Hysbysiad o gofrestru buddiannau 2019: Alison Gerrard
Buddiant i’w gofrestru
Tâl cydnabyddiaeth

Mentrau cysylltiedig

Contractau

Disgrifiad o’r buddiant
Disgrifiad o:
(a) dâl cydnabyddiaeth a gafwyd drwy rinwedd –
(i) bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig;
(ii) deiliad swyddogaeth;
(iii) cyfarwyddwr menter;
(iv) partner mewn cwmni;
(v) aelod o unrhyw sefydliad;
(vi) bod yn rhan o fasnach, proffesiwn, galwedigaeth neu unrhyw
waith arall;
(b) unrhyw lwfans a geir mewn cysylltiad ag aelodaeth unrhyw
sefydliad;
(c) enw (ac enw cofrestredig os yw’n wahanol) a natur unrhyw
gyflogwr, hunangyflogaeth, partneriaeth, busnes, menter neu
sefydliad perthnasol;
(ch) natur a rheoleidd-dra y gwaith y ceir tâl cydnabyddiaeth ar ei
gyfer; ac
(d) enw’r swydd cyfarwyddwr a natur y busnes perthnasol.
Enw a disgrifiad unrhyw swydd cyfarwyddwr nad oes tâl
cydnabyddiaeth amdani ei hun ond sy’n rhan o gwmni neu fenter
sy’n rhiant gwmni neu’n is-gwmni i gwmni neu fenter sy’n talu
cydnabyddiaeth.
Disgrifiad o natur a hyd (ond nid gwerth) contract nad yw wedi’i
weithredu’n llawn pan fo’r canlynol yn berthnasol:
(a) darperir nwyddau a gwasanaethau i Swyddfa Archwilio Cymru
neu gorff a gaiff ei archwilio gan yr Archwilydd Cyffredinol, neu
fe wneir gwaith ar ei ran; ac
(b) rydych wedi mynegi buddiant uniongyrchol, neu fuddiant
anuniongyrchol fel partner, perchennog neu randdeiliad,

Manylion (nodwch DIM pan fo hynny’n
berthnasol)
Perfformiwr Cefnogol Achlysurol ar gyfer
Teledu / Ffilm – Phoenix Casting Agency a
Creative Casting TV & Film Agency

Cyfarwyddwr Primus Place (Management) Ltd
yn unol â gofynion Cytundeb Tenatiaeth ar
gyfer Tai Myfyrwyr
Dim

Buddiant i’w gofrestru

Disgrifiad o’r buddiant
cyfarwyddwr neu swyddog busnes neu fenter, mewn contract o’r
fath.

Cyfranddaliadau a
gwarannau

Datgeliadau partïon
cysylltiedig

Disgrifiad o gyfranddaliadau a gwarannau (ond nid gwerth) mewn
cwmni, menter neu sefydliad a all fod yn berthnasol i, neu effeithio
ar waith yr Archwilydd Cyffredinol, Swyddfa Archwilio Cymru neu
gorff a gaiff ei archwilio gan yr Archwilydd Cyffredinol.
Disgrifiad o fuddiannau a all fod yn arwyddocaol neu’n berthnasol i
waith yr Archwilydd Cyffredinol, Swyddfa Archwilio Cymru neu gorff
a gaiff ei archwilio gan yr Archwilydd Cyffredinol, gan gynnwys (heb
ragfarnu’r cyffredinedd hwnnw) aelodaeth neu swyddogaeth mewn:
(a) cyrff cyhoeddus eraill;
(b) clybiau, cymdeithasau a mudiadau;
(c) undebau llafur; a
(ch) mudiadau gwirfoddol.
Disgrifiad o unrhyw drafodiadau partïon cysylltiedig yr oeddech yn
ymwybodol ohonynt yn y flwyddyn ddiwethaf.

Enw (printiwch):
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Buddiannau nad ydynt yn
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Manylion (nodwch DIM pan fo hynny’n
berthnasol)

Dim

Mae fy ngŵr wedi’i gyflogi (nid cyfarwyddwr)
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dim

