rwy’n berchen ar fusnes mordeithiau gwylio Dolffiniaid, siop gwerthu Pasteiod a llety gwyliau 
yng Ngheinewydd. 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir - Cyngor            ☐              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☒

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
 

Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☒ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☐                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☒ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☒ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Gan fy mod yn berchen ar lety gwyliau, gellid ystyried bod ceisiadau cynllunio ar gyfer unrhyw 
fath arall o lety gwyliau yn mynd i gael effaith ar fy musnes i oherwydd byddai’n cystadlu â fy 
eiddo i. Felly hefyd unrhyw drafodaeth ar Dreth y Cyngor a threthi busnes ar gyfer y mathau hyn 
o eiddo. 

 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☒ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☒ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 

(i) 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. 

☐ 
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5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Oherwydd nifer y lletyau gwyliau a geir yng Ngheinewydd a’r cyffiniau, credaf fy mod yn gallu 
aros yn ddiduedd a heb ragfarn tuag at unrhyw geisiadau cynllunio ar gyfer llety gwyliau. Byddaf 
yn ystyried pob cais cynllunio yn ôl ei rinwedd ei hun ac yn unol â’r Polisi Cynllunio a’r Cynllun 
Datblygu Lleol.  

 
6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig:  ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☒ 

 
Rhowch reswm dros hyn: 
 
Mae angen gollyngiad arnaf fel y gallaf ‘siarad a phleidleisio’. Bydd dros 50% o aelodau Cyngor y 
Dref yn gofyn am ollyngiad. 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 
Penodol:   
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:  ☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd):     
 
       Cyffredinol:           
 
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☒ 
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8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 

Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. Cytunaf y gall y cais hwn a’r holl wybodaeth a geir ynddo gael ei gynnwys 
mewn adroddiad cyhoeddus i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau. 

 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
Ffôn: 01545 570881 
 

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 
 

 
 
 

Brett Stones

          26   /    11   /  22
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn:  Jennifer Joy Davies 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☐                       Tref/Cymuned: ☒ 
 
Enw eich Cyngor:  Cyngor Tref Ceinewydd 
 
 
Eich cyfeiriad:  Alamo, Maenygroes, Ceinewydd 
 

                                                  Cod post:    SA45 9TJ 
 
Rhif(au) ffôn:   01545560037 
 
 
Cyfeiriad e-bost:  sailingjenny@hotmail.com  
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
 
Ceisiadau cynllunio ar gyfer llety gwyliau gan gynnwys llety hunan-arlwyo, ail gartrefi, podiau 
glampio a charafanau, ac ymgynghori ar Dreth y Cyngor a threthi Busnes ar gyfer y mathau hyn 
o lety. 
 
Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
 
Mae fy merch-yng-nghyfraith yn berchen ar eiddo hunan-arlwyo. 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council

Tudalen 28



Diweddarwyd y ffurflen 23/03/20 
 

Tudalen 3 o 8 

Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir - Cyngor            ☐              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☒

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
 

Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☐ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☐                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☒ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☐ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Mae darparu llety gwyliau o les i’r ardal a’r darparwyr, yn enwedig mewn ardal wledig oherwydd 
maen nhw’n gallu ennill incwm ychwanegol i’w galluogi i fyw yng Ngheinewydd. 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☒ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☒ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 

(i) 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. 

☐ 
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5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Mae fy nheulu yn ardal Ceinewydd ac yn dymuno aros yma i fagu’r teulu a gallaf gael fy 
mherthnasau wrth law wrth i mi fynd yn hŷn. Mae’r incwm ychwanegol o’r bwthyn hunan-arlwyo 
yn galluogi hyn ac yn denu ymwelwyr 12 mis o’r flwyddyn. Hoffwn roi golwg gytbwys ar geisiadau 
cynllunio ar gyfer llety gwyliau a’r angen am dai yng Ngheinewydd. 

 
6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig:  ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☒ 

 
Rhowch reswm dros hyn: 
 
Bydd angen i dros 50% o’r Aelodau ddatgan buddiant personol neu fuddiant sy’n rhagfarnu 
parthed ail dai/tai gwyliau, felly mae angen gollyngiad i siarad a phleidleisio. 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 
Penodol:   
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:  ☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd):     
 
       Cyffredinol:           
 
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☒ 
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8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 
Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. 
 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
Ffôn: 01545 570881 
 

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 
 

 
 
 

Jennifer Davies

28/11/22
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council

Tudalen 35 Eitem Agenda 5c

mailto:moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru
mailto:ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk
mailto:SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk
mailto:MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk


Ffurflen diwygiedig 23/03/20 
 

Tudalen 2 o 7 

 
 
 
 
 

 
 

CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn: Dr Julian Evans 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☐                       Tref/Cymuned: ☒ 
 
Enw eich Cyngor: Cyngor Tref Ceinewydd 
 
 
Eich cyfeiriad: Raymond, Ffordd Newydd, Ceinewydd 
 
 
 
 

                                                  Cod post: SA45 9SE      
 
Rhif(au) ffôn: 01545 560066 
 
 
Cyfeiriad e-bost: jevans1135@aol.com 
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
Ceisiadau cynllunio ar gyfer llety gwyliau i gynnwys llety hunanddarpar, ail gartrefi, podiau 
glampio a charafanau, ac ymgynghori ar gyfraddau Busnes a’r Dreth Gyngor ar gyfer y mathau 
hyn o lety 
 
 
Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
Rwy’n berchen ar lety hunanddarpar yng Ngheinewydd 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☒ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☐                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 

Sir - Cyngor            ☐              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☒

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☒ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☒ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
 
Rwy’n berchen ar lety hunanddarpar yng Ngheinewydd a gallai ystyried cais cynllunio ar gyfer 
unrhyw lety gwyliau gael ei weld yn rhywbeth a fyddai’n cael effaith ar fy musnes, hefyd ystyried 
materion yn ymwneud â chodi tâl cyfraddau Busnes a’r Dreth Gyngor ar yr eiddo hyn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
(defnyddiwch dudalen ychwanegol ar wahân os oes angen) 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☓ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☓ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 
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(i) 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. 

☐ 

 
 

5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Oherwydd mesurau cyfredol Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â mater llety hunanddarpar/ail 
gartrefi, rwyf am gyfrannu at y drafodaeth hon gan ei bod yn effeithio ar Geinewydd yn 
gyffredinol.  Rwy’n deall fel Cynghorydd Tref bod angen cael cydbwysedd rhwng cefnogi’r 
economi leol drwy gynnig llety gwyliau a darparu tai fforddiadwy er mwyn ceisio hybu’r gymuned i 
ffynnu yn ystod pob tymor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(defnyddiwch dudalen ychwanegol ar wahân os oes angen) 

 
6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig: ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☓ 
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Rhowch reswm dros hyn: 
 
Oherwydd y nifer o Aelodau a fydd yn datgan buddiant yn y mater hwn, mae Siarad a Phleidleisio 
yn ofynnol 
 
 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 

Penodol:   
    
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd): _______________________________ 
     
 
       Cyffredinol:           
 
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☓ 
 

 
8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 
Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth.   
 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
Ffôn: 01545 570881 

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 

Dr Julian Evans

        23 / 11 / 2022
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn:  Sioned Amelia Davies 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☐                       Tref/Cymuned: ☒ 
 
Enw eich Cyngor:  Cyngor Tref Ceinewydd 
 
 
Eich cyfeiriad:  Fronhaul, 13 Bro Gido, Gilfachreda, Ceinewydd 
 

                                                  Cod post:    SA45 9SR 
 
Rhif(au) ffôn:   01545 581258 
 
 
Cyfeiriad e-bost:  sioned.a.evans@hotmail.co.uk 
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
 
Ceisiadau cynllunio ar gyfer llety gwyliau gan gynnwys llety hunan-arlwyo, ail gartrefi, podiau 
glampio a charafanau, ac ymgynghori ar Dreth y Cyngor a threthi Busnes ar gyfer y mathau hyn 
o lety. 
 
Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
 
Mae fy nhad yn berchen ar lety hunan-arlwyo yng Ngheinewydd. 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir - Cyngor            ☐              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☒

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
 

Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☐ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☐                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☒ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☐ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Mae fy nhad yn berchen ar lety hunan-arlwyo yng Ngheinewydd a bydd Cyngor y Dref o bosib yn 
ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer pob math o lety gwyliau ac yn ymgynghori ar Dreth y Cyngor 
a threthi busnes ar y mathau hyn o eiddo. 

 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☒ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☒ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 

(i) 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. 

☐ 
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5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Oherwydd nifer yr Aelodau sydd â buddiant sy’n rhagfarnu parthed llety gwyliau, hoffwn roi golwg 
gytbwys ar geisiadau cynllunio ar gyfer pob math o lety gwyliau, er mwyn hyrwyddo a chefnogi 
twristiaeth yng Ngheinewydd a’r cyffiniau a’r angen am dai fforddiadwy. 

 
6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig:  ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☒ 

 
Rhowch reswm dros hyn: 
 
Bydd angen i dros 50% o’r Aelodau ddatgan buddiant personol neu fuddiant sy’n rhagfarnu 
parthed ail dai/tai gwyliau, felly mae angen gollyngiad i siarad a phleidleisio. 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 
Penodol:   
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:  ☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd):     
 
       Cyffredinol:           
 
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☒ 
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8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 
Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. 
 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
Ffôn: 01545 570881 
 

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 
 

 
 
 

Sioned Davies

23/11/22
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn: Tomas Davies 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☐                       Tref/Cymuned: ☒ 
 
Enw eich Cyngor: Cyngor Tref Ceinewydd  
 
 
Eich cyfeiriad: 2 Parc yr Efail, Cross Inn, Ceinewydd 
 
 

                                                  Cod post: SA44 6LJ       
 
Rhif(au) ffôn:  
 
 
Cyfeiriad e-bost: tomos@pencnwc.co.uk 
  
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
Ceisiadau cynllunio ar gyfer llety gwyliau i gynnwys llety hunanddarpar, ail gartrefi, podiau 
glampio a charafanau, ac ymgynghori ar gyfraddau Busnes a’r Dreth Gyngor ar gyfer y mathau 
hyn o lety 
 
Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
 
Rwy’n Gyfarwyddwr Parc Gwyliau Pencnwc ger Ceinewydd, Caerfelin yn Aberporth a New 
Minterton yn Ninbych-y-pysgod.  Mae gen i ddau eiddo hefyd sy’n cael eu rhentu yn ardal 
Ceinewydd. 
 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☒ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☐                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 

Sir - Cyngor            ☐              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☒

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☒ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☒ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
 
Gan fy mod yn Gyfarwyddwr ar ddau faes carafanau mawr yn yr ardal sy’n darparu llety i 
gannoedd o ymwelwyr i Geinewydd a’r ardal gyfagos bob blwyddyn, gallai ystyried ceisiadau 
cynllunio ar gyfer llety gwyliau eraill yn yr ardal gael ei weld yn rhywbeth a fyddai’n cael effaith ar 
fy musnes; hefyd unrhyw newidiadau a drafodir mewn perthynas â chyfraddau Busnes a’r Dreth 
Gyngor ar gyfer ail gartrefi/llety gwyliau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(defnyddiwch dudalen ychwanegol ar wahân os oes angen) 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☓ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☓ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 
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(i) 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. 

☐ 

 
 

5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Fel Cynghorydd Tref, rwyf am gymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth sy’n ymwneud â llety 
gwyliau i gynnwys llety hunanddarpar, ail gartrefi, podiau glampio a charafanau.  Mae angen 
hefyd cael cydbwysedd yng Ngheinewydd a’r ardal gyfagos o ran y nifer o lety hunanddarpar/ail 
gartrefi a’r angen am dai.  Rwy’n poeni bod y cynnydd ym mhrisiau tai yn yr ardal wedi’i gwneud 
yn anodd i bobl ifanc lleol brynu eu heiddo cyntaf.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(defnyddiwch dudalen ychwanegol ar wahân os oes angen) 

 
6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig: ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☓ 
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Rhowch reswm dros hyn: 
 
Bydd yn ofynnol i mi mae gael gollyngiad i siarad a phleidleisio gan y bydd yn rhaid i fwy na 50% 
o Aelodau’r Cyngor Tref ddatgan buddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu 
 
 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 

Penodol:   
    
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd): _______________________________ 
     
 
       Cyffredinol:           
 
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☓ 
 

 
8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 
Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth.   
 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
Ffôn: 01545 570881 
 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 

Tomos Davies

     23 / 11 / 2022
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn: Ywain ap Dylan Davies 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☐                       Tref/Cymuned: ☒ 
 
Enw eich Cyngor:  
 
 
Eich cyfeiriad: Bressay, Gilfachreda, Ceinewydd, Ceredigion 
 
 
 
 

                                                  Cod post: SA45 9SP      
 
Rhif(au) ffôn: 07960089254 
 
 
Cyfeiriad e-bost: info@wernmillcaravanpark.co.uk 
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
 

- Ceisiadau cynllunio mewn perthynas â llety gwyliau (llety hunanddarpar, hytiau, 
carafanau ac ail gartrefi) 

- Ymgyngori ar gyfraddau Busnes a’r Dreth Gyngor ar gyfer ‘ail gartrefi’ a llety gwyliau 
 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
- Rwy’n berchennog/Cyfarwyddwr Maes Carafanau Wern Mill, Gilfachreda, Ceinewydd 
- Mae gen i lety gwyliau – carafanau teithiol, carafanau sefydlog, cartrefi gwyliau, hytiau 

gwyliau 
- Mae gan fy nheulu hefyd lety gwyliau yn lleol 
- Gall ceisiadau cynllunio gael effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar fy musnes 

(cadarnhaol neu negyddol) 
- Gall fy marn/penderfyniad gael ei ystyried yn unochrog neu ddiduedd gan y cyhoedd neu’r 

rhai sy’n cyflwyno’r cais   
 
 
 
Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sir - Cyngor            ☐              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☒

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☒ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☐                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☒ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☒ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Gallai ystyried a chraffu ceisiadau cynllunio gael ei weld yn rhywbeth a fyddai’n effeithio ar fy 
musnes (â’r potensial i hynny) 
Gallai ystyried newidiadau i gyfraddau Busnes a’r Dreth Gyngor hefyd gael ei weld yn rhywbeth 
sy’n gwrthdaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(defnyddiwch dudalen ychwanegol ar wahân os oes angen) 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☓ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☓ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 
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(i) 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. 

☐ 

 
 

5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau ganiatáu gollyngiad yn yr achos hwn gan y dylai’r craffu a’r 
farn ar gais o’r fath aros yn ddiduedd ac yn glir o unrhyw ragfarn. 
Deuthum yn Gynghorydd Tref er mwyn cael y cyfle i wella Ceinewydd drwyddi draw, boed hynny 
ar gyfer y trigolion lleol neu ymwelwyr.  Hoffwn gael y cyfle i drafod materion (fel yr uchod) sy’n 
dylanwadu’n uniongrychol ar Geinewydd. 
 
Rwy’n hyderus iawn y byddai unrhyw graffu neu ddadansoddi ar fy rhan ar geisiadau o’r fath yn 
aros o fewn y canllawiau a’r polisïau a nodir yn y cod ymddygiad – fodd bynnag, mae’n bosibl y 
byddai pobl y tu allan i’r cyngor tref yn ystyried y gallai rhagfarn neu duedd annheg gael eu rhoi 
ar fy marn a dyna pam rwy’n gwneud cais am ollyngiad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(defnyddiwch dudalen ychwanegol ar wahân os oes angen) 
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6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig: ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☓ 

 
Rhowch reswm dros hyn: 
 
Mae angen gollyngiad arnaf fel y gallaf ‘siarad a phleidleisio’ fel Cynghorydd Tref.  Bydd dros 50% 
o’r Cyngor Tref yn gofyn am ollyngiad 
 
I aros yn ddiduedd a theg 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 

Penodol:      
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd): _______________________________ 
     
 
       Cyffredinol:           
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☓ 
 

 
8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 
Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth.  Rwy’n cytuno y gall y cais yma a’r wybodaeth sy’n gynwysedig ffurfio rhan 
o adroddiad cyhoeddus i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau. 
 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 

Ywain Davies

   26 / 11 / 2022
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Moeseg a Safonau 

DYDDIAD: 
 

25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Templed Cydymffurfio Arweinwyr Grwpiau 
Gwleidyddol 
 

Cefndir 
Mae Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol yn destun dwy ddyletswydd statudol newydd o 
dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: 

• Cymryd camau rhesymol i hybu a chynnal safonau ymddygiad uchel gan 
aelodau o'r grŵp 

• Cydweithredu â’r Pwyllgor Safonau wrth arfer swyddogaethau'r pwyllgor 
safonau. 

Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan ddyletswydd i:  

• fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau gwleidyddol y cyngor gyda'u 
dyletswyddau, a hefyd  

• cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y 
cyngor ynghylch materion sy'n ymwneud â'r dyletswyddau hynny. 

Hefyd mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan ddyletswydd i baratoi adroddiad 
blynyddol sydd: 

a) yn gorfod cynnwys asesiad y pwyllgor o’r graddau y mae arweinwyr y grwpiau 
gwleidyddol ar y cyngor wedi cydymffurfio â'u dyletswyddau, a  

b) gall yr adroddiad gynnwys argymhellion neu sylwadau am hyd a lled y 
gydymffurfiaeth â'r dyletswyddau newydd hyn. 

Y Sefyllfa Bresennol 

Mae Atodiad A yn rhoi manylion y ddeddfwriaeth a'r canllawiau statudol, a'r templed a 
gynigir sy'n seiliedig ar enghreifftiau yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru i atgoffa 
arweinwyr y grwpiau am y materion sydd i'w cynnwys yn eu hadroddiadau.  Mae'r 
Cadeirydd, yr Is-gadeirydd ac Arweinwyr y Grwpiau Gwleidyddol wedi cyfrannu at 
ddrafftio'r protocol a'r templed.  
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ARGYMHELLIAD: 
 
CYMERADWYO Templed Cydymffurfio drafft Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol 
 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD: 
 
I gydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
 
 
Enw Cyswllt: Elin Prysor  
Swydd: Swyddog Monitro  
Dyddiad yr Adroddiad: 21 Rhagfyr 2022 
Atodiadau:  

 
Atodiad A – Templed Cydymffurfio Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol 
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Cyngor Sir Ceredigion 
 

Pwyllgor Moeseg a Safonau 
 

Dyletswydd Arweinwyr Grwpiau o ran Adrodd 
1. Mae Arweinwyr Grwpiau yn destun dwy ddyletswydd statudol newydd: 

i. Cymryd camau rhesymol i hybu a chynnal safonau ymddygiad uchel 
gan aelodau o'r grŵp 

ii. Cydweithredu â’r Pwyllgor Safonau wrth arfer swyddogaethau'r pwyllgor 
safonau. 

 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Adran 62 

2. O dan gôd ymddygiad y Cynghorwyr, gellid ystyried bod arweinwyr grwpiau sy’n 
methu â chyflawni’r dyletswyddau yn dwyn anfri ar eu swydd; 
Nid yw’r ddyletswydd yn gwneud arweinwyr grwpiau yn atebol am ymddygiad eu 
haelodau. 

 
3. Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan ddyletswydd i:   

a) fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau gwleidyddol y cyngor gyda’u 
dyletswyddau, a hefyd  

b) cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y cyngor ynghylch materion sy'n ymwneud â'r 
dyletswyddau hynny. 

 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Adran 63 
4. Hefyd mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o dan ddyletswydd i baratoi adroddiad 

blynyddol sydd: 

a) yn gorfod cynnwys asesiad y pwyllgor o’r graddau y mae arweinwyr y 
grwpiau gwleidyddol ar y cyngor wedi cydymffurfio â'u dyletswyddau, a  

b) gall yr adroddiad gynnwys argymhellion neu sylwadau am hyd a lled y 
gydymffurfiaeth â'r dyletswyddau newydd hyn. 

 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Adran 63 

5. Mae'r canllawiau drafft a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar y dyletswyddau 
newydd yn awgrymu'r camau y gellid eu cymryd gan Arweinwyr Grwpiau i 
gyflawni'r rhwymedigaethau hyn; 
Nid yw “camau rhesymol” a “safonau da” wedi cael eu diffinio hyd yma. 
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6. Rhaid i arweinwyr grwpiau ystyried Canllawiau Llywodraeth Cymru. 
 

7. Mae Arweinwyr Grwpiau eisoes yn cymryd camau i atal materion rhag dwysáu/ 
rhoi stop ar broblemau yn gynnar.  Mae'r rhain yn anffurfiol ac yn gyfrinachol ac 
felly ni ddylid eu hadrodd yn gyhoeddus nac i unigolion; 
 

8. Mae'r templed isod yn seiliedig ar enghreifftiau yng Nghanllawiau Llywodraeth 
Cymru i atgoffa arweinwyr grwpiau am y materion sydd i'w cynnwys yn eu 
hadroddiadau; 
 

9. Er mwyn i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau gadw’n annibynnol ar faterion 
gweithredol, bydd yn gofyn i Arweinwyr Grwpiau adrodd unwaith y flwyddyn.  
 

10. Byddai’n syniad i Gadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau gwrdd ag arweinwyr y 
grwpiau o dro i dro i gadw golwg ar ymddygiad yn gyffredinol. Hefyd gall y 
Cadeirydd ofyn am farn y Swyddog Monitro. 
 

11. Os oes materion eraill o bwys yn codi yn ystod y flwyddyn, neu faterion a allai 
gael eu codi gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau, megis cael sicrwydd gan 
Arweinwyr Grwpiau, mae modd rhoi gwybod i'r Swyddog Monitro am y rhain a 
bydd hi/ef yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor Moeseg a Safonau; 
 

12. Bydd Arweinwyr y Grwpiau yn paratoi eu hadroddiad ar gyfer y cyfarfod o’r 
Pwyllgor Moeseg a Safonau cyntaf a fydd ar gael ar ôl 1af Ebrill bob blwyddyn; 
 

13. Ni fydd yr adroddiad yn sôn am achosion penodol a bydd yn cyfeirio at y math o 
gamau a gymerwyd; 
 

14. Bydd y Pwyllgor wedyn yn cwrdd ag arweinydd pob grŵp yn anffurfiol i gnoi cil 
dros eu hadroddiad.  Hefyd gall y Pwyllgor ofyn am farn y Swyddog Monitro. 
 

15. Gall y Pwyllgor roi adborth anffurfiol i arweinwyr grwpiau  
 

16. Bydd adroddiad blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cynnwys: 
a) crynodeb byr o'r camau a gymerwyd gan arweinwyr grwpiau i gyflawni'r 

ddyletswydd, 
b) ei farn ynghylch a wnaed digon,  
c) unrhyw argymhellion ynglŷn â'r hyn y gall arweinwyr grwpiau ei wneud i 

gyflawni eu dyletswyddau, 
d) unrhyw argymhellion ynglŷn â'r hyn y gellir ei wneud i gadw tystiolaeth o 

gamau arweinwyr grwpiau,  
e) unrhyw argymhellion o ran yr hyn y gellir ei wneud i wella'r drefn o 

adrodd, 
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f) pa hyfforddiant ychwanegol sydd ei angen, os oes yna o gwbl, 
g) unrhyw ddarnau o waith a allai gael eu gwneud yn y dyfodol, ac ati. 

 
17. Cyflwynir adroddiad blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau i’r 

Cyngor yn y cyfarfod nesaf fydd ar gael ar ôl i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
ystyriaeth iddo.  
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Hyrwyddo Cydymffurfiaeth â’r Côd Ymddygiad 

I’w lenwi gan y Swyddog Monitro  
Adroddiad 
gan: 
 

 

Grŵp 
Gwleidyddol: 
 

 

Nifer yr 
Aelodau: 

 Nifer sydd wedi cael 
hyfforddiant ar y Côd:  

X (Y%) 

  
Ar gyfer y 
cyfnod: 
 

 

  
Nifer, Ffynhonnell a Lefel y Cwynion 

 
Datrys yn lleol   Anffurfiol 

   
Ombwdsmon/ Panel Dyfarnu 
Cymru 

Cyhoedd 
 

     

Swyddogion 
 

     

Cynghorwyr 
 

     

  
 
 
 

Camau a gymerwyd i Hyrwyddo Cydymffurfiaeth 
(i’w lenwi gan Arweinydd y Grŵp) 

  
Cynnwys materion megis: 

- arddangos ymrwymiad personol i gyfleoedd datblygu neu hyfforddiant 
perthnasol ynghylch cydraddoldeb a safonau, a mynychu cyfleoedd o’r fath;  

- annog aelodau’r grŵp i fynychu cyfleoedd datblygu neu hyfforddiant perthnasol 
ynghylch cydraddoldeb a safonau;  

- sicrhau bod enwebeion i bwyllgor wedi derbyn yr hyfforddiant a argymhellir ar 
gyfer y pwyllgor hwnnw;  

- gosod esiampl; 
- defnyddio eu dylanwad i hybu diwylliant cadarnhaol; 
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- hybu moesgarwch a pharch o fewn cyfathrebiadau a phwyllgorau’r Grŵp ac ym 

mhwyllgorau ffurfiol y Cyngor;  
- mynd i'r afael â materion cyn gynted ag y byddant yn codi; 
- hybu gweithdrefnau datrys anffurfiol yn y Cyngor, a gweithio gyda’r Pwyllgor 

Moeseg a Safonau a’r Swyddog Monitro i ddod i ddatrysiad yn lleol;  
- hybu diwylliant o fewn y Grŵp sy’n cefnogi safonau uchel o ran ymddygiad ac 

uniondeb;  
- mynychu cyfarfod o Bwyllgor Moeseg a Safonau’r Cyngor os gofynnir iddynt 

wneud hynny er mwyn trafod materion yn ymwneud â’r Côd Ymddygiad;  
- mynychu cyfarfodydd o bryd i’w gilydd gyda'r Swyddog Monitro ac arweinwyr 

grwpiau eraill;  
- mynychu cyfarfodydd rhwng y Swyddog Monitro ac aelodau’r grŵp parthed y 

Côd Ymddygiad, yn ôl yr angen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- gweithio i weithredu unrhyw argymhellion gan y Pwyllgor Safonau ynghylch 

gwella safonau;  
- cydweithio ag arweinwyr grŵp eraill, o fewn rheswm, i gefnogi gyda’i gilydd 

safonau ymddygiad uchel o fewn y Cyngor.  
- Gweithio'n adeiladol gyda’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Swyddog Monitro i 

nodi'r gofynion hyfforddi ar eu cyfer nhw eu hunain ac aelodau eu grŵp. 
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1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Moeseg a Safonau 

DYDDIAD: 
 

25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Canllawiau a Phroses yr Ombwdsmon ar gyfer 
Cwynion y Côd Ymddygiad 
 

Cefndir 
Ysgrifennodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus at y Swyddogion Monitro ar 
10 Tachwedd 2022 gan gynnwys llythyr ar gyfer Cadeiryddion y Pwyllgorau Safonau yn 
nodi'r newidiadau a wnaed gan yr Ombwdsmon. Hefyd mae'r Ombwdsmon wedi 
manteisio ar y cyfle i adnewyddu'r canllawiau ac yn fodlon fod y canllawiau yn parhau i 
fod yn addas ac yn briodol felly ni fu fawr o newid.   

General : 27 FINAL Investigation Report Template s21 casework support only 
(ombwdsmon.cymru) 

Y Sefyllfa Bresennol 

Mae’r llythyr ynghlwm ar ffurf Atodiad A.  

 
ARGYMHELLIAD: 
 
Nodi cynnwys y llythyr. 
 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD: 
 
Ddim yn berthnasol 
 
 
Enw Cyswllt: Elin Prysor  
Swydd: Swyddog Monitro  
Dyddiad yr Adroddiad: 21 Rhagfyr 2022 
Atodiadau:  

 
Atodiad A – Llythyr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
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Ein canllawiau a phroses cwynion y Cod Ymddygiad 
 
Annwyl Cadeiryddion  
 
Dechreuais yn fy rôl fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar  
1 Ebrill 2022.  Ers hynny rydym wedi parhau i hyrwyddo safonau uchel mewn 
bywyd cyhoeddus er mwyn cynnal ymddiriedaeth a hyder yn y sawl sy'n dal 
swyddi cyhoeddus.  
 
Wrth i arweinwyr gwleidyddol a Phwyllgorau Safonau ledled Cymru fwrw ymlaen 
â’u dyletswyddau newydd i hybu safonau ymddygiad uchel o dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, rwyf wedi achub ar y cyfle i adolygu 
fy nghanllawiau i aelodau.  Bydd hyn yn helpu fy swyddfa i’w cefnogi yn eu gwaith 
a bydd yn helpu pob aelod i ddeall yn llawn y gofynion a osodir arnynt wrth 
gyflawni eu rôl.  
 
I gefnogi’r Pwyllgorau Safonau, byddwn yn gwneud rhai mân newidiadau i’n proses.  
Byddwn yn parhau i rannu ein penderfyniadau â Swyddogion Monitro, yn unol â 
gofynion deddfwriaeth.  Fodd bynnag, byddwn nawr yn rhannu’r gŵyn a’n 
penderfyniad mewn hysbysiad annibynnol o benderfyniad i hwyluso gwaith y 
Swyddogion Monitro o rannu’r wybodaeth am y gŵyn gyda Phwyllgorau Safonau 
(pan fyddant yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny). 
 
Ers mis Mehefin, rydym wedi bod yn treialu dull newydd o roi gwybod i aelodau am 
gwynion a wneir yn eu herbyn.  Ein harfer blaenorol oedd rhoi gwybod i’r aelod 
cyhuddedig, y Swyddog Monitro, a’r Clerc (os yn Gyngor Tref/Cymuned) am y gŵyn 
cyn gynted ag y’i derbyniwyd.  Rydym nawr yn rhoi gwybod i’r partïon perthnasol 
pan fyddwn naill ai’n gwrthod ymchwilio neu’n penderfynu ymchwilio i’r gŵyn.  Yn 
ystod y treial, canfuom fod y dull hwn yn cyflymu ein proses.  Helpodd hefyd i osgoi 
pryder diangen i aelodau sy’n destun cwyn, wrth iddynt aros am benderfyniad 
ynghylch a ddylid ymchwilio i’r gŵyn.  Felly, byddwn yn parhau â’r dull hwn.  
 
Lle bynnag y bo modd, hoffwn weld unrhyw bryderon am ymddygiad aelod yn cael eu 
datrys yn lleol ac yn gynnar yn y broses.  Gall hyn dawelu sefyllfaoedd ac atal yr 
angen am ddwysâd pellach ac ymchwiliad ffurfiol gan fy swyddfa.  Bydd y canllawiau  
 

   Gofynnwch 
am: 

Cyfathrebu  

          01656 641150 

Dyddiad: 
  

10 Tachwedd 2022       Cyfathrebu 
@ombwdsmon.cymru 
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a’r newidiadau yr ydym wedi’u gwneud i’n proses yn cynorthwyo Pwyllgorau Safonau 
drwy roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am faterion cyfredol, fel y gallant gymryd 
camau i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon posibl.  
 
Bydd sicrhau bod Pwyllgorau Safonau yn cael digon o wybodaeth hefyd yn eu 
cefnogi i lunio cynlluniau hyfforddi.  Rwyf i, ac aelodau’r cyhoedd, yn disgwyl i bob 
aelod fanteisio ar yr hyfforddiant sydd ar gael iddynt.  Byddwn hefyd yn annog 
aelodau i ddefnyddio unrhyw drefniadau lleol ar gyfer delio â chwynion ‘aelod yn 
erbyn aelod’, sydd wedi bod yn hynod effeithiol fel ffordd o ddatrys llawer o’r 
achosion hyn.  
 
Dylem barhau i gydweithio i godi safonau mewn bywyd cyhoeddus ac i greu 
diwylliant lle caiff aelodau eu parchu am eu hanhunanoldeb, eu gwrthrychedd a’u 
hymddygiad parchus.  Os gwnawn hynny, gallwn feithrin hyder y cyhoedd yn ein 
sefydliadau democrataidd a hyrwyddo llywodraethu da er budd y bobl ym mhob un 
o’n cymunedau.  Rwyf i, a fy swyddfa, yn edrych ymlaen at ymgysylltu â phob un 
ohonoch drwy’r Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Pwyllgorau Safonau. 
 
Yn gywir  
 

 
Michelle Morris 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus  
 
cc. Swyddog Monitro  
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1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Moeseg a Safonau 

DYDDIAD: 
 

25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Cysoni’r trothwyon ar gyfer rhoddion / lletygarwch ar draws pob 
Awdurdod yng Nghymru 
 

Cefndir 
Mae’r Cod Ymddygiad yn caniatáu i bob Cyngor bennu gwerth penodol ac mae’n rhaid i’r 
Cynghorwyr ddatgan os ydynt wedi cael cynnig unrhyw roddion / lletygarwch sy’n uwch na’r 
gwerth hwnnw (os derbyniwyd y cynnig neu beidio). 
 
Gellir gweld Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Sir Ceredigion yma: 
https://www.ceredigion.gov.uk/media/2338/code-of-conduct-members-may-2016-welsh.pdf. 
 
Ychydig o flynyddoedd yn ôl cwblhawyd ymarfer i gymharu’r trothwyon gwahanol ymhlith y 
Cynghorau yng Nghymru (er ni ymatebodd pob awdurdod).  
 
Gellir gweld y canlyniadau isod: 
 
 

 
  
Blaenau Gwent - £20 erbyn hyn 

 
Bydd yr Aelodau’n cofio fod yr adroddiad ynghylch yr Adolygiad Annibynnol o’r Fframwaith 
Safonau Moesegol yng Nghymru gan Richard Penn (2021) yn nodi: 
“Nid yw’r Cod yn cynnig unrhyw drothwy o ran datgan unrhyw rodd, lletygarwch, buddiant 
perthnasol na mantais. Dylai’r trothwy gael ei nodi yn y Cod er mwyn sicrhau cysondeb ledled 
Cymru.” 
 
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-10/adolygiad-annibynnol-or-
fframwaith-safonau-moesegol-yng-nghymru.pdf 
 
Ar hyn o bryd mae Swyddogion Monitro yng Nghymru yn ystyried gofyn am farn y Pwyllgorau 
Safonau ynghylch a yw’n addas unioni’r trothwyon yn wirfoddol gan ragfynegi unrhyw newid 
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2 
 

deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru, a thrwy hynny gwneud newid o’r fath yn ddiangen.  
 
Y gwerth mwyaf cyffredin bryd hynny oedd £25, ac mae hynny dal yn wir heddiw.  

Y terfyn yng Nghyngor Sir Ceredigion ers 2008 yw £21, fel y gwelir yn y dyfyniad isod:  

Cod Ymddygiad 2016: 

“Penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion bennu gwerth o £21 ar 17 Ebrill 2008.” 

  
Trwy wneud newid o’r fath yn wirfoddol mae’n bosib y byddai’r awdurdodau’n gallu dangos eu 
bod yn mabwysiadu’r argymhellion yn adolygiad Penn lle bo hynny’n bosib ac yn cymryd 
perchnogaeth dros y materion. Byddai’r newid hwn yn cael gwared ar y “loteri cod post” o 
wahaniaethau rhwng cynghorau unigol sydd wedi arwain at anghysondeb.  
  
Yr anfanteision posib fyddai: 

1) Colli dewis lleol 
2) Y risg ein bod ni’n gwneud y newid ac yna bod Llywodraeth Cymru’n deddfu beth 

bynnag ac yna byddai angen gwneud newid arall. 
  
 
Y sefyllfa bresennol 

Mae Swyddogion Monitro yng Nghymru yn ystyried a yw’n addas gofyn am farn y Pwyllgorau 
Safonau ynghylch cytuno ar drothwy cyffredin ymhlith holl awdurdodau Cymru er mwyn 
sicrhau cysondeb.  

Mae nifer o awdurdodau wedi dangos diddordeb mewn cael dull unedig.  
Gofynnir am farn y Pwyllgor Safonau ynghylch a oes unrhyw gefnogaeth i gymryd y cam hwn, 
a beth ddylai’r gwerth fod.  
 
Gan fod lefel bresennol Cyngor Sir Ceredigion (£21) yn is na’r gwerth sydd fwyaf cyffredin 
(£25), gofynnir am farn y Pwyllgor ynghylch cytuno mewn egwyddor i gynyddu trothwy Cyngor 
Sir Ceredigion o £21 i £25.   
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ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
 
Dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau ystyried y canlynol: 

1)  a ddylid cefnogi’r egwyddor y dylai’r trothwy ar gyfer rhoddion / lletygarwch fod yn gyson ar 
draws pob awdurdod yng Nghymru; 

2) a ddylid cefnogi mewn egwyddor i gynyddu trothwy Cyngor Sir Ceredigion o £21 i £25; 

3) a ddylid cefnogi’r newid posib i lefel Cyngor Sir Ceredigion o £21 – boed hynny’n golygu ei 
chynyddu neu ei gostwng; 

4) a ddylid datgan pob rhodd / lletygarwch a gynigiwyd hyd yn oed os cafodd y cynnig ei 
wrthod a waeth beth fo lefel y trothwy.  

 
 
RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 

 
• Sicrhau cysondeb ymhlith yr Awdurdodau yng Nghymru; 
• Achub y blaen a chymryd perchnogaeth dros yr argymhelliad yn adroddiad Penn ac 

unrhyw ddeddfwriaeth olynol gan Lywodraeth Cymru . 
 
 
 
Enw Cyswllt: Elin Prysor 
Swydd: Swyddog Monitro 
Dyddiad yr Adroddiad: 22 Rhagfyr 2022 
Acronymau:  
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



 

1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
Adroddiad i’r: 
  
Teitl: 

Pwyllgor Moeseg a Safonau  
 
Diweddariad y Swyddog Monitro ynghylch y Cod 
Ymddygiad – Chwarter 3 (Medi – Rhagfyr 2022) 

 
Dyddiad: 
 

  
25 Ionawr 2023 

Lleoliad: Hybrid 
 

Pwrpas yr Adroddiad:  
 

Er gwybodaeth 
 
 

 
Cefndir 

Bydd y Pwyllgor yn cofio fod y Swyddog Monitro wedi adrodd am y tueddiadau ar gyfer 
Chwarter 1 a 2 22/23 (Mai – Medi 2022) ar 13/10/22. 

ESC 16.10.22 Code update cym.pdf (ceredigion.gov.uk) 

Penderfynodd y Pwyllgor wneud y canlynol: 

• gofyn bod y pwyllgor yn cael gwybod am unrhyw dueddiadau oedd wedi cynyddu / 
gostwng mewn adroddiadau yn y dyfodol  

• nodi’r cynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf o dueddiadau’n ymwneud â’r 
cyfryngau cymdeithasol a cham-drin ar-lein.  

 

Y Sefyllfa Bresennol 

Diweddariad y Swyddog Monitro – Chwarter 3 (Hydref – Rhagfyr 2022) 

Y Cyngor Sir 

• Cynghorydd yn cyfeirio ei hun at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 1 

• Y Swyddog Monitro’n cyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: dim 
un 

• Swyddog Monitro – datganiad llygad dyst - 1 

• Gwrandawiadau safonau - dim un 
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2 
 

Cynorthwyo awdurdod lleol arall -1 

• Gwrandawiadau Panel Dyfarnu Cymru – dim un. 

 

 

 Tueddiadau:  

• Gweithredu y tu hwnt i’r cylch gwaith 

• dwyn anfri ar yr awdurdod 

• methu â dilyn y gyfraith 

• defnyddio safle i ennill mantais 

• diffyg parch / ystyriaeth tuag at swyddogion 

• sylwadau bygythiol 

  

Cynnydd /  

gostyngiad: defnydd amhriodol o’r cyfryngau cymdeithasol  

 

Cwynion a dderbyniwyd:  

• Oddi wrth aelodau’r cyhoedd: 1  

• Oddi wrth Gynghorwyr eraill: dim un. 

• Oddi wrth swyddogion: 1 

Cyngor ffurfiol gan y Swyddog Monitro: 1 

  

Arweinwyr y Grwpiau Gwleidyddol:  

• cyfarfod chwarterol   x1 

• cyngor i Gynghorydd gydag Arweinydd y Grŵp Gwleidyddol yn bresennol - 2 
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o hyfforddiant 

o rhannu penderfyniadau diweddar Panel Dyfarnu Cymru - 2  

• Trafod templed y ddyletswydd statudol 

 

 

Y Cynghorau Tref a Chymuned  

• Rhoddwyd cyngor i glerc -1 

• Hysbysiad ffurfiol o benderfyniad gan Banel Dyfarnu Cymru - 1 

• Rhoddwyd cyngor i Gynghorydd - 1 

• Clerc yn cyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 1 

• Cais am wybodaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 1 

• Gwrandawiadau safonau – dim un 

• Gwrandawiadau Panel Dyfarnu Cymru -  dim un 

 

Tueddiadau: 

o Methu â datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

• Methu â pharchu’r gyfraith 

• Dwyn anfri ar yr awdurdod 

• Methu â chydweithio â’r clerc 

• Diwylliant gwael 

o Diffyg parch ac ystyriaeth tuag at y Clerc 

• Ymddygiad bwlïaidd / aflonyddu 

o Methu â chydweithio 

o Defnyddio safle i ennill mantais 
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• Methu ag ystyried materion yn wrthrychol neu yn ôl eu rhinweddau eu hun.  

Cynnydd / gostyngiad: 

Gostyngiad: defnydd amhriodol o’r cyfryngau cymdeithasol  

 

Casgliad: 

Mae’n bosib bod y Cynghorau Tref a Chymuned angen hyfforddiant ynghylch y Cod 
Ymddygiad.  

 

 
 

 
 
ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
 
Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
 
Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cwynion a dderbyniwyd a’r tueddiadau diweddar.  
 
 
 
 Enw Cyswllt: Elin Prysor 
 Swydd: Swyddog Monitro 
 Dyddiad yr adroddiad: 3 Ionawr 2023  
 Acronymau:  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Safonau a Moeseg  

DYDDIAD: 
 

25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Canfyddiadau Cod Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus  
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Er gwybodaeth 
  

Bydd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ystyried cwynion sy’n ymwneud â Chod 
Ymddygiad Aelodau o dan ddarpariaethau Rhan III Deddf Llywodraeth Leol 2000 a’r Gorchmynion 
perthnasol a wnaed gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan y Ddeddf uchod. Gwnaed y penderfyniad 
canlynol cael ei gyhoeddi ers y cyfarfod blaenorol:- 
 
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref Llanymddyfri 
Dyddiad yr Adroddiad 27/10/2022 
Pwnc Dyletswydd i gynnal y gyfraith 
Canlyniad COD 
Rhif Cyfeirnod yr Achos 202100012 
Math o Adroddiad COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau 
Corff Perthnasol Cyngor Tref Llanymddyfri 
 
Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Tref Llanymddyfri (“y Cyngor”) wedi 
torri’r Cod Ymddygiad.  Roedd yr Aelod wedi’i chael yn euog o yrru dan ddylanwad cyffuriau ac roedd 
wedi’i adrodd mewn papur newydd nad oedd yn bwriadu ymddiswyddo fel Maer. 
 
Ystyriodd yr ymchwiliad a oedd yr Aelod wedi methu â chydymffurfio â pharagraff 6(1)(a) o’r Cod 
Ymddygiad o ran bod rhaid i aelodau beidio ag ymddwyn mewn modd y gellid yn rhesymol ei ystyried fel 
un sy’n dwyn anfri ar eu swydd neu eu hawdurdod. 
 
Ystyriodd yr Ombwdsmon euogfarn yr Aelod a’r ffaith nad oedd ei dedfryd yn gyfystyr â gwaharddiad 
awtomatig fel yr amlinellwyd yn Adran 80A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  Hefyd, ystyriodd yr 
Ombwdsmon y cyfrif a gafwyd gan yr Aelod. 
 
Ystyriodd yr Ombwdsmon a oedd angen cymryd camau pellach er budd y cyhoedd, ynghyd â diben 
hollbwysig y gyfundrefn safonau moesegol yng Nghymru, sef cynnal safonau ymddygiad mewn bywyd 
cyhoeddus a chynnal hyder mewn democratiaeth leol.  Roedd yr Ombwdsmon o’r farn y gellid ystyried 
euogfarn yr Aelod a’r sylw dilynol yn y wasg a oedd yn cyfeirio at y Cyngor, aelodaeth yr Aelod o’r Cyngor 
a’i swydd fel Maer, yn ymddygiad a allai ddwyn anfri ar ei Chyngor a/neu ei swydd fel cynghorydd ac yn 
ymddygiad a oedd yn awgrymu torri paragraff 6(1)(a) o’r Cod Ymddygiad. 
 
Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Sir Caerfyrddin i’w ystyried gan ei 
Bwyllgor Safonau. 

Tudalen 87 Eitem Agenda 11



1
 

 
Daeth y Pwyllgor Safonau i’r casgliad bod yr aelod wedi torri paragraff 6(1)(a) o’r Cod Ymddygiad.  Yn 
unol â hynny, penderfynodd y Pwyllgor Safonau y dylid atal yr Aelod am 2 fis a bod yn ofynnol iddi 
fynychu hyfforddiant Cod Ymddygiad o fewn 6 mis. 
 
 
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Sir Ceredigion 
Dyddiad yr Adroddiad 03/09/2022 
Pwnc COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch 
Canlyniad COD 
Rhif Cyfeirnod yr Achos 202106365 
Math o Adroddiad COD - Dim angen gweithredu 
Corff Perthnasol Cyngor Sir Ceredigion 
 
Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn wedi’i hunangyfeirio gan Aelod (“y Cyn Aelod”) o Gyngor Sir Ceredigion 
(“y Cyngor”), ei fod wedi torri Cod Ymddygiad y Cyngor ar gyfer aelodau. 
 
Dywedodd yr Aelod, yn ystod trafodaeth mewn cyfarfod cyhoeddus y Cyngor am ddarpariaeth 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (“WAST”) yng Ngheredigion, ei fod wedi gwneud 
sylwadau amhriodol am “fewnfudwyr” i’r sir a “mewnfudwyr” yn cael eu caniatáu i mewn i Gymru gan 
Lywodraeth Cymru a’r effaith posib ar y gwasanaethau hynny. Ystyriodd ymchwiliad yr Ombwdsmon a 
allai ymddygiad y Cyn Aelod fod wedi torri paragraffau 4(a), 4(b) a 6(1)(a) o God Ymddygiad y Cyngor. 
 
Cafwyd gwybodaeth gan y Cyngor gan gynnwys trawsgrifiad o’r hyn a ddywedodd y Cyn Aelod yn y 
cyfarfod, cofnodion cyfarfodydd y Cyngor, a sylwadau gan y Cyn Aelod. Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyn 
Aelod wedi rhoi’r gorau i’w blaid wleidyddol i eistedd fel aelod annibynnol yn dilyn y digwyddiad. Yn ystod 
yr ymchwiliad, safodd y Cyn Aelod yn yr etholiad ar 5 Mai 2022 ac ni chafodd ei ethol gan yr etholwyr lleol. 
 
Mewn sylwadau i’r Cyngor a’r Ombwdsmon, dywedodd y Cyn Aelod y bu’r sylwadau yn amhriodol a’u bod 
wedi’u cymryd mewn ffordd nas bwriadwyd. Canfu’r Ombwdsmon nad oedd sylwadau’r Cyn Aelod yn 
sylwadau di-alw-amdanynt, yn sylwadau personol, neu’n iaith casineb ac na fyddent wedi cael eu dehongli 
i gynrychioli safbwyntiau’r Cyngor. Fel y cyfryw, ni fyddent yn gyfystyr â thorri paragraffau 4(a) neu 6(1)(a) 
y Cod Ymddygiad. Fodd bynnag, penderfynodd yr Ombwdsmon y gallent gael eu hystyried yn ymrannol 
ac yn amharchus, ac yn awgrymu toriad o baragraff 4(b) drwy fethu â dangos parch ac ystyriaeth at eraill. 
 
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn, gan mai yn y pen draw, etholwyr lleol oedd yn penderfynu ar rôl y Cyn 
Aelod a gan nad oedd bellach yn aelod o’r Cyngor, y byddai unrhyw sancsiwn y gellid ei roi pe bai 
Pwyllgor Safonau’r Cyngor yn canfod achos o dorri’r Cod Ymddygiad yn gyfyngedig. Felly nid oedd er 
budd y cyhoedd i gymryd unrhyw gamau pellach mewn perthynas â’r mater. 
 
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd angen cymryd unrhyw gamau o dan Adran 69(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth 
Leol 2000 mewn perthynas â’r materion yr ymchwiliwyd iddynt. 
 
ARGYMHELLIAD: 
 
Nodi cynnwys yr adroddiad  
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 Enw cyswllt:  Dana Jones 
 Swydd: Swyddog Safonau a Gwasanaethau Democrataidd  
 Dyddiad yr Adroddiad: 04 Ionawr 2023 
 Acronymau:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tudalen 89



1

 

 

Tudalen 90



 

1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

 Pwyllgor Moeseg a Safonau  

DYDDIAD: 
 

 25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid  
 

TEITL: 
 

Hunanwerthusiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau  
 

Cefndir 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Moeseg a Safonau a gynhaliwyd ar 13 Hydref, cytunwyd y byddai 
papur ar hunanwerthusiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau yn cael ei ystyried yn y cyfarfod 
nesaf.  

Y Sefyllfa Bresennol  

Mae’r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd a’r Swyddogion wedi cyfarfod ac wedi drafftio holiadur er 
mwyn hunanwerthuso’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn flynyddol. Mae’r holiadur arfaethedig 
wedi’i gynnwys yn Atodiad A. 

Cynigir bod hunanwerthusiad yn cael ei gwblhau yn flynyddol gan aelodau’r Pwyllgor Moeseg 
a Safonau ar ddiwedd y flwyddyn ddinesig.  

  

 
 
 
ARGYMHELLIAD: 
 
Ystyried holiadur hunanwerthuso’r Pwyllgor Moeseg a Safonau ac argymell unrhyw 
welliannau perthnasol. 
 
 
Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD:  

 
Er mwyn hunanwerthuso’r Pwyllgor a nodi meysydd i’w gwella. 
 
 
 
 Enw Cyswllt: Lisa Evans 
 Swydd: Swyddog Craffu a Safonau  
 Dyddiad yr Adroddiad: 21 Rhagfyr 2022 
 Acronymau:  
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Atodiad A – Holiadur hunanwerthuso arfaethedig y Pwyllgor Moeseg a Safonau   
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Hunanwerthusiad Moeseg a Safonau 2022/23  

1. Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn effeithiol  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf  

 
2. Darparwyd hyfforddiant digonol i Aelodau’r Cyngor Sir 

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf  

 
3. Darparwyd hyfforddiant digonol i Aelodau Cynghorau Tref/Cymuned  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno  

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 

 
4. Darparwyd hyfforddiant corfforaethol digonol i aelodau lleyg  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 

 
5. Mae perthynas y Pwyllgor gydag arweinwyr grwpiau yn effeithiol  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 

 
6. Mae gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau berchnogaeth dros ei raglen waith ei 

hun 

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno  

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 
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7. Mae aelodau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ystyried bod ganddynt rôl werth 
chweil a boddhaus 

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 

 
8. Mae aelodau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau o’r farn bod partneriaeth weithio 

adeiladol gyda swyddogion  

 

Anghytuno’n 
gryf  

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf  

 
9.  Mae trefniadau cymorth digonol ar gyfer Aelodau’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau  

 

Anghytuno’n 
gryf  

 

Anghytuno  

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf  

 
10. Mae trefniadau cymorth corfforaethol/democrataidd digonol ar gyfer aelodau 

lleyg y Pwyllgor Moeseg a Safonau  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno  

 

Cytuno’n gryf  

 
11. Darparwyd hyfforddiant a datblygiad effeithiol i aelodau’r Pwyllgor Moeseg a 

Safonau  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

 

 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 
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12. Mae Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd yn addas i’r diben  

 

Anghytuno’n 
gryf 

 

Anghytuno 

 

 

Ddim yn cytuno 
nac yn 

anghytuno 

 

Cytuno 

 

Cytuno’n gryf 

 
13. Sut y gellir gwella gwaith y Pwyllgor ymhellach?  

 
 
 

14. UNRHYW SYLWADAU PELLACH  

Rhowch unrhyw sylwadau  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

  Pwyllgor Moeseg a Safonau  

DYDDIAD: 
 

  25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD:   Hybrid 
 

TEITL: 
 

  Cynlluniau hyfforddi Cynghorau Tref a Chymuned 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Er gwybodaeth 
 
Yng nghyfarfod blaenorol y Pwyllgor Moeseg a Safonau gofynnwyd i swyddogion gasglu 
cynlluniau hyfforddi’r Cynghorau Tref a Chymuned a oedd i fod i gael eu cwblhau a’u cyhoeddi 
erbyn 5/11/22 o dan Adran 67 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.  
  
Ysgrifennodd y Swyddog Safonau at y Cynghorau Tref a Chymuned i ofyn am gopi o’u 
cynlluniau hyfforddi erbyn 2 Ionawr 2023. Hyd yn hyn mae 13 Cyngor Tref / Cymuned wedi 
rhannu eu cynlluniau hyfforddi.  
 

 
ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
 
Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
 Enw Cyswllt:  Lisa Evans 
 Swydd: Swyddog Craffu a Safonau  
 Dyddiad yr Adroddiad: 04 Ionawr 2023 
 Acronymau:  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Pwyllgor Moeseg a Safonau 

 
Dyddiad y cyfarfod: 25 Ionawr 2023 
  
Teitl:  
 

Blaenraglen Waith Moeseg a Safonau 2022/23 
 

Diben yr adroddiad: Adolygu rhaglen waith bresennol y Pwyllgor 
 
Beth mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn ei wneud?  
Mae Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn nodi swyddogaethau’r Pwyllgor Moeseg a 
Safonau fel a ganlyn:-  

• hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel gan Gynghorwyr  
• cynorthwyo'r Cynghorwyr i gadw at y Cod Ymddygiad 
• cynghori'r Cyngor ynglŷn â mabwysiadu neu ddiwygio'r Cod Ymddygiad 
• monitro gweithredu'r Cod Ymddygiad, a 
• cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi Cynghorwyr ar faterion yn ymwneud 

â'r Cod Ymddygiad. 

Gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau hefyd roi gollyngiadau, sy'n caniatáu i 
Gynghorwyr sydd â buddiant mewn eitem benodol o fusnes y Cyngor barhau i 
gymryd rhan yn y busnes hwnnw.  

Efallai y caiff adroddiadau ymchwilio y mae'r Ombwdsmon neu Swyddog Monitro'r 
Cyngor wedi'u paratoi ynghylch honiadau bod y Cod Ymddygiad wedi ei dorri eu 
cyfeirio at y Pwyllgor Moeseg a Safonau fel y gellir penderfynu yn eu cylch. 

Mae gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau hefyd y cyfrifoldebau uchod mewn perthynas 
â Chynghorau Tref a Chymuned yng Ngheredigion. 

Mae enghreifftiau o'r math o waith y mae Pwyllgor Moeseg a Safonau Ceredigion yn 
ei wneud yn cynnwys: 

• cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu deunydd hyfforddi ar y Cod, gan 
gynnwys siart llif sy'n rhoi crynodeb o'r prif ddarpariaethau 

• mynd i'r sesiynau hyfforddi ynghylch y Cod ar gyfer y Cyngor Sir a'r 
Cynghorau Cymuned a chymryd rhan ynddynt 

• mynd i gyfarfodydd y Cyngor a'r Pwyllgorau i arsylwi ar y trafodion 
• cyflwyno gweithdrefnau sy'n caniatáu i Gynghorwyr fynychu cyfarfodydd 

Pwyllgor i gyflwyno cais am ollyngiad yn bersonol 
• rhoi cyngor i Gynghorwyr ynglŷn â cheisiadau am ollyngiad  

 
Y Flaenraglen Waith 
Bydd Blaenraglen Waith yn eitem sefydlog ar bob un o agendâu’r Pwyllgor. Bydd hyn 
yn rhoi cyfle i’r Pwyllgor adolygu a diweddaru rhaglen waith y Pwyllgor.  
 
Mae Blaenraglen Waith ddrafft ynghlwm i'w hystyried (Atodiad 1)  
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Argymhellion:  

1) ystyried, adolygu a diweddaru’r Flaenraglen 
Waith ddrafft gyfredol. (Atodiad 1) 

 
Enw Cyswllt:  Lisa Evans  
 Swydd: Swyddog Craffu a Safonau  
 Dyddiad yr adroddiad: 19 Ionawr 2023 
 Acronymau:  
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Blaenraglen Waith Moeseg a Safonau 2022/23 

 

Dyddiad  Eitem  
25 Mai  
 
 

 
Ystyried ceisiadau am ollyngiad gan y Cynghorwyr canlynol: 
 
Diweddariad ynghylch materion Panel Dyfarnu Cymru 
 
Diweddariad ar faterion yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
Hyfforddiant 
 
Diweddariad ar Ymdrin â chwynion a gyfeiriwyd at y Pwyllgor 
Moeseg a Safonau & gweithdrefnau gwrandawiadau 
 
Adroddiad Blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg a Safonau 
2021/22 
 
Cynllunio olyniaeth - aelod lleyg 
 
Diweddariad - recriwtio Cynghorwyr Cyngor Tref/Cymuned 
 
Penderfyniadau’r Ombwdsmon ynghylch y Côd Ymddygiad 
 
Y Swyddog Monitro i ddarparu adroddiad chwarterol ar dueddiadau 
cwynion, a lefel eu difrifoldeb 
 

16 Hydref 
2022 
 
 

 
Ystyried ceisiadau am ollyngiad gan y Cynghorwyr canlynol: 
 
Diweddariad ynghylch materion Panel Dyfarnu Cymru 
 
Diweddariad ar faterion yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
Hyfforddiant 
 
Rheoliadau newydd o ran Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth 
Cymru 
 
Aelodaeth Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru/ recriwtio 
Cynghorwyr Cyngor Tref/Cymuned/ recriwtio aelod annibynnol 
 
Adroddiad chwarterol ar dueddiadau cwynion  
 
Cofnod o’r Camau Gweithredu  
 

25 Ionawr 
2023 

 
Ystyried ceisiadau am ollyngiad gan y Cynghorwyr canlynol: 
Cei Newydd x6 
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Diweddariad ynghylch materion Panel Dyfarnu Cymru - Dim 
 
Diweddariad ar faterion yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus  
 
Gwahodd arweinwyr y Grwpiau Gwleidyddol 
 
Templed Cydymffurfio Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol 
 
Hunanwerthusiad y Pwyllgor Moeseg a Safonau 
 
Adroddiad chwarterol ar dueddiadau cwynion 
 
Cofnod o’r Camau Gweithredu  
 
Cynlluniau hyfforddi Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Canllawiau a Phroses yr Ombwdsmon ar gyfer Cwynion y Côd 
Ymddygiad 
 
Cysoni’r trothwyon ar gyfer rhoddion / lletygarwch ar draws pob 
Awdurdod yng Nghymru 
 

19 Ebrill 2023  
Ystyried ceisiadau am ollyngiad gan y Cynghorwyr canlynol: 
 
Diweddariad ynghylch materion Panel Dyfarnu Cymru 
 
Diweddariad ar faterion yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
Hyfforddiant 
 
Diweddariad ar recriwtio aelod annibynnol  
 
Penodi Cadeirydd/ Is-gadeirydd  
 
Adroddiad chwarterol ar dueddiadau cwynion 
 
Cofnod o’r Camau Gweithredu  
 
Arweinwyr y Grwpiau Gwleidyddol - eitem sefydlog (ddim o 
reidrwydd yn cael ei gwahodd i bob cyfarfod) 
 
Adolygu’r datganiad o weledigaeth 
 

 
28 Mehefin 
2023 
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15 Tachwedd 
2023 
 
 
10 Ionawr 
2024 
 

 

 
6 Mawrth 
2024 
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 

Gwybodaeth 
 

Darllenwch gynnwys y siart llif a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen gollyngiad 
arnoch.  
 
Dylai Cynghorwyr fod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad a’i gynnwys. Os ydych chi’n 
ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, mae croeso ichi gysylltu â’r Swyddog Monitro. 
 
Dylech sicrhau mai DIM OND UN mater sydd dan sylw ar bob ffurflen. Os oes mwy nag 
un mater (achosion gwahanol) dylech ddefnyddio ffurflenni ar wahân ar eu cyfer. 
 
Os oes arnoch angen gollyngiad ar gyfer Cyngor Tref/Cymuned A’R Cyngor Sir mae 
rhaid defnyddio gwahanol ffurfleni am bob cais. 
 
Anfonwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:  

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk  
 
Moeseg a Safonau 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 570881 

 
Am ragor o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â: 

 
Swyddog Monitro - Elin Prysor 
Neuadd Cyngor Ceredigion, 
Penmorfa, 
Aberaeron, 
Ceredigion, 
SA46 0PA 
 
SwyddogMonitro@ceredigion.gov.uk / MonitoringOfficer@ceredigion.gov.uk  

 
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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CAIS I’R PWYLLGOR MOESEG A SAFONAU AM OLLYNGIAD 
 
 
 

Mae’n RHAID cwblhau pob rhan o’r ffurflen. Darllenwch y Canllawiau wrth lanw’r ffurflen. 
 
 

1. EICH MANYLION  
 
Eich enw llawn:  MYFANWY SIAN MAEHRLEIN 
 
 
Cyngor: 
                                   Sir: ☒                       Tref/Cymuned: ☐ 
 
Enw eich Cyngor:  CEREDIGION 
 
 
Eich cyfeiriad:  18 FELINBAN  
                        Cardigan  
                        SA43 1BB 
 

                                                  Cod post:     
 
Rhif(au) ffôn:   07446057608 
 
 
Cyfeiriad e-bost:  sian.maehrlein@ceredigion.llyw.cymru 
 

 
2. MANYLION EICH BUDDIANT 
Beth yw’r mater y bydd y Cyngor yn ei drafod? 
 
Y tarmac yn ystâd Maesglas, Aberteifi 
 
Disgrifiwch eich buddiant sy’n rhagfarnu yn y mater uchod, gan gynnwys eich cysylltiad chi ag ef:  
 
Mae gennyf dri o berthnasau yn byw ar yr ystâd. Mae mwy na 200 o dai a byngalos yn yr ystâd, 
mae’n llwybr bysiau a gofynnwyd i fi sawl gwaith i holi’r cyngor i ail-darmacio.  
 

Cyngor Sir                                     
CEREDIGION                                            
County Council
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Ble caiff y mater uchod ei drafod? (er enghraifft, Cabinet, Cyngor Sir, Cyngor Tref/Cymuned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir - Cyngor            ☒              Sir – Cabinet ☐

Sir - Pwyllgor         ☐                Tref / Cymuned         ☐

Arall                        ☐       
(rhowch fanylion)             _______________________________________________
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I ba baragraff o’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr (argraffiad 20 Mai 2016) y mae’r buddiant hwn 
yn berthnasol?  
 

Paragraff 10 (2) (a) os yw'n gysylltiedig â'r canlynol, neu'n debygol o effeithio arnynt —  

(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg;                    ☐ 

(ii) unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr ydych yn    
bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl;                      ☐ 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn cysylltiad â'ch 
ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gennych wrth i chi gyflawni eich 
dyletswyddau fel aelod;                                                                                                                ☐ 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac y   
mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sydd gan y corff hwnnw ac  
sy'n werth mwy na’r gwerth enwol o £25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf       
cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw;                                                                                           ☐ 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a wnaed rhyngoch 
chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a'ch awdurdod;     ☐ 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich awdurdod;         ☐ 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord arno ac y mae ffyrm yr ydych yn bartner   
ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff o’r math a ddisgrifir yn   
is-baragraff (iv) uchod yn denant arno;                                                                                         ☐ 

(viii) unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich         
awdurdod i fod arno;                                                                                                                     ☒                    

(ix) unrhyw —                                                                                                                                ☐ 

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

(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo ddibenion 
elusennol; 

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

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 

(dd) clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod, yr ydych 
yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo neu ynddi; 
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(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich hun neu ar     
y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy;                                                        ☐ 

 

Paragraff 10 (2) (b) pe byddai'n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a   
fyddai'n effeithio — 

(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant neu sefyllfa ariannol person yr ydych    
yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol agos ag ef;                ☐ 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i);                                                                                                                                    ☐ 

(iii) ar unrhyw berson sy'n cyflogi neu sydd wedi penodi'r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir yn 
10(2)(b)(i), unrhyw ffyrm y mae'r cyfryw bersonau'n bartneriaid ynddi, neu unrhyw gwmni y 
maent yn gyfarwyddwyr arno;                                                                                                      ☐ 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel a ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) fuddiant 
llesiannol mewn dosbarth o warannau sy'n werth mwy na'r gwerth enwol o £5,000; neu           ☐ 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau a      
ddisgrifir yn 10(2)(b)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo,                                   ☐ 

a hynny i raddau mwy— 

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na'r rhelyw o bobl eraill sy'n 
talu'r dreth gyngor, bobl eraill sy'n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol 
neu'r ward, yn ôl y digwydd, y bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy'n talu'r dreth gyngor, o bobl eraill sy'n talu 
ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

 

Paragraff 13 Bydd gennych hefyd fuddiant sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron   
un o bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o'r fath) — 

(a) os bydd y busnes hwnnw'n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p'un a gafodd ei   
weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan weithrediaeth, bwrdd, neu un arall o      
bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich awdurdod; a                ☐ 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, yn aelod   
o'r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu'r cyd-is-bwyllgor a 
grybwyllir yn is-baragraff (a) a'ch bod chi'n bresennol pan wnaed y penderfyniad hwnnw neu  
pan gymerwyd y cam hwnnw.                                                                                                      ☐ 
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3. GWYBODAETH I ATEGU’CH CAIS  
Nodwch unrhyw wybodaeth ychwanegol (cefndir/ffeithiol) i gadarnhau/esbonio eich buddiant 
ymhellach. Bydd hyn yn cynorthwyo’r Pwyllgor wrth iddo drafod eich cais am ollyngiad.  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Mae'r tarmac ar yr ystâd hon yn wael iawn ac yn achosi difrod i gerbydau. Hefyd mae'n beryglus i 
feiciau modur a beiciau. Mae ceir yn defnyddio'r palmentydd mewn mannau o achos bod yr heol 
mor ddrwg a hefyd yn mynd i lawr heol unffordd go chwith. Mae hefyd ar brif lwybr bysiau ac mae 
llawer o blant yn defnyddio'r ffordd yma. 

 

 
4. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD 
Mae Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Rhoi Gollyngiadau)(Cymru) 2001 yn pennu o dan ba 
amgylchiadau y gall y Pwyllgor Moeseg a Safonau roi gollyngiad. Nodir isod y sail ar gyfer rhoi 
gollyngiad. 
 
Ar ba sail o blith y canlynol y credwch y dylid rhoi gollyngiad yn yr achos hwn? Ticiwch bob bocs 
sy’n briodol. 
(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 (d) neu baragraff (e) 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; 

☐ 

(d) 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; 

☒ 

(e) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; ☒ 
(f) 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; 

☐ 

(g) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor 
trosolwg a chraffu i'r awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol 

☐ 

(h) 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 

☐ 

(i) 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. 

☐ 
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5. SAIL AR GYFER RHOI GOLLYNGIAD - MWY O WYBODAETH  
Nodwch isod y rhesymau pam rydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau roi 
gollyngiad yn yr achos hwn (hynny yw, esboniwch pam rydych chi’n credu y bodlonwyd un neu 
fwy o’r meini prawf ar gyfer rhoi gollyngiad)  
(Os na chwblheir y rhan hon, fe gaiff y ffurflen gais ei dychwelyd atoch) 
 
Gan fod gennyf dri o berthnasau yn byw ar yr ystâd a’u bod yn defnyddio’r heol, bu’n rhaid i fi 
ofyn am ollyngiad. Nid yw er fy mudd i a fy mherthnasau yn unig, mae mwy na 200 o dai yn yr 
ystâd a gan mai fi yw aelod etholedig y Cyngor Sir gofynnwyd i fi helpu er budd yr holl drigolion 
perthnasol. Hefyd, ceisiais gael y ffordd hon wedi’i tharmacio o’r blaen yn fy rôl fel Cynghorydd 
Tref. 

 
6. CAIS 
A ydych chi’n gwneud cais am ollyngiad i siarad yn unig, ynteu i siarad a phleidleisio? 
 
                 Siarad yn Unig:  ☐                                            Siarad a Phleidleisio: ☒ 

 
Rhowch reswm dros hyn: 
 
Os daw hi i bleidlais, rwy’n gobeithio y bydd mwyafrif o’r cyngor yn gweld yr angen ar i’r ffordd hon 
gael arwyneb newydd, cyn i’r cyngor gael cyfres o gwynion oddi wrth y trigolion am y difrod i’w 
ceir. 
 

 
 

7. HYD Y GOLLYNGIAD 
Am ba hyd y gofynnir am y gollyngiad hwn?  
 
Penodol:   
                                  Cyfarfod(ydd) Penodol:  ☐     

 
                                 Nodwch ddyddiad(au)’r cyfarfod(ydd):     
 
       Cyffredinol:           
 
                                     Chwe mis: ☐                             Deuddeg mis: ☒ 
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8. DATGANIAD 
Yr wyf yn gofyn am ollyngiad ynglŷn â’r mater uchod. 
 
Yr wyf yn cadarnhau fod y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy 
ngwybodaeth. Cytunaf y gall y cais hwn a’r holl wybodaeth a geir ynddo gael ei gynnwys 
mewn adroddiad cyhoeddus i’r Pwyllgor Moeseg a Safonau. 
 
Llofnod:       
 
 
 
Dyddiad:  
 

 
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i:  
 

Moeseg a Safonau  
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA 
 
Ffôn: 01545 570881 
 

 
moesegasafonau@ceredigion.llyw.cymru / ethicsandstandards@ceredigion.gov.uk 
 

 
 
 

Sian Maehrlein

19 / 01 /2023        
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