
 
COFRESTRU BUDDIANNAU A CHOFNODI AELODAETH O GYMDEITHASAU 

 

Mae’r Llywydd wedi rhoi cyfarwyddyd i’r ffurflen hon gael ei llunio o dan Reolau 

Sefydlog 2.2 a 5.4.  Dylid ei darllen ar y cyd â Rheolau Sefydlog 2, 4 a 5 a’r Atodiad 

a’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau sydd ar gael ar y Fewnrwyd neu gan y 

Swyddfa Gyflwyno.  Mae’r ffurflen yn cynnwys rhannau o’r Canllawiau uchod a fydd 

o gymorth i’r Aelodau wrth ei llenwi.  Fodd bynnag, fe’ch taer anogir i edrych ar y 

Canllawiau llawn neu ofyn am gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r 

ffurflen.  

 

Atgoffir yr Aelodau hefyd:  

 

 Ei bod yn ofynnol i chi gofrestru eich budiannau cyn pen 8 wythnos i’r adeg y 

gwnaethoch dyngu’r llw teyrngarwch neu roi’r cadarnhad cyfatebol;  

 

 Ei bod hi’n ofynnol i chi hysbysu’r Swyddfa Gyflwyno ynglyn ag unrhyw 

fuddiannau newydd, neu newidiadau neu ychwanegiadau i’r buddiannau sydd 

gennych eisoes, cyn pen 4 wythnos ar ôl derbyn y buddiant newydd neu ar ôl 

i’ch buddiannau newid. 

 

 Rhaid i’r ffurflen gael ei llofnodi’n bersonol gan yr Aelod ar bob tudalen sydd 

wedi’i llenwi a rhaid ei chyflwyno ar ffurf copi caled i’r Swyddfa Gyflwyno.  Ni 

dderbynnir ffurflenni a fydd wedi’u cyflwyno’n electronig na ffurflenni sydd heb 

eu llofnodi gan yr Aelod. 

 

ADRAN 1 – MANYLION AM YR AELOD 

 

Enw:  

 

Etholaeth/ 

Rhanbarth 

Etholiadol: 

 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  

 

ADRAN 2 – CATEGORI’R BUDDIANT A’R COFNOD O AELODAETH O 

GYMDEITHASAU 

 

Dylech nodi manylion y buddiannau yn ôl y categori, gan gynnwys y dyddiad y daw’r 

buddiant i rym, ar y dudalen berthnasol o’r ffurflen*.  A fyddech cystal â llofnodi 

pob tudalen a fydd wedi’llenwi. 

*1. Swyddi Cyfarwyddwyr; 2. Cyflogaeth; 3. Enwau’r Cleient/Cleientiaid; 4. 

Rhoddion/Lletygarwch; 5. Tâl (neu fuddion eraill); 6. Nawdd Ariannol; 7. 

Ymweliadau Tramor; 8. Tir ac eiddo; 9. Cyfranddaliadau; 10. Cadeiryddiaeth Cyrff a 

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau 

 

ADRAN 3 – CADARNHAD GAN Y COFRESTRYDD (at ddefnydd y Cofrestrydd 

yn unig) 

 

Derbyniwyd gan Swyddfa’r Cofrestrydd ar ………….……..Llofnod………..……………… 

 

 



Categori 1 – Swyddi Cyfarwyddwyr 

 

 

A. Canllawiau 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu 

ofyn am gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen.  

 

Dylech gynnwys pob swydd Cyfarwyddwr. Cynghorir yr Aelodau i gynnwys fel “tâl” nid yn unig 

gyflogau a ffïoedd, ond hefyd unrhyw lwfansau a buddion trethadwy a dderbynnir (e.e. car 

cwmni). Dylid hefyd gynnwys swyddi cyfarwyddwyr nad ydynt yn cael tâl amdanynt yn unigol 

ond lle gwneir taliad drwy gwmni arall yn yr un grŵ p. Dylid ystyried buddiannau a gofrestrwyd o 

dan Categori 1 i fod yn ‘weithgarwch cofrestradwy’. Felly, dylai Aelodau hefyd roi hysbysiad o 

dan Reol Sefydlog 4 (cyfeiria Adran C isod at hyn) 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch? 

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 oed 

os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Enw’r Cwmni/Cwmnïau 

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Natur Busnes y Cwmni (lle nad yw’n cael ei awgrymu gan enw’r Cwmni) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

C. Hysbysiad ynghylch yr amser y bydd yr Aelod yn ymwneud â gweithgarwch cofrestradwy 

(yn unol â Rheol Sefydlog 4) 

N.B. Bydd unrhyw hysbysiad a roddir o dan Reol Sefydlog 4 yn ymwneud â’r Aelod ei hun (yn 

hytrach na phartner yr Aelod neu blentyn dibynnol i’r Aelod). 

 

1. Nodwch i ba fand y bydd cyfartaledd yr oriau yr wythnos y byddwch yn eu treulio (neu y 

disgwylir i chi dreulio) yn gwneud pob gweithgarwch cofrestradwy yn berthnasol. 

 

Band 1: Llai na 5 awr  Band 2: Rhwng 5 awr a 20 awr  Band 3: Mwy na 20 awr  

 

D. Gwybodaeth ychwanegol 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn, 

gan gynnwys unrhyw ddyddiadau perthnasol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad

: 

 



 

Categori 2 – Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb am Dâl 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen.  

 

Dylech roi manylion am unrhyw gyflogaeth y tu allan i’r Cynulliad ac unrhyw ffynonellau tâl nad 

ydynt yn disgyn yn glir o fewn unrhyw gategori arall. Dylai Aelodau sydd â swyddi fel 

ymgynghorwyr neu gynghorwyr nodi natur yr ymgynghoriaeth. Mae angen cofrestru manylion 

cytundebau sy’n golygu darparu gwasanaethau am dâl yn rhinwedd eich swydd fel Aelod o’r 

Cynulliad hefyd o dan y categori hwn. Ystyrir buddinannau a gofrestrwyd o dan Gategori 2 i fod 

yn ‘weithgarwch cofrestradwy’. Felly, rhaid i Aelodau roi hysbysiad o dan Reol Sefydlog 4 (cyfeiria 

Adran C isod at hyn) 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner   

 

Y Cyflogwr neu’r Cwmni 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Natur Busnes y Cyflogwr 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Natur y Swydd 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Natur a ffynhonnell yr arian cyhoeddus a dderbynnir (os o gwbl) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Hysbysiad ynghylch yr amser y bydd yr Aelod yn ymwneud â gweithgarwch cofrestradwy 

(yn unol â Rheol Sefydlog 4) 

N.B. Bydd unrhyw hysbysiad a roddir o dan Reol Sefydlog 4 yn ymwneud â’r Aelod ei hun yn 

hytrach na phartner yr Aelod). 

 

1. Nodwch i ba fand y bydd cyfartaledd yr oriau yr wythnos y byddwch yn eu treulio (neu y 

disgwylir i chi dreulio) yn gwneud pob gweithgarwch cofrestradwy yn berthnasol. 

 

Band 1: Llai na 5 awr  Band 2: Rhwng 5 awr a 20 awr  Band 3: Mwy na 20 awr  

 

D. Gwybodaeth ychwanegol 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn gan 

gynnwys manylion am unrhyw gytundebau sy’n cynnwys darparu gwasanaethau am dâl fel Aelod 

o’r Cynulliad ac unrhyw ddyddiadau perthnasol.             

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



 

Categori 3 – Enwau’r cleientiaid (Gwasanaethau) 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Mewn perthynas ag unrhyw gyflogaeth am dâl a gofrestrwyd yng Nghategori 1 (Swyddi 

Cyfarwyddwyr) a Chategori 2 (Cyflogaeth ayb) dylech gofrestru enwau’r holl gleientiaid hynny y 

darperir gwasanaethau ar eu cyfer yn deillio o’ch safle fel Aelod. Nid oes gofyn cofrestru’r 

cleientiaid hynny y mae’n amlwg nad oes a wnelo' gwasanaethau proffesiynol a ddarperir 

ganddynt ddim oll â’r Cynulliad(er enghraifft fel meddyg, cyfreithiwr neu gyfrifydd).  

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch? 

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 

oed os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Enw’r Cleient(iaid) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Natur Busnes(au) y Cleient 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn gan 

gynnwys manylion am unrhyw gytundebau sy’n cynnwys darparu gwasanaethau am dâl fel 

Aelod o’r Cynulliad ac unrhyw ddyddiadau perthnasol.             

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



 

Categori 4 – Rhoddion, lletygarwch, etc 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Rhaid cofrestru rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol y byddwch chi, eich 

partner neu blentyn dibynnol wedi’i derbyn mewn perthynas â’ch aelodaeth o’r Cynulliad neu’n 

deillio o hynny. Rhaid cofrestru rhoddion cyffyrddadwy (megis arian, gemwaith, llestri gwydr, 

ayb) ac unryhyw fuddion eraill (megis lletygarwch, tocynnau i ddigwyddiadau chwaraeon a 

diwylliannol, rhyddhau rhag dyled, benthyciadau gostyngol, darparu gwasanaethau, ayb), y mae 

eu gwerth yn fwy na 0.5 y cant o’ch cyflog blynyddol crynswth sylfaenol fel Aelod o’r Cynulliad 

(£320 ar hyn o bryd). 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch?  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 oed 

os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Disgrifiad o’r Rhodd ayb 

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Enw’r unigolyn neu’r cwmni sy’n rhoi’r Rhodd 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn, 

gan gynnwys unrhyw ddyddiadau perthnasol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



 

Categori 5 – Tâl neu fuddion materol eraill 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofrestru pob tâl y byddwch chi, eich partner neu unrhyw blentyn dibynnol yn ei 

dderbyn gan unrhyw gwmni neu gorff cyhoeddus neu breifat sydd â chontract gyda’r Cynulliad 

neu sy’n tendro am unrhyw gontract gyda’r Cynulliad. 

 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch?  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 oed 

os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Y Tâl neu’r Budd 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Y Cwmni neu’r corff arall sydd ynghlwm 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn, 

gan gynnwys unrhyw ddyddiadau perthnasol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



 

Categori 6 – Nawdd Ariannol 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofrestru: 

i. nawdd ariannol rydych wedi’i derbyn fel ymgeisydd i’ch ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol lle 

bo hynny’n fwy na 25 y cant o gyfanswm costau etholiadol yr ymgeisydd.  (Yn achos 

ymgeiswyr a etholwyd o blith grŵ p o ymgeiswyr ar restr plaid, mae’r trothwy o 25 y cant yn 

cyfeirio at gostau’r holl ymgeiswyr ar restr plaid ar gyfer y rhanbarth dan sylw.) 

ii. nawdd ariannol a dderbynnir yn rheolaidd yn rhinwedd eich swydd fel Aelod o’r Cynulliad 

oddi wrth unigolyn neu gorff. 

 

 

B. Dyddiad dod i rym: 

 Nawdd Ymgeiswyr Etholaethol - y dyddiad y gwnaethoch dyngu’r llw teyrngarwch neu 

gadarnhau’r swydd.       ………………………………………… 

 Ymgeiswyr ar restr – dyddiad dychwelyd ffurflen gostau’r etholiad.   

………………………………………… 

 Nawdd fel Aelod – y dyddiad y derbyniwyd unrhyw nawdd neu rodd sylweddol yn gyntaf. 

………………………………………… 
 

 

C. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. i Swm y Nawdd fel ymgeisydd 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ii Swm neu Natur y Nawdd fel Aelod 

………………………………………………………………………………… 

Noddwr 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Os yw’r noddwr yn gwmni nodwch natur ei fusnes 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

A yw’r nawdd yn cynnwys unrhyw dâl neu fudd materol i chi?     Ydy  Nac ydy  

 

D. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod:  

 

Dyddiad:  



 

Categori 7 – Ymweliadau Tramor 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofrestru unrhyw ymweliad tramor a wnaed gennych chi, eich partner neu blentyn 

dibynnol mewn perthynas â’ch aelodaeth o’r Cynulliad neu’n deillio o hynny pan na fydd cost yr 

ymweliad wedi’i thalu’n llwyr gennych chi, eich partner neu blentyn dibynnol neu ag arian 

cyhoeddus y Cynulliad. 

 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch?  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 

oed os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Dyddiad(au) yr Ymweliad   ……………………………………  

Cyrchfan………………………………………………………………… 

 

Pwrpas yr 

Ymweliad………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Enw’r Llywodraeth, y sefydliad, y cwmni neu’r unigolyn sy’n talu’r gost (neu ran o’r costau) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



Categori 8 – Tir ac Eiddo 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofrestru unrhyw dir yr ydych chi, eich partner neu blentyn dibynnol yn berchen arno (yn 

unigol neu ar y cyd ag eraill):  

 

i. y mae iddo werth sylweddol – sy’n fwy na chyflog blynyddol crynswth sylfaenol Aelod o’r 

Cynulliad (£64,000 ar hyn o bryd);  

ii.      yr ydych yn derbyn incwm sylweddol ohono – mwy na 10 y cant o gyflog blynyddol 

crynswth sylfaenol Aelod o’r Cynulliad (£6,400 ar hyn o bryd). 

 

Fodd bynnag, nid oes raid cofrestru unrhyw gartrefi sy’n cael eu defnyddio gennych chi, 

eich partner neu unrhyw blant dibynnol fel preswylfan bersonol.  

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch?  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 oed 

os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Natur yr Eiddo  (e.g. Coetir / Fferm laeth / 3 eiddo preswyl ar rent ayb) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Lleoliad Cyffredinol 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn, 

gan gynnwys unrhyw ddyddiadau perthnasol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



Categori 9 - Cyfranddaliadau 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofrestru enw unrhyw gwmnïau neu gyrff eraill y mae gennych chi, eich partner neu 

unrhyw blentyn dibynnol, fuddiant buddiol mewn cyfranddaliadau: 

i. y mae eu gwerth ar y farchnad yn fwy nag un y cant o’r cyfalaf cyfranddaliadol a 

ddyroddwyd; neu 

ii.  lle bo gwerth y cyfranddaliadau hynny yn fwy na 50 y cant o’ch cyflog blynyddol gros 

sylfaenol fel Aelod Cynulliad (£32,000 ar hyn o bryd).  

 

 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch?  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 oed 

os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Enw’r cwmni neu’r corff 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Natur busnes y cwmni neu’r corff 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

A oes i’r cyfranddaliadau hyn werth: 

sy’n fwy nag un y cant o’r cyfalaf cyfranddaliadol a ddyroddwyd - oes  nac oes  neu  

sy’n llai nag un y cant o’r cyfalaf cyfranddaliadol a ddyroddwyd ond mwy na 50 y cant o’ch 

cyflog blynyddol gros sylfaenol fel Aelod Cynulliad - oes  nac oes  

(os yw hyn yn cyfeirio at opsiynau cyfrandaliadol, ystyrir eu gwerth i fod gwerth y cyfrandaliad 

ar yr adeg y rhoddir yr opsiwn) 

 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn, 

gan gynnwys unrhyw ddyddiadau perthnasol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



 

Categori 10. – Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian 

gan y Cynulliad 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofrestru os ydych chi, eich partner neu unrhyw bletnyn dibynnol yn aelodau neu’n 

gadeiryddion (gyda thâl neu’n ddi-dâl) ar unrhyw gorff a ariennir yn llwyr neu’n rhannol gan y 

Cynulliad. 

 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. A yw’r cofnod yn berthnasol i chi eich hun, eich priod neu bartner neu blentyn sy’n ddibynnol 

arnoch?  

 

Myfi fy hun  Priod neu Bartner  Plentyn sy’n ddibynnol (h.y. iau na 16 oed neu iau na 19 

oed os yw’n dilyn cwrs addysg amser llawn)  

 

Enw’r Corff 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

A ydych chi’n Aelod o’r Corff neu’n Gadeirydd arno?    Cadeirydd  Aelod  

 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod hwn, 

gan gynnwys unrhyw ddyddiadau perthnasol. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  



 

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau 

 

 

A. Canllawiau 

 

(D.S. Dyma ran o’r canllawiau ond fe’ch taer anogir i edrych ar y Canllawiau llawn neu ofyn am 

gyngor gan staff y Swyddfa Gyflwyno cyn llenwi’r ffurflen. 

 

Dylech gofnodi os ydych yn aelod neu yn rheoli unrhyw glwb neu gymdeithas breifat sydd â 

gofynion aelodaeth. DS Nid yw ‘gofynion aelodaeth’ yn cynnwys gofyniad i dalu tâl aelodaeth na 

chytuno i unrhyw delerau neu amodau aelodaeth ac eithrio telerau neu amodau ar gyfer dethol 

aelodau. 

 

 

 

B. Y wybodaeth sy’n ofynnol 

 

1. Ai cofrestriad newydd yw hwn ynteu ychwanegiad neu newid i’r hyn a gofnodwyd gennych 

eisoes?  

 

Newydd  Ychwanegiad  Newid  

 

2. Clwb neu Gymdeithas 

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

C. Gwybodaeth ychwanegol 

 

Dylech nodi isod unrhyw wybodaeth bellach a fydd, yn eich tyb chi, yn berthnasol i’r cofnod 

hwn. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Cadarnhaf fy mod wedi ymgynefino â’r Canllawiau ar Gofrestru Buddiannau ac ar 

Gofnodi Aelodaeth o Gymdeithasau. 

 

Llofnod: 

 

 

 

Dyddiad:  

 

 


