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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

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