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1  Rhowch fanylion unrhyw swydd neu gyflogaeth 
a ddelir gan aelod o’ch teulu gyda pherson 
perthnasol    
  

Gwraig, Swyddog 
Adnoddau Dynol, 
Cyngor Sir Ynys Mon  

Dim  

2  Rhowch fanylion unrhyw fuddiant sydd gennych 
chi neu aelod o’ch teulu mewn eiddo perthnasol 
h.y. tir neu eiddo deallusol y mae gennych 
fuddiant ynddo lle bo’r buddiant hwnnw wedi ei 
gaffael drwy arian a ddarparwyd gan 
Weinidogion Cymru.     

Dim  Dim  

3  Rhowch fanylion unrhyw gwmnïau neu gyrff 
eraill y mae gennych chi, naill ai ar ben eich hun 
neu gydag aelod o’r teulu, neu ar ran aelod o’r 
teulu, fuddiant llesiannol mewn 
cyfranddaliadau.   

Dim  Dim  

4  Rhowch fanylion unrhyw swyddi cyfarwyddwyr 
am dâl a ddelir gennych chi mewn unrhyw 
gwmni, gan gynnwys swyddi cyfarwyddwyr na 
thelir tâl iddynt yn unigol ond lle telir tâl drwy 
gwmni arall yn yr un grŵp.   

Dim  Dim  

5  Rhowch fanylion unrhyw gyflogaeth berthnasol  
- hynny yw, unrhyw gyflogaeth ble derbyniwyd 
tâl, swyddogaethau ayb a allai effeithio ar 
gyflawni eich dyletswyddau o fewn 
Comisiynydd y Gymraeg.   

Dim  Dim  

6  Rhowch fanylion unrhyw swyddogaethau 
gwirfoddol neu gyhoeddus a ddelir.   

Llywodraethwr Ysgol 
Uwchradd Tryfan, 
Bangor   
  
Hyfforddwr 
Clwb Peldroed Ieuenctid 
Penrhos   
  

Dirprwy Lywydd ac 
Aelod Lleyg, Panel 
Dyfarnu Cymru  

7  Rhowch fanylion unrhyw nawdd neu gymorth 
ariannol  yr ydych yn ei dderbyn gan unrhyw 
sefydliad sy'n dod o fewn cylch cyfrifoldeb 
statudol Comisiynydd y Gymraeg.   

Dim  Dim  

8  Rhowch fanylion 
unrhyw weithgaredd gwleidyddol arwyddocaol yr 
ydych yn rhan ohono,  er enghraifft, yn 
dal swydd mewn plaid wleidyddol neu sefyll fel 
ymgeisydd a enwebwyd ar gyfer 
plaid wleidyddol.   

Dim  Dim  

9  Rhowch fanylion unrhyw fuddiannau perthnasol 
eraill sydd gennych chi, gan gynnwys 
buddiannau sylweddol aelodau agos o’r teulu,  
h.y. rhai  a allai ddylanwadu ar eich barn, 
trafodaeth neu weithredu o fewn Comisiynydd y 
Gymraeg, neu a allai gael eu gweld gan aelod 
rhesymol o'r cyhoedd i wneud hynny.   

   
  

Byddaf yn cychwyn 
swydd newyd gyda 
Chyngor Sir Ynys Mon 
ar y 1af Ionawr 2023.  

Dim  

10  Dylech nodi unrhyw ffrind agos sydd â 
diddordeb proffesiynol perthnasol i waith y 
Comisiynydd ac sydd yn debygol o ymddangos, 

Dim  Ffrind teulu agos 
gydag Arweinydd 
Cyngor Ynys Môn  



i berson rhesymol, i fod yn gallu dylanwadu ar 
eich gwrthrychedd. Mae hyn yn golygu 
perthynas agos yn hytrach nag adnabyddiaeth 
yn unig.   

   
  

  
  

 


