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Cymdeithas Eryri   
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 

Y flwyddyn yn diweddu 30 Mehefin 2021 
 
ADOLYGIAD O’R FLWYDDYN GAN Y CADEIRYDD 
 
Yr adeg yma y llynedd roeddem wedi dod drwy gyfnod clo cyntaf y Covid ac yn ceisio dyfalu sut 
fyddai’r ‘normal newydd’ i bawb sy’n ymweld â’r Parc Cenedlaethol, neu’n byw ac yn gweithio 
yma. Wedi’r cyfnodau clo mae bywyd cymunedau’n ail-ffurfio ac, er gwaethaf y cyfyngiadau, bu’r 
flwyddyn yn diweddu Mehefin 2021 yn gyfnod rhyfeddol o brysur a llwyddiannus i’r Gymdeithas 
 
Mae ein staff hyblyg wedi bod yn defnyddio eu cartrefi fel swyddfa gydol y flwyddyn gan fod ein 
defnydd o’r swyddfa yn y Caban yn gyfyngedig oherwydd y rhagofalon priodol mewn grym. 
Cawsom un newid yn ein staff yn ystod y flwyddyn – penodwyd Owen Davies yn Swyddog Project. 
 
Lansiwyd Cynllun Eryri, cynllun newydd sbon i Eryri, ym mis Tachwedd 2020. Mae’n amlinellu’n 
fanwl sut fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol (APCE) a’i bartneriaid yn mynd i’r afael â rhai o’r 
heriau mwyaf sy’n wynebu Eryri ac yn cydweithio i warchod y Parc Cenedlaethol a’r pethau sy’n ei 
wneud yn unigryw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yn dilyn cyfnod dwys o gymryd rhan yn 
natblygiad y cynllun, rhoddodd ein Cyfarwyddwr groeso i’r dull newydd ac agored o gydweithio a 
dywedodd bod y Gymdeithas yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan gyda gwireddu’r Cynllun, yn 
enwedig trwy gyfrwng ein rhaglenni gwirfoddoli a hyfforddiant gyda phobl ifanc.   
 
Gyda’n partneriaid yn APCE, Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Bartneriaeth Awyr Agored, 
lluniwyd gennym ymateb i bwysau dwys gan ymwelwyr wrth i’r Parc ail-agor ym mis Gorffennaf 
2020. Gosododd y gwaith hwn sail i waith mwy cydweithredol, gan arwain at ariannu gan 
Lywodraeth Cymru i sefydlu rhaglen fwy ar gyfer tymor ymwelwyr 2021. Gyda’n gilydd 
buddsoddwyd mewn recriwtio, rheoli, darparu offer, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr yn y 
cynllun Caru Eryri a fu ar waith o fis Ebrill 2021 hyd ddiwedd y tymor. Drwy gyfrwng y rhaglen hon, 
mae timau o wirfoddolwyr yn ymweld â’r ardaloedd mwyaf poblogaidd ar o leiaf dri diwrnod pob 
wythnos, gan ddarparu gwybodaeth ac arweiniad i ymwelwyr a chlirio sbwriel o leoliadau hardd. 
 
Wrth i’r cyfyngiadau lacio yn gynnar yn 2021 ail-gychwynnwyd ein rhaglen ehangach o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau i wirfoddolwyr. Gosodwyd gwaith ychwanegol ar ysgwyddau 
staff o ganlyniad i’n hymrwymiad i’r rhaglen Caru Eryri, ond erbyn diwedd Mehefin 2021 roedd ein 
gwaith ymarferol a chynhwysol yn ei anterth unwaith eto. 
 
Yn rhifyn gwanwyn 2021 y cylchgrawn adroddwyd ar ganlyniadau arolwg ar ffurf holiadur o farn 
aelodau’r Gymdeithas. Roedd yr ymateb yn amrywiol ac yn destun trafodaeth, ond roedd yn 
amlwg bod blaenoriaeth gan yr aelodau i’n gwaith eiriol a chadwraeth ymarferol. Cyn bwysiced 
roedd cefnogaeth aelodau i’n gwaith addysgiadol a rhaglenni hyfforddiant sydd â’r nod o 
ddatblygu medrau a hyder pobl ifanc Eryri a fydd yn ei gwarchod yn y dyfodol. Yn y cyfnod clo, 
cafodd ein staff gyfle i ddatblygu eu gallu i wireddu’r holl flaenoriaethau yma wrth i’r cyfyngiadau 
lacio.  
 
Mae gwaith polisi y Gymdeithas wedi bod yn brysur ac yn amrywiol. Araf fu’r cynnydd gan 
Lywodraeth Cymru ar sefydlu’r Bartneriaeth Tirlun Dynodedig Cenedlaethol; mae gennym rôl i 
atgoffa’r llywodraeth o’r ymrwymiadau a wnaed ganddo i sicrhau digon o adnoddau ar gyfer 
tirluniau dynodedig. 
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Ym mis Ionawr 2021 ymatebodd y Gymdeithas i strategaeth drafnidiaeth ddrafft newydd 
Llywodraeth Cymru. Ym mis Chwefror cyhoeddwyd Dyfodol Cymru: y Cynllun Cenedlaethol hyd 
2040, sy’n ffurfio haen uchaf y cynllun datblygu ar gyfer Cymru gyfan yn cynnwys Eryri. Drwy lobïo 
drwy gyfrwng y Gynghrair dros Dirluniau Dynodedig Cymru gallwn hawlio rhywfaint o’r clod am 
gydnabyddiaeth yn fersiwn derfynol o bwysigrwydd Parciau Cenedlaethol a rôl Awdurdodau 
Parciau Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae’r Cynllun yn cynnwys cefnogaeth mewn egwyddor am 
‘adweithydd niwcliar modiwlaidd bach’ ar safle cyn-orsaf bŵer Magnox yn Nhrawsfynydd. Dydy’r 
cynnig hwn ddim wedi ei ddiffinio’n bendant hyd yma ac ni chynhaliwyd asesiad amgylcheddol; 
bydd angen i ni gadw llygad barcud. 
 
Ym mis Mawrth 2021 ymatebodd y Gymdeithas, ynghyd â llawer o’n cyrff-bartneriaid, i 
ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Mesur Papur Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru). Bydd sefydlu 
system newydd o gefnogaeth amaethyddol wedi Brexit i greu system deg ac ymarferol o daliadau i 
ffermwyr am gynhyrchu ‘nwyddau cyhoeddus’ yn hanfodol er mwyn gwarchod rhinweddau 
arbennig Eryri a chynnal bywoliaethau yn y gymuned ffermio yma. 
 
Buom yn cydweithio gyda’n partneriaid i geisio dylanwadu ar faniffesto pob un o’r prif bleidiau 
gwleidyddol yn y cyfnod hyd etholiadau’r Senedd ym mis Mai. Ar ddydd Mercher 30 Mehefin 
datganodd y Senedd Argyfwng Byd Natur gan alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno gofyniad sy’n 
gyfreithiol ofynnol i wrthdroi colled bioamrywiaeth drwy dargedau statudol. Fel erioed, y manylion 
fydd yn bwysig a bydd llwyddiant yn ddibynnol ar ariannu digonol, ond roedd hwn yn gam I’r 
cyfeiriad cywir. Roeddem yn falch o glywed Mabon ap Gwynfor, Aelod y Senedd dros Ddwyfor 
Meirionnydd, yn cyfeirio at ein gwaith yn ei gyfraniad i’r ddadl: 
 

“Y rheswm dwi’n crybwyll Cymdeithas Eryri yn benodol yw i ddangos bod y gweithrediadau 
sydd ar y gweill ar hyn o bryd i ddiogelu byd natur a bioamrywiaeth yn ddibynnol ar 
unigolion ac elusennau bach a mawr ar lefel leol a chenedlaethol. Mae miloedd o 
wirfoddolwyr eraill yn cyflawni gwaith tebyg i gyrff eraill hefyd, wrth gwrs. Ond allwn ni 
ddim dibynnu ar wirfoddolwyr. Mae angen arweiniad cenedlaethol arnyn nhw a’r 
elusennau a’r cyrff sy’n gweithio yn yr ardal hon, megis Cymdeithas Eryri, a’u dymuniad yw 
bod y Llywodraeth yn gweithredu hefyd.” 
 

Mae’r cynnig a basiwyd yn y Senedd hefyd yn cyfarwyddo Llywodraeth Cymru i ddeddfwriaethu i 
gau’r bwlch mewn rheolaeth amgylcheddol. Yn dilyn Brexit, does gan Cymru ddim mecanwaith 
sy’n galluogi i gorff neu unigolyn herio corff cyhoeddus sy’n methu â gwireddu ei ddyletswyddau 
amgylcheddol. Ar faterion fel hyn, mae ein Cyfarwyddwr yn cydweithio’n agos gyda phartneriaid 
yng Nghyswllt Amgylchedd Cymru, Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol, a’r Gynghrair dros 
Dirluniau Dynodedig Cymru.  
 
Mae ein Cyfarwyddwr wedi parhau i gadeirio Partneriaeth yr Wyddfa, y cynllun sy’n canolbwyntio 
ar fynd i’r afael â heriau rheolaeth yn ein mynyddoedd mwyaf garw a phoblogaidd. Yr orchwyl 
fwyaf oedd llywio rhaglen waith i wireddu trafnidiaeth gynaliadwy tymor hir a pharcio yn yr ardal 
hon sydd bellach yn llawn cerbydau, ac i erfyn ar yr awdurdodau trafnidiaeth i gynllunio’n hyderus 
a chydweithio’n effeithiol ar weithredu. Ymysg projectau eraill sy’n datblygu o’r bartneriaeth 
fywiog hon mae astudiaeth ddichonoldeb ar ddatblygu statws ‘mynydd di-blastig’ i’r Wyddfa. 
 
Ym mis Gorffennaf 2020 ymatebodd y Gymdeithas i ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i 
reolaeth gofod awyr o amgylch maes awyr Llanbedr, bellach yn rhan o ‘Barth Mentr Eryri’ 
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Llywodraeth Cymru. Adroddwyd ar ein pryder am brofi cerbydau awyr arbrofol yn niweidio 
tawelwch y Rhinogydd yng nghylchgrawn y gwanwyn. Hyd yma, dydyn ni ddim wedi clywed a fydd 
y cynigion gwreiddiol yn cael eu haddasu cyn cael eu hanfon i’r Awdurdod Hedfan Sifil.  
 
Bellach mae ansicrwydd o’r newydd a fydd Llywodraeth Cymru yn dymuno ariannu adeiladu ffordd 
osgoi sy’n amgylcheddol niweidiol yn Llanbedr, yn enwedig ar ôl clywed y moratoriwm a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar ar greu ffyrdd newydd. Hyd yma, dydy Cyngor Gwynedd ddim wedi 
cysylltu gyda’r ymgynghorwyr, yn cynnwys y Gymdeithas. ar baratoi achos busnes y bydd y 
penderfyniad ariannu terfynol yn dibynnu arno. 
 
Mae ein Cyfarwyddwr yn parhau i gadw llygad ar geisiadau cynllunio newydd ac ymgynghoriadau 
lleol eraill. Fe wnaethon ni wrthwynebu cynnig yn Nyffryn Ardudwy i osod gofod carafánau teithiol 
yn lle gofod gwersylla ac roeddem yn falch pan gafodd ei wrthod. Gwrthwynebwyd hefyd gynnig 
am adnodd prosesu cyrff anifeiliaid mewn lleoliad amhriodol ger Llanbedr, a gwrthodwyd hwn 
hefyd. Fodd bynnag, newidiwyd y penderfyniad ar apêl gan yr Archwilwyr Cynllunio ac mae hwn 
bellach wedi derbyn caniatâd cynllunio. Rydym yn aros am ganlyniad ein gwrthwynebiad i gais gan 
Pumped Hydro Eryri i ganiatáu cyfnod hirach i’r cwmni gychwyn ar ei ddatblygiad sy’n niweidiol i’r 
amgylchedd ger Glyn Rhonwy ger Llanberis. 
 
Ymysg ymgynghoriadau eraill roedd cynllun ariannu Ofgem i leihau effaith weledol llinellau peilon,  
polisi ar gyfer rheoli mawnogydd a chynigion lledu ffordd i wneud yr A477 yn fwy diogel wrth iddi 
fynd heibio Cadair Idris. 
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymgynghori ar gynlluniau rheolaeth ar gyfer coedwigaeth ar 
dir cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol. Ymatebwyd i dri ymgynghoriad o’r fath yn ystod y flwyddyn, 
gan amlygu ymysg materion eraill ein pryder am hadu ymledol conifferau anfrodorol i gynefinoedd 
agored oddi allan i ffiniau planhigfeydd, ond hefyd ein parodrwydd i helpu gyda gwaith gwirfoddol 
lle all y Gymdeithas gyfrannu at reolaeth gwell cynefin neu brofiad ymwelwyr. 
 
Mae Cynllun Gweithredu’r Gymdeithas wedi ei adolygu a’i roi ar waith am flwyddyn arall. Mae ar 
gael ar wefan y Gymdeithas ac mae’n amlinellu i aelodau hyd a lled gweithrediadau ac adnoddau 
presennol y Gymdeithas. 
 
Cyn bo hir bydd grŵp gorchwyl bach o staff ac ymddiriedolwyr yn dechrau ar y gwaith o ystyried 
opsiynau am ddyfodol Tŷ Hyll, a sut all yr ased eiconig hwn gyfrannu i wireddu pwrpasau elusennol 
y Gymdeithas. Bydd aelodau’r Gymdeithas yn cael cyfle i wneud sylwadau ar hyn y flwyddyn nesaf.  
 
Gan droi at drefn lywodraethol y Gymdeithas, penodwyd pedwar ymddiriedolwr newydd yng 
Nghyfarfod Blynyddol 2020 ac maen nhw i gyd eisoes wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i fwrw 
golwg o’r newydd ar farn a gwaith y Gymdeithas. Bydd Sue Beaumont hefyd yn cael ei phenodi fel 
ymddiriedolwr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol (BYC). Dymunwn yn dda iddi yn y rôl bwysig 
hon, sy’n cynnwys ceisio sicrhau bod y materion sy’n wynebu parciau cenedlaethol yng Nghymru’n 
cael lle blaenllaw yng ngwaith ymgyrchu y Cyngor dros Barciau Cenedlaethol. 
 
Yn drist iawn, byddwch yn gwybod o deyrnged yng nghylchgrawn yr hydref bod Dr Morag 
McGrath, cyn-ymddiriedolwr mawr ei pharch ac is-lywydd a oedd yn weithgar dros y Gymdeithas, 
wedi marw ym mis Gorffennaf. 
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Fel yr adroddwyd isod, mae cyllid y Gymdeithas yn parhau’n eithaf cadarn. Dyma’r sefyllfa yn 
bennaf o ganlyniad i lwyddiant ein staff wrth sicrhau cymorthdaliadau a benthyciadau gan 
Lywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gefnogi ein gwaith yng nghyd-
destun y pandemig a’n helpu i ddangos cryfder wrth wynebu’r dyfodol.  
 
Mae aelodaeth y Gymdeithas wedi parhau’n gyson yn y flwyddyn hyd at 30 Mehefin 2021, er 
gwaethaf y cwtogi ar gymaint o’r gwaith o ymgysylltu â’r gymdeithas a digwyddiadau lle mae ein 
staff, mewn blwyddyn arferol, yn gweithio’n egnïol i recriwtio aelodau newydd.   
 
Rydym yn obeithiol y bydd y flwyddyn i ddod yn cynnwys rhaglen lawn o ddigwyddiadau a 
chyfleoedd i wirfoddoli a hyfforddi. Rydw i’n gwybod y bydd ein staff yn gwneud eu gorau glas i 
barhau â’n gweithgareddau wrth ddilyn y cyfyngiadau newidiol a chadw eu hunain a’n 
gwirfoddolwyr yn ddiogel. Felly, rydw i’n obeithiol y bydd y flwyddyn i ddod yn un i edrych yn ôl 
arni gyda balchder – mae gennym dîm medrus a’r adnoddau i ryddhau eu hegni a’u hymrwymiad 
er mwyn gwneud gwahaniaeth.  
 
Bydd Cymdeithas Eryri yn cynnal cynhadledd flynyddol cymdeithasau y parciau cenedlaethol yn 
hydref 2022. Bydd hon yn gyfle i amlygu gwaith y Gymdeithas a’n partneriaid, yn ogystal â dysgu o 
brofiadau a lwyddiannau parciau cenedlaethol eraill. Mae’r gwaith cynllunio eisoes ar y gweill. 
 

 
Julian Pitt 
Cadeirydd, Cymdeithas Eryri 
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ADRODDIAD BLYNYDDOL YR YMDDIRIEDOLWYR 
 
y Gymdeithas 
Ffurfiwyd a chofrestrwyd y Gymdeithas fel elusen am y tro cyntaf ym 1967. Ym mis Ionawr 2014 
fe’i hail-gofrestrwyd gyda’r Comisiwn Elusennau (rhif cofrestredig 1144401) fel Corff 
Ymgorfforedig Elusennol (CYE). Ei chyfansoddiad yw dogfen reoli trefn lywodraethol y Gymdeithas. 
Adolygwyd hwn am y tro diwethaf ym mis Rhagfyr 2013 ac mae o ar gael ar wefan y Gymdeithas. 
 
Amcan Elusennol y Gymdeithas   
Nod y CYE yw gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri a hyrwyddo eu mwynhad 
er budd pawb sy’n byw yn yr ardal, yn gweithio yma neu’n ymweld â hi, nawr ac yn y dyfodol. Mae 
ein gweithgareddau’n digwydd ledled Parc Cenedlaethol Eryri ond mae’n bosib iddyn nhw ymestyn 
y tu hwnt i’w derfynau ar faterion yn ymwneud â’r Gymdeithas. 
 
Rheolaeth y Gymdeithas 
Y prif gorff sy’n gwneud penderfyniadau o fewn y Gymdeithas yw’r Pwyllgor Gwaith. Aelodau’r 
Pwyllgor Gwaith yw’r Ymddiriedolwyr yn unol â chyfraith elusennol. Rheolir apwyntiad y 
swyddogion ac aelodau o’r Pwyllgor Gwaith gan gyfansoddiad y Gymdeithas. Mae gan swyddogion 
a staff awdurdod wedi ei dirprwyo i wneud penderfyniadau o ddydd i ddydd yn unol â pholisi a 
gytunwyd ac i wario arian o fewn cyfyngiadau a benodir gan y Pwyllgor Gwaith. 
 
Swyddogion ac Ymddiriedolwyr ar 30 Mehefin 2021 
Llywydd   Roger Thomas 
Is-lywyddion   Huw Morgan Daniel CVO KStJ, David Firth, Syr Simon Jenkins FSA 

 
Cadeirydd   Julian Pitt 
Is-gadeirydd   Gwag  
Ymddiriedolwyr eraill  David Archer, Sue Beaumont, Richard Brunstrom, Dr Jacob Buis, Bob Lowe, 

Denis McAteer, Richard Neale, Jane Parry-Evans, Mathew Teasdale. 
    
Staff, 30 Mehefin 2021  
Cyfarwyddwr      John Harold 
Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu   Debbie Pritchard 
Swyddog Ymgysylltu     Claire Holmes  
Rheolwr Project     Mary-Kate Jones 
Swyddog Cadwraeth     Mary Williams 
Swyddog Cadwraeth     Daniel Goodwin 
Cyfrifydd      Judith Bellis 
Swyddog Project    Owen Davies 
 
Bancwyr     HSBC Llandudno 
Archwiliwr Annibynnol    Bennett Brooks, Llandudno 
 
Newidiadau o ran Swyddogion ac Ymddiriedolwyr 
Yn y CBC ym mis Hydref 2020 etholwyd Richard Brunstrom, Denis McAteer, Richard Neale a 
Mathew Teasdale fel ymddiriedolwyr. 
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Datganiad o Fudd Cyhoeddus 
Wrth baratoi’r Datganiad hwn o Fudd Cyhoeddus mae’r Ymddiriedolwyr wedi ystyried arweiniad y 
Comisiwn Elusennau. Mae ‘rhinweddau arbennig’ Eryri – yr un ardal mwy neu lai â Pharc 
Cenedlaethol Eryri – yn cael eu hadnabod yng nghynlluniau Awdurdod y Parc. Mae gwarchod a 
gwella’r rhinweddau hyn, a hyrwyddo eu mwynhad, yn cael eu cydnabod fel amcan elusennol ac 
yn cael eu hystyried fel gwireddu budd i’r cyhoedd. Mae’r Gymdeithas yn bodoli i ateb ei hamcan 
elusennol, uchod, ac felly yn darparu budd amlwg i’r cyhoedd. Adlewyrchir ystod ein 
gweithgareddau elusennol er budd y cyhoedd yng Nghynllun Gweithredu’r Gymdeithas, sydd ar 
gael ar ein gwefan, ac mae enghreifftiau o’n gweithgareddau elusennol yn cael eu nodi bob 
blwyddyn yn adolygiad y Cadeirydd o’r flwyddyn, uchod. Mae’r Ymddiriedolwyr felly yn ystyried eu 
bod yn cydymffurfio gyda’r dyletswydd yn adran 4 o Ddeddf Elusennau 2006 i wir ystyried 
arweiniad ar fudd cyhoeddus a gyhoeddir gan y Comisiwn. 
 
Adroddiad Ariannol 
Cychwynnwyd ar ein blwyddyn ariannol gyda chryn bryder ynglŷn â sut y byddai pandemig Covid-
19 yn effeithio ar ein gwaith a’n sefyllfa ariannol. Roeddem yn bryderus y byddai incwm o 
danysgrifiadau a rhoddion yn lleihau, ond yn gyffredinol nid felly y bu. Mae incwm o 
danysgrifiadau aelodau’n uwch, gan adlewyrchu’r flwyddyn ariannol gyntaf ar y raddfa danysgrifio 
uwch. Mae rhoddion yn uwch o ganlyniad i rodd unigolyn hynod o hael a’r ymateb ardderchog gan 
aelodau a chefnogwyr i’r apêl ‘Big Give’ cyfatebol ym mis Ebrill 2021. Derbyniwyd cofrodd y’i 
gwerthfawrogwyd yn fawr o £15,000. Cawsom rhai costau staff yn ôl o gynllun rhyddhad 
(furlough) y llywodraeth pan oedd cyfyngiadau yn rhwystro gweithgareddau arferol rhag digwydd. 
Yn anochel, bu’n rhaid canslo digwyddiadau yn ystod y cyfnodau clo ac mae’r cyfyngiadau 
cysylltiedig wedi golygu bod incwm o’r ffynonellau hyn wedi cwympo, ond rydym wedi cael 
blwyddyn lwyddiannus o ran sicrhau ariannu gan grantiau i gefnogi ac ehangu ein gwaith.  
 
Fel y partner arweiniol yn y cynllun ‘Caru Eryri’ derbyniwyd grant o £86,733, ac roedd yn rhaid ei 
wario mewn llai na dau fis. Mae rhywfaint o’r ariannu arall a dderbyniwyd gennym yn gyfyngedig, 
fel nad oes modd ei wario ar ddim byd heblaw gwaith cadwraeth ymarferol, ond hyd yn oed ar ôl 
ystyried y cynnydd mewn gwerth ein cronfeydd cyfyngedig, rydym yn dangos arian dros ben ar 
gyfer gweithredu. 
 
Mae ein portffolio buddsoddi wedi perfformio yn dda ac adferwyd colledion y flwyddyn gynt. Mae 
hyn wedi cyfrannu at gynnydd yng nghyfanswm gwerth ein cronfeydd sy’n dod i £145,643. Gydag 
aelod ychwanegol o staff, rydym yn obeithiol bod gennym adnoddau digonol a fydd yn ein galluogi 
i barhau â’n gwaith gan fod pwysigrwydd hyn yn derbyn mwy o gydnabyddiaeth. 
 
Polisi Arian Wrth Gefn 
Polisi’r Gymdeithas yw cynnal Arian Wrth Gefn Tymor Byr digonol i ateb gwariant arferol dros 
gyfnod o 4-6 mis mewn cyfrifon sy’n hawdd cael gafael arnyn nhw. Mae arian arall wrth gefn 
(Arian Wrth Gefn Tymor Hir) yn cael ei fuddsoddi ar ran y Gymdeithas gan reolwyr buddsoddi 
(Rathbones) i gynhyrchu’r llog  gorau o fewn lefel dderbyniol o risg ac yn unol â’n cyfarwyddiadau 
ar fuddsoddiad ethegol. 
 
Mae angen Arian Wrth Gefn Tymor Hir (AWGTH) ar y Gymdeithas er mwyn iddi allu: 
 

• ateb costau ymgyrchoedd newydd neu gyfleoedd pwysig eraill a all godi;  



8 

 

• gwarchod yn erbyn argyfyngau na ellir eu rhagweld, incwm sy’n amrywio a gwariant 
angenrheidiol annisgwyl, er mwyn darparu sail sefydlog ar gyfer gwireddu amcanion y 
Gymdeithas; 

• darparu cyfalaf gweithio pan delir arian ar sail ôl-ddyledaeth;  

• caffael daliadau eiddo newydd, pe bai cyfleoedd priodol yn codi yn unol ag amcanion y 
Gymdeithas;  

• ateb oblygiadau cytundebol pe bai’r elusen yn gorfod cau.   
 
Ar hyn o bryd mae’r ymddiriedolwyr yn ystyried bod cynnal AWGTH sy’n cyfateb i wariant y ddwy 
flynedd ddiwethaf yn ddoeth er mwyn sicrhau bod y Gymdeithas yn gallu parhau â’i 
gweithgareddau. Yn 2021/22 mae hyn yn cyfateb i AWGTH o £448, 471 o leiaf. Uwchben y ffigur 
AWGTH hwn, efallai y bydd yr AWGTH ar gael ar gyfer ateb anghenion ehangach yr elusen ym mha 
bynnag ddull y mae’r Ymddiriedolwyr yn ei benderfynu ar y pryd. 
 
Mae’r ymddiriedolwyr yn adolygu’n barhaus a ydy’r AWGTH wedi ei osod ar lefel briodol ac hefyd 
a ddylid sefydlu unrhyw gronfeydd dynodedig o fewn yr AWGTH, pe bai hwn yn codi’n sylweddol 
uwch na throsiant dwy flynedd. 
 
Polisi Buddsoddi 
Mae Polisi Buddsoddi Ysgrifenedig y Gymdeithas, sy’n trafod cronfeydd wrth gefn, buddsoddi a 
rheoli risg, ar gael o’r swyddfa ar gais. Amcan buddsoddiad y portffolio Arian Wrth Gefn Tymor Hir 
yw cynhyrchu adenillion sy’n gydbwysedd rhwng incwm a thwf cyfalaf, wrth ddefnyddio lefel 
cymedrol o risg a chynhyrchu adenillion sydd o leiaf yn uwch na chwyddiant dros y tymor hir. 
Cedwir yr Arian Wrth Gefn Tymor Byr (AWGTB) mewn cyfrifon cyfredol sy’n cynhyrchu y swm lleiaf 
o elw ond sy’n ceisio cynnal gwerthoedd cyfalaf. 
 
Polisi Rheoli Risg 
Yn y blynyddoedd diwethaf, nodwyd mai’r prif risg i sefydlogrwydd tymor hir y Gymdeithas, o dan 
amgylchiadau arferol, yw effaith chwyddiant ar yr arian wrth gefn. Rheolir y buddsoddiadau gyda’r 
nod o leihau’r risg hwn. Mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu casglu ynghyd Gofrestr Risg yn 
ystod 2021/22. 
 
Buddsoddiad Ethegol 
Gydag apwyntiad rheolwyr buddsoddi sydd â phrofiad o weithio gydag elusennau, darparwyd cyfle 
i adolygu polisi’r Gymdeithas ar fuddsoddiad ethegol. Mae polisi newydd ar y mater hwn bellach 
yn cael ei gynnwys ym Mholisi Buddsoddi Ysgrifenedig llawn y Gymdeithas. Mae hwn yn 
cyfarwyddo rheolwr portffolio buddsoddi’r Gymdeithas, Rathbones i weithredu ‘sgrinio negyddol’ 
a pheidio â buddsoddi mewn cwmnïau sy’n cymryd rhan mewn: Ecsbloetio Anifeiliaid, Materion yn 
Hawliau Dynol, Materion Rheolaeth Amgylcheddol Agrogemegau, Mwyngloddio ac Ecsbloetio 
Cynefin. Hefyd, mae’r Ymddiriedolwyr wedi hysbysu Rathbones o’u dymuniad am ‘sgrinio positif’, 
hynny ydy, i gynyddu’r ganran o fuddsoddiadau yn y dyfodol mewn cwmnïau gyda buddion 
amgylcheddol ac ethegol positif eraill. Bydd Ymddiriedolwyr yn parhau i adolygu gweithredu’r 
polisi hwn gan Rathbones ac a fydd yn bosib gwella’r polisi newydd. 
 
Adroddiad Buddsoddiadau/Perfformiad 
Ar gychwyn y pandemig, fel gyda buddsoddiadau’n gyffredinol, effeithiwyd yn negyddol a difrifol 
ar ein portffolio buddsoddi. Fodd bynnag, cafwyd adferiad cyffredinol yn ei werth erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol hyd at fis Mehefin 2021. Fodd bynnag, mae effaith y pandemig, ynghyd ag 
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ansicrwydd gwleidyddol yma’n y DU a ledled y byd, yn golygu bod y portffolio’n parhau yn fregus i 
newidiadau sylweddol. 
 
Mae Rathbones yn cynhyrchu gwerthusiadau pob tri mis o bortffolio buddsoddi’r Gymdeithas, sy’n 
cynnwys adroddiadau ar newidiadau yn y rhagolygon economaidd yn fyd-eang ac yn y DU. Mae’r 
Pwyllgor Gwaith yn cydweithio’n agos gyda Rathbones ynglŷn â rheolaeth y portffolio. 
 
Cyfrifoldeb Ymddiriedolwyr 
Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i’r Ymddiriedolwyr baratoi datganiadau ariannol bob blwyddyn sy’n 
rhoi cyfrif gwir a chlir o weithgareddau’r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn a’i sefyllfa ariannol ar ei 
diwedd. Wrth baratoi’r cyfrifon hyn, mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr ddewis polisïau cyfrifo 
priodol a’u gweithredu’n gyson, ac i ddilyn safonau cyfrifo perthnasol, gan egluro unrhyw wyriad. 
Mae’n ofynnol iddyn nhw wneud dyfarniadau rhesymol a gofalus yn y materion hyn, i gadw 
cofnodion cyfrifo sy’n datgelu’n fanwl gywir ar unrhyw adeg safle ariannol y Gymdeithas, ac i 
gydymffurfio gyda chyfraith elusennol a gofynion cyfreithiol eraill. Maen nhw’n gyfrifol am 
warchod asedau’r Gymdeithas a chymryd camau rhesymol i rwystro a chanfod twyll. 
 
Paratowyd yr adroddiad hwn yn unol â’r polisïau cyfrifo a amlinellir yn y nodiadau i’r cyfrifon ac 
maen nhw’n cydymffurfio gyda chyfansoddiad yr elusen, Deddf Elusennau 2011 a Chyfrifo ac 
Adrodd gan Elusennau: Datganiad o Ymarfer a Gymeradwywyd (‘SORP’) sy’n berthnasol i 
elusennau sy’n paratoi eu cyfrifon yn unol â’r Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y DU a 
Gweriniaeth Iwerddon ac a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019. Cymeradwywyd y datganiadau 
ariannol drafft gan y Pwyllgor Gwaith ar 23 Awst 2021 ac fe’u cymeradwywyd yn ffurfiol gan yr 
Archwilydd Annibynnol, y gwelir ei adroddiad dros y dudalen. 
 
 

Julian Pitt (Cadeirydd)    Dyddiad: 2 Medi 2021 
 

Judith Bellis (Cyfrifydd)  Dyddiad: 2 Medi 2021 
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