
Diweddariad 04.07.19 

Hysbysiad o Fuddion Ariannol a Buddion Eraill Cofrestredig 

Enw 
Rachel Barber 

Rheng / Swydd 
Cadeirydd Cydbwyllgor Archwilio 

Cyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth a wneir am elw neu fudd 

Aelod Lleyg o Fwrdd Iechyd Lleol Walsall (cyn-
Gyfarwyddwr Anweithredol Grŵp Comisiynu Clinigol 
Walsall) 
Cyfarwyddwr Anweithredol Onward 
Cyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Cartrefi, Housing 
Plus 
Aelod o Bwyllgor Gwasanaeth Cwsmeriaid A2 Dominion 
(Cyn Ymgynghorydd ac Aelod o’r Panel Cwsmeriaid) 
Ynad Heddwch Llys Teulu 

Partïon: Cynhwyswch fanylion aelodau agos o’ch 
teulu sy’n gyflogedig gan HGC neu SCHTh, sy’n 
gyflogedig gan un o brif randdeiliaid, contractwyr 
neu gyflenwyr HGC neu SCHTh. Diffinnir aelod agos 
o’ch teulu fel plant a chymar yr unigolyn hwnnw, 
plant cymar yr unigolyn hwnnw, a dibynyddion yr 
unigolyn hwnnw neu gymar yr unigolyn hwnnw  

Dim 

Nawdd: Dylech gynnwys manylion unrhyw daliad 
neu ddarpariaeth unrhyw fudd ariannol arall (oni 
bai gan HGC / SCHTh) a wnaed neu a gafwyd o fewn 
y cyfnod perthnasol mewn perthynas ag unrhyw 
dreuliau a gyfyd wrth gyflawni dyletswyddau fel 
aelod, neu tuag at dreuliau’r etholiad.  Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw daliad neu fudd ariannol gan 
undeb llafur fel yn ôl Deddf (Cydgrynhoi) Undebau 
Llafur a Chysylltiadau Cyflogaeth 1992 (a) 

Dim 

Contractau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gontract rhwng yr unigolyn perthnasol (neu gorff y 
mae gan yr unigolyn perthnasol fuddiant llesiannol 
ynddo) a HGC / SCHTh – (a) i ddarparu nwyddau neu 
wasanaethau neu i wneud gwaith, a (b) nad yw 
wedi’i gyflawni’n gyfan gwbl.   

Dim 
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Tir: Dylech gynnwys manylion unrhyw fuddiant 
llesiannol mewn tir sydd o fewn ardal HGC / SCHTh  

Dim 

Trwyddedau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
drwydded (ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill) i ddal 
tir yn ardal HGC / SCHTh am fis neu fwy 

Dim 

Tenantiaethau Corfforaethol: Dylech gynnwys 
manylion unrhyw denantiaeth, pan fyddwch yn 
gwybod (a) mai'r landlord yw HGC / SCHTh a (b) y 
tenant yw corff y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo 

Dim 

Gwarantau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
fuddiant llesiannol mewn gwarantau corff pan fydd 
gan – (a) y corff (hyd y gwyddoch) leoliad busnes 
neu dir yn ardal HGC / SCHTh; a (b) naill ai – bod 
cyfanswm gwerth enwol y gwarantau yn fwy na 
£25,000 neu 1/100 o gyfanswm cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw; neu os yw cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw yn fwy nag un 
dosbarth, mae cyfanswm nominal cyfranddaliadau 
unrhyw ddosbarth y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo yn fwy nag 1/100 o 
gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau’r dosbarth 
hwnnw.  

Dim 

Aelodaeth o’r cyrff canlynol: (yn cynnwys pleidiau 

gwleidyddol, grwpiau cymdeithasol, ac ati) Dim 

Llofnod 
Rachel Barber 

Dyddiad 8/3/22 
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Hysbysiad o Fuddion Ariannol ac Eraill Cofrestredig 

Enw John Cunliffe 

Rheng / Swydd 
Aelod Annibynnol – Pwyllgor Archwilio ar y Cyd 

Cyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth a wneir am elw neu fudd 

Cyfarwyddwr, Abernet.Ltd 
Aelod Bwrdd Annibynnol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

Partïon: Cynhwyswch fanylion aelodau agos o’ch 
teulu sy’n gyflogedig gan HGC neu SCHTh, sy’n 
gyflogedig gan un o brif randdeiliaid, contractwyr 
neu gyflenwyr HGC neu SCHTh. Diffinnir aelod agos 
o’ch teulu fel plant a chymar yr unigolyn hwnnw, 
plant cymar yr unigolyn hwnnw, a dibynyddion yr 
unigolyn hwnnw neu gymar yr unigolyn hwnnw  

Dim 

Nawdd: Dylech gynnwys manylion unrhyw daliad 
neu ddarpariaeth unrhyw fudd ariannol arall (oni 
bai gan HGC / SCHTh) a wnaed neu a gafwyd o fewn 
y cyfnod perthnasol mewn perthynas ag unrhyw 
dreuliau a gyfyd wrth gyflawni dyletswyddau fel 
aelod, neu tuag at dreuliau’r etholiad.  Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw daliad neu fudd ariannol gan 
undeb llafar fel yn ôl Deddf (Cydgrynhoi) Undebau 
Llafur a Chysylltiadau Cyflogaeth 1992 (a) 

Dim 

Contractau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gontract rhwng yr unigolyn perthnasol (neu gorff y 
mae gan yr unigolyn perthnasol fuddiant llesiannol 
ynddo) a HGC / SCHTh - (a) i ddarparu nwyddau neu 
wasanaethau neu i wneud gwaith, a (b) nad yw 
wedi’i gyflawni’n gyfan gwbwl.   

Dim 

Tir: Dylech gynnwys manylion unrhyw fuddiant 
llesiannol mewn tir sydd o fewn ardal HGC / SCHTh  

Cartref yn ardal y llu. 
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Trwyddedau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
drwydded (ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill) i ddal 
tir yn ardal HGC / SCHTh am fis neu fwy 

Dim 

Tenantiaethau Corfforaethol: Dylech gynnwys 
manylion unrhyw denantiaeth, pan fyddwch yn 
gwybod (a) mai'r landlord yw HGC / SCHTh a (b) y 
tenant yw corff y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo 

Dim 

Gwarantau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
fuddiant llesiannol mewn gwarantau corff pan fydd 
gan - (a) y corff (hyd y gwyddoch) leoliad busnes neu 
dir yn ardal HGC / SCHTh; a (b) naill ai - bod 
cyfanswm gwerth nominal y gwarantau yn fwy na 
£25,000 neu 1/100 o gyfanswm cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw; neu os yw cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw yn fwy nag un 
dosbarth, mae cyfanswm nominal cyfranddaliadau 
unrhyw ddosbarth y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo yn fwy nag 1/100 o 
gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau’r dosbarth 
hwnnw.  

Dim 

Aelodaeth o’r cyrff canlynol: (yn cynnwys pleidiau 

gwleidyddol, grwpiau cymdeithasol, ac ati 
DIm 

Llofnod J Cunliffe Dyddiad 3/03/2022
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Hysbysiad o Fuddion Ariannol a Buddion Eraill Cofrestredig 
 

Enw  
 
Sarah Davies 

    

Rheng / Swydd  
 
Aelod Annibynnol o’r Cydbwyllgor Archwilio 

    

Cyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth a wneir am elw neu fudd 

  
 
Pennaeth Ymgynghori Pennington Choices 
Aelod o Fwrdd Grŵp Tai Gogledd Cymru 
 
 
 
 

   

Partïon: Cynhwyswch fanylion aelodau agos o’ch 
teulu sy’n gyflogedig gan HGC neu SCHTh, sy’n 
gyflogedig gan un o brif randdeiliaid, contractwyr 
neu gyflenwyr HGC neu SCHTh. Diffinnir aelod agos 
o’ch teulu fel plant a chymar yr unigolyn hwnnw, 
plant cymar yr unigolyn hwnnw, a dibynyddion yr 
unigolyn hwnnw neu gymar yr unigolyn hwnnw  

 Dim 

    

Nawdd: Dylech gynnwys manylion unrhyw daliad 
neu ddarpariaeth unrhyw fudd ariannol arall (oni 
bai gan HGC / SCHTh) a wnaed neu a gafwyd o fewn 
y cyfnod perthnasol mewn perthynas ag unrhyw 
dreuliau a gyfyd wrth gyflawni dyletswyddau fel 
aelod, neu tuag at dreuliau’r etholiad.  Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw daliad neu fudd ariannol gan 
undeb llafur fel yn ôl Deddf (Cydgrynhoi) Undebau 
Llafur a Chysylltiadau Cyflogaeth 1992 (a) 

  
 
 
Dim 
 
 
 
 
 

    

Contractau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gontract rhwng yr unigolyn perthnasol (neu gorff y 
mae gan yr unigolyn perthnasol fuddiant llesiannol 
ynddo) a HGC / SCHTh – (a) i ddarparu nwyddau neu 
wasanaethau neu i wneud gwaith, a (b) nad yw 
wedi’i gyflawni’n gyfan gwbl.   
 

  
 
 
Dim 
 
 

    

Tir: Dylech gynnwys manylion unrhyw fuddiant 
llesiannol mewn tir sydd o fewn ardal HGC / SCHTh  
 
 
 
 

  
 
Dim 
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Trwyddedau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
drwydded (ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill) i 
ddal tir yn ardal HGC / SCHTh am fis neu fwy) Dim 

Tenantiaethau Corfforaethol: Dylech gynnwys 
manylion unrhyw denantiaeth, pan fyddwch yn 
gwybod (a) mai'r landlord yw HGC / SCHTh a (b) y 
tenant yw corff y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo 

Dim 

Gwarantau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
fuddiant llesiannol mewn gwarantau corff pan fydd 
gan – (a) y corff (hyd y gwyddoch) leoliad busnes 
neu dir yn ardal HGC / SCHTh; a (b) naill ai – bod 
cyfanswm gwerth enwol y gwarantau yn fwy na 
£25,000 neu 1/100 o gyfanswm cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw; neu os yw cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw yn fwy nag un 
dosbarth, mae cyfanswm enwol cyfranddaliadau 
unrhyw ddosbarth y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo yn fwy nag 1/100 o 
gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau’r dosbarth 
hwnnw.  

Dim 

Aelodaeth o’r cyrff canlynol: (yn cynnwys pleidiau 

gwleidyddol, grwpiau cymdeithasol, ac ati) 

Llofnod Dyddiad 07.03.22



 

Hysbysiad o Fuddion Ariannol a Buddion Eraill Cofrestredig 
 

Enw  
 
Julie Anne Perkins 

    

Rheng / Swydd   
Aelod Annibynnol o’r Cydbwyllgor Archwilio 

    
Cyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth a wneir am elw neu fudd 

  
Cyfarwyddwr Gweithle Digidol  
Grŵp Bancio Lloyds  
Brotherton House 
1 Cornfield Drive 
Wythenshawe 
Manchester M22 9QE 
 
 
 

   
Partïon: Cynhwyswch fanylion aelodau agos o’ch 
teulu sy’n gyflogedig gan HGC neu SCHTh, sy’n 
gyflogedig gan un o brif randdeiliaid, contractwyr 
neu gyflenwyr HGC neu SCHTh. Diffinnir aelod agos 
o’ch teulu fel plant a chymar yr unigolyn hwnnw, 
plant cymar yr unigolyn hwnnw, a dibynyddion yr 
unigolyn hwnnw neu gymar yr unigolyn hwnnw  

 Dim 

    
Nawdd: Dylech gynnwys manylion unrhyw daliad 
neu ddarpariaeth unrhyw fudd ariannol arall (oni bai 
gan HGC / SCHTh) a wnaed neu a gafwyd o fewn y 
cyfnod perthnasol mewn perthynas ag unrhyw 
dreuliau a gyfyd wrth gyflawni dyletswyddau fel 
aelod, neu tuag at dreuliau’r etholiad.  Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw daliad neu fudd ariannol gan undeb 
llafur fel yn ôl Deddf (Cydgrynhoi) Undebau Llafur a 
Chysylltiadau Cyflogaeth 1992 (a) 

  
 
 
Aelod Lleyg o’r Cyngor, Prifysgol Bangor, Gogledd Cymru  

 
 
 
 
 

    
Contractau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gontract rhwng yr unigolyn perthnasol (neu gorff y 
mae gan yr unigolyn perthnasol fuddiant llesiannol 
ynddo) a HGC / SCHTh – (a) i ddarparu nwyddau neu 
wasanaethau neu i wneud gwaith, a (b) nad yw 
wedi’i gyflawni’n gyfan gwbl.   
 

  
 
 
Dim 
 
 

    
Tir: Dylech gynnwys manylion unrhyw fuddiant 
llesiannol mewn tir sydd o fewn ardal HGC / SCHTh  
 

  
 
Dim 



 

 
 
 

 

  
 
 

  

Trwyddedau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
drwydded (ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill) i 
ddal tir yn ardal HGC / SCHTh am fis neu fwy 
 
 
 
 
 
 

  
 
Dim 
 
 
 
 
 
 

    
Tenantiaethau Corfforaethol: Dylech gynnwys 
manylion unrhyw denantiaeth, pan fyddwch yn 
gwybod (a) mai'r landlord yw HGC / SCHTh a (b) y 
tenant yw corff y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo 
 
 
 
 

  
Dim 
 
 
 
 
 
 
 

    
Gwarantau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
fuddiant llesiannol mewn gwarantau corff pan fydd 
gan – (a) y corff (hyd y gwyddoch) leoliad busnes neu 
dir yn ardal HGC / SCHTh; a (b) naill ai – bod 
cyfanswm gwerth enwol y gwarantau yn fwy na 
£25,000 neu 1/100 o gyfanswm cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw; neu os yw cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw yn fwy nag un 
dosbarth, mae cyfanswm enwol cyfranddaliadau 
unrhyw ddosbarth y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo yn fwy nag 1/100 o 
gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau’r dosbarth 
hwnnw.  

  
 
Dim 
 
 
 
 
 
 

   
Aelodaeth o’r cyrff canlynol: (yn cynnwys pleidiau 
gwleidyddol, grwpiau cymdeithasol, ac ati) 

  
 
 
 
 

    

Llofnod 
 
J Perkins 
 

Dyddiad 24.03.22 

 

 



Diweddariad 2022 

Hysbysiad o Fuddion Ariannol a Buddion Eraill Cofrestredig 
 

Enw   
Allan Rainford 

    

Rheng / Swydd   
Aelod Annibynnol o’r Cydbwyllgor Archwilio 

    
Cyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gyflogaeth, swydd, crefft, proffesiwn neu 
alwedigaeth a wneir am elw neu fudd 

  
Aelod Cyfetholedig Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 
Cyngor Sir Y Fflint 
 
 
 
 
 

   
Partïon: Cynhwyswch fanylion aelodau agos o’ch 
teulu sy’n gyflogedig gan HGC neu SCHTh, sy’n 
gyflogedig gan un o brif randdeiliaid, contractwyr 
neu gyflenwyr HGC neu SCHTh. Diffinnir aelod agos 
o’ch teulu fel plant a chymar yr unigolyn hwnnw, 
plant cymar yr unigolyn hwnnw, a dibynyddion yr 
unigolyn hwnnw neu gymar yr unigolyn hwnnw  

 Dim 

    
Nawdd: Dylech gynnwys manylion unrhyw daliad 
neu ddarpariaeth unrhyw fudd ariannol arall (oni bai 
gan HGC / SCHTh) a wnaed neu a gafwyd o fewn y 
cyfnod perthnasol mewn perthynas ag unrhyw 
dreuliau a gyfyd wrth gyflawni dyletswyddau fel 
aelod, neu tuag at dreuliau’r etholiad.  Mae hyn yn 
cynnwys unrhyw daliad neu fudd ariannol gan undeb 
llafur fel yn ôl Deddf (Cydgrynhoi) Undebau Llafur a 
Chysylltiadau Cyflogaeth 1992 (a) 

  
Dim 
 
 
 
 
 

    
Contractau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
gontract rhwng yr unigolyn perthnasol (neu gorff y 
mae gan yr unigolyn perthnasol fuddiant llesiannol 
ynddo) a HGC / SCHTh – (a) i ddarparu nwyddau neu 
wasanaethau neu i wneud gwaith, a (b) nad yw 
wedi’i gyflawni’n gyfan gwbl.   
 

  
Dim 
 
 

    
Tir: Dylech gynnwys manylion unrhyw fuddiant 
llesiannol mewn tir sydd o fewn ardal HGC / SCHTh  
 
 
 
 

  
 
Dim 
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Trwyddedau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
drwydded (ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill) i 
ddal tir yn ardal HGC / SCHTh am fis neu fwy 
 
 
 
 
 
 

  
 
Dim 
 
 
 
 
 
 

    
Tenantiaethau Corfforaethol: Dylech gynnwys 
manylion unrhyw denantiaeth, pan fyddwch yn 
gwybod (a) mai'r landlord yw HGC / SCHTh a (b) y 
tenant yw corff y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo 
 
 
 
 

  
Dim 
 
 
 
 
 
 
 

    
Gwarantau: Dylech gynnwys manylion unrhyw 
fuddiant llesiannol mewn gwarantau corff pan fydd 
gan – (a) y corff (hyd y gwyddoch) leoliad busnes neu 
dir yn ardal HGC / SCHTh; a (b) naill ai – bod 
cyfanswm gwerth enwol y gwarantau yn fwy na 
£25,000 neu 1/100 o gyfanswm cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw; neu os yw cyfalaf 
cyfranddaliadau’r corff hwnnw yn fwy nag un 
dosbarth, mae cyfanswm enwol cyfranddaliadau 
unrhyw ddosbarth y mae gan yr unigolyn perthnasol 
fuddiant llesiannol ynddo yn fwy nag 1/100 o 
gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau’r dosbarth 
hwnnw.  

  
 
Dim 
 
 
 
 
 
 

   
Aelodaeth o’r cyrff canlynol: (yn cynnwys pleidiau 
gwleidyddol, grwpiau cymdeithasol, ac ati) 

  
Aelod o CIPFA 
 
 
 
 

    

Llofnod 
 
Allan Rainford 
 

Dyddiad 17/03/2022 
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