CYNGOR .SIR CEREDIGION

COFRESTR BUDDIANNAU'R AELODAU

Yr wyf i, [nodwch eich enw]
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Aelod o Gyngor Sir Ceredigion, yn hysbysu fy mod wedi nodi isod

y buddiannau y mae angen i mi eu cofrestru o dan baragraff 15 o'r Cod

Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Gyngor Sir Ceredigion ar 21 Ebrill 2016, ac a ddaeth i

rym ar 20 Mai 2016, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000 (fel y'i diwygiwyd).
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Paragraff 10(2)(a)(i) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg:
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Paragraff 10(2)(a)(ii) y Cod Ymddygiad
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Manylion:
.
• Unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi
• Unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi
• Unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl
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Paragraff 10(2)(a)(iii) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw berson, ac eithrio Cyngor Sir Ceredigion, sydd wedi rho· tar d.
mewn cysylltiad â'ch ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dyn~ •: 1 chi h
wrth i chi gyflawni eich dyletswyddau fel aelod:
wy gennyc
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Paragraff 10(2)(a)(iv) y Cod Ymddygiad
Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal Cyngor Sir
Ceredigion, 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
gyfan~wm cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff hwnnw:
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Paragraff 10(2)(a)(v) y Cod Ymddygiad

Manylion 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
• gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal Cyngor Sir Ceredigion, 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 cyfalafcyfrannau dyroddedig y corff hwnnw yn denant arno
a Chyngor Sir Ceredigion
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Paragraff 10(2)(a)(vi) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw eiddo a thir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal
Cyngor Sir Ceredigion (gan gynnwys eich prif breswylfa ac unrhyw eiddo arall):
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Paragraff 10(2)(a)(vii) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw dir y mae Cyngor Sir Ceredigion yn landlord arno ac y mae
,. ffyrm yr ydych yn bartner ynddi,
• cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu
• gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal Cyngor Sir Cerecligion, 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
yn denant arno
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Paragraff 10(2)(a)(viii) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan
Gyngor Sir Ceredigion i fod arno:
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Paragraff 10(2)(a)(ix) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw •
•
•
•
•

awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus;
cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall a chanddo
ddibenion elusennol;
corff y mae dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion
undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu
clwb preifat neu gymdeithas breifat sy'n gweithredu o fewn ardal Cyngor Sir
Ceredigion,

yr ydych yn aelod ohono neu ohoni neu mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo
neu ynddi:
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Paragraff 10(2)(a)(x) y Cod Ymddygiad

Manylion unrhyw dir yn ardal Cyngor Sir Ceredigion y mae gennych drwydded (ar eich
pen eich hun neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 o ddiwrnodau neu fwy

Yr wyf yn datgan, drwy hyn, fod y wybodaeth a roddwyd uchod yn gywir.
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Llofnod:

Dyddiad:
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Yr wyf yn cydnabod, drwy hyn, imi dd
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byn y wybodaeth uchod
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· Llofnod:

Ms Elin Prysor (S.
Dyddiad:

]

dog Monitro Cyngor Sir Ceredigion)
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From: Bryan G. Davies <Bryan.Davies@ceredigion.gov.uk>
Sent: 29 May 2020 12:41
dim newid i fi

S. Elin Prysor
Swyddog Monitro/Monitoring Officer
Dyddiad : 08/07/2020

From: Bryan G. Davies <Bryan.Davies@ceredigion.gov.uk>
Sent: 28 April 2021 09:29
To: Dana Jones <Dana.Jones@ceredigion.gov.uk>
Subject: Re: Neges i'r Aelodau gan y Swyddog Monitro- Cofrestr
Buddiannau/Message from the Monitoring Officer - Register of Interest PWYSIG/IMPORTANT- NODYN ATGOFFA/REMINDER
Rhai newidiadau gen i
Ddim yn aelod o Gwylwyr y Glannau Cei Newydd bellach
Yn arweinydd gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Caerwedros
Gorffen fel cadeirydd ond dal yn aelod o Bwyllgor Neuadd Caerwedros
Dal yn aelod ond gorffen fel cadeirydd Cangen Sion Cwilt Plaid Cymru
Dyna i gyd dwi’n meddwl
Hwyl
Brei
Sent from my iPad

S. Elin Prysor
Swyddog Monitro/Monitoring Officer
Dyddiad: 29/04/2021

