
 

 

Crynodeb o Fuddiannau Cofrestradwy 

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i mi gadw cofnod, a fydd ar 

gael ar gyfer ei archwilio yn fy Swyddfa, o fy muddiannau cofrestradwy, a rhai fy Nirprwy  Gomisiynydd. Y 

cwestiynau sy’n ofynnol i ni eu hateb yw: 

Buddiannau Cofrestradwy fel y’u disgrifir yn Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
(Buddiannau Cofrestradwy) 2015: 

 

• A) manylion unrhyw swydd neu gyflogaeth [am dâl neu heb dâl] a ddelir gennych chi neu aelod o’r teulu 

(Partner, plentyn); 

• B) manylion unrhyw fuddiant a ddelir gennych chi neu aelod o’ch teulu mewn eiddo  perthnasol; (tir neu 
eiddo deallusol y mae’r Comisiynydd yn dal mewn cysylltiad ag ef fuddiant sydd wedi ei gaffael drwy arian 
a ddarparwyd gan Weinidogion i’r Ddeddf); 
 

• C) enwau unrhyw gwmnïau neu gyrff eraill y mae gennych, naill ai ar eich pen ei hun, neu ar ran aelod o’r 
teulu, fuddiant llesiannol mewn cyfranddaliadau;  
  

• D) swyddi cyfarwyddwyr am dâl a ddelir gennych chi mewn unrhyw gwmni, gan gynnwys swyddi 
cyfarwyddwyr na thelir tâl iddynt yn unigol ond lle y telir tâl drwy gwmni arall yn yr un grŵp; 

• E) enwau unrhyw gwmnïau neu gyrff eraill yr ydych yn ymddiriedolwr ynddynt; 

• F) manylion unrhyw dâl, cyllid, rhodd, neu fudd ar ffurf nwyddau neu wasanaethau a dderbyniwyd mewn 

cysylltiad ag arfer swyddogaethau’r Comisiynydd, oddi wrth unrhyw gwmni neu gorff; a 

• G) manylion unrhyw swydd a ddelir mewn plaid wleidyddol. 

Er mwyn tryloywder ac i fy helpu i fonitro’n effeithiol gydymffurfiaeth â pholisi gwrthdaro  buddiannau mae’n 

ofynnol i unrhyw sy’n gweithio i mi i ddatgan eu buddiannau allanol wrth ymuno, a’u hadolygu o leiaf bob 

blwyddyn. Mae cofnod llawn ar gael ar gais. 

Mae’r crynodeb sydd ynghlwm yn dangos sefyllfa’r rhai sy’n gweithio yn fy nhîm uwch reoli fel yr oedd ar 31 

Mawrth 2018 

 

Enw Manylion am Fuddiannau Cofrestradwy  

Sophie Howe 
Comisiynydd 

A) Sophie Howe  
Aelod Pwyllgor EHRC dros Gymru 



 

 

Gŵr  
Cyfarwyddwr Stills Design  
 
Mab  
Gwaith Rhan Amser 
Miss Jones Bar  
B) Dim 
C) Dim 
D) Dim 
E) Dim 
F) Dim 
G) Dim 

Helen Verity 
Dirprwy 
Gomisiynydd, 
Cyfarwyddwr 
Cyllid a 
Llywodraethu 
Corfforaethol 
 

A) Mae fy ngŵr (wedi gwahanu) yn gweithio i Lys Archwilwyr 
Ewrop, Lwcsembwrg, fel swyddog i’r Aelod Bwlgaraidd 
B) Ddim yn berthnasol  
C) Dim 
D) Ddim yn berthnasol  
E) Ddim yn berthnasol  
F) Dim 
G) Dim 

Kate Carr 
Cyfarwyddwr 
Ymgysylltu, 
Partneriaethau a 
Chyfathrebu  

A) Mae fy ngŵr yn cael ei gyflogi gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru, ar secondiad o Lywodraeth Cymru 

 
 

Marie Brousseau 
Navarro 
Cyfarwyddwr 
Polisi 
Deddfwriaeth ac 
Arloesedd  

A) Rwy’n rheolwr gyfarwyddwr YourLegalEyes (ymgynghoriaeth 
gyfreithiol), Conswl Anrhydeddus Ffrainc yng Nghymru, Is-lywydd 
Cymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru - Darlithydd yn Ysgol 
Beirianneg Caerdydd (Gŵr)   
B)  Rwy’n berchen ar 1 tŷ bychan yng Nghaerdydd ac ar y cyd 
rydym yn berchen eiddo arall (ein cartref teuluol)   
C) YourLegalEyes  
D) YourLegalEyes  
E) Dim 
F) Dim  
G) Dim 

 

 

 



 

 

 

 


