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Rhagair gan Syr Peter Luff
Cadeirydd Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol 

Mae gwreiddiau’r gronfa, sydd bellach yn dathlu’r deugain, mewn 
cynllun tebyg a sefydlwyd gan Hugh Dalton yn syth ar ôl yr Ail Ryfel 
Byd. Ei diben yw creu coffâd parhaol o dreftadaeth i’r rheiny a 
aberthodd eu bywyd dros eu gwlad yn y rhyfel. Mae hyn yn rhoi rôl 
unigryw a phwysig wrth ddiogelu’r rhannau pwysicaf o dreftadaeth  
y genedl sydd, am ba reswm bynnag, mewn perygl o gael eu colli.

Eleni, yn agos at Ddiwrnod y Cadoediad, roedd hi’n braf cael cefnogi 
darlun Armistice Day gan Syr John Lavery, sy’n dangos dathliadau’r 
Cadoediad yn Hyde Park Corner. Mewn ffordd ddawnus, mae’r darlun 
yn cyfleu hapusrwydd a galar y diwrnod hwnnw, ac mae bellach yn 
gofeb addas yng nghasgliadau’r Amgueddfa Ryfel Ymerodrol. 

Ers 1980, rydym wedi cefnogi miloedd ar filoedd o brosiectau 
cadwraeth a chaffaeliadau brys, o dir ac adeiladau i ddogfennau, 
gwrthrychau a chelf. Yn 2018–19, cyllidwyd amrywiaeth eang o 
drysorau gennym, gan gynnwys Casgliad Whitehouse o ddeunydd 
John Ruskin, darn creadigol The Wollaston Family gan Hogarth, 
miniatur prin o’r 16eg ganrif sy’n dangos Armada Sbaen, Beibl 
Lyghfield cain o’r 13eg ganrif a phâr o lampau safonol Champagne  
a ddyluniwyd ar y cyd rhwng Salvador Dalí ac Edward James. 

Rydym wedi cefnogi’r celfyddydau gweledol yn sylweddol, ac wedi 
caffael darluniau sy’n amrywio o ddarlun mawreddog John Bellany, 
The Boat Builders, i olwg gain Spencer Gore o The West Pier, Brighton 
a champwaith Nainsukh o Guler, The Trumpeters. Yn ogystal â hynny, 
roedd yn braf gallu cefnogi’r fenter o brynu archif weledol Mervyn 
Peake, a fydd bellach yn cyd-fynd ag archif yr awdur a’r darlunydd o’i 
lawysgrifau yn y Llyfrgell Brydeinig. 

“Yn 2018–19, cyllidwyd amrywiaeth  
eang o drysorau gennym.”
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Yr hyn sy’n fwy anarferol i’r Gronfa yw ein bod wedi caffael dau 
eiddo treftadaeth nodedig eleni.

Mae Castell Gwrych, ger Abergele yng ngogledd Cymru, yn 
enghraifft drawiadol o ramantiaeth dechrau’r 19eg ganrif a’r 
darluniadwy. Bydd cymorth y Gronfa yn galluogi mynediad 
cyhoeddus parhaus i’r safle anhygoel hwn. 

Mae Ham Hill yng ngogledd Gwlad yr Haf wedi’i restru fel heneb 
hynafol am ei dreftadaeth ganoloesol, Rufeinig a neolithig, ac mae 
bellach wedi’i ddiogelu’n barhaol fel rhan o Barc Gwledig Ham Hill. 

Dyma rai o’r 15 o gaffaeliadau a gefnogwyd gennym eleni, a oedd  
i gyd o bwys i dreftadaeth y genedl ac o ddiddordeb eithriadol. 

Wrth i ni nesáu at 2019–20, gwelwn alw parhaus am gymorth gan 
sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig er mwyn eu helpu i gynnal 
mynediad cyhoeddus i rannau pwysig, ac amrywiol, o’r dreftadaeth 
genedlaethol. Heb gymorth hael y Trysorlys, ni fyddai hyn yn bosibl.

Ar ddechrau 2019, lansiwyd ein strategaeth gorfforaethol newydd, 
sy’n mynd i’r afael â’n gwaith dosbarthu i’r Loteri Genedlaethol a 
gwaith y Gronfa Goffa ei hun. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn cyflawni’r 
weledigaeth a nodir yn y cynllun hwnnw, gan arwain y cwmpas llawn 
o dreftadaeth ledled y DU gyfan mewn ffordd strategol. 

 
 
Syr Peter Luff
Cadeirydd CGDG 

“ Mae’r Gronfa yn chwarae rôl unigryw wrth 
ddiogelu’r rhannau pwysicaf o dreftadaeth  
y genedl sydd mewn perygl o gael eu colli.” 
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Prynu Beibl Lyghfield 
(the ‘Canterbury Trussel Bible’)
Eglwys Gadeiriol Caergaint 
£95,976

Rhoddodd y Gronfa £95,976 i Eglwys 
Gadeiriol Caergaint i’w helpu i 
ddychwelyd y Beibl rhagorol hwn o’r 
13eg ganrif i’w llyfrgell. Mae arysgrifau yn 
y Beibl ei hun yn awgrymu iddo fod yn 
rhan o gasgliad yr eglwys gadeiriol erbyn 
diwedd y 1200au. Fe’i symudwyd o’r 
eglwys tua 1540 yn dilyn y Diwygiad 
Protestannaidd, ond bellach mae wedi 
dychwelyd i’w gartref ar ôl 500 o 
flynyddoedd.

Armistice Day, November 11th, 1918,
Grosvenor Place, London gan Syr John Lavery
Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol 
£140,000

Dyfarnodd y Gronfa £140,000 i’r Amgueddfeydd 
Rhyfel Ymerodrol i’w helpu i ddiogelu’r darlun unigryw 
hwn o ddigwyddiad Diwrnod y Cadoediad ym 1911. 
Paentiodd Syr John Lavery’r olygfa hon o ffenestr hen 
Ysbyty Sant Siôr fel yr oedd ar y pryd yn Hyde Park 
Corner. Mae dehongliad llygad-dyst o lawenydd a 
gofid y diwrnod hwnnw bellach ar gael i’r cyhoedd ei 
weld mewn arddangosfa barhaol yn Amgueddfa Ryfel 
Ymerodrol Llundain.
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The Boat Builders gan John Bellany
Amgueddfa Forwrol yr Alban 
£95,000

Mae’r darlun mawr anhygoel hwn a 
baentiwyd gan John Bellany yn 1962 yn 
dangos golygfa sy’n gyfarwydd i’r artist 
o’i blentyndod: adeiladwyr cychod 
pysgota yn gweithio yn yr iard yn  
Port Seton. Bellach, mae’r deyrnged i 
ddoniau’r artist a hanes morwrol balch 
yr Alban i’w gweld yn Amgueddfa 
Forwrol yr Alban. 
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Prynu cloc môr pendil hydred Bruce-Oosterwijck 
Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban 
£36,000

Mae’r eitem anghyffredin hon bellach yng nghasgliadau 
Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban, diolch i grant 
gan y Gronfa. Y cloc môr, a wnaed yn 1662, oedd un 
o’r sawl ymgais cynharaf i ddatrys y broblem o gyfrifo 
hydred yn gywir ar y môr, ond nid oedd yn 
llwyddiannus yn y bôn. Fodd bynnag, fel enghraifft  
o soffistigeiddrwydd menter wyddonol a deallusol 
Albanaidd yn yr 17eg ganrif, mae’n rhagorol. 

Caffael The West Pier, Brighton 
gan Spencer Gore
Pafiliwn ac Amgueddfeydd Brenhinol 
£118,000

Arddangoswyd y darn allweddol o 
waith hwn gan Spencer Gore yn 
Brighton fel rhan o arddangosiad gan 
artistiaid o’r ysgol Avant-garde yn 1913. 
Rhoddodd y Gronfa grant i’r Pafiliwn ac 
Amgueddfeydd Brenhinol tuag at gaffael 
yr olygfa hanesyddol o Bier y Gorllewin 
yn Brighton, a gafodd ei losgi yn 2003. 
Caiff yr arddangosfa o ddarluniau ei 
rhannu gan ddwy amgueddfa leol, sef 
Amgueddfa Brighton ac Amgueddfa ac 
Oriel Gelf Hove. 
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Museum of the Near Future: Prynu Casgliad
Whitehouse Ruskin Collection
Prifysgol Caerhirfryn
£2,340,000

Cynrychiolaeth heb ei hail o waith John Ruskin (1819–
1900) yw’r casgliad hwn, sy’n cynnwys ei bapurau, ei 
gelfweithiau a’i lyfrau. Roedd y casgliad, ac yntau yn 
Llyfrgell Ruskin ym Mhrifysgol Caerhirfryn ers 1995, 
mewn perygl o gael ei werthu a’i wahanu; Llwyddwyd 
i’w gaffael yn sgil grant gwerth £2,340,000 gan y 
Gronfa a’i gadw yn yr arddangosfa i’r cyhoedd ei 
fwynhau yn Llyfrgell Ruskin. Mae’r caffaeliad hefyd yn 
galluogi Prifysgol Caerhirfryn i gynllunio a chynnal 
rhaglen estynedig o feithrin diddordeb y cyhoedd â’r 
archif, gan gysylltu cynulleidfaoedd newydd ac 
ehangach at weledigaeth ac etifeddiaeth Ruskin. 

Daguerreotype 1854 o 
Chamonix gan John Ruskin yn 
un o’r delweddau ffotograffig 
hysbys cynharaf o’r Alpau 



Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018–19 10

Caffaeliad archif weledol 
Mervyn Peake
Y Llyfrgell Brydeinig 

£90,000

Ar ôl caffael casgliad llawysgrifau 
Mervyn Peake yn 2010, prynodd y 
Llyfrgell Brydeinig y casgliad hwn o 
ddeunydd gweledol Peake gan 
ddefnyddio grant gan y Gronfa.  
Y canlyniad yw archif unedig sy’n 
dogfennu gwaith ffigwr allweddol ym 
maes celf a llenyddiaeth Brydeinig yn yr 
20fed ganrif. Er ei fod yn cael ei 
adnabod orau fel awdur y gyfres o dair 
nofel ffantasi gothig Gormenghast, prif 
allbwn creadigol Peake oedd dylunio, a 
gwnaeth ef ei hun yn glir mai ei gelf ef 
oedd wedi ysbrydoli ei ysgrifennu. O’r chwith i’r dde: Dyluniad llyfr 

gwreiddiol o Eira Wen o Grimm’s 
Household Tales, 1946; tudalen deitl 
Captain Slaughterboard Drops 
Anchor, 1939; a thri dyluniad o 
Treasure Island, 1949 
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Caffaeliad tir yn Ham Hill
Cyngor Dosbarth De Gwlad yr Haf 

£233,500

Dyfarnwyd £233,500 i Gyngor Dosbarth De Gwlad yr Haf i brynu 
73 erw o dir ym Mharc Gwledig Ham Hill, safle o bwysigrwydd mawr 
o ran astudio Prydain Ganoloesol, Rufeinig a Neolithig. Mae olion 
cartrefi ar y safle yn dyddio nôl i’r 37ain ganrif CC, gydag ymsefydlwyr 
yn cael eu denu at frig y bryn mawreddog, a gellir ychwanegu 
diddordeb daearegol ac ecolegol sylweddol at y gwerth hanesyddol 
hwn. Wrth ddod â’r tir o dan berchenogaeth gyhoeddus lawn, mae’r 
Gronfa wedi cyfrannu at waith cadwraeth y tir yn yr hirdymor a 
mwynhad parhaus ohono gan ymwelwyr y parc. 
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The Trumpeters gan Nainsukh
Yr Amgueddfa Brydeinig 
£110,000

Cafodd y llun bywiog ac anarferol hwn 
o grwp o gerddorion o’r India ei beintio 
gan y meistr mân-arluniwr Nainsukh o 
Guler, oddeutu 1740. Cafodd ei gludo i’r 
DU gan yr artist Winifred Nicholson, a 
ddywedodd bod y llun hynod hwn wedi 
dylanwadu ar ei gwaith arloesol gyda 
lliw. Ar ôl cael ei atal rhag cael ei allforio, 
cafodd ei gaffael gan yr Amgueddfa 
Brydeinig a bydd yn cael ei gadw fel 
darn o waith allweddol o fewn casgliad 
De Asia’r amgueddfa. 
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Achub The Wollaston Family gan Hogarth 
ar rany genedl 
Gwasanaeth Amgueddfeydd Dinas Caerlyr 
£393,575

Galluogodd ein grant Gwasanaeth Amgueddfeydd 
Dinas Caerlyr i gaffael The Wollaston Family gan 
William Hogarth. Wedi’i beintio yn 1730, mae’r gwaith 
yn un o ddarluniau ymddiddan mwyaf pwysig Hogarth, 
mewn arddull a sefydlodd fel un sy’n unigryw i Loegr. 
Mae’r paentiad wedi bod ar fenthyg i Gaerlyr ers 1943, 
ac yn ganolbwynt amlwg a phwysig yn Amgueddfa ac 
Oriel Gelf New Walk, ac mae’r caffaeliad hwn wedi 
sicrhau ei ddyfodol yno. Mae Amgueddfeydd Dinas 
Caerlyr yn bwriadu nodi eu perchenogaeth o’r 
paentiad drwy amryw o weithgareddau ymgysylltu 
newydd, gan ddatblygu naratif a phartneriaethau ffres 
sy’n canolbwyntio ar y paentiad. 
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Pâr o lampau safonol Champagne 
Amgueddfa Victoria ac Albert 
£200,000

Wedi’u cynllunio gan Salvador Dali ac 
Edward James ar gyfer cartref Edward 
James yn Sussex, gwerthwyd y lampau 
swrrealaidd unigryw hyn i brynwr o 
dramor mewn arwerthiant y llynedd. 
Ystyriwyd bod y lampau mor bwysig  
i dreftadaeth ddylunio’r DU felly 
gohiriwyd y broses o ganiatáu trwydded 
allforio er mwyn galluogi sefydliad 
Prydeinig i’w caffael. Gyda chymorth 
grant gan y Gronfa, llwyddodd y V&A 
i’w prynu ac maent bellach yn cael eu 
harddangos ochr yn ochr â soffa 
gwefusau coch enwog Dalí. 

Caffael Archif Granville 
Y Llyfrgell Brydeinig
£865,200

Mae Archif Granville yn cynnwys 
papurau’r teulu Leveson-Gower oedd 
yn amlwg yn wleidyddol, gan gynnwys 
gohebiaeth wleidyddol a phersonol 
arwyddocaol, sy’n cynnig darlun 
cynhwysfawr o hanes gwleidyddol a 
chymdeithasol Prydain yn y 18fed a’r 
19eg ganrif. Mae’r archif yn eithriadol o 
ran pwysigrwydd ac ystod yr ohebiaeth 
gan ddylanwadwyr gwleidyddol 
benywaidd, ac mae’n cynnig posibilrwydd 
i wneud darganfyddiadau newydd yn 
enwedig drwy brif obebiaeth Devonshire 
House a oedd yn anhygyrch yn flaenorol. 
Bydd y caffaeliad yn golygu y gellir 
catalogio’r archif yn llawn a galluogi 
mynediad i’r cyhoedd drwy Ystafelloedd 
Darllen ac orielau arddangos y Llyfrgell 
Brydeinig. 
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Miniatur o Armada Sbaen 
Amgueddfeydd Cenedlaethol 
Gogledd Iwerddon 
£115,000
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Dyfarnodd y Gronfa grant i Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Gogledd Iwerddon i ddiogelu dyfodol 
miniatur cist o oddeutu 1600 sy’n dangos Armada 
Sbaen, a gafodd ei atal rhag cael ei allforio gan fod 
perygl o’i golli o’r DU. Mae’r miniatur, o waith artist o’r 
Iseldiroedd, yn ddehongliad cynnar prin o’r Armada, 
sydd hefyd yn dangos Elizabeth I yn ailymgynnull ei 
milwyr yn Tilbury. Mae e hefyd yn bwysig fel enghraifft 

o’r genre paentio morol oedd yn dod i’r amlwg ar  
y pryd. Mae’r miniatur sydd newydd ei gaffael yn  
cyseinio’n gryf gyda chasgliadau Amgueddfeydd 
Cenedlaethol Gogledd Iwerddon, sy’n cynnwys 
eitemau o longddrylliadau dwy o longau’r Armada, 
wnaeth suddo ger arfordir Swydd Antrim ar ôl cael eu 
herlid o amgylch arfordir yr Alban gan longau Prydain 
a’r Iseldiroedd. 
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Caffael y portread o Dylan Thomas
gan Augustus John
Yr Oriel Portreadau Genedlaethol 
£94,800

Dyfarnwyd grant gwerth £94,800 i’r 
Oriel Portreadau Genedlaethol er 
mwyn iddi gaffael y portread hwn. 
Paentiwyd y portread yn 1937 gan 
gyfaill agos a chydwladwr Dylan, 
Augustus John. Mae’r portread bywiog  
a thosturiol hwn wedi cael ei fenthyg  
yn yr hirdymor gan yr oriel ers nifer  
o flynyddoedd ac mae bellach wedi 
ymuno â’i chasgliad parhaol. 

Sicrhau dyfodol Castell Gwrych 
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych 
£595,400

Llwyddodd ein grant i alluogi Ymddiriedolaeth 
Cadwraeth Castell Gwrych i gaffael Castell Gwrych 
ger Abergele yng ngogledd Cymru, a restrir fel adeilad 
Gradd I, heneb ddramatig mewn arddull rhamantiaeth 
a darluniadwy ar ddechrau’r 19eg ganrif, a oedd wedi 
mynd a’i phen iddi ac mewn cyflwr peryglus. Roedd  
yr ymddiriedolaeth wedi prydlesu rhan o’r castell, gan 
weithio i adfer y strwythur a’r gerddi, gan alluogi’r lle 
i gael ei agor i’r cyhoedd yn ddyddiol a chynnal 
digwyddiadau. Roedd dyfarniad y Gronfa wedi helpu’r 
ymddiriedolaeth i brynu safle’r castell i gyd, gan sicrhau 
ei ddyfodol a gwireddu gweledigaeth yr ymddiriedolaeth 
i adfer y castell a gwella mynediad i’r cyhoedd. 
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Adroddiad perfformiad 

Trosolwg

Diben – diben yr adroddiad perfformiad yw darparu 
gwybodaeth am Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, prif 
amcanion a strategaethau’r sefydliad a’r prif beryglon y 
mae’n eu hwynebu. Mae’r trosolwg yn rhoi gwybodaeth 
i’r defnyddiwr ddeall y Bwrdd, ei ddiben, y peryglon 
allweddol i gyflawni ei amcanion a sut mae wedi 
perfformio yn ystod y flwyddyn. Yn y dadansoddiad, 
mae’r Bwrdd yn adrodd ar ei fesurau perfformio 
mwyaf pwysig, gan gynnwys dadansoddiad sy’n 
defnyddio gwybodaeth ariannol o’r datganiadau ariannol.

Ein perfformiad yn 2018–19: Datganiad gan y Prif Weithredwr 
Roedd 2018–19 yn flwyddyn brysur a phwysig ar gyfer 
gwaith Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol  
(CGDG neu y Gronfa). 

Gwnaethom gwblhau’r gwaith oedd yn weddill ar 
raglen Cronfa Atgyweirio Toeon Mannau Addoli 
Rhestredig a ddechreuwyd yn 2014–15. Mae dros 900 
o fannau addoli wedi’u hatgyweirio a’u gwella ar hyd a 
lled y DU yn sgil buddsoddiad o dros £50miliwn. 

Mae gwaith parhaus ein tîm yn y Gronfa ar ein 
grantiau sylfaenol hefyd wedi helpu i ddiogelu dyfodol 
rhai eitemau treftadaeth hynod ar ledled y wlad a 
gwella mynediad y cyhoedd i’r darnau o dreftadaeth 
ryfeddol hyn. Mae ystod ac amrywiaeth ein grantiau 
yn ystod y flwyddyn yn dangos y gwerth unigryw y 
mae’r Gronfa yn ei gynnig i dreftadaeth y genedl. 

Roedd y rhain yn cynnwys:

•	Castell Gwrych yn Abergele, Gogledd Cymru  
 – enghraifft wych o blas castellog rhamantaidd 
•	Casgliad Whitehouse Ruskin sy’n cynnwys  
 llyfrgell, papurau a gwaith celf John Ruskin 
•	Cloc môr Bruce-Oosterwijck – ymgais o’r 17eg  
 ganrif gynnar i gyfrifo hydred a gynlluniwyd gan  
 Alexander Bruce 
•	Ham Hill, rhan o Ystad Shuldham Estate yng  
 Ngwlad yr Haf – treftadaeth hanesyddol,  
 amgylcheddol a naturiol eithriadol sy’n  
 cwmpasu canrifoedd o feddiannaeth 
•	  Paentiad Spencer Gore o The West Pier, Brighton fel 

enghraifft gynnar o’r arddull Avant-garde Saesneg 
O fis Ebrill 2018 ymlaen rydym wedi cymryd incwm 
ychwanegol gwerth oddeutu £810,000 y flwyddyn  
o’n cronfa gwaddol i’w hychwanegu at ein hincwm 
cymorth grant er mwyn darparu cyllid pellach ar gyfer 
y darnau treftadaeth eithriadol hyn. Mae hyn wedi 
gweithio mewn modd effeithiol yn ystod y flwyddyn,  
a lle bo modd, byddwn yn parhau â hyn yn y dyfodol. 

I gloi, gadewch imi ddiolch i’n staff yn y Gronfa. Maent 
yn gweithio mewn ffordd gywir a phroffesiynol iawn, 
yn gwbl ymrwymedig i waith y Gronfa ac maent yn 
darparu gwasanaeth eithriadol i dreftadaeth y genedl. 

Ein diben a’n gweithgareddau 
Mae’r Gronfa wedi’i sefydlu ac yn cael ei rheoli gan 
gorff corfforaethol a elwir yn Ymddiriedolwyr CGDG, 
sy’n cynnwys cadeirydd ac uchafswm o 14 o aelodau 
eraill sydd wedi’u penodi gan y Prif Weinidog. 
Sefydlwyd y Gronfa ar 1 Ebrill 1980 gan Ddeddf 
Treftadaeth Genedlaethol 1980 (‘Deddf 1980’) mewn 
olyniaeth i’r Gronfa Dir Genedlaethol, fel coffâd i’r 
rheiny sydd wedi rhoi eu bywydau ar gyfer y Deyrnas 
Unedig. Mae’n derbyn cymorth grant blynyddol gan y 
llywodraeth i’w galluogi i ddyfarnu grantiau. Cafodd 
pwerau a chyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr eu 
hymestyn gan ddarpariaethau Deddf y Loteri 
Genedlaethol ac ati 1993 (‘Deddf 1993’), Deddf 
Treftadaeth Genedlaethol 1997 (‘Deddf 1997’) a 
Deddf y Loteri Genedlaethol 1998. 

O dan Ddeddf 1993, daeth yr Ymddiriedolwyr yn 
gyfrifol hefyd am ddosbarthu’r gyfran honno o enillion 
y Loteri Genedlaethol a glustnodir i’r dreftadaeth. 
Rhaid i Ymddiriedolwyr y Gronfa baratoi cyfrifon ar 
wahân ar gyfer derbyn a dyrannu cymorth grant ac ar 
gyfer ei gweithrediad yn ddosbarthwr arian y Loteri 
Genedlaethol. Mae Ymddiriedolwyr wedi dewis 
cyfeirio at y cyllid fel y Gronfa ar gyfer symiau a 
ddyrannwyd o dan ddarpariaethau Deddf 1980 ac fel 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (a elwir yn 
Gronfa Dreftadaeth y Loteri neu HLF gynt) ar gyfer y 
derbyniadau o dan ddarpariaethau Deddf 1993. 

O dan adrannau 3 a 3a Deddf 1980, gall Ymddiriedolwyr 
wneud grantiau a benthyciadau allan o’r Gronfa at 
ddiben cael, cynnal neu ddiogelu:

 i) unrhyw dir, adeilad neu strwythur sydd, ym marn  
  yr Ymddiriedolwyr, o ddiddordeb golygfaol,  
  hanesyddol, esthetig, pensaernïol, archaeolegol  
  neu wyddonol eithriadol 

 ii) unrhyw wrthrych sydd, yn eu barn hwy, o  
  ddiddordeb hanesyddol, artistig neu wyddonol  
  eithriadol 

 iii) unrhyw gasgliad neu grwp o wrthrychau, sy’n  
  gasgliad neu grwp sydd yn ei gyfanrwydd o  
  ddiddordeb hanesyddol, artistig neu wyddonol  
  eithriadol yn eu barn hwy

Mae adran 4 Deddf 1980 (fel y’i diwygiwyd) yn ymestyn 
pwerau’r Ymddiriedolwyr i wella arddangosiad eitemau 
o ddiddordeb eithriadol i’r dreftadaeth genedlaethol 
drwy roi cymorth ariannol i adeiladu, trawsnewid neu 
wella unrhyw adeilad er mwyn darparu cyfleusterau a 
gynllunnir i hyrwyddo mwynhad y cyhoedd neu 
ddatblygu gwybodaeth y cyhoedd. 

O dan Ddeddf 1980 (fel y’i diwygiwyd) a Deddf 1997, 
gall yr Ymddiriedolwyr bellach gynorthwyo hefyd â 
phrosiectau sy’n anelu at gynyddu dealltwriaeth a 
mwynhad y cyhoedd o’r dreftadaeth ac anelu at 
ddehongli a chofnodi agweddau pwysig ar hanes, hanes 
naturiol a thirwedd y genedl. Mae’r Ymddiriedolwyr yn 
defnyddio’r hawliau estynedig hyn yn bennaf mewn 
cysylltiad â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. 
Cred yr Ymddiriedolwyr fod gan y Gronfa rôl hanfodol 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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fel rhagfur canolog yn amddiffyniad y genedl o eitemau 
o bwysigrwydd eithriadol y genedl sydd mewn perygl. 
Bydd yr Ymddiriedolwyr yn parhau i ddefnyddio’r 
adnoddau a ddarperir gan y llywodraeth, yn ogystal  
ag adnoddau o’i gronfa waddol, i gynnig cefnogaeth 
ariannol fel cronfa cyfle olaf ar gyfer caffael, diogelu a 
chynnal a chadw treftadaeth sydd mewn perygl o gael 
ei dinistrio neu ei cholli. 

Ein materion a’n risgiau allweddol 
Ein risg barhaus yw’r cydbwysedd rhwng y galw am 
grantiau gan y Gronfa a’r gyllideb gyfyngedig sydd ar 
gael gennym (oddeutu £5.6miliwn). Rydym yn rheoli’r 
risg honno drwy flaenoriaethu grantiau’n effeithiol, 
drwy asesu ceisiadau mewn modd beirniadol a lle bo’n 
briodol, rydym yn cyfeirio’r rhain tuag at ein ffrydiau 
cyllid gan y Loteri Genedlaethol. Mae’r £810,000 
ychwanegol o’n cronfa gwaddol hefyd  
yn helpu i reoli’r risg honno. 

Yn olaf, mae ein cronfa waddol, sydd wedi’i buddsoddi 
yng Nghronfa Elusen Aml-Ased Cazenove, yn agored i 
risgiau buddsoddi ac felly gallai ddioddef yn sgil ymadawiad 
y DU o’r Undeb Ewropeaidd. Mae gennym ddull rheoli 
risgiau buddsoddiad darbodus y cytunwyd arno gan 
ein Rheolwr Buddsoddi sy’n nodi amrywiaeth o 
fuddsoddiadau sydd hefyd yn adlewyrchu’r sefyllfa 
bresennol. Mae ein Panel Buddsoddi arbenigol yn 
parhau i ddarparu cyngor a dyfarniadau asesu risg 
mewn perthynas â hyn. 

Sail busnes gweithredol 
Paratowyd y cyfrifon ar sail busnes gweithredol. Y 
rheswm am hyn yw bod asedau wedi bod yn sylweddol 
uwch na’r rhwymedigaethau ar ddyddiad y datganiad 
o’r sefyllfa ariannol, ac am fod yr Ymddiriedolwyr wedi 
gosod cyllid dyfarnu grantiau ar gyfer 2019–20 na 
ddisgwylir iddi newid y sefyllfa honno. Nid oes gan y 
Bwrdd unrhyw reswm i gredu na fydd y Gronfa yn 
parhau i weithredu am gryn amser eto. 

Crynodeb o berfformiad 
Mae graddau gwaith y Gronfa Goffa yn golygu nad oes 
gennym lawer o ddangosyddion perfformiad allweddol 
ar dudalen 24. Roedd ein dangosydd mwyaf 
arwyddocaol fel a ganlyn: 

Dangosydd (ar gyfer dyfarniadau safonol yn unig)  Canlyniad yn 2018–19 

Bydd costau’r Gronfa o dan  Heb eu bodloni 
 5% o’r cymorth grant (5.6%) 

Mae’n siom amlwg nad ydym wedi cwrdd â’r targed a 
osodwyd gan Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon. Fodd bynnag, roeddem yn sefydliad 
gwahanol pan osodwyd y targed nifer o flynyddoedd 
yn ôl; cyn ein bod yn gallu dehongli effaith y rhaglen 
Mannau Addoli Rhestredig yn llawn ar ein costau a 
chyn ailstrwythuro’r sefydliad. Yn ogystal, cafodd ein 
cymorth grant eleni ei ostwng mewn modd artiffisial 
oherwydd ein bod yn gorfod dychwelyd rhywfaint  
o arian y Gronfa Atgyweirio Toeon Mannau Addoli 
Rhestredig oedd yn weddill pan ddaeth y rhaglen i 
ben. Wrth ddefnyddio ein lefel cymorth grant arferol 

(£5miliwn), mae canran y gost yn gostwng i 5.2%. Os 
byddwn yn cynnwys ein holl incwm yn y cyfrifiad, mae’r 
canran o fewn y targed, sef 4.4%. Bydd effaith elfennau 
penodol o’r strategaeth gorfforaethol yn cael effaith 
yn y tymor byr ar ein costau sylfaenol. Mae’r strategaeth 
yn edrych y tu hwnt i’n gweithgareddau cymorth grant 
traddodiadol a gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol ac, wrth i ni archwilio meysydd eraill, 
mae’n bosibl y bydd cynnydd dros dro yn ein costau. 
Byddwn yn ceisio ymgorffori hyn yn ein trafodaethau 
gyda’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon mewn cytundeb rheoli diwygiedig pan 
fydd yr un presennol yn cael ei adnewyddu yn 2020. 

Dadansoddiad o berfformiad

Derbyniodd CGDG 15 o geisiadau, gyda phob un  
yn cael ei ariannu gan ymddiriedolwyr a oedd yn 
gyfanswm o £5,522,451. Eleni, fel yn y gorffennol, mae’r 
Gronfa wedi cefnogi’r gwaith o gaffael amrywiaeth 
eang o dreftadaeth bwysig ac arwyddocaol ar draws 
pedair cenedl y Deyrnas Unedig. 

Sefydlwyd y Gronfa fel coffâd parhaol i’r rheiny a 
gollodd eu bywydau dros y wlad hon. Ar y sail honno, 
mae’r Gronfa yn gallu helpu i brynu unrhyw beth sydd 
o bwysigrwydd eithriadol i dreftadaeth genedlaethol ac 
sydd naill ai mewn perygl neu sydd o gymeriad cofiadwy. 
O ran y categori olaf, llwyddodd yr Amgueddfeydd 
Rhyfel Ymerodrol i gaffael paentiad Armistice Day 
November 11th, 1918, Grosvenor Place, London gan  
Syr John Lavery. Cafodd ei beintio ar Ddiwrnod y 
Cadoediad 1918, o ffenestr ar un o loriau uchaf Ysbyty 
St George (Gwesty Lanesborough erbyn hyn). Mae’n 
dangos Bwa Wellington yn Hyde Park Corner yng 
nghanol Llundain ac mae’n darlunio’r dathliadau 
ynghylch y Cadoediad fel y’i tystiwyd gan Lavery. 

Mae’r Gronfa yn parhau i gefnogi’r gwaith o gadw 
treftadaeth ragorol yn y DU trwy gynnig cymorth 
grantiau ar gyfer eitemau sydd o dan drwydded 
gohirio allforion. Llwyddodd Yr Amgueddfa Brydeinig  
i gaffael The Trumpeters gan Nainsukh of Guler. Mae’r 
paentiad hwn yn dylunio grwp o gerddorion ac mae’n 
gynrychioliad anarferol o berfformiad cerddorol 
Indiaidd yn y 18fed ganrif. Cafodd ei brynu gan yr 
artist Winifred Nicholson oddeutu 1920 pan oedd  
yng nghwmni ei thad a oedd yn wleidydd ar ymweliad 
gwaith i India. Cafodd Amgueddfeydd Cenedlaethol 
Gogledd Iwerddon miniatur cist yn dangos Armada 
Sbaen yn dyddio nôl i oddeutu 1600–05. Mae’n 
ddarlun cynnar a phrin o’r Armada ac mae’n enghraifft 
gynnar o’r genre paentio morol oedd yn dod i’r amlwg 
ar y pryd. Y drydedd eitem oedd pâr o lampau safonol 
Champagne gan Edward James a Salvador Dalí ar gyfer 
Amgueddfa Victoria ac Albert. Roedd y lampau yn 
rhan o gynllun swrrealaidd Monkton House yng 
Ngorllewin Sussex yn wreiddiol a bydd yr amgueddfa 
yn eu dangos yn ei horiel ar gyfer yr 20fed ganrif ochr 
yn ochr â darn arall a wnaed ar y cyd gan James/Dalí, 
soffa gwefusau Mae West, ac enghreifftiau eraill o 
ddodrefn swrrealaidd sydd yn ei chasgliadau. 
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Rydym yn parhau i ariannu’r gwaith o gaffael 
treftadaeth archifol a llenyddol o bwys. Derbyniodd y 
Llyfrgell Brydeinig ddau ddyfarniad eleni. Roedd y cyntaf 
ar gyfer Archif Granville, sy’n cynnwys casgliad pedair 
cenhedlaeth o deulu Leveson-Gower a oedd yn amlwg 
yn wleidyddol trwy gydol y 18fed a’r 19eg ganrif. Roedd 
yr ail ddyfarniad ar gyfer casgliad Mervyn Peake o 
ddyluniadau, paentiadau a brasluniau. Daeth hyn â’i 
waith artistig ynghyd â’i archif lenyddol, a brynodd y 
llyfrgell yn 2010 gan olygu bod gan y llyfrgell yr archif 
fwyaf a mwyaf cyflawn o allbwn Peake. Y trydydd archif 
yw Casgliad Whitehouse Ruskin a gafaeliwyd ar gyfer 
Prifysgol Caerhirfryn. Roedd y casgliad yn cael ei 
drosglwyddo i Lyfrgell Ruskin yn y Brifysgol, ac roedd yn 
cynnwys llyfrgell, papurau, a gwaith celf gan John Ruskin. 
Casglwyd y casgliad gan John Howard Whitehouse, 
sylfaenydd Ysgol Bembridge ar Ynys Wyth, addysgwr, 
Aelod Seneddol Rhyddfrydol ac un o ddisgyblion Ruskin. 

Yr eitem olaf o dreftadaeth lenyddol yw Beibl 
Lyghfield a enwyd ar ôl mynach o Eglwys Gadeiriol 
Caergaint yn y 16eg ganrif a oedd yn berchen arno’n 
flaenorol. Ysgrifennwyd y gyfrol hon, sy’n cynnwys  
690 tudalen, ar ddiwedd y 13eg ganrif ar femrwn neu 
felwm o ansawdd uchel a hwn ydy’r unig Feibl cyflawn 
yng nghasgliad llyfrau canoloesol yn yr eglwys gadeiriol. 
Dyma’r enghraifft orau o lyfr addurnedig cyflawn  
o’r casgliad a bydd yn cael ei ddangos yn yr ardal 
arddangos newydd yn yr eglwys gadeiriol fel rhan o 
brosiect Taith Caergaint. 

Gwnaethom gyllido nifer o weithiau celf eleni. Gwnaeth 
y Pafiliwn ac Amgueddfeydd Brenhinol gaffael The West 
Pier, Brighton gan Spencer Gore. Bydd yn cael ei 
arddangos yn Amgueddfeydd Brighton a Hove o fewn 
cyd-destun darnau o waith gan Grwp Camden Town 
a rhan o gasgliad y grwp o gynrychioliadau o lan y  
môr mewn cyfryngau gwahanol. Llwyddodd yr Oriel 
Portreadau Genedlaethol i sicrhau portread o’r bardd 
Dylan Thomas gan Augustus John a oedd wedi bod ar 
fenthyg i’r oriel ers dros 20 mlynedd. Bydd yn parhau i 
gael ei arddangos yn orielau’r 20fed ganrif sydd newydd 
gael eu hadnewyddu. Llwyddodd Gwasanaeth 
Amgueddfeydd Dinas Caerlyr i gaffael The Wollaston 
Family gan William Hogarth. Roedd y paentiad ar 
fenthyciad hirdymor i Gaerlyr a chynigodd y gwerthwr 
y gwaith drwy’r cynllun Derbyn yn Lle Treth. Mae’r 
paentiad yn un o ddarnau trafod mwyaf pwysig Hogarth 
a chafodd ei gomisiynu gan William Wollaston, ac yna’i 
basio i lawr trwy deulu Wollaston o un genhedlaeth i’r 
llall. Yn olaf, caffaeliodd Amgueddfa Forwrol yr Alban 
The Boat Builders sy’n cael ei ystyried yn un o’r 
gweithiau gorau gan John Bellany, sef un o’r artistiaid 
uchaf ei barch o’r Alban. Mae’r paentiad, a grëwyd yn 
gynnar yng ngyrfa Bellany, o ddiddordeb eithriadol gan 
ei fod yn dehongli treftadaeth adeiladu cychod yr Alban. 

Hefyd, gwnaethom helpu Amgueddfeydd Cenedlaethol 
yr Alban i brynu cloc môr o’r 17eg ganrif. Roedd y cloc 
hwn yn ymgais cynnar i ddatrys y broblem o gyfrifo 
hydred yn gywir ar y môr. Cafodd ei gynllunio gan 
Alexander Bruce, gwyddonydd o’r Alban, mewn 

cydweithrediad â dyfeisiwr y cloc pendil, Christiaan 
Huygens. Mae’n un o’r offerynnau gwyddonol cynharaf 
a ddyfeisiwyd gan Albanwr sydd wedi goroesi ac felly 
mae o bwysigrwydd eithriadol i hanes a gwyddoniaeth 
yn yr Alban. 

Ochr yn ochr â’r dreftadaeth gludadwy rydym wedi’i 
chefnogi, gwnaethom helpu Ymddiriedolaeth Cadwraeth 
Castell Gwrych i brynu Castell Gwrych, ger Abergele 
yng ngogledd Cymru. Mae’r castell a restrir fel Gradd I 
yn wedi mynd â’i ben iddo ac roedd mewn perygl o 
ddirywiad naturiol. Ystyrir bod y castell a’i leoliad yn un 
o’r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth ddarluniadwy 
ym Mhrydain. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn creu 
cynlluniau i adnewyddu’r castell a’r 250 erw o dir parc 
a choetir. Prynwyd bryngaer o’r Oes Haearn yn Ham 
Hill gan Gyngor Dosbarth De Gwlad yr Haf. Mae’r 73 
erw o dir Ystad Shuldham ym Mharc Gwledig Ham 
Hill yn ffurfio cyfran o heneb hynafol gofrestredig. Mae 
ganddo le arwyddocaol o fewn hanes cenedlaethol a 
lleol ar ôl i’r safle gael ei feddiannu ers yr Oes Efydd, 
gydag aneddiadau ac amddiffynfeydd sylweddol yn 
ystod yr Oes Haearn, a thystiolaeth o feddiannaeth 
Rufeinig yn ddiweddarach. 

Cwblhawyd gwaith Cronfa Atgyweirio Toeon Mannau 
Addoli Rhestredig y gwnaethom ei ddechrau yn 2014–15. 
Ar ran y llywodraeth, rydym wedi buddsoddi mwy na 
£53miliwn mewn 907 o fannau addoli ledled y DU 
dros y pedair blynedd diwethaf. Gwnaed y taliad olaf 
ym mis Gorffennaf 2018 pan gafodd y gwaith ar y 
prosiect olaf ei gwblhau. Roeddem yn fodlon iawn â’r 
taliad gwariant olaf a lwyddodd i wneud y mwyaf o’r 
arian a oedd yn mynd yn uniongyrchol i’r mannau addoli. 

Cynhaliwyd dwy rownd o’r Gronfa Atgyweirio Toeon 
Mannau Addoli Rhestredig. Gwnaethom gomisiynu 
ymgynghorwyr allanol i werthuso’r rownd cyllido 
gyntaf a gwnaethom gynnal adolygiad mewnol ein  
hun ar gyfer yr ail rownd. Roedd yr adborth ynglyn â’r 
rhaglen yn gadarnhaol iawn a gwnaeth ein hymgeiswyr 
sylwadau ynghylch yr effaith a gafodd yr arian ar 
sicrhau bod eu hadeiladau yn gallu gwrthsefyll gwynt  
a dwr; am y sgiliau a’r hyder roeddynt wedi’u meithrin 
o ganlyniad i ymgymryd â’u prosiectau; ac ar ansawdd 
y rhaglen a’r staff a’i cyflawnodd. 

Dangosir rhestr o’r grantiau sylfaenol a ddyfarnwyd  
ar dudalen 23. Cyfanswm y grantiau a ddyfarnwyd 
oedd £5.5miliwn. Ni wnaed dyfarniadau pellach o dan 
y Gronfa Atgyweirio Toeon Mannau Addoli Rhestredig 
gan fod y cynllun yn dod i ben. Bydd y rheini wnaeth 
ddarllen adroddiad y llynedd yn cofio ein bod wedi 
creu darpariaeth ar gyfer dyfarniadau nad oeddem 
wedi disgwyl eu talu – gan fod derbynwyr grant yn 
araf yn ymgeisio. Fodd bynnag, wrth i’r cynllun ddod 
i’w derfyn, cafwyd nifer o geisiadau am daliadau. 
Dangosodd hyn bod ein darpariaeth yn rhy besimistaidd 
– ac arweiniodd ein ffigur dad-ymrwymiadau net at 
gynnydd mewn rhwymedigaethau grant o ganlyniad i 
hyn yn hytrach na’r gostyngiad mwy arferol; mae 
nodyn 13 yn datgelu’r rhifau.

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Gwnaethom dderbyn cymorth grant net gwerth 
£4.63miliwn yn ystod y flwyddyn (2017–18: £12.46miliwn). 
£5miliwn oedd ein grant blynyddol safonol, ond, yn 
wahanol i’r arfer, gwnaethom dalu nôl rhywfaint o’r 
arian i’n hadran noddi. Rhoddwyd £371,000 nôl i’r 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
sy’n cynrychioli arian nad oedd ei angen gan raglen y 
Mannau Addoli Rhestredig. Gwnaethom dderbyn y 
cyllid hwn yn 2017–18 i gefnogi taliadau grant y Mannau 
Addoli Rhestredig wnaeth barhau hyd at eleni. 

Er bod gweithgaredd Cronfa Atgyweirio Toeon 
Mannau Addoli Rhestredig wedi dod i ben, prin fu’r 
effaith ar ein diffyg gweithredol yr adroddwyd amdano, 
a ostyngodd £0.1miliwn i £6.3miliwn. Fel y soniwyd 
uchod, ni roddwyd dyfarniadau pellach o’r Gronfa 
Atgyweirio Toeon Mannau Addoli Rhestredig. 
Gostyngodd gwerth ein dyfarniadau safonol ychydig  
o £5.7miliwn i £5.5miliwn, ond chwyddwyd ffigur y 
llynedd yn sgil rhodd untro gan Awdurdod Gweithredol 
Gogledd Iwerddon. Mewn gwirionedd, cododd lefel y 
dyfarniadau safonol ychydig gan £10,000. 

Er gwaetha’r diffyg gweithredol a nodwyd, roedd 
gennym dros £46miliwn o asedau net ar ddiwedd  
y flwyddyn; er bod £17miliwn o hwn yn perthyn i’r 
gwarged sydd heb ei wireddu o ran gwerth y gronfa 
waddol. Rydym wedi trosglwyddo rhywfaint o’r 
unedau buddsoddi yn ein cronfa waddol o gynnydd 
cyfalaf i gynhyrchiad incwm. Mae hyn wedi cynhyrchu 
oddeutu £800,000 yn ystod y flwyddyn gan ein 
galluogi i gynyddu ein cyllideb dyfarnu grantiau. Mae’r 
llywodraeth wedi dechrau ei hadolygiad o wariant 

– mae’r un presennol yn dod i ben flwyddyn nesaf – a 
byddwn yn pwyso am gynnydd yn ein grant sydd wedi 
aros yn yr unfan am nifer o flynyddoedd. 

Ar yr un pryd y gwnaeth lefelau ein hincwm nad yw’n 
gymorth grant godi, gostyngodd ein costau gweinyddol 
wrth i’r Gronfa Atgyweirio Toeon Mannau Addoli 
Rhestredig ddod i ben. Roedd lefel net costau yn uwch 
na lefel net ein cymorth grant felly gostyngodd gwerth 
ein cronfeydd wrth gefn ychydig o £29.6miliwn i 
£28.8miliwn. 

Cynyddodd enillion y gronfa waddol yn ystod y flwyddyn 
gwerth 4.1%. Cynyddodd y gyfradd enillion o’i gymharu 
â’r 1.1% a gafwyd y llynedd ac roedd yn well na’r hyn y 
gwnaethom gyflawni trwy ein cyfrifon banc. Yn amlwg, 
tra bod ein rheolwyr buddsoddi yn defnyddio eu 
harbenigedd, y prif ddylanwad ar enillion yw perfformiad 
marchnadoedd stoc y byd, sydd wedi cael blwyddyn 
dda. Roedd polisi buddsoddi’r gronfa waddol wedi 
gweld cynnydd cyfalaf yn unig, ond ar ôl blynyddoedd 
o enillion da mae gan y gronfa waddol gwerth uwch 
nawr na’r lefel targedig. Felly penderfynwyd cymryd 
rhywfaint o’r gwerth allan o’r gwaddol drwy newid 
rhai o’r unedau cyfalaf i unedau incwm. Arweiniodd 
hyn at incwm uwch i ni sy’n debygol o arwain at 
gynnydd cyfalaf is yn y dyfodol. Roeddem wedi anelu 
at godi £750,000 o’r newid hwn mewn polisi, ond 
roedd amodau bywiog y farchnad yn golygu bod mwy 
na £800,000 wedi’i godi. 

Gostyngodd ffigurau arian parod yn sylweddol yn ystod 
y flwyddyn, gan orffen £2.1miliwn i lawr o’r £7miliwn 
ar ddechrau’r flwyddyn. Roedd gwerth y grantiau a 

Caffaeliad  Ymgeisydd Dyfarniad

Armistice Day, November 11th, 1918,  Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol £140,000
Grosvenor Place, London gan Syr John Lavery
Cloc môr Bruce-Oosterwijck  Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban £36,000
Lampau safonol Champagne  Amgueddfa Victoria ac Albert £200,000
Portread o Dylan Thomas gan Augustus John  Yr Oriel Portreadau Genedlaethol  £94,800
Archif Granville  Y Llyfrgell Brydeinig £865,200
Castell Gwrych  Ymddiriedolaeth Cadwraeth  £595,400
  Castell Gwrych  
Ham Hill Cyngor Dosbarth De Gwlad yr Haf £233,500
Beibl Lyghfield (the ‘Canterbury Trussel Bible’) Eglwys Gadeiriol Caergaint £95,976
Archif weledol Mervyn Peake  Y Llyfrgell Brydeinig £90,000
Miniatur o Armada Sbaen Amgueddfeydd Cenedlaethol  £115,000
  Gogledd Iwerddon 
The Boat Builders gan John Bellany Amgueddfa Forwrol yr Alban £95,000
The Trumpeters gan Nainsukh Yr Amgueddfa Brydeinig £110,000
The West Pier, Brighton gan Spencer Gore Pafiliwn ac Amgueddfeydd Brenhinol £118,000
Casgliad Whitehouse Ruskin  Prifysgol Caerhirfryn £2,340,000
The Wollaston Family gan William Hogarth Gwasanaeth Amgueddfeydd  £393,575
  Dinas Caerlyr  
Cyfanswm y grantiau safonol a ddyfarnwyd  £5,522,451
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dalwyd yn y flwyddyn wedi codi o £8.9miliwn i 
£10.2miliwn gan adlewyrchu’r don hwyr o daliadau  
ar gyfer Mannau Addoli Rhestredig (£2.5miliwn) yn 
ogystal â’r lefel uchel o rwymedigaethau grant nad 
oeddynt wedi’u talu ar 31 Mawrth 2018 (£5.3miliwn)  
a dalwyd allan yn ystod 2018–19. 

Dangosyddion perfformiad allweddol 
Mae ymddiriedolwyr yn cydnabod y dylai’r Gronfa 
ymdrechu i gyflawni perfformiad uchel yn ei 
gweithgareddau. I’r diben hwn, mae tri dangosydd 
perfformiad yn ein cytundeb cyllido cyfredol â’r Adran 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (yn ogystal 
â’r dangosydd effeithlonrwydd gweinyddol a nodwyd 
uchod). Mae’r dangosyddion hyn yn cwmpasu’r agweddau 
mwyaf pwysig ar wasanaeth cwsmeriaid – cyflymder 
prosesu cais am grant; cyflymder prosesu cais am daliad 
grant; a chyflymder cyhoeddi penderfyniadau ar ein gwefan. 
Mae’r Gronfa yn cyflawni’r rhan fwyaf o’i thargedau ac 
felly’n dangos gwasanaeth effeithiol i’n hymgeiswyr a’r 
rhai sy’n derbyn grantiau (gweler y tabl isod). 

Symiau sy’n daladwy 
Mae’r Gronfa yn cydymffurfio â’r safon lywodraeth-
gyfan ar dalu biliau, a Rheoliadau Contractau 
Cyhoeddus 2015, sy’n datgan y dylid talu pob bil dilys 
ymhen 30 niwrnod. Yn 2018–19 oed cyfartalog yr 
anfonebau a dalwyd oedd chwe diwrnod gwaith 
(2017–18: pum niwrnod gwaith). Talwyd dros 96% o 
anfonebau ymhen 30 niwrnod calendr (2017–18: 96%). 

Ffordd arall o fesur ein hymrwymiad i dalu cyflenwyr 
yw’r gymhareb diwrnodau credydwyr – sef cymhareb y 
symiau masnach sy’n daladwy ar ddiwedd y flwyddyn i 
gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod y flwyddyn 
wedi’i mynegi yn nhermau diwrnodau calendr. Ar 31 
Mawrth 2019, y ffigur oedd 35 diwrnod (2017–18: 30 
diwrnod). Mae’r ffigur yn uwch o lawer ar ddiwedd y 
flwyddyn nag ar adegau eraill o’r flwyddyn am ein bod 
yn annog cyflenwyr i gyflwyno’u hanfonebau cyn i’r 
flwyddyn ddod i ben. 

Polisïau amgylcheddol ac adrodd ar gynaliadwyedd 
Mae Trysorlys Ei Mawrhydi yn mynnu bod holl  
gyrff y sector cyhoeddus yn cynhyrchu adroddiad 
cynaliadwyedd blynyddol. Nid yw’r broses o grynhoi’r 
data hwn yn un fanwl gywir yn anffodus. Er enghraifft, 
ychydig iawn o landlordiaid ein 10 o swyddfeydd 
rhanbarthol a gwledig sy’n barod i ddarparu ffigurau i 
ni ar gyfer oriau cilowat o nwy neu drydan a 
ddefnyddiwyd, ac nid ydynt ychwaith yn gallu bilio’n 
ddigon cyflym ar ddiwedd y flwyddyn i ddarparu 
ffigurau mewn pryd ar gyfer cynhyrchu’r cyfrifon 
diwedd blwyddyn. At hynny, ein polisi presennol yw 
dod â’n deiliadaethau eiddo prydles i ben a newid i 
swyddfeydd â gwasanaeth hyblyg. Bydd hyn yn ein 
galluogi i ddod yn fwy ystwyth yn yr ystyr y gallwn 
agor swyddfeydd llai o faint mewn nifer fwy o 
leoliadau gan ddod â ni’n agosach at ein cwsmeriaid. 
Fodd bynnag, nid yw’n ymarferol nac yn briodol i 
weithredwyr swyddfeydd â gwasanaeth roi gwybod 
am ddefnydd o bwer i’w cwsmeriaid ar sail na ellir ei 
gefnogi. Mae hyn yn golygu bod rhaid i ni ddefnyddio 
amcangyfrifon ar gyfer y rhan fwyaf o’r swyddfeydd. 

Mae’r ail dabl (ar dudalen 25) yn cynnwys data ar  
sail swyddi cyfwerth ag amser llawn, h.y. y defnydd  
ar gyfer pob aelod o staff. Fodd bynnag, gan ein bod 
hefyd yn cynnwys allyriadau a berir gan y rhai nad 
ydynt yn aelodau o staff, e.e. Ymddiriedolwyr, aelodau 
pwyllgor a rhai cyflenwyr, mae’n anodd cefnogi 
cymharu rhai o’r niferoedd hyn, dros y blynyddoedd  
a gyda sefydliadau eraill. Yn olaf, mae’r ffactorau trosi  
a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfwerth carbon deuocsid ein 
hallyriadau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. 

Nid yw’r Ymddiriedolwyr yn gweld fawr o bwynt 
dyrannu adroddiadau cynaliadwyedd rhwng eu 
gweithgareddau cymorth grant a’u gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. O ganlyniad, 
mae’r wybodaeth isod yn cwmpasu holl 
weithgareddau’r Gronfa. 

Dangosyddion perfformiad allweddol fesul blwyddyn 
 Targed 2018–19 2017–18 2016–17 2015–16 2014–15 2013–14

Amseroedd prosesu ceisiadau  
(misoedd)  
 – ceisiadau brys  3 0.6 1.2 1.0 0.9 0.7 1.3 
 – ceisiadau nad ydynt  6 0.7 2.3 4.7 0.9 1.4 2.2 
  yn rhai brys
Cyhoeddi penderfyniadau  
(diwrnodau gwaith)  
 – cyhoeddi penderfyniadau  
  ar y wefan   14 14 20 20 20 10 10
Taliad grant (nifer y diwrnodau  
gwaith ar ôl y cais am daliad)  
 – Grantiau safonol  15 11 8 2 4 3 5 
 – Cronfa Atgyweirio Toeon  
  Mannau Addoli Rhestredig 10 3 4 5 2 amh amh

Golygodd newid yn ein system o lanlwytho penderfyniadau i’n gwefan yn 2015–16 nad oeddem yn gallu bodloni’r targed a osodwyd ar ein cyfer mwyach  
yn ein cytundeb rheoli gyda’r Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Bydd y dangosyddion a’r targedau uchod yn parhau yn 2019–20 ac eithrio targed taliadau grant y Gronfa Atgyweirio Toeon Mannau Addoli Rhestredig.

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Crynodeb o berfformiad 
Mae ein hallyriadau nwyon ty gwydr wedi gostwng 
ychydig yn 2018–19 ar sail gros, a hefyd wrth edrych 
ar y rhifau ar sail gyfwerth ag amser llawn. 

Dim ond dros un o’r adeiladau y mae’n gweithio 
ynddo y mae gan y Gronfa reolaeth drosto, sef ei 
bencadlys yn Holbein Place yn Llundain. Yn 2010–11, 
fe wnaethom newid yr oeryddion ar gyfer y system 
aerdymheru a’r boeleri nwy 25 mlwydd oed ar gyfer 
gwresogi, a gosod goleuadau a reolir gan synwyryddion 
sy’n sensitif i symudiadau a golau dydd. Ar ôl gwneud 
gwaith ailosod mor fawr, nid oes llawer o le i leihau 
allyriadau nwyon ty gwydr ymhellach yn yr unig 
swyddfa a reolwn. Yn benodol, ni fyddem yn ystyried 
unrhyw wariant sylweddol ar gyfer buddion hirdymor 
hyd nes ein bod wedi adnewyddu ein prydles yn 
Holbein Place. Mae adolygiad o’r rhent i’w gynnal yn 
2019. Rydym wedi rhoi rhybudd a byddwn yn symud  
i eiddo sydd lawer yn llai yn ystod haf 2019. 

Yn y deg adeilad arall yr ydym yn ddeiliaid ynddynt 
(neu ddarparwr y swyddfeydd a wasanaethir), rydym 
yn gwbl ddibynnol ar y landlord i wella perfformiad,  
ac mae hynny’n annhebygol o ddigwydd rhwng gwaith 
ailwampio mawr. Mae’r cyfle i wella ymhellach o ran 
allyriadau cwmpas 1 a 2 yn eithriadol o gyfyngedig 
felly Dros y blynyddoedd, rydym wedi adleoli rhai o’n 
swyddfeydd gwledig a rhanbarthol mewn adeiladau llai 
neu swyddfeydd â gwasanaeth, a bydd hynny wedi 
lleihau ein defnydd o ynni. 

Er mis Mai 2011, rydym hefyd wedi gosod ar rent ran 
o un o loriau Holbein Place ac wedi lleihau’r defnydd  
a adroddwn ni amdano o ganlyniad i hynny; er yn 
2016–17, lleihawyd y lle a osodir ar rent. 

Fel rhan o’n rhaglen trawsnewid busnes, rydym yn 
ysgogi newidiadau a ddylai arwain at ostyngiad pellach 
mewn allyriadau carbon. Mae’r rhain yn cynnwys 
newidiadau i’n polisïau gweithio gartref; defnyddio 
system desgiau poeth lle rydym yn defnyddio llai o 
ddesgiau na staff er mwyn meddiannu safle llai; a 
symud i bolisi lleoliad hyblyg ar gyfer swyddfeydd a 
staff sy’n gweithio gartref sy’n golygu y gall staff fyw yn 
agosach at eu cwsmeriaid gan leihau’r angen i deithio. 

Allyriadau nwyon ty gwydr
Mae allyriadau ynni uniongyrchol yn ymwneud â nwy  
a ddefnyddiwyd mewn boeleri a weithredir gan 
CGDG ac allyriadau a gynhyrchir drwy ein defnydd  
o systemau aerdymheru yn ein pencadlys yn Llundain. 
Caiff gwybodaeth am ddefnydd o nwy mewn oriau 
cilowat ei deillio o anfonebau ein cyflenwyr Caiff oriau 
cilowat eu trosi’n dunelli metrig o garbon deuocsid 
cyfwerth gan ddefnyddio ffactor trosi a ddeilliwyd  
o dablau Ffactorau Trosi Nwyon Ty Gwydr ar gyfer 
Adroddiad ar Gwmnïau Llywodraeth y DU. Mae’r 
tablau hyn i’w cael yn www.gov.uk/government/ 
collections/government-conversionfactors-forcompany 
reporting. Cyhoeddwyd y ffactorau mwyaf diweddar 
sydd ar gael ym mis Mehefin 2018. 

Adrodd ar gynaliadwyedd
Maes  2018–19 2017–18 2016–17 2015–16 2014–15 2013–14

Allyriadau nwyon ty gwydr – cwmpasau  
1, 2 a 3 sy’n ymgorffori teithio busnes  
yn cynnwys teithio awyr/rheilffordd  
rhyngwladol (tunelli metrig CO2 cyfwerth)  365 410 417 635 591 489
Ynni’r ystâd  – Defnydd (miliwn kWh)  1.1 0.9 0.7 1.1 1.1 0.9 
   – Gwariant (£)  476,020 437,986 488,315 488,361  429,425 445,624
Gwastraff yr ystâd  
   – Maint (tunelli metrig) 23 26 23 28 26 28 
   – Gwariant (£)  24,421 25,908 19,115 13,268 14,095 12,400
Dwr yr ystâd – Defnydd (m3)  3,455 3,927 4,040 4,350 4,889 5,655 
   – Gwariant (£)  5,787 10,703 12,089 7,413 11,825 14,182

Adrodd am gynaliadwyedd wedi’i normaleiddio gan gyfartaledd yr aelodau staff cyfwerth ag amser llawn  
a gyflogid yn ystod y cyfnod 
Maes fesul aelod o staff cyfwerth ag amser llawn  2018–19 2017–18 2016–17 2015–16 2014–15 2013–14

Allyriadau nwyon ty gwydr – cwmpasau  
1, 2 a 3 sy’n ymgorffori teithio busnes  
yn cynnwys teithio awyr/rheilffordd  
rhyngwladol (tunelli metrig CO2 cyfwerth) 1.2 1.4 1.4 2.3 2.3 1.9
Ynni’r ystâd  – Defnydd (kWh)   3,530 2,899 2,524 4,105 4,134 3,595 
   – Gwariant (£)  1,581 1,470 1,648 1,744 1,639 1,716
Gwastraff yr ystâd  
   – Maint (tunelli metrig) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
   – Gwariant (£)  5 87 65 47 54 48
Dwr yr ystâd – Defnydd (m3)  11 13 13 16 19 22 
   – Gwariant (£)  19 36 41 26 45 55
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Mae allyriadau ynni anuniongyrchol yn ymwneud â 
thrydan a gynhyrchwyd gan sefydliadau eraill ac a 
werthwyd yn uniongyrchol i ni, yn ogystal â gwres a 
brynwn gan landlordiaid ein swyddfeydd gwledig a 
rhanbarthol. Ceir gwybodaeth am ddefnydd mewn 
oriau cilowat gan ein landlordiaid lle y bo’n bosibl, ond 
gall eu methodoleg amrywio. Caiff oriau cilowat eu 
trosi’n dunelli metrig o garbon deuocsid cyfwerth gan 
ddefnyddio’r ffactor trosi perthnasol. Rydym yn dibynnu’n 
drwm ar ein landlordiaid i wella effeithlonrwydd. 

Gwneir y rhan fwyaf o’n teithio ar y rheilffordd, ac 
mae ein prif gyflenwr tocynnau yn rhoi manylion i ni 
am allyriadau’r carbon deuocsid cyfwerth ar gyfer yr 
holl deithiau a wnaed. Yn yr un modd, mae ein prif 
gyflenwr llogi ceir yn rhoi data i ni am yr allyriadau 
hyn. Mae’n ofynnol i’r staff ddiweddaru taenlenni 
adrannau â gwybodaeth am yr holl deithiau eraill a 
wnaed gan staff, ymddiriedolwyr, aelodau pwyllgorau, 
panelwyr arbenigol a chyflenwyr ar ein cofrestr o 
wasanaethau cymorth (i bob pwrpas, y monitoriaid  
a’r mentoriaid a benodwn i oruchwylio prosiectau yr 
ydym yn eu cyd-ariannu). Mae’n ofynnol i benaethiaid 
adran sicrhau bod eu staff yn cofnodi manylion eu holl 
deithiau. Caiff y wybodaeth a gesglir ei throsi’n dunelli 
metrig o garbon deuocsid cyfwerth gan ddefnyddio’r 
rhannau perthnasol o’r un tablau o ffactorau trosi. 

Gwastraff
Mae’r ffigurau ar gyfer cynhyrchu gwastraff wedi aros 
yn sefydlog yn ystod 2018–19, ond rydym yn rhagweld 
y bydd y ffigur yn cynyddu yn 2019–20 am ddau 
reswm. Byddwn yn ail-leoli ein prif swyddfa, a fydd  
yn arwain yn anochel at gael gwared ar gelfi, offer a 
phethau a gasglwyd dros y blynyddoedd gan fod y 
swyddfa newydd lawer yn llai gyda llai o le i storio.  
Yn ail, gwnaethom gau ein prif gyfleuster storio oddi 
ar y safle ar ddiwedd 2017–18. Ar hynny, gwnaethom 
ddechrau proses o ddigideiddio’n cofnodion a fydd  
yn ein galluogi i ddigideiddio nifer fawr o gofnodion 
copi caled o lawer o’r hyn a gafodd ei greu ers i ni 
ddechrau dosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. 
Mae’r prosiect bron ar ben ac felly mae’n debyg y bydd 
y gwastraff yn cael ei greu yn 2019–20. 

Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni fod yn ofalus ynglyn  
â chywirdeb y rhifau cyffredinol oherwydd, fel y 
trafodir isod, nid oes unrhyw ffordd ddibynadwy  
o fesur y gwastraff a gynhyrchir gennym, gan fod 
cynghorau’n mynd â’r gwastraff ac ni fyddai’n ddefnydd 
dilys o adnoddau i gaffael offer pwyso dim ond er 
mwyn gwella ein dull o adrodd am y ffigur hwn. 
Byddwn yn parhau i chwilio am ffordd ymarferol  
o gyfrifo ffigur dibynadwy. 

Nid yw’r Gronfa yn cynhyrchu unrhyw wastraff 
peryglus. Nid oes modd dadansoddi ymhellach yr hyn 
a ddigwyddodd i’r gwastraff a gynhyrchwyd gennym. 
Caiff yr holl wastraff nad yw’n cael ei ailgylchu ei 
gasglu gan gynghorau sy’n lleol i’r swyddfeydd y 
gweithredwn ynddynt. Nid ydym yn gwybod beth 
maent yn ei wneud â’r gwastraff hwnnw, ond rydym 

wedi ffurfio rhagdybiaethau ynglyn â ble fydd y 
gwastraff yn mynd er mwyn cynhyrchu’r ffigurau ar 
dudalen 25. Dim ond Bwrdeistref Frenhinol 
Kensington a Chelsea sy’n ein hanfonebu ar wahân, 
ond rydym hefyd yn cynnwys cost gwaredu papur 
wedi’i rwygo’n ddiogel yn y ffigurau. Ymdrechwn i 
leihau’r papur a ddefnyddiwn ac yna, yn anochel, ei 
daflu, ac mae’r gyllideb llungopïo ar gyfer 2018–19 
wedi’i thorri’n sylweddolom ein bod wedi annog ein 
staff i beidio â llungopïo gymaint. Cafodd hyn ei 
gyflawni drwy leihau nifer yr argraffwyr a gofyn i staff 
fewngofnodi i’r peiriannau er mwyn iddynt argraffu 
Gwnaethom hefyd newid ein cyflenwr ac rydym yn 
delio’n uniongyrchol â’r cynhyrchydd nawr yn hytrach 
na thrwy asiant.

Mae ein swyddfeydd gwledig a rhanbarthol yn ddigon 
bach i bwyso’r holl wastraff a gynhyrchwyd ganddynt. 
Nid oes unrhyw ffordd ddibynadwy o fesur y 
gwastraff mwy o lawer a gesglir gan Fwrdeistref 
Frenhinol Kensington a Chelsea gan nad yw’r cyngor 
yn dweud wrthym beth yw pwysau’r hyn maent yn ei 
gasglu. Rydym felly wedi amcangyfrif maint y gwastraff 
a gynhyrchwyd fesul unigolyn ar sail amcangyfrif o 
bwysau sach o wastraff safonol. 

Defnydd o adnoddau 
Fe wnaeth defnydd o ddwr ostwng ychydig yn 2018–
19. Lle bo modd, rydym yn perswadio ein landlordiaid 
i ddarparu gwybodaeth am nifer y metrau ciwbig o 
ddwr a ddefnyddiwyd, sydd fel arfer yn seiliedig ar y 
gofod sydd gennym, yn hytrach na thrwy fesuryddion 
unigol. Yn 2015–16, gwnaethom osod cyfleusterau ty 
bach mwy effeithlon yn ein pencadlys. Rydym hefyd 
wedi llofnodi contract pris sefydlog ar gyfer y 
cyflenwad dwr yn ein prif swyddfa. Mae hyn wedi 
arwain at daliad is o lawer, ond nid yw’r cyflenwr yn 
rhoi manylion yr union ddefnydd. 

Mae’r defnydd o drydan wedi cynyddu dros y 
flwyddyn ddiwethaf gan fod gennym sbardun 
ychwanegol ar gyfer pweru capasiti gweinyddion 
cyfrifiaduron. Gwnaethom lofnodi contractau i gapio 
costau nwy a thrydan ar gyfer ein pryf swyddfa yn 
2018–19 a thu hwnt. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni 
dderbyn bod gan y tywydd ddylanwad mwy ar ein 
defnydd nag unrhyw welliannau y gallwn eu gwneud i’n 
heffeithlonrwydd ynni. 

Ros Kerslake OBE
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu 

8 Gorffennaf 2019 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Adroddiad atebolrwydd 

Adroddiad llywodraethu corfforaethol 

Diben yr adroddiad llywodraethu corfforaethol hwn 
yw esbonio cyfansoddiad a threfniadaeth strwythurau 
llywodraethu’r Gronfa a sut maen nhw’n helpu i 
gyflawni ein hamcanion. 

Adroddiad y cyfarwyddwyr 
Cadeirydd ac ymddiriedolwyr CGDG 
Cadeirydd  
Syr Peter Luff 2

Ymddiriedolwyr  
Maria Adebowale-Schwarte 1 
o 16 Mai 2018

Y Farwnes Kay Andrews OBE
Anna Carragher
Syr Neil Cossons OBE 1 
hyd at 31 Ionawr 2019 

Dr Angela Dean 1 

hyd at 12 Mehefin 2018 

Jim Dixon
Dr Claire Feehily 1 
Sarah Flannigan 2 
o 16 Mai 2018

Perdita Hunt DL, OBE 2

Steve Miller 1

Richard Morris OBE 
hyd at 16 Mai 2018 

René Olivieri 2

Atul Patel MBE 2  

hyd at 16 Mai 2018 

Dame Seona Reid DBE
David Stocker 
o 16 Mai 2018

Dr Tom Tew
Prif Weithredwr 
Ros Kerslake OBE 2 

1 Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg  
2 Aelod o’r Pwyllgor Cyllid, Staffio ac Adnoddau (sy’n cynnwys taliadau  
 cydnabyddiaeth yn ogystal) 

Gellir gweld manylion uwch reolwyr eraill yn yr adroddiad tâl a staff sy’n 
dechrau ar dudalen 38.

Roedd y rhaniad rhwng y rhywiau ymhlith ein staff 
(gan gynnwys y rhai hynny ar gontract cyfnod 
sefydlog) a oedd yn gweithio ar weithgareddau 
cysylltiedig â’r trysorlys, a’n hymddiriedolwyr ar  
31 Mawrth 2018, ar sail cyfrif pennau, fel a ganlyn: 
 Gwryw  Benyw Cyfanswm

Ymddiriedolwyr 6 7 13
Cyfarwyddwyr 0 0 0
Staff 0 2 2

Er ein bod yn datgelu dau aelod o staff uchod, mae 
holl gyfarwyddwyr a staff yr adrannau cymorth yn 
cymryd rhan yn ein gweithgareddau dosbarthu’r Loteri 
Genedlaethol a dosbarthu cymorth grant. Fodd 
bynnag, gan eu bod yn treulio’r mwyafrif llethol o’u 

hamser ar weithgareddau dosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol, mae eu hystadegau wedi’u cynnwys yn 
y cyfrifon hynny. 

Cofrestr Buddiannau Ymddiriedolwyr 
Fel mater o bolisi a gweithdrefn, mae’r ymddiriedolwyr 
yn datgan unrhyw fuddiannau uniongyrchol mewn 
ceisiadau grant a pherthnasoedd masnachol â’r Gronfa 
ac yn eithrio eu hunain o’r prosesau arfarnu, trafod a 
phenderfynu grantiau perthnasol y Gronfa. 

Yn eu cysylltiadau ag ymgeiswyr grant, mae’r 
ymddiriedolwyr yn ceisio osgoi lefelau ymglymiad  
neu ddylanwad a fyddai’n anghydnaws â’u cyfrifoldebau 
fel ymddiriedolwr y Gronfa. Mae trefniadau cyfatebol  
i staff adrodd am fuddiannau ac osgoi gwrthdaro 
buddiannau posibl. Mae’r Gofrestr Buddiannau 
Ymddiriedolwyr ar gael ar wefan Cronfa Dreftadaeth y 
Loteri Genedlaethol – https://www.heritagefund.org.uk/cy. 

Datblygiadau’r dyfodol 
Yn 2018 fe wnaethom greu Strategaeth Gorfforaethol 
yn pennu ein gweledigaeth ar gyfer rôl y Gronfa yn y 
dyfodol dros y tair blynedd o 2018 hyd nes 2021. 
Disgwyliwn ymgymryd â’r gwaith hwn gan ddefnyddio 
ein brand Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) er ein bod 
yn rhagweld y bydd hefyd yn golygu defnyddio cyllid o 
ffynonellau eraill heblaw am y Loteri Genedlaethol. 

Bydd y Loteri Genedlaethol yn parhau yn ffynhonnell 
fwyaf sylweddol ein hincwm o 2018–2021, a ffocws  
y rhan fwyaf o’n gweithgarwch. Mae’r Strategaeth 
Gorfforaethol yn atgyfnerthu ein cyfeiriad ers sawl 
blwyddyn bellach, yn amlinellu ein rôl fel y ffynhonnell 
gyllid ymroddedig fwyaf ar gyfer treftadaeth ledled y 
DU, ac yn cymryd camau pellach tuag at arweinyddiaeth 
gryfach, gyda ffocws penodol ar gyfleoedd y tu hwnt i 
roi grantiau. 

Mae argymhellion ein Hadolygiad wedi’i Deilwra 
2017–2018 yn cefnogi ein huchelgeisiau i: 

•	  gryfhau arweinyddiaeth, gan bennu blaenoriaethau 
strategol cliriach ar gyfer treftadaeth ar draws 
pedair gwlad y DU o fewn fframwaith y DU gyfan 

•	  datblygu sgiliau masnachol, ariannol, digidol a 
chynhwysiant o fewn y sector treftadaeth 

•	  rhoi prawf ar ddewisiadau amgen i grantiau pur, fel 
buddsoddi cymdeithasol a mathau eraill o gyllid ad- 
daladwy er mwyn cynyddu cynaliadwyedd y sector 

•	 cefnogi’r sector wrth weithio’n rhyngwladol 
•	  ariannu a hyrwyddo prosiectau digidol  

ansawdd uchel 
•	 cefnogi datblygu brand y Loteri Genedlaethol 

Mae’r argymhellion hyn yn darparu’r cyd-destun ar 
gyfer ein Strategaeth Gorfforaethol a’r Fframwaith 
Ariannu Strategol nesaf ar gyfer ein gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol, a lansiwyd ym 
mis Ionawr 2019. 

Er 1994, ein rôl wrth ddosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol fu gwneud ‘gwahaniaeth parhaol i 
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dreftadaeth a phobl yn y DU’. Rydym wedi datblygu 
CGDG Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017–2018 
34 safle fel arweinydd treftadaeth, drwy ein dylanwad 
ac arian, a chryn alluoedd, arbenigedd a phrosesau i 
gefnogi dosbarthu grantiau. Yn y dyfodol, rydym am 
gydnabod ymhellach y buddion eang a gyflawnir i’r 
gymdeithas trwy dreftadaeth, a rôl ehangach i’r 
Gronfa fel galluogwr, o ran dylanwadu ar fuddsoddiad 
ar gyfer treftadaeth gan rai eraill ac wrth ddatblygu 
gallu, sgiliau a gwydnwch mewn sefydliadau a phobl. 

Ein gweledigaeth yw y bydd y Gronfa, erbyn 2021, yn 
arweinydd strategol ac arweinydd meddwl cryf ar gyfer 
treftadaeth yn ei chrynswth ledled y DU, gan ddangos 
a hyrwyddo’r effaith a’r buddion i gymdeithas a 
gyflawnir gan dreftadaeth, a dylanwadu ar fuddsoddiad 
a chefnogaeth gan rai eraill i gryfhau’r safle hwn. Bydd 
treftadaeth yn cael ei chydnabod yn ehangach fel 
cyfranwyr hanfodol at Gynnyrch Domestig Gros, 
cydlyniant cymdeithasol, mannau gwell a llesiant unigol. 

Byddwn yn defnyddio incwm y Loteri Genedlaethol fel 
grantiau, benthyciadau neu ymyriadau ariannol eraill lle 
byddant yn creu’r gwerth mwyaf hirdymor i gymdeithas. 
Byddwn yn hyrwyddo effaith i’r eithaf drwy ailgylchu 
incwm a chymryd cyfran o incwm uwch lle bo’n briodol, 
yn ogystal â dylanwadu ar fuddsoddiad nad yw’n ymwneud 
ag arian y Loteri mewn treftadaeth gan rai eraill. 

Byddwn yn gyd-fuddsoddwr, yn datblygu perthnasoedd 
strategol ar y raddfa ofynnol, er enghraifft wrth lunio 
lleoedd. Byddwn yn hyrwyddo arloesi mewn modelau 
busnes, ac yn meithrin gallu, sgiliau a gwydnwch mewn 
sefydliadau ym maes treftadaeth er mwyn eu galluogi i 
ddargyfeirio’u hincwm a denu buddsoddiad newydd. 
Byddwn yn defnyddio ein harbenigedd; A’n mynediad 
at wybodaeth, data ac ymchwil; fel arweinydd sy’n 
galluogi; ac yn cefnogi’r byd treftadaeth i fesur a 
dangos ei effaith gymdeithasol yn well. 

Byddwn yn gwella ein henw da fel gweinyddwr 
effeithlon ac effeithiol iawn grantiau’r Loteri 
Genedlaethol a’r Gronfa Goffa, ac yn ceisio cynhyrchu 
mwy o incwm er mwyn cryfhau ein model busnes  
a chyflawni buddion i dreftadaeth y DU. 

Gallwn ddisgrifio’r newid hwn fel symud o:
–  ddosbarthu, yn syml, yr arian a godir gan y Loteri 

Genedlaethol neu’r trethdalwr i wneud gwahaniaeth 
parhaol i dreftadaeth a phobl yn y DU. 

I: 
–  ysbrydoli, arwain a darparu adnoddau ar gyfer 

treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a 
pharhaol i bobl a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol. 

Mae ein cymorth grant safonol yn aros ar £5miliwn fel 
y mae wedi bod am nifer o flynyddoedd er gwaethaf 
lefelau chwyddiant o fewn marchnadoedd celf y byd. 

Rydym wedi newid ein strategaeth fuddsoddi ar  
gyfer y gronfa waddol er mwyn cynhyrchu symiau 
ychwanegol ar gyfer rhoi grantiau. Bwriad y 
strategaeth gorfforaethol a’r aildrefnu sefydliadol 
cysylltiedig yw gwneud y Gronfa yn fwy hyblyg ac 

mewn sefyllfa i fynd ar drywydd cyfleoedd i gasglu 
cyllid ychwanegol. Mae’r ymddiriedolwyr yn cydnabod 
na fydd hyn yn hawdd a bydd rhai i ni fod yn ofalus er 
mwyn sicrhau ein bod yn aros o fewn paramedrau ein 
deddf sefydlu (Deddf Treftadaeth Genedlaethol 1980) 
a’r cyfeiriadau dilynol a gyhoeddwyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol. Rydym hefyd eisiau osgoi 
cymhlethdodau ynghylch ein statws di-dreth o dan 
Ddeddf Incwm a Threthi Corfforaethol 1988. 

Penodi archwilwyr 
Mae Deddf 1980 yn darparu ar gyfer archwilio cyfrifon 
blynyddol y Gronfa gan y Rheolwr ac Archwilydd 
Cyffredinol. Mae Deddf 1993 yn ymestyn hyn i 
weithgareddau dosbarthu Loteri’r ymddiriedolwyr. 

Rhanddeiliaid allweddol 
Rhanddeiliaid allweddol y Gronfa yw’r Adran dros 
Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
(DCMS). Rydym hefyd yn ystyriol o anghenion y sector 
treftadaeth a phoblogaeth y Deyrnas Unedig wrth 
wneud penderfyniadau ynglyn â cheisiadau am gyllid. 

Data personol 
Ni chafodd y Gronfa unrhyw ddigwyddiadau lle 
datgelwyd data personol yn anfwriadol i drydydd parti 
ac nid yw wedi gwneud unrhyw adroddiad i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth. Bydd y Gronfa yn parhau  
i fonitro ac asesu ei risgiau gwybodaeth er mwyn nodi 
a mynd i’r afael ag unrhyw wendidau, ac i sicrhau 
gwelliannau parhaus i’w systemau. 

Datganiad o gyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr a’r 
swyddog cyfrifyddu 
O dan adran 7(3) o Ddeddf 1980, mae gofyn i 
ymddiriedolwyr y Gronfa baratoi datganiad o gyfrifon 
ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn y ffurf ac ar sail a 
bennir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros faterion 
Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon gyda 
chaniatâd Trysorlys Ei Mawrhydi. Mae’r cyfrifon yn cael 
eu paratoi ar sail croniadau ac mae’n rhaid iddynt roi 
golwg gwir a theg o sefyllfa’r Gronfa ar ddiwedd y 
flwyddyn, o’i hincwm a’i gwariant, adenillion a 
cholledion cydnabyddedig a’i llifoedd arian ar gyfer  
y flwyddyn ariannol. 

Wrth baratoi’r cyfrifon, mae gofyn i ymddiriedolwyr  
y Gronfa gydymffurfio â gofynion llawlyfr adrodd 
ariannol (FREM) y Llywodraeth ac yn benodol: 

 i)  dilyn y cyfarwyddyd cyfrifon a gyhoeddwyd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros faterion Digidol, 
Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog 
cyfrifyddu CGDG Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon 2017–2018 35 Diwylliant, y Cyfryngau  
a Chwaraeon, gan gynnwys y gofynion cyfrifyddu 
a datgelu perthnasol, a chymhwyso polisïau 
cyfrifyddu addas yn gyson

 ii) llunio dyfarniadau ac amcangyfrifon ar sail resymol 

 iii)  datgan a ddilynwyd y safonau cyfrifyddu perthnasol, 
fel y nodir yn y FREM, a datgelu ac egluro unrhyw 
wyriadau pwysig yn y datganiadau ariannol 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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 iv)  paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 
gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol tybio  
y bydd y Gronfa yn parhau i weithredu 

Penododd Prif Swyddog Cyfrifyddu’r DCMS yr uwch 
swyddog amser llawn, y Prif Weithredwr, yn Swyddog 
Cyfrifyddu ar gyfer y Gronfa. Mae ei chyfrifoldebau 
perthnasol fel Swyddog Cyfrifyddu, gan gynnwys ei 
chyfrifoldeb am briodoldeb a chysondeb y cyllid 
cyhoeddus y mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn atebol 
amdano, am ddiogelu asedau’r Gronfa a chadw 
cofnodion priodol, yn cael eu nodi yn yr adran o’r enw 
‘Swyddogion Cyfrifyddu’ yn Managing Public Money. 

Hyd y gwyr y Swyddog Cyfrifyddu, nid oes unrhyw 
wybodaeth archwilio berthnasol nad yw ein 
harchwilwyr yn ymwybodol ohoni. Mae’r Swyddog 
Cyfrifyddu wedi cymryd pob cam y dylai i wneud ei 
hun yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio 
berthnasol a sicrhau bod ein harchwilwyr yn 
ymwybodol o’r wybodaeth honno. 

Mae’r swyddog cyfrifyddu yn cadarnhau bod yr 
adroddiad blynyddol a chyfrifon at ei gilydd yn deg,  
yn fantoledig ac yn ddealladwy, a’i bod yn cymryd 
cyfrifoldeb personol am yr adroddiad blynyddol a 
chyfrifon a’r crebwyll angenrheidiol ar gyfer pennu eu 
bod yn deg, cytbwys a rhesymol. 

Datganiad Llywodraethu
Rhagair
Rwyf wedi bod yn Brif Weithredwr ac yn Swyddog 
Cyfrifyddu ers Gorffennaf 2016.

Rydym wedi gwneud nifer o newidiadau i’n rheolaethau 
mewnol a llywodraethu yn 2018–19, ac fe’u nodir yma. 
Rwy’n fodlon bod trefniadau pontio cadarn a chywir ar 
waith i alluogi’r system o reolaethau mewnol i 
weithredu’n effeithiol drwy’r cyfnod pontio hwn. 

Cyflwyniad
Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn grynodeb  
o’r trefniadau ar gyfer stiwardiaeth CGDG (y Gronfa), 
gan gynnwys sut y rheolwn risg a sut y cydymffurfiwn 
â Llywodraethu Corfforaethol mewn Adrannau 
Llywodraethu Ganolog: Cod Arfer Dda Trysorlys Ei 
Mawrhydi 2017. 

Fel Swyddog Cyfrifyddu CGDG, mae’r Cyfarwyddyd 
Cyfrifon a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
yn ei wneud yn ofynnol i mi gyfrif ar wahân am fy nwy 
brif ffynhonnell incwm – cymorth grant ac arian a ddaw 
o’r Loteri Genedlaethol. Rwyf hefyd yn atebol am 
gynnal system rheolaeth fewnol sy’n cefnogi’r broses o 
gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Gronfa, ar yr 
un pryd â diogelu’r arian cyhoeddus a’r asedau yr wyf 
i’n gyfrifol amdanynt yn bersonol. Mae hyn yn unol â’r 
cyfrifoldebau a roddwyd i mi yn Managing Public Money.

Gweithredir CGDG a Chronfa Dreftadaeth y Loteri fel 
endid unigol gan y credaf fod hyn fwy effeithlon ac 
effeithiol. O ganlyniad, ceir un strwythur llywodraethu 
ac mae’r datganiad hwn yn cwmpasu dosbarthiad 
grantiau cymorth grant a grantiau’r Loteri.

Strwythur Llywodraethu
Amlinellir strwythur llywodraethu’r Gronfa yn ystod 
2018–19 yn y diagram isod.

 
Bwrdd Ymddiriedolwyr
Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am: 

•	 roi arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol 
•	  cymeradwyo dulliau rheoli i ddiogelu adnoddau 

cyhoeddus 
•	  cymeradwyo cyllidebau gweinyddu a rhaglenni grant 
•	  goruchwylio’r rheolaeth gyffredinol ar 

weithgareddau’r Gronfa
•	  adrodd am stiwardiaeth cyllid cyhoeddus 

Mae’r Bwrdd yn gweithredu fel grwp a chynhaliodd 
wyth o gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn i bennu polisi 
ar gyfer y Gronfa a gwneud penderfyniadau yn unol 
â’r polisi hwnnw. Mae’r Bwrdd Gweithredol (y Prif 
Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Gweithredol) yn 
bresennol yn y cyfarfodydd hyn. Roedd cworwm ym 
mhob un o gyfarfodydd y Bwrdd a gynhaliwyd yn 
2018–19. Syr Peter Luff yw cadeirydd y Gronfa ac yn 
ystod y flwyddyn, cynhaliwyd cyfarfodydd cysylltu 
rheolaidd rhwng y Cadeirydd, y Prif Weithredwr ac 
uwch-aelodau staff. 

Fel arfer, mae’r Bwrdd yn cynnwys 15 Ymddiriedolwr, 
gan gynnwys y Cadeirydd – dyma’r uchafswm a 
ganiateir. Yn 2018–19, penodwyd tri Ymddiriedolwr 
newydd a gwnaeth dau Ymddiriedolwr ymddeol (ni 
phenodwyd rhywun yn lle ohonynt). Cymeradwywyd 
y newidiadau hyn gan ein hadran noddi – Yr Adran 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) 
a’r Prif Weinidog (oherwydd bod penodiadau 
Ymddiriedolwyr yn dod o fewn cylch gorchwyl y Prif 
Weinidog). 

Cyfradd presenoldeb gyffredinol yr Ymddiriedolwyr 
yng nghyfarfodydd y Bwrdd oedd 100%. Mae’r 
Ymddiriedolwyr hefyd wedi dirprwyo rhai o’u tasgau 
i’r ddau bwyllgor a ddangosir uchod – mae’r 
pwyllgorau hyn yn goruchwylio gweithgareddau rheoli 
ac yn cynnig arweiniad a chefnogaeth i uwch-aelodau 
staff. Mae cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau yn 
eitemau sefydlog ar agenda cyfarfodydd y Bwrdd, ac 
mae cadeiryddion y pwyllgorau’n darparu adroddiad 
llawn ar eu gweithgareddau hefyd.

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Pwyllgor 
Archwilio a Risg

Pwyllgor Cyllid, 
Staffio ac 
Adnoddau

Bwrdd 
Gweithredol
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Roedd presenoldeb yng nghyfarfodydd y Bwrdd drwy 
gydol 2018–19 fel a ganlyn:
 Cyfarfodydd  Cyfarfodydd 
Ymddiriedolwr cymwys  a fynychwyd

Maria Adebowale-Schwarte  7 7 
o 16 Mai 2018

Y Farwnes Kay Andrews OBE   8 8
Anna Carragher   8 8
Syr Neil Cossons OBE  6 6 
hyd at 31 Ionawr 2019

Dr Angela Dean    3 3 
hyd at 12 Mehefin 2018

Jim Dixon    8  8
Dr Claire Feehily   8 8
Sarah Flannigan  7 7 
o 16 Mai 2018

Perdita Hunt DL, OBE   8 8
Syr Peter Luff  8 8
Steve Miller    8  8
Richard Morris OBE   1  1 
hyd at 16 Mai 2018

René Olivieri   8 8
Atul Patel MBE   1  1 
hyd at 16 Mai 2018

Y Fonesig Seona Reid DBE   8 8
David Stocker  7 7 
o 16 Mai 2018

Dr Tom Tew  8 8

Cyfansoddion y Bwrdd
O’r 17 Ymddiriedolwr a fynychodd y Bwrdd yn ystod  
y flwyddyn roedd 47% yn fenywod a 54% yn ddynion. 
Roedd dau (12%) yn dod o gefndir lleiafrif ethnig. 

Gwrthdaro buddiannau’r Bwrdd 
Ar ddechrau pob cyfarfod Bwrdd, gofynnir i’r holl 
Ymddiriedolwyr a staff ddatgan unrhyw wrthdaro 
buddiannau posibl. Nodir y rhain yn y cofnodion,  
ac mae’r Ymddiriedolwyr a’r staff yn tynnu’n ôl o 
drafodaethau’r Bwrdd ar y materion hynny. Mae 
Ymddiriedolwyr a staff hefyd yn gyfrifol am sicrhau 
bod cofnodion ar y Gofrestr Buddiannau yn cael eu 
cynnal a’u diweddaru fel y bo’r angen.

Pwyllgor Archwilio a Risg
Cyfarfu’r Pwyllgor bedair gwaith yn ystod y flwyddyn 
ac roedd cworwm ym mhob cyfarfod. Fe’i cadeirir gan 
Ymddiriedolwr.

Mynychodd y Prif Weithredwr bob cyfarfod y 
Pwyllgor gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol: 
Gwasanaethau Busnes – mynychodd uwch-aelodau 
staff eraill fel y bo’r angen. Darperir gwasanaeth 
cymorth i’r Pwyllgor gan Ysgrifenyddiaeth y Gronfa. 
Mae archwilwyr allanol y Gronfa (y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol) ac archwilwyr mewnol (BDO) hefyd yn 
mynychu’r cyfarfod. Mae’r Pwyllgor yn cynnal sesiynau 
drwy gyswllt camera eu hunain cyn cyfarfodydd yn 
ogystal â thrafodaethau preifat gyda’r archwilwyr cyn  
y cyfarfodydd.

Yn ogystal ag Ymddiriedolwyr, mae aelodau 
annibynnol anweithredol hefyd yn aelodau o’r 
Pwyllgor – David Michael a Carole Murray yw’r rhain. 

Cytunodd y Pwyllgor ar strategaeth archwilio 
amlflwyddyn gyda BDO ar adeg eu penodi ac roedd 
yr adolygiadau a gynhaliwyd yn 2018–19, a’u hadrodd 
i’r Pwyllgor yn unol â’r dull strategol. Cymeradwyir 
cynllun un flynedd manwl o adolygiadau archwilio 
mewnol bob blwyddyn.

Cafodd y Pwyllgor adroddiadau ar y canlynol: 

•	 prosesau ceisiadau am grantiau newydd 
•	 dangosyddion perfformiad allweddol 
•	 rhaglen trawsnewid busnes 
•	 rheolau ariannol craidd 
•	 seilwaith a diogelwch TG 
•	mapio sicrwydd risg diweddar 

Rhennir cofnodion cyfarfodydd ac adroddiadau 
blynyddol ffurfiol y Pwyllgor â’r Bwrdd. Mae 
Cadeirydd y Pwyllgor yn rhoi diweddariad llafar i’r 
Bwrdd ar fusnes a phenderfyniadau’r Pwyllgor. 

Mae’r Pwyllgor hefyd yn adolygu’r adroddiadau a 
chyfrifon blynyddol ar gyfer y Gronfa a Chronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Yn ystod 2018–19, 
yn ogystal â’r adroddiadau a chyfrifon uchod, ystyriodd 
y Pwyllgor y canlynol: 

•	  y trefniadau ar gyfer parhau â’r prosesau rheoli 
risg newydd ar lefel adrannol

•	 twyll ac achosion honedig o dwyll
•	  trefniadau caffael gan gynnwys unrhyw eithriadau 

at dendrau caffael arferol 
Roedd presenoldeb yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
drwy gydol 2018–19 fel a ganlyn:
 Cyfarfodydd  Cyfarfodydd 
Ymddiriedolwr cymwys  a fynychwyd

Dr Angela Dean  2 1 
Cadeirydd, hyd at 12 Mehefin 2018

Dr Claire Feehily  2 2 
Cadeirydd, o 1 Hydref 2018

Maria Adebowale-Schwarte  1 1 
o 1 Chwefror 2019

Syr Neil Cossons OBE  3 3 
hyd at 31 Ionawr 2019

David Michael   4 4
Steve Miller    1  1 
o 1 Chwefror 2019

Carole Murray   4 4

Y Pwyllgor Cyllid, Staffio ac Adnoddau
Cyfarfu’r Pwyllgor deirgwaith yn ystod y flwyddyn ac 
roedd cworwm ym mhob cyfarfod. Fe’i cadeirir gan 
Ymddiriedolwr. Cyfarfu’r Pwyllgor hefyd ar bedwerydd 
achlysur, gan weithredu fel y Pwyllgor Tâl i gytuno ar 
daliadau bonws ar sail perfformiad i uwch-aelodau staff. 

Mynychodd y Prif Weithredwr bob cyfarfod Pwyllgor 
fel aelod. Mae’r Cyfarwyddwr Gweithredol: 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Gwasanaethau Busnes, a’r Cyfarwyddwr Gweithredol: 
Cyflawni Busnes yn mynychu cyfarfodydd, ac uwch-
aelodau staff eraill fel y bo’r angen. Darperir gwasanaeth 
cymorth i’r Pwyllgor gan yr Ysgrifenyddiaeth.

Mae’r Pwyllgor yn goruchwylio’r rheolaethau staffio a 
recriwtio a arferir gan uwch-reolwyr. Mae’r Pwyllgor 
yn goruchwylio’r rheolaethau staffio a recriwtio a 
arferir gan uwch reolwyr. Adolygodd a chymeradwyodd 
y Pwyllgor y canlynol yn ystod y flwyddyn hefyd: 

•	  cyfrifon rheoli a gwybodaeth am reolaeth ariannol 
(gan gynnwys targedau effeithlonrwydd)

•	  data perfformiad yn erbyn safonau gweithredol  
a gwasanaeth

•	 data rheoli perfformiad arall
•	  data am lefelau staffio a phersonél fel absenoldeb 

oherwydd salwch, gwariant ar hyfforddiant a 
datblygiad

•	 cynigion buddsoddi TG 
•	  strategaethau swyddogaethol ar gyfer TG, 

Ystadau, Adnoddau Dynol a Chyllid 
Cymeradwyodd y Pwyllgor y cyllidebau arfaethedig ar 
gyfer rhaglenni grant a gweinyddiaeth i’w cyflwyno i’r 
Bwrdd. Roedd y Pwyllgor hefyd wedi argymell Cynllun 
Busnes 2018–19. 

Rhennir cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor â’r Bwrdd. 
Mae Cadeirydd y Pwyllgor yn rhoi diweddariad llafar 
i’r Bwrdd ar fusnes a phenderfyniadau’r Pwyllgor.

Y 2018–19, penododd yr Ymddiriedolwyr Steve Blake 
yn aelod anweithredol i’r Pwyllgor. 

Roedd presenoldeb yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
drwy gydol 2018–19 fel a ganlyn: 
 Cyfarfodydd  Cyfarfodydd 
Ymddiriedolwr cymwys  a fynychwyd

Rene Olivieri   2 2 
Cadeirydd, o 25 Mehefin 2018

Steve Blake   3 3
Sarah Flannigan   2 2 
o 1 Hydref 2018

Perdita Hunt DL, OBE   3 3
Ros Kerslake OBE  3 3
Syr Peter Luff  3 3

Dirprwyo’r cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau ynglyn  
â grantiau 
Yn 2018–19, dirprwyodd y Bwrdd rai cyfrifoldebau 
gwneud penderfyniadau ynglyn â grantiau i is-set  
o Ymddiriedolwyr sy’n gweithredu fel paneli Bwrdd. 
Roedd y rhain yn cynnwys penderfyniadau am y 
rhaglen grant canlynol: 

•	  Parciau i bobl (yn Lloegr roedd hwn yn banel ar y 
cyd â Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol) 

Mae’r Ymddiriedolwyr wedi dirprwyo eu cyfrifoldebau 
gwneud penderfyniadau ynglyn â grantiau ar gyfer 
mathau a gwerthoedd penodol o ddyfarniadau’r Loteri 
Genedlaethol i Bwyllgorau Gwledydd a Rhanbarthau 
yn Lloegr. Mae 12 o’r pwyllgorau hyn ac mae pob un 

yn cynnwys un Ymddiriedolwr. Yn ychwanegol at 
wneud penderfyniadau ynglyn â grantiau, mae’r 
pwyllgorau hyn yn rhoi cyngor i’r Bwrdd ar 
flaenoriaethau yn eu maes, a gweithredant fel 
eiriolwyr ar gyfer gwaith y sefydliad fel corff 
dosbarthu’r Loteri. Mae Cadeiryddion Pwyllgorau 
Gwledydd a Rhanbarthau yn cyfarfod â Chadeirydd y 
Bwrdd a’r Prif Weithredwr, ynghyd ag uwch-aelodau 
staff, ddwywaith y flwyddyn.

Yn ogystal, mae aelodau newydd y pwyllgorau hyn yn 
cael sesiwn sefydlu ffurfiol gyda’r Prif Weithredwr ac 
uwch-aelodau staff drwy gydol y flwyddyn, gan 
ddibynnu ar y cylch recriwtio a phenodi. Yn 2018–19, 
rhoddwyd sesiynau sefydlu ffurfiol i sawl aelod newydd.

Mae’r Ymddiriedolwyr hefyd wedi dirprwyo’r cyfrifodeb 
gwneud penderfyniadau ynglyn â grantiau o dan 
£100,000 i staff, yn benodol cyfarwyddwyr Cyflawni 
Busnes mewn gwledydd a rhanbarthau yn Lloegr. 
Cyflwynir adroddiad blynyddol ar effaith grantiau 
dirprwyedig ar draws yr holl bwyllgorau i’r Bwrdd. 
Caiff yr holl benderfyniadau a wneir gan staff eu 
hadrodd i’r Bwrdd.

Incwm y Loteri Genedlaethol
Rydym wedi parhau i weithio gyda’r Comisiwn 
Hapchwarae, Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon a Camelot (gweithredwr y Loteri 
Genedlaethol) i ddeall y data sy’n gefn i amcanestyniad 
o incwm y Loteri Genedlaethol ac i asesu’r risgiau a’r 
cyfleoedd o’r gwaith hwn.

Yn sgil yr adolygiad strategol gan Camalot o’u 
cynlluniau a gweithrediadau yn hydref 2017, rydym yn 
parhau i weithio gyda nhw a phartneriaid eraill ar roi 
eu cynlluniau ar waith yn ymarferol lle bod hyn yn 
gorgyffwrdd â’n maes ni, er enghraifft, wrth 
hyrwyddo’r fenter The One National Lottery.

Gwnaethom gymryd camau i leihau risg ariannol y 
Gronfa o’n hymrwymiadau posibl, ac er bod y rhain 
wedi bod yn anodd o ran gwneud penderfyniadau o 
safbwynt treftadaeth, mae’r camau gweithredu hyn 
wedi lleihau lefel y risg ac mae ein dangosyddion 
ariannol allweddol wedi symud i’r cyfeiriad cywir ac  
yn parhau i wneud hynny.

Mae’n ddymunol gweld bod lefelau’r incwm go iawn 
a’r lefelau arfaethedig wedi sefydlogi, ac mae gennym 
fwy o hyder yn y ddarpariaeth dros y blynyddoedd 
nesaf. Rydym wedi cynnwys yn ddarbodus rywfaint  
o risgiau yn yr amcanestyniadau hynny i reoli sefyllfa 
negyddol pe bai hynny’n datblygu.

Tîm Gweithredol ac Uwch-dîm Rheoli 
Mae’r Bwrdd yn dirprwyo’r gwaith o reoli o ddydd i 
ddydd i’r Prif Weithredwr. Yn flaenorol, cefnogwyd y 
Prif Weithredwr gan Benaethiaid Grwp Adrannau  
ac Uwch-dîm Rheoli a oedd yn cynnwys pob 
cyfarwyddwr a dirprwy gyfarwyddwr.

Mae’r Tîm Gweithredu (y Prif Weithredwr a’r 
Cyfarwyddwr Gweithredol) bellach yn gyfrifol am 
faterion rheoli strategol ehangach, a hefyd yn 
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gweithredu fel Bwrdd Rhaglenni ar gyfer y rhaglen 
trawsnewid busnes (gweler tudalen 33). Mae’r Tîm 
Gweithredol yn cyfarfod bob wythnos.

Roedd yr Uwch-dîm Rheoli (y Prif Weithredwr, y 
Cyfarwyddwr a’r Dirprwy Gyfarwyddwyr) yn gyfrifol 
am weithredu’r Gronfa o ddydd i ddydd yn ogystal â 
pharatoi ar gyfer ein Fframwaith Cyllido Strategol nesaf. 
Roedd yr Uwch-dîm Rheoli’n cyfarfod bob wythnos.

Mae cyfarwyddwr pob adran yn rhoi adroddiad misol 
i’r Bwrdd ar weithgareddau a phroblemau yn ei gylch 
gorchwyl. Roedd y Prif Weithredwr hefyd yn cynnal 
cyfarfodydd rheolaidd â’r Tîm Rheoli, a oedd yn cynnwys 
uwch-reolwr a rheolwyr canol, ac yn sicrhau bod 
penderfyniadau a chyfeiriadau’r Bwrdd yn cael eu cyfleu 
i staff allweddol. Roedd y cyfarfodydd hyn yn cynnwys 
adroddiadau llafar ar weithgareddau ar draws pob 
adran yn ogystal â thrafodaeth am faterion thematig yn 
effeithio ar bob tîm e.e. rheoli risg a chynllunio busnes. 

O fis Ebrill 2019, newidiodd y strwythur llywodraethu 
hwn i adlewyrchu dyluniad a strwythur sefydliadol 
newydd y Gronfa (gweler isod). Mae’r trefniadau hyn 
fel a ganlyn:

•	  Tîm Gweithredol (i gadw’r aelodaeth fel y mae)  
a goruchwylio’r Strategaeth Gorfforaethol a 
chyfeiriad strategol y Gronfa

•	  Grwp Strategaeth a Pherfformiad (yn cynnwys 
uwch-reolwr sy’n cael eu rheoli’n uniongyrchol 
gan Gyfarwyddwyr Gweithredol) i oruchwylio 
perfformiad gweithredol yn unol â thargedau 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol ac ati.

Dyluniad a strwythur sefydliadol 
Yn ystod y flwyddyn, gweithredodd y Prif Weithredwr 
strwythur pedair adran, sef: 

•	Gweithrediadau 
•	 Strategaeth a Datblygu Busnes 
•	Cyfathrebu 
•	Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Mae tîm yr Ysgrifenyddiaeth yn adrodd yn 
uniongyrchol i'r Prif Weithredwr.

Caiff y cynllun gweithredu blynyddol – y Cynllun 
Busnes – ei ddatblygu bob blwyddyn ochr yn ochr â 
chyllidebau ariannol a chynllunio rhaglenni grant. Fel y 
llynedd, gwnaethom integreiddio rheoli risg yn fwy i’r 
broses cynllunio busnes eleni hefyd. Trafodir y Cynllun 
Busnes gyda’n hadran noddi, sef yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon hefyd yn pennu cyfarwyddiadau polisi  
ac ariannol yr ydym wedi cydymffurfio â hwy yn ein 
gweithgareddau’r Loteri Genedlaethol. Mae Llywodraeth 
yr Alban a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
cyfarwyddiadau polisi hefyd mewn perthynas â 
gweithgareddau’r Loteri Genedlaethol yn y gwledydd 
hynny, ac rydym wedi cydymffurfio â’r cyfarwyddiadau 
hynny hefyd.

Rydym yn gweithredu yn unol â Chytundeb Rheoli  
a Memorandwm Ariannol rhyngom ni a’r Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Ategir hyn gan 
gyfarfodydd rheolaidd â swyddogion yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon  
a Dosbarthwyr eraill y Loteri Genedlaethol.

Yn ystod 2018–19 fel rhan o’r rhaglen trawsnewid 
busnes, gwnaethom gynnal proses ymgynghori a 
dylunio helaeth i sefydlu dyluniad newydd ar gyfer y 
Gronfa. Roedd y broses yn amodol ar ymgynghoriad 
staff yn ystod haf a hydref 2018. Yna gwnaethom 
ymgynghori â’n hundebau llafur cydnabyddedig yn 
ystod y gaeaf a dechrau pontio i’r strwythur newydd 
ym mis Ionawr 2018. Cwblhawyd hyn erbyn diwedd 
mis Mawrth 2019.

Bydd y strwythur newydd yn canolbwyntio ar gyflawni 
ein huchelgais i “ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth 
y DU.” Dyma’r strwythur adrannol o fis Ebrill 2019: 

•	  Arloesedd Busnes a Mewnwelediad – yn 
canolbwyntio ar arwain ac ysgogi cyd-destun, 
mewnwelediad a chyfeiriad ein huchelgais

•	  Cyflawni Busnes – yn canolbwyntio ar gyflawni 
ein huchelgais drwy bartneriaethau strategol, 
ymgysylltu a buddsoddi ar draws y DU ar lefel lleol

•	  Gwasanaethau Busnes – yn canolbwyntio ar 
alluogi, cysylltu â chefnogi ein huchelgais

Bydd Cyflawni Busnes yn parhau â’i fodel cyflenwi ledled 
y DU gyfan gan gynnwys tair ardal newydd yn Lloegr 
sydd wedi’u cyfuno o’n rhanbarthau presennol yn Lloegr 
sy’n cwmpasu’r Gogledd, Canolbarth Lloegr a’r Dwyrain 
a Llundain a De. Mae Gogledd Iwerddon, Cymru a’r 
Alban yn parhau i fod â’u timau gwlad eu hunain. 

Mae proses gymhathu, recriwtio ac asesu staff helaeth 
wedi’i chynnal i sicrhau bod gennym y ddawn 
arweinyddiaeth gywir ar waith ar draws y Gronfa ac 
alinio ein dawn staff eraill i gyflawni’r uchelgais yn eu 
gwahanol swyddogaethau a thimau ledled y DU.

Rydym wedi parhau i gyflawni ein swyddogaethau  
a’n cyfrifoldebau craidd drwy gydol 2018–19 yn 
ychwanegol at y newidiadau sylweddol hyn o ran ein 
dyluniad a’n strwythur. Byddwn yn parhau yn hanner 
cyntaf 2019–20 i ymgorffori’r dyluniad drwy waith ar 
newid ein diwylliant, creu swyddogaethau newydd fel 
marchnata ac ati.

Mae’r holl newidiadau yr ydym wedi’u cyflwyno yn 
cyd-fynd â’r argymhellion ar Adolygiad wedi’i Deilwra 
2017 a gynhaliwyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon ac yn gefnogol iddynt.

Strategaeth Gorfforaethol
Gwnaethom gydnabod yn 2017 bod angen arnom 
strategaeth gorfforaethol ehangach i’r sefydliad ar gyfer 
cyfeiriad y sefydliad ac i’n helpu ni i gynllunio ac ymateb 
i heriau, risgiau a chyfleodd yn y dyfodol, yn ychwanegol 
i’r cynlluniau/fframweithiau strategol llwyddiannus 
rydym yn hanesyddol wedi’u rhoi ar waith ar gyfer y 
grantiau a roddir gan y Loteri Genedlaethol.

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Yn 2018, gwnaethom lansio ein Strategaeth Gorfforaethol 
a oedd yn cynnig ‘ymbarél trosfwaol’ ar gyfer ein 
gweithgarwch ar lefel uchel. Fe’i cefnogir gan ystod o 
ymatebion corfforaethol eraill sy’n rhoi mwy o fanylion 
am feysydd gweithredol, strategol a pholisi penodol, 
gan gynnwys: 

•	  lansio ein Fframwaith Cyllido Strategol newydd 
ym mis Ionawr 2019

•	 ein cynlluniau busnes 
•	  ein cynllun gweithredu ar gyfer argymhellion  

yr Adolygiad wedi’i Deilwra 
•	 rhaglen trawsnewid busnes 
•	  strategaethau busnes ar gyfer meysydd 

swyddogaethol unigol e.e. ein strategaeth ddigidol
Y Loteri Genedlaethol fydd ein ffynhonnell fwyaf 
sylweddol o incwm o hyd ar gyfer yr ychydig 
flynyddoedd nesaf, a bydd y rhan fwyaf o’n 
gweithgareddau yn canolbwyntio arni.

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn atgyfnerthu’r 
cyfeiriad rydym wedi’i gymryd am sawl blwyddyn,  
gan bennu ein rôl fel y ffynhonnell fwyaf o gyllid ar 
gyfer treftadaeth ledled y DU. Mae’n cymryd camau 
gweithredu pellach tuag at sefyllfa arweinyddiaeth 
gryfach, gan roi pwyslais penodol ar y cyfleoedd y tu 
hwnt i roi grantiau pur. Y nod yw ysgogi newid a chael 
mwy o effaith ar draws treftadaeth y DU, drwy 
gryfhau ein rôl arweinyddiaeth a chefnogi’r buddion  
y gall treftadaeth eu cyflwyno i gymdeithas.

Byddwn yn gweithio drwy brosesau diwydrwydd 
dyladwy a hyfywedd i archwilio’r opsiynau i ehangu 
gweithgareddau’r Gronfa i gefnogi’r sectorau y mae’n 
gweithio gyda hwy.

Fframwaith Cyllido Strategol
Ym mis Ionawr 2019, gwnaethom lansio ein Fframwaith 
Cyllido Strategol. Mae’r fframwaith hwn, a gynhelir  
o 2019 hyd at 2024, yn cynrychioli strwythur mwy 
datganoledig o ran gwneud penderfyniadau ledled y DU 
gyfan fel rhan o’n cynigion i ddosbarthu mwy na £1biliwn 
o arian y Loteri Genedlaethol i dreftadaeth y DU.

Caiff penderfyniadau ynghylch oddeutu 80% o’r holl 
gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 
eu gwneud yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cymru a’r 
tair ardal newydd yn Lloegr. 

Mae ein dull newydd yn cynnwys: 

•	  pwyslais mawr ar natur, cymunedau ac ar sicrhau 
bod pawb yn gallu mwynhau treftadaeth – tair 
blaenoriaeth uchaf i bobl a ymatebodd i’r 
ymgynghoriad

•	  modelau buddsoddi newydd, symud y tu hwnt i 
grantiau i gynnwys benthyciadau a phartneriaethau, 
a luniwyd i ddenu eraill i fuddsoddi arian ochr yn 
ochr â’r Loteri Genedlaethol

•	  mwy o gymorth ar gyfer dulliau masnachol a 
chynaliadwy o fynd i’r afael â threftadaeth y mae 
perygl o’i cholli 

•	  buddsoddiad a chymorth i helpu sefydliadau 
treftadaeth i fod yn fwy cynaliadwy’n ariannol 

•	  gofyniad i bob prosiect treftadaeth sy’n derbyn 
cyllid fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd

•	 cyllid mwy syml ac effeithiol 
•	  mwy o gymorth ac ymgysylltu i helpu 13 o 

gymunedau difreintiedig sydd wedi bod yn llai 
llwyddiannus o ran sicrhau cyllid yn y gorffennol

•	  cymorth parhaus i brosiectau eiconig ar raddfa 
fawr sy’n fwy na £5miliwn

Mae ein portffolio buddsoddi’n fwy syml ac yn haws ei 
gyrchu. Mae’n cynnwys: 

•	  Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 
– rhaglen agored ar gyfer unrhyw fath o brosiect 
treftadaeth rhwng £3,000–£5miliwn 

•	  ymgyrchoedd cyllido treftadaeth a luniwyd i 
ddiwallu anghenion strategol neu gyflawni 
bylchau o ran cyllido. Bydd y ddwy ymgyrch 
gyntaf yn lansio yn 2019, gan ganolbwyntio ar 
helpu’r canlynol: 

  – sefydliadau i ddatblygu eu gallu a’u gwytnwch  
   sefydliadol 

  – adeiladu galluoedd digidol

•	  cronfeydd ar y cyd i gyflawni mentrau strategol 
mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, megis 
partneriaeth Sbardun Parciau’r Dyfodol â’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol

•	  buddsoddiadau cymdeithasol fel cronfeydd effaith 
a benthyciadau

•	  dwy rownd o grantiau mawr o dros £5miliwn yn 
2020–21 a 2022–23

Mae’r dull a’r portffolio cyffredinol hwn yn adlewyrchu’r 
ymarfer ymgynghori helaeth a gynhaliwyd gennym yn 
2017–18 gyda chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a 
rhanddeiliaid allweddol ar draws y sectorau treftadaeth. 

Rhaglen trawsnewid busnes
Yn debyg i bob sefydliad, gan gynnwys rhai 
llwyddiannus, rydym yn cydnabod bod angen i ni 
addasu a newid y ffordd rydym yn gweithio yn yr 
amgylchedd newidiol rydym yn gweithio ynddo. Yn 
ogystal, bydd angen i ni newid y ffordd rydym yn 
gweithio i gyflawni ein Strategaeth Gorfforaethol.

Mae’r amgylchedd hwnnw wedi newid yn wleidyddol, 
er enghraifft, ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd, 
y trefniadau datganoli parhaus ledled y DU, effeithiau 
caledi a llai o wariant yn y sector cyhoeddus – a llawer 
mwy. Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn ein cyfeirio 
at gyfeiriadau eraill yn ogystal â’n busnes craidd.

Cymeradwyodd yr Adolygiad wedi’i Deilwra yn 2017  
y cyfeiriad teithio hwnnw, y camau a gymerwyd hyd 
yma a phennu’r dasg ar gyfer mynd ymhellach. 

Gwnaethom felly greu rhaglen trawsnewid busnes i 
newid y ffordd rydym yn gweithio a sut rydym yn 
ymgymryd â’r gwaith hwnnw. Gwnaethom ddechrau 
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cynllunio a pharatoi ar gyfer y gwaith hwn yn 2017–18 
ac yn 2018–19, fe’i cyflawnwyd a’i gweithredu am y tro 
cyntaf. Disgwyliwn i hyn ddigwydd dros ddwy flynedd 
arall cyn iddo gael ei gwblhau’n llawn.

Nodau’r rhaglen yw cyflawni a chefnogi:

•	  y Strategaeth Gorfforaethol dair blynedd newydd 
a ddechreuodd ym mis Mawrth 2018 

•	  Fframwaith Cyllido Strategol y Loteri Genedlaethol 
symlach sy’n rhoi mwy o bwyslais ar gwsmeriaid

•	  proses a system rheoli buddsoddiad sydd wedi’i 
gwella’n sylweddol yn 2020

•	  trawsnewidiad TG sy’n cefnogi effeithlonrwydd 
gweithredol a boddhad cwsmeriaid

•	  y seilwaith corfforaethol (sgiliau, strwythur, 
gwasanaethau cymorth) i gefnogi ein cyfeiriad 
strategol

•	  ffyrdd mwy ystwyth o weithio, a diwylliant 
cryfach a mwy cadarnhaol 

Rydym wedi ail-alinio’r rhaglen waith i dri phrif ffrwd 
gwaith, sef: 

 1.  Llunio ein Busnes (ein dyluniad sefydliadol, 
diwylliant, sgiliau, pobl a llywodraethu)

 2.  Lleoli ein Busnes (ein hystâd a’n hamgylchedd 
gwaith)

 3.  Cyflawni ein Busnes (ein TG, trawsnewidiad 
digidol)

Yn 2018–19 gwnaethom gyflawni’r canlynol:

•	  adolygiad dichonoldeb o arallgyfeirio ffynonellau 
incwm a sicrhau mwy o fuddsoddiad yn y sector 
treftadaeth

•	  ein Fframwaith Cyllido Strategol newydd gan 
gynnwys ymgynghori â’r cyhoedd, dylunio 
portffolio, proses ac arweiniad newydd

•	  ein hunaniaeth newydd sbon fel Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (yn disodli 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri)

•	  newidiadau i’n gwefan, porth ar-lein, ffurflenni a 
phrosesau ar gyfer y fframwaith cyllido newydd

•	  dechrau ein strategaeth ddigidol gan gynnwys 
cwblhau mobileiddio TG ar gyfer yr holl staff, 
dechrau gosod Office 365, integreiddio teleffoni, 
digideiddio cofnodion copi caled, a datblygu dull 
prawf cysyniad ar gyfer system a phorth rheoli 
buddsoddiad newydd

•	 ein dyluniad sefydliadol newydd 
•	  symudwyd pum swyddfa o drefniadau ar brydles 

i swyddfeydd modern â gwasanaeth
•	  cytundeb i symud swyddfa Llundain i swyddfeydd 

newydd yn Nociau St Katharine
•	  creu tîm digidol newydd i archwilio 

mewnwelediad, dealltwriaeth a dyluniad 
cwsmeriaid o’n gwasanaethau digidol

Rheoli risg a rheolaeth fewnol
Mae ein system rheoli risg a rheolaeth fewnol wedi’i 
chynllunio i reoli risg i lefel dderbyniol yn hytrach na 
dileu risg i bolisïau, nodau ac amcanion – felly, gall 
ddarparu sicrwydd rhesymol yn unig yn hytrach na 
sicrwydd llwyr. Yn arbennig, credaf yn bendant na 
ddylai’r dull o reoli risg rwystro arloesedd na newid  
i fusnes, lle y bo’r angen. Mae’r system rheolaeth 
fewnol wedi’i seilio ar broses barhaus a gynlluniwyd  
i amlygu a blaenoriaethu’r risgiau i gyflawni polisïau, 
nodau ac amcanion ac i werthuso tebygolrwydd 
unrhyw risgiau a’u heffaith bosibl.

Caiff pob proses pennu polisi a phenderfynu ynglyn  
â grantiau eu llywio gan ddiwylliant a dull rheoli risg y 
Gronfa. Yn 2014–15, archwiliodd y Bwrdd Rheoli ein 
dull rheoli risg yn rhan o ymarfer ehangach ynglyn â 
sicrwydd ar draws y Gronfa. Yn 2018–19, rydym wedi 
parhau i roi’r dull hwn ar waith.

Mae’r cofrestrau risg a’r broses sy’n sail iddynt yn 
neilltuo perchennog risg sy’n atebol i’r Prif Weithredwr 
am reoli’r risg honno’n effeithiol. Mae’r cofrestrau 
hefyd yn amlygu risgiau cysylltiedig fel bod unrhyw 
‘effaith luoswr’ yn cael ei hystyried. Mae hefyd yn 
gwahaniaethu rhwng y lefel risg ‘gynhenid’ (effaith a 
thebygolrwydd) a’r lefel risg ‘weddilliol’ fel bod modd 
barnu effeithiolrwydd rheolaethau a dulliau presennol 
ar gyfer lliniaru’r risg. Mae hynny hefyd yn caniatáu i’r 
perchennog risg nodi mesurau ychwanegol y mae eu 
hangen i ddod â’r risg o fewn yr archwaeth a’r dyddiadau 
penodol ar gyfer y camau gweithredu hynny.

Adolygodd y Bwrdd ei Archwaeth Risg ar gyfer 
2018–19 hefyd, a pharhau i adlewyrchu mwy o awydd 
am newid a thrawsnewid busnes. Cydnabu’r Bwrdd 
hefyd y risgiau a’r heriau sy’n wynebu’r Gronfa yn 
2018–19, yn enwedig yn ei rôl dosbarthu arian loteri 
– disgwylir i’r rhain esblygu o’r prif risgiau ar gyfer 
2018–19 fel y’u hamlinellir isod. Bydd rheoli risg yn 
effeithiol yn arbennig o bwysig yn y flwyddyn i ddod.

Cydnabyddwn hefyd y dylai risgiau a ystyriwyd yn 
briodol ac arloesedd i gyflawni amcanion y Gronfa 
gael eu hannog. Credaf fod y Gronfa’n dangos 
arloesedd yn ei dewis o ddyfarniadau grant ac nad 
yw’n mynd ati’n syml i wneud penderfyniadau nad 
ydynt yn cynnwys risgiau. Mewn adeg lle mae 
cronfeydd y Loteri Genedlaethol yn cael eu lleihau, 
bydd hyn hyd yn oed yn fwy pwysig i sicrhau bod 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn 
cyrraedd mor eang ag sy’n bosibl yn y gymuned. 

I’r perwyl hwn, rydym yn barod i dderbyn na fydd  
rhai o’r sefydliadau y rhown grantiau iddynt yn dangos 
cymhwysedd o ran gweinyddu’r grant. Rydym yn 
dysgu ein gwersi, yn gwella ein prosesau ac, mewn 
amgylchiadau prin, rydym yn diddymu’r grant. Mewn 
achosion lle yr amheuwn dwyll neu ymddygiad 
amhriodol, byddwn yn adrodd yr achos i’r heddlu  
er mwyn iddynt ymchwilio ymhellach. Myfi sy’n 
cymeradwyo pob diddymiad ac mae hyn yn fy 
ngalluogi i fonitro’r swm bob blwyddyn i gynnig 
sicrwydd am ein prosesau asesu a monitro.

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Fel y gellir gweld o’r nodyn perthnasol i’r cyfrifon, 
mae’r lefel diddymu grantiau yn eithriadol o fach o 
gymharu â’r swm a ddosbarthwn bob blwyddyn.  
Ar y llaw arall, mae’r lefel uchel o ran bodlonrwydd 
cwsmeriaid a ddangoswyd mewn arolygon annibynnol 
yn awgrymu nad yw ein harferion gweithio’n rhy 
feichus i ymgeiswyr. O ganlyniad, gallaf ddod i’r casgliad 
nad oes unrhyw achos i bryderu ynglyn â’r lefel risg 
sydd ymhlyg yn ein prosesau dyfarnu grantiau.

Yn 2018–19, ystyriodd y Gronfa y canlynol fel y 
meysydd risg mwyaf sylweddol:

•	Amrywioldeb incwm y Loteri Genedlaethol 
•	  Nid yw amrywiaeth y Strategaeth Gorfforaethol 

yn llwyddiannus 
•	  Ni chafodd argymhellion yr Adolygiad wedi’i 

Deilwra eu rhoi ar waith yn llwyddiannus
•	Ymateb niweidiol i newid a thrawsnewid busnes 
•	  Ni chafodd y Fframwaith cyllido Strategol ei rhoi 

ar waith yn llwyddiannus 
Mae gan bob un o’r risgiau hyn berchennog risg ar y 
lefel Weithredol, sy’n gyfrifol am reoli’r risg a sicrhau 
bod mesurau lliniaru priodol yn cael eu cymryd. Rwy’n 
credu ein bod wedi rheoli’r risgiau hynny’n llwyddiannus 
drwy gydol 2018–19.

Dull o drin twyll a risg gwybodaeth
Mae gan y Gronfa bolisi twyll sy’n cael ei adolygu bob 
blwyddyn. Mae pob aelod o staff yn y Gronfa wedi 
cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth twyll pwrpasol 
yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, a gyflwynir gan dîm 
sicrwydd arbenigol o Dîm Cyllid y Gronfa. Roedd yn 
canolbwyntio ar risg twyll yn y meysydd canlynol:

•	 rhoi grantiau 
•	 caffael/rheoli contractau
•	meysydd twyll cyffredinol

Gwnaeth yr hyfforddiant hefyd dynnu sylw at feysydd 
sy’n peri risg o ran twyll i’r Gronfa, sut y gellir eu nodi 
a mynd i’r afael â nhw i leihau’r risg o dwyll. Gwnaethom 
atgyfnerthu hyn gyda hyfforddiant ar lein yn 2016–17. 

Dros y blynyddoedd diwethaf gwnaethom wella 
ymwybyddiaeth risg a threfniadau casglu cudd-
wybodaeth â dosbarthwyr eraill y Loteri Genedlaethol. 
Gwnaethom barhau’r llynedd gyda threfniadau rhannu 
gwybodaeth well, adnoddau ar y cyd ac ystyried y 
defnydd o drydydd partïon arbenigol i nodi risg twyll. 
Rydym yn parhau i adrodd am bob achos posibl o 
dwyll i’r heddlu, ac yn cysylltu â nhw mewn achosion 
o’r fath i sicrhau ymchwiliad effeithiol.

Gwnaethom gynnal cryn dipyn o waith ar ddiwedd  
y flwyddyn i loywi ein gwaith yn y maes hwn a chyd-
fynd â Safon Swyddogaethol y Llywodraeth ar Dwyll 
(GovS013: Gwrth-dwyll). Rydym wedi gwella 
canllawiau a pholisi mewn meysydd megis:

•	  polisi twyll, llwgrwobrwyaeth a pholisi llygredd  
a chynllun ymateb 

•	 strategaeth gwrth-dwyll 
•	 asesiad risg twyll 
•	 ein cynllun gweithredu blynyddol 

Rydym yn disgwyl ymgorffori hyn ymhellach yn 2019–20. 

Mae hefyd gan y Gronfa bolisi risg gwybodaeth sy’n 
cydymffurfio â chanllawiau Swyddfa’r Cabinet a’r 
Fframwaith Polisi Diogelwch. Mae pob aelod o staff 
newydd yn derbyn canllawiau o ran diogelwch 
gwybodaeth, diogelu data a Rhyddid Gwybodaeth fel 
rhan o’i hyfforddiant sefydlu. Gwnaethom gynllunio a 
pharatoi’n helaeth ar gyfer darpariaethau’r Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) newydd a 
gyflwynwyd y llynedd, ac rydym wedi bodloni 
rhwymedigaethau’r Rheoliad yn foddhaol.

Ym mis Rhagfyr 2018, gwnaethom gyflawni achrediad 
Cyber Security Plus. 

Rydym hefyd yn cydymffurfio â chanllawiau’r 
llywodraeth ar dryloywder gwariant, contractau ac  
ati. Yn 2018–19 gwnaethom barhau i wella rheolau  
a phrosesau caffael. 

Modelau sy’n bwysig i fusnes
Rwyf o’r farn ein bod yn cydymffurfio â’r argymhellion 
yn Adroddiad Macpherson. Barnaf ein bod yn 
defnyddio un model sy’n bwysig i fusnes – y rhagolwg 
llif arian a ddefnyddir i bennu cyllidebau dyfarnu 
grantiau blynyddol allan o’n hincwm Loteri Genedlaethol. 
Ceisiwn sicrhau ein bod yn dyfarnu’r lefel grantiau uchaf 
posibl heb y risg o arian yn dod i ben neu orwario.

Crëwyd y model tua 10 mlynedd yn ôl ac mae’n 
parhau ar ei ffurf wreiddiol i raddau helaeth, ac  
eithrio ymestyn ei oes weithredu. Mae’r model wedi’i 
ddefnyddio i ystyried sefyllfaoedd o wahanol lefelau 
incwm o’r Loteri Genedlaethol, cyfraniadau untro at  
y Gemau Olympaidd, a rhaglenni grant newydd 
arwyddocaol. Canfuom ei fod yn darparu rhagolwg 
rhesymol o’n cynaliadwyedd ariannol.

Yn 2014–15, yn seiliedig ar y model, creodd y Bwrdd 
Fframwaith Cyllido yn nodi cymarebau grant yn 
gysylltiedig â chyfanswm lefel yr ymrwymiadau, 
rhwymedigaethau gwirioneddol cymeradwy, incwm  
o’r Loteri Genedlaethol a’n balans yng Nghronfa 
Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol (CDdLG). Credwn 
felly fod y model a’r Fframwaith Cyllido yn darparu  
sail gadarn ar gyfer ein penderfyniadau dyfarnu 
grantiau. Rydym wedi parhau i ddefnyddio’r dull  
hwn yn 2018–19, a’i ddefnyddio wrth fodelu ar gyfer 
sefyllfaoedd a rhagdybiaethau cynllunio incwm y Loteri 
Genedlaethol. Gwnaethom adolygu’r cymarebau 
allweddol ym mis Chwefror 2018, cytuno i gynnal y 
cymarebau fel y maent ac eithrio’r targed o ddal arian 
parod a addaswyd i adlewyrchu ystod ehangach a 
lefelau digonol o gronfeydd wrth gefn i adlewyrchu 
lefel yr ymrwymiadau.
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Perfformiad ac effeithiolrwydd y Bwrdd 
Y gweithgarwch mwyaf arwyddocaol i’r Bwrdd fu 
goruchwyliaeth barhaus o weithredu’r Fframwaith 
Cyllido Strategol a’n rhaglen trawsnewid busnes ochr 
yn ochr â’u gwaith o roi grantiau. 

Ni ddaeth unrhyw feysydd pryder i’r amlwg gan 
unrhyw un o’r Pwyllgorau sy’n cefnogi’r Bwrdd. Roedd 
canfyddiadau’r adroddiad gan yr archwilwyr mewnol 
ac allanol yn foddhaol yn ystod y flwyddyn.

Newidiodd aelodaeth y Bwrdd yn 2018–19, er nad 
cymaint ag yn y blynyddoedd diwethaf; mae hyn wedi 
golygu rhywfaint o ostyngiad yng nghyfraddau trosi 
ymhlith yr Ymddiriedolwyr. Rydym wedi sicrhau set 
fwy amrywiol o sgiliau ar draws y Bwrdd gyda 
gwybodaeth am feysydd digidol, rheoli newid, 
arbenigedd masnachol a sgiliau llywodraethu hefyd.

Mae’r Bwrdd yn fodlon ei fod yn parhau i fodloni 
gofynion Llywodraethu Corfforaethol mewn 
Adrannau Llywodraeth Ganolog: Cod Arfer Dda 
Trysorlys ei Mawrhydi 2017 

Nid oedd unrhyw faterion o’r archwilwyr a roddwyd 
gerbron y Pwyllgor Archwilio a Risg ar ran y Bwrdd  
a barodd unrhyw bryder iddo. O ganlyniad, cred y 
Bwrdd y gall ddibynnu ar y wybodaeth a’r sicrwydd  
a roddir ger ei fron gan reolwyr fel sail i’w holl 
benderfyniadau.

Mae’r holl Ymddiriedolwr newydd yn cael cyfnod 
sefydlu ar adeg eu penodi, sy’n amlinellu eu 
rhwymedigaethau a’u dyletswyddau fel Ymddiriedolwr, 
gwaith y Gronfa a’i systemau/prosesau. Mae hynny’n 
eu helpu i wneud cyfraniad llawn at waith y Bwrdd. 
Parheir â’r rhaglen sefydlu ffurfiol hon drwy raglen 
barhaus o ddigwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi  
eraill i Ymddiriedolwyr. Caiff effeithiolrwydd 
Ymddiriedolwyr ei arfarnu gan y Cadeirydd yn 
rheolaidd. Mae perfformiad y Cadeirydd hefyd yn cael 
ei oruchwylio gan yr Uwch Ymddiriedolwr Annibynnol 
(Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Staffio ac Adnoddau).

Adolygiad Llywodraethu
Penderfynodd y Bwrdd ar ddechrau 2019 y byddai’n 
addas comisiynu adolygiad mwy ffurfiol o drefniadau 
llywodraethu’r Gronfa yn sgil y newidiadau i’r Gronfa. 
Bydd yr adolygiad yn cynnwys y meysydd canlynol o 
ran sut mae Bwrdd a Phwyllgorau’r Gronfa’n gwneud 
y canlynol: 

•	  “ysbrydoli, arwain ac ariannu” treftadaeth ledled 
pedwar gwlad y DU 

•	 llywio polisïau’r sefydliad
•	 sicrhau uniondeb y penderfyniadau a wneir 
•	  arfer sector strategol ac arweinyddiaeth 

genedlaethol a lleol
•	 cyfleu ei waith a’i weledigaeth
•	 darparu arbenigedd i gefnogi ei waith
•	  sicrhau bod ei waith o fudd i gynulleidfaoedd 

amrywiol ledled y Deyrnas Unedig

•	 cefnogi ei staff Gweithredol
•	  datblygu cefnogaeth i’w weithgareddau ar draws 

rhanddeiliaid yn y llywodraeth, y gweinyddiaethau 
datganoledig a’r sector treftadaeth sydd wedi’i 
ddiffinio’n eang

•	  cynnal hyder chwaraewyr y Loteri Genedlaethol
•	  adlewyrchu arfer gorau a chymharu â modelau 

eraill o sefydliadau ledled y DU yn y sector 
diwylliannol / cyhoeddus

Ym mis Ebrill, gwnaethom benodi Campbell Tickell i 
ymgymryd â’r gwaith hwn. Rydym yn disgwyl derbyn 
eu hadroddiad yn yr haf, a chaiff ei ystyried gan y 
Bwrdd ym mis Medi 2019. 

Y flwyddyn lywodraethu
Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwyf yn gyfrifol am adolygu 
effeithiolrwydd y systemau rheolaeth fewnol. Caiff fy 
adolygiad ei lywio gan waith yr archwilwyr mewnol 
(BDO) a’r uwch-reolwyr yn y Gronfa sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod y fframwaith rheolaeth fewnol yn cael ei 
gynnal a’i weithredu’n effeithiol, ynghyd â sylwadau a 
wnaed gan yr archwilwyr allanol yn eu llythyr rheoli  
ac adroddiadau eraill. 

Ar ddiwedd y flwyddyn, cyfunodd Moore Stephens  
â BDO, a chawsant eu hailbenodi am dymor o dair 
blynedd fel archwilwyr mewnol yn dilyn proses 
dendro gystadleuol. Cafodd y broses hon ei chaffael  
ar y cyd â Sport England ac UK Sport. Yn ogystal â 
sicrhau gwell gwerth ar gyfer chwaraewr y Loteri 
Genedlaethol, rwyf o’r farn y bydd hyn hefyd yn 
cyflwyno arfer gorau ar draws dosbarthwyr gwahanol 
y Loteri Genedlaethol a fydd o fudd i ni gyd.

Gosodir cytundebau perfformiad ar gyfer pob uwch-
aelod o staff ar ddechrau’r flwyddyn, sy’n amlinellu  
eu hamcanion personol a chorfforaethol ar gyfer y 
flwyddyn. Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r Cynllun Busnes 
a’n strategaeth. Fe’u hadolygir yn ffurfiol mewn 
adolygiadau canol blwyddyn a diwedd blwyddyn.  
Rwyf hefyd yn cynnal cyfarfodydd anffurfiol un i un â 
Chyfarwyddwyr drwy gydol y flwyddyn. Fel y nodwyd, 
cyfarfu’r Bwrdd Gweithredol a’r Uwch-dimau Arwain 
yn rheolaidd.

Rwyf wedi gweld y Llythyr Rheoli a baratowyd gan  
yr archwilwyr allanol yn dilyn eu harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben ar 31 Mawrth 2019.

O ganlyniad i’w rhaglen waith yn ystod y flwyddyn, 
mae’r archwilwyr mewnol wedi cynhyrchu barn a 
thystysgrif flynyddol o sicrwydd mewn perthynas â 
digonolrwydd y systemau a gweithrediad rheolaethau 
mewnol yn y Gronfa. Mae’r farn hon yn ardystio bod 
system ddigonol ac effeithiol o lywodraethu, rheoli risg 
a rheolaeth fewnol ar waith i fynd i’r afael â’r risg na 
chyflawnir amcanion y rheolwyr yn llawn.

Nododd adroddiad diwedd blwyddyn yr archwilydd 
mewnol welliant arall yn yr asesiad ‘cyfeiriad teithio’  
o sicrwydd. 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Cynhyrchodd yr archwilwyr mewnol strategaeth 
archwilio tair blynedd ar adeg eu penodi. Y llynedd 
oedd ail flwyddyn y cyfnod hwn a chynhaliwyd a 
chwblhawyd yr holl adolygiadau a fwriadwyd yn 
brydlon. Mae’r cynllun blynyddol yn deillio o’r 
strategaeth archwilio ac fe’i cysylltir â’r gofrestr risg  
a’r archwaeth risg.

Gyda BDO, gwnaethom gyflwyno cyfarfodydd cyswllt 
newydd bob tri mis gyda’r archwilwyr mewnol er 
mwyn helpu i fonitro cynnydd yn erbyn y cynllun  
ac ailgyfeirio adnoddau i risgiau sy’n dod i’r amlwg. 
Mae’r rhain wedi parhau i gael eu defnyddio i fonitro 
sut mae’r rhaglen yn cael ei chynnal a’i datblygu. 
Gwnaethom hefyd gyflwyno rheolaethau newydd yn 
2014–15 i wella atebolrwydd am adolygiadau archwilio 
a gweithredu argymhellion. Mae’r rhain wedi parhau 
yn 2018–19 ac mae argymhellion y disgwyliwyd iddynt 
gael eu rhoi ar waith yn 2018–19 wedi cael eu 
gweithredu’n foddhaol.

Trafodir holl adroddiadau’r archwilwyr mewnol gan  
y Pwyllgor Archwilio a Risg ym mhresenoldeb uwch-
aelodau o staff, gan gynnwys y rheiny yr adroddwyd  
ar eu hadrannau gan yr archwilwyr – mae hyn yn  
rhoi’r cyfle i mi ac aelodau’r Pwyllgor drafod yn fanwl  
y canfyddiadau, yr argymhellion a’r camau arfaethedig 
gan y rheolwyr. Lle y derbyniwyd argymhellion ar 
gyfer gwella neu gywiro, roedd yn ofynnol i 
gyfarwyddwyr ddarparu ymateb gweithredu ac 
amserlen ar gyfer pob argymhelliad hefyd. Caiff yr 
argymhellion hyn eu holrhain a’u monitro gan yr 
Adran Gwasanaethau Busnes a’r archwilwyr mewnol. 
Mae’r rhestr rheoli honno’n eitem sefydlog ar agenda’r 
Pwyllgor Archwilio a Risg hefyd.

Gwelwyd Cod Ymarfer newydd yn 2018 a gyflwynwyd 
ar gyfer holl staff a chontractwyr y Gronfa, ar sail 
argymhelliad yr Adolygiad wedi’i Deilwra. Roedd yn 
cynnwys meysydd megis: 

•	  egwyddorion gwasanaeth mewn bywyd 
cyhoeddus

•	 gwrthdaro buddiannau
•	 rhoddion a lletygarwch
•	 chwythu’r chwiban

Cafodd y Cod ei hyrwyddo i bob aelod o staff a’i rhoi 
ar ein mewnrwyd. 

Rwyf hefyd yn mynnu bod yr holl uwch-reolwyr a 
rheolwyr canol yn llofnodi memoranda cynrychiolaeth 
blynyddol i mi, yn nodi eu cyfrifoldebau ac yn 
cadarnhau eu bod wedi cyflawni’r cyfrifoldebau hyn yn 
2018–19. Mae pob un o’r rheolwyr wedi llofnodi’r 
memorandwm ac maent yn ymwybodol fy mod yn 
dibynnu ar yr haeriadau hynny yn y datganiad hwn.

Ers mis Ebrill 2015, cyflwynwyd Llythyrau Awdurdodau 
Dirprwyedig ar gyfer pob Cyfarwyddwr sy’n amlinellu 
eu hawdurdodau dirprwyedig (ariannol, caffael ac ati) 
sydd i’w cytuno ar ddechrau’r flwyddyn, i ategu’r 
memorandwm ar ddiwedd y flwyddyn. Cwblhawyd y 
cylch hwn yn 2018–19.

O ganlyniad i’r uchod, credaf fod fframwaith rheoli’r 
Gronfa yn rhoi i mi’r lefel sicrwydd y gofynnaf amdani. 
Nid oes unrhyw beth yr wyf yn ymwybodol ohono 
sy’n fy arwain i gredu bod ein systemau ar gyfer 
canfod ac ymateb i aneffeithlonrwydd, ar gyfer atal 
gwrthdaro buddiannau, ar gyfer atal a chanfod twyll  
ac ar gyfer lleihau colledion cymorth grant a grantiau’r 
Loteri yn annigonol.

Ros Kerslake OBE
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu

8 Gorffennaf 2019 
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Adroddiad tâl a staff 

Tâl y Cadeirydd a’r Ymddiriedolwyr
Roedd hawl gan bob Ymddiriedolwr i gael cyflog 
blynyddol am yr amser a dreuliwyd ar weithgareddau 
y Gronfa. 

Yn ogystal, gwnaeth y Gronfa ad-dalu costau teithio 
rhai Ymddiriedolwyr o’u cartrefi i’w swyddfa waith yn 
Llundain, Caeredin, Caerdydd neu Belfast. Roedd y 
Gronfa hefyd yn darparu prydau bwyd i Ymddiriedolwyr 
ac aelodau pwyllgorau rhanbarthol a gwlad pan 
oeddent yn cynnal cyfarfodydd yn eu gweithleoedd. 
Roedd y Gronfa’n atebol i dalu treth am bob un o’r 
costau hyn. 

Mae tâl yr Ymddiriedolwyr, gan gynnwys ad-dalu 
treuliau trethadwy a’r dreth ar hynny, yn cael ei  
rannu i’r bandiau yn y tabl i’r dde. Caiff yr holl 
Ymddiriedolwyr eu penodi gan y Prif Weinidog. Cânt 
benodiad tair blynedd, y gellir ei adnewyddu am ail 
dymor o bosibl. Nid ydynt yn aelodau o’r cynllun 
pensiwn a ddefnyddir gan y Gronfa. Ni wnaed unrhyw 
gyfraniadau gan y Gronfa at gynllun pensiwn ar ran  
yr Ymddiriedolwyr.

Dyrannwyd holl dâl yr Ymddiriedolwyr rhwng y 
Gronfa a’i gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri  
ar sail 1%:99%. Cyfanswm tâl yr Ymddiriedolwyr yn 
2018–19 oedd £210,289 (2017–18: £191,969). Caiff tâl 
a chontractau’r Ymddiriedolwyr eu trafod a’u pennu 
gan y DCMS. Nid yw eu contractau yn cynnwys 
unrhyw gymalau bonws. Ni roddwyd unrhyw fuddion 
mewn nwyddau ac ni thalwyd unrhyw elfennau nad 
yw’n arian parod i’r Ymddiriedolwyr na’r cyfarwyddwyr.

Datgelir taliadau bonws sy’n daladwy i uwch-reolwyr 
ar wahân. Mae hyn yn unol â Hysbysiad Pensiynau 
Cyflogwr 359 a gyhoeddwyd gan Swyddfa’r Cabinet 
ym mis Ebrill 2013. 

Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian (CETV) 
Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian (CETV) yw 
gwerth wedi’i gyfalafu a aseswyd yn actiwaraidd y 
budd-daliadau cynllun pensiwn a gronnir gan aelod ar 
adeg benodol. Y budd-daliadau a brisiwyd yw budd-
daliadau cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn priod 
amodol sy’n daladwy o’r cynllun. Mae CETV yn daliad 
a wneir gan gynllun pensiwn neu drefniant pensiwn i 
sicrhau budd-daliadau pensiwn mewn cynllun neu 
drefniant pensiwn arall pan fydd yr aelod yn gadael 
cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r budd-daliadau sydd 
wedi cronni yn ei gynllun blaenorol. Mae’r ffigurau 
pensiwn a ddangosir yn gysylltiedig â’r budd-daliadau  
y mae’r unigolyn wedi’u cronni o ganlyniad i gyfanswm 
ei aelodaeth o’r cynllun pensiwn, nid yn unig ei 
wasanaeth mewn swydd uwch y mae datgeliad yn 
berthnasol iddo.

Mae’r ffigurau yn cynnwys gwerth unrhyw fudd-dal 
pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall y mae’r 
unigolyn wedi’i drosglwyddo i drefniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn cynnwys unrhyw 

Tâl cyflogeion (Gwybodaeth archwiliedig)
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Syr Peter Luff 45–50 40–45 
Cadeirydd

Maria Adebowale-Schwarte  5–10 amh 
o 16 Mai 2018

Y Farwnes Kay Andrews OBE  20–25 20–25
Anna Carragher  20–25 20–25
Syr Neil Cossons OBE  5–10 10–15 
hyd at 31 Ionawr 2019

Sandie Dawe CBE amh 0–5 
hyd at 14 Awst 2017

Dr Angela Dean 0–5 5–10 
hyd at 12 Mehefin 2018

Jim Dixon 5–10 5–10
Dr Claire Feehily  10–15 0–5 
o 1 Mawrth 2018

Sarah Flannigan 5–10 amh 
o 16 Mai 2018

Perdita Hunt DL, OBE 5–10 5–10
Steve Miller  5–10 5–10
Richard Morris OBE 0–5 5–10 
hyd at 16 Mai 2018

René Olivieri  10–15 0–5 
o 1 Mawrth 2018

Atul Patel MBE 0–5 10–15 
hyd at 16 Mai 2018

Dame Seona Reid DBE  20–25 20–25
David Stocker 5–10 amh 
o 16 Mai 2018

Dr Tom Tew  10–15 10–15

fudd-dal pensiwn ychwanegol sydd wedi cronni i’r 
aelod o ganlyniad iddo’n prynu budd-daliadau pensiwn 
ychwanegol ar ei gost ei hun. Cyfrifir gwerthoedd 
CETV yn unol â Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn 
Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygio) 
2008, ac nid ydynt yn ystyried unrhyw ostyngiad 
gwirioneddol neu ostyngiad posibl i fudd-daliadau o 
ganlyniad i Dreth Lwfans Oes a all fod yn ddyledus 
pan fydd y budd-daliadau pensiwn yn cael eu tynnu.

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r Swyddog Cyfrifyddu
Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn CETV a 
ariennir gan y cyflogwr. Nid yw'n cynnwys y cynnydd 
mewn pensiwn cronedig oherwydd chwyddiant, 
cyfraniadau a dalwyd gan y cyflogai (gan gynnwys 
gwerth unrhyw fuddion drosglwyddwyd o gynllun 
pensiwn arall neu y trefniant) ac yn defnyddio prisiad y 
farchnad gyffredin ffactorau ar gyfer dechrau a diwedd 
y cyfnod.

Ac eithrio Helen coley-Smith a Carli Harper-Penman, 
roedd gan bob un o'r uwch rolau staff contractau 
cyflogaeth. Ac eithrio Carli Harper-Penman, roedd 
pob uwch weithiwr cyflogedig yn Aelodau Cyffredin  
o Gynllun Pensiwn y Prif Wasanaeth Sifil (PCSPS)  
neu Alpha. Roedd costau dyrannu rhwng Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a CGDG ar sail 
99%:1% (2017–18 – 99%:1%).Penodwyd y Cyfarwyddwr 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Tâl cyflogeion (Gwybodaeth archwiliedig) 
Nodir taliadau’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn y ddau dabl isod. Caiff y Cyfarwyddwr Gweithredol Arloesedd 
a Mewnwelediad Busnes dros dro, Carli Harper-Penman, ei chyflogi drwy asiantaeth sy’n cyflenwi staff dros 
dro. O ganlyniad, ni ddatgelir ei manylion yn y tabl isod: 
      Buddion Buddion 
       pensiwn pensiwn   
       a gronnwy a gronnwy 
  Cyflog Cyflog Bonws Bonws d yn ystod  d yn ystod  Cyfanswm Cyfanswm 
  2018–19 2017–18  2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 
  £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Ros Kerslake OBE 135–140 135–140 5–10 5–10 53 53 195–200 195–200 
Prif Weithredwr  
a Swyddog Cyfrifeg
Eilish McGuinness 85–90 80–85 5–10 5–10 12 9 100–105 95–100 
Cyfarwyddwr Gweithredol:  
Cyflawni Busnes    
Judith Cligman 80–85* 95–100 0  0–5 7 4 85–90 105–110 
Cyfarwyddwr Strategaeth  
a Datblygu Busnes  
hyd at 31 Ionawr 2019

Colin Bailey 100–105 100–105 5–10  5–10 41 31 150–155 135–140 
Cyfarwyddwr Gweithredol:  
Gwasanaethau Busnes  
Louise Lane 70–75* 80–85 0 0–5 40 6 110–115 90–95 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu  
hyd at 31 Ionawr 2019

Helen Coley-Smith 45–50* 100–105* 0 0–5 18 41 60–65 145–150 
Cyfarwyddwr Trawsnewid  
Busnes        
o 20 Ebrill 2017 hyd at 31 Awst 2018

      Cynnydd real 
  Cynnydd real  Cyfanswm pensiwn Gwerth Trosglwyddo  CETV wedi’i 
  mewn pensiwn  cronedig yn 60 oed  Cyfwerth ag Arian  ariannu gan 
  a chyfandaliad a chyfandaliad  (CETV) ar 31/03/19 CETV ar 31/03/18# y Gronfa 
  £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Ros Kerslake OBE 2.5–5  5–10 146 87 42 
Prif Weithredwr  
a Swyddog Cyfrifeg 
Eilish McGuinness 0–2.5 a 30–35 a  685 603 11 
Cyfarwyddwr Gweithredol:  0–2.5 o  90–95 o  
Cyflawni Busnes gyfandaliad gyfandaliad
Judith Cligman 0–2.5 a  40–45 a 1,000 907 8 
Cyfarwyddwr Strategaeth 0–2.5 o 125–130 o 
a Datblygu Busnes  gyfandaliad gyfandaliad   
hyd at 31 Ionawr 2019

Colin Bailey 0–2.5  5–10 159 113 24 
Cyfarwyddwr Gweithredol:  
Gwasanaethau Busnes      
Louise Lane 0–2.5 a 20–25 a 551 484 40 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu  5–7.5 o  70–75 o 
hyd at 31 Ionawr 2019  gyfandaliad gyfandaliad
 Helen Coley-Smith 0–2.5  0–5 41 29 9 
Cyfarwyddwr Trawsnewid  
Busnes      
o 20 Ebrill 2017 hyd at 31 Awst 2018

*  Roedd cyflog cyfwerth â blwyddyn lawn Helen Coley-Smith yn 2017–18  
a 2018–19 yn y band £110,000 i £115,000. Roedd cyflog cyfwerth â 
blwyddyn lawn Judith Cligman yn 2018–19 yn y band £95,000 i £100,000. 
Roedd cyflog cyfwerth â blwyddyn lawn Louise Lane yn 2018–19 yn y 
band £85,000 i £90,000. 

#   neu ar y dyddiad penodi, os yw’n hwyrach. Newidiwyd rhai cymariaethau 
gan Swyddfa’r Cabinet yn dilyn diweddariad ôl-weithredol i hanes 
gwasanaeth unigolyn.

Mae taliadau bonws sy’n daladwy i uwch-reolwyr eu datgelu ar wahân ar sail 
gronedig. Mae hyn yn unol â Hysbysiad Pensiynau Cyflogwyr 359 a gyflwynwyd 
gan Swyddfa’r Cabinet ym mis Ebrill 2013.

Y pensiwn cronedig a nodir yw’r pensiwn y mae gan yr aelod hawl i’w dderbyn 
pan fydd yn cyrraedd 60, neu ar unwaith os bydd yn peidio â bod yn aelod 
gweithgar o’r cynllun os yw eisoes yn 60. Yr oedran pensiwn yw 60 ar gyfer 
aelodau classic, premium a classic plus, a 65 ar gyfer aelodau nuvos, a 65 neu 
Oedran Pensiwn y Wladwriaeth (p’un bynnag sydd uchaf) ar gyfer aelodau 
alpha. Mae’r ffigurau pensiwn a ddyfynnwyd ar gyfer cyfarwyddwyr yn dangos 
pensiwn a enillwyd yn y PCSPS neu alpha – fel y bo’n briodol. Pan fo gan y 
cyfarwyddwr fudd-daliadau yn y PCSPS ac alpha, y ffigur a ddyfynnwyd yw 
gwerth cyfunol ei fudd-daliadau yn y ddau gynllun, ond sylwer y gallai rhan o’r 
pensiwn hwnnw fod yn daladwy ar oedran gwahanol.
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Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu

Trawsnewid Busnes, Helen Coley-Smith, i gontract 
tymor penodol yn 2017, a oedd yn adlewyrchu natur 
gaeth ei rôl. Daeth y contract hwn i ben yn ystod 
2018–19. Ym mis Rhagfyr 2018 cyflogwyd Carli 
Harper-Penman fel Cyfarwyddwr Gweithredol Arloesi 
a Mewnwelediad Busnes dros dro. Nid yw’n aelod o 
staff y Gronfa ond cafodd ei gwasanaethau eu caffael 
trwy asiantaeth. Wrth ymgysylltu â hi, roedd y 
Gronfa’n fodlon ei bod yn cydymffurfio â Hysbysiad 
Treth Gweithwyr Cyhoeddus Nodyn Caffael 
Cyhoeddus (PPN) 8/15. Roedd y trefniadau yn dilyn 
Adran 7 o’r PPN hwnnw ac roedd y Gronfa hefyd yn 
fodlon ar drefniadau cydymffurfio IR35 cyn dechrau 
ymgysylltu. Y gyfradd a dalwyd i’r asiantaeth oedd 
£826 y dydd gan roi swm blynyddol o £176,764.

Ac eithrio Carli Harper-Penman, mae tâl uwch-
reolwyr yn gysylltiedig â pherfformiad, yn cael ei asesu 
yn erbyn amcanion unigol a chyfraniad cyffredinol  
at nodau corfforaethol. Mae perfformiad a 
chydnabyddiaeth yn cael ei adolygu’n flynyddol gan  
y Pwyllgor Cyllid, Staffio ac Adnoddau a’i raddio ar 
raddfa o bedair lefel cyflawniad.

Cymhareb Tâl (gwybodaeth archwiliedig) 
Un o ganlyniadau Adolygiad Tâl Teg Hutton yw ei  
bod yn ofynnol i ni ddatgelu’r berthynas rhwng tâl  
y Cyfarwyddwr Gweithredol sy’n derbyn y cyflog 
uchaf a thâl canolrif ein gweithlu.

Tâl band blynyddol y Cyfarwyddwr Gweithredol ar  
y cyflog uchaf yn 2018–19 a 2017–18 oedd £140,000  
i £145,000 gan gynnwys bonws. Roedd hyn tua 4.9 
gwaith (2017–18: 5.0 gwaith) canolrif cydnabyddiaeth  
y gweithlu, sef £29,043 (2017–18: £28,537). Nid 
dderbyniodd unrhyw weithiwr dâl yn fwy na’r 
Cyfarwyddwr Gweithredol ar y cyflog uchaf. Roedd  
y tâl yn amrywio o £15,000 i £140,000 (2017–18 
£15,000 i £140,000). Roedd y Cyfarwyddwr 
Gweithredol ar y cyflog uchaf yn ddarostyngedig i 
gylch gwaith cyflog y llywodraeth. Roedd hyn yn 
cyfyngu’r swm sydd ar gael i ariannu codiadau cyflog 
staff i 1.5% o’r gyflogres.

O 2019–20, mae hefyd yn ofynnol i ni ddatgelu 
cymhareb cyfanswm cydnabyddiaeth y Prif 
Weithredwr o’i gymharu â chyflog staff cyfwerth 
amser llawn yn y 25ain, 50fed a 75ain ganradd Datgelir 
y wybodaeth hon isod. 
  Cymhareb

25ain canradd   5.9
50fed canradd   4.9
75ain canradd   3.9

Fel y nodwyd eisoes, penodwyd Carli Harper-Penman 
yn Gyfarwyddwr Arloesi a Mewnwelediad Busnes 
dros dro ym mis Rhagfyr 2018 drwy asiantaeth 
cyflogaeth. Gan ddefnyddio’r symiau blynyddol 
cyfatebol a delir i’r asiantaeth, y cymarebau fyddai:

  Cymhareb

25ain canradd  1:7.2
50fed canradd  1:6.1
75ain canradd   1:4.8

Pecynnau ymadael (gwybodaeth archwiliedig) 
Fel sy’n ofynnol gan Swyddfa’r Cabinet mae’n ofynnol 
i’r Gronfa gyhoeddi manylion yr holl becynnau 
ymadael a gytunwyd yn ystod y flwyddyn ariannol dan 
sylw. Yn dod o dan y diffiniad o becynnau ymadael y 
mae: diswyddiadau gorfodol a gwirfoddol, ymddeoliad 
cynnar, iawndal am golli swydd, taliadau ex-gratia ac ati. 

Yn ystod 2018–19, bu’r Gronfa’n rhagweithiol wrth 
reoli newid sefydliadol i leihau diswyddiadau posibl 
ond gofynnodd nifer fach o staff am gymeradwyaeth 
ar gyfer gadael yn wirfoddol, a chawsant hynny. 
Awdurdodwyd pob ymadawiad gwirfoddol gan 
Weithrediaeth y Gronfa a Swyddfa’r Cabinet. Dangosir 
manylion talu isod – pennir y lefelau gan delerau 
Cynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil nid gan y Gronfa. 
Mae’r symiau a ddyfynnir yn cynnwys iawndal yn lle 
rhybudd.

Roedd saith yn 2018–19 (2017–18: un) yn y bandiau 
canlynol: 
 2018–19 2017–18 
 Nifer Nifer

£5,000–£9,999 1 0
£35,000–£39,999 1* 0
£40,000–£44,999 1 0
£45,000–£49,999 0 1
£50,000–£54,999 1* 0
£55,000–£59,999 1* 0
£75,000–£79,999 1* 0
£90,000–£94,999 1 0
Cyfanswm 7 1 
* yn cynnwys iawndal yn lle rhybudd. 

Talwyd am 99% o gostau’r pecynnau ymadael hyn gan weithgareddau 
dosbarthu’r Loteri Genedlaethol. 

Costau a niferoedd staff (gwybodaeth archwiliedig) 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Cyflogau 78 127
Taliadau yswiriant gwladol y cyflogwr 7 11
Taliadau i gynlluniau pensiwn 14 25
Costau staff dros dro 6 3
   105 166

Mae costau ychwanegol o £13,868,000 wedi’u dyrannu 
i weithgareddau dosbarthu’r Loteri Genedlaethol ac 
fe’u hadlewyrchir yn y cyfrifon hynny.

Roedd nifer y gweithwyr ar gyfartaledd yn ystod y 
flwyddyn fel a ganlyn: 
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 2018–19 2017–18 
 Nifer Nifer

Ceisiadau grant 2 4
Gwasanaethau corfforaethol a chyllid 0 0
Strategaeth a datblygu busnes 0 0
Cyfathrebu 0 0
   2 4

Datgelir y ffigurau uchod fel staff cyfwerth ag amser 
llawn ac nid ydynt yn cynnwys staff ar gontract tymor 
penodol ar gyfartaledd. Yn ogystal, cyflogwyd 259 o 
staff parhaol ar gyfartaledd a 40 ar gontractau tymor 
penodol ar weithgareddau dosbarthu’r Loteri.

Pensiynau
Darperir budd-daliadau pensiwn drwy drefniadau 
pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Cyflwynwyd cynllun 
pensiwn newydd i weision sifil ar 1 Ebrill 2015 – y 
Cynllun Pensiwn Gweision Sifil ac Eraill neu alpha, sy’n 
darparu budd-daliadau ar sail cyfartaledd gyrfa gydag 
oedran pensiwn arferol sy’n cyfateb i Oedran Pensiwn 
y Wladwriaeth yr aelod (neu 65 os yw’n uwch). O’r 
dyddiad hwnnw, roedd yr holl weision sifil newydd eu 
penodi a’r rhan fwyaf o’r rhai a oedd eisoes mewn 
gwasanaeth wedi ymuno ag alpha. Cyn hynny, roedd 
gweision sifil yn cymryd rhan ym Mhrif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS). Mae pedair 
adran i’r PCSPS: tair sy’n darparu budd-daliadau ar sail 
gyflog derfynol (classic, premium neu classic plus) 
gydag oedran pensiwn arferol o 60; ac un sy’n darparu 
budd-daliadau ar sail gyrfa gyfan (nuvos) gydag oedran 
pensiwn arferol o 65.

Nid yw’r trefniadau statudol hyn yn cael eu hariannu 
ac mae cost y budd-daliadau’n cael ei thalu gan arian  
a bleidleisir gan y Senedd bob blwyddyn. Caiff 
pensiynau sy’n daladwy o dan classic, premium, classic 
plus, nuvos ac alpha eu cynyddu’n flynyddol yn unol â 
deddfwriaeth cynnydd mewn pensiynau. Roedd 
aelodau presennol y PCSPS a oedd o fewn 10 
mlynedd o’u hoedran pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 
wedi aros yn y PCSPS ar ôl 1 Ebrill 2015. Bydd y rhai 
hynny a oedd rhwng 10 mlynedd, a 13 blynedd a 5 
mis, o’u hoedran pensiwn arferol ar 1 Ebrill 2012 yn 
newid i alpha rywbryd rhwng 1 Mehefin 2015 ac 1 
Chwefror 2022. Bydd budd-daliadau PCSPS pob aelod 
sy’n newid i alpha yn cael eu ‘bancio’, a bydd budd-
daliadau’r rhai hynny sydd â budd-daliadau cynharach 
yn un o adrannau cyflog terfynol y PCSPS yn cael eu 
seilio ar eu cyflog terfynol pan fyddant yn gadael 
alpha. Caiff aelodau sy’n ymuno o fis Hydref 2002 
ymlaen ddewis naill ai’r trefniant budd-daliadau 
diffiniedig priodol neu bensiwn rhanddeiliaid ‘prynu 
arian’ gyda chyfraniad cyflogwr (cyfrif pensiwn 
partneriaeth).

Mae cyfraniadau cyflogeion yn gysylltiedig â chyflog ac 
yn amrywio rhwng 4.6% ac 8.05% ar gyfer aelodau 
premium, classic plus, nuvos a holl aelodau eraill alpha. 
Mae budd-daliadau yng nghynllun classic yn cronni ar 
gyfradd o 1 rhan o 80 o enillion pensiynadwy terfynol 

ar gyfer pob blwyddyn o wasanaeth. Yn ogystal, mae 
cyfandaliad sy’n gyfwerth â thair blynedd o bensiwn 
cychwynnol yn daladwy ar ymddeoliad. Ar gyfer 
premium, mae budd-daliadau’n cronni ar gyfradd o 1 
rhan o 60 o enillion pensiynadwy terfynol ar gyfer pob 
blwyddyn o wasanaeth. Yn wahanol i classic, nid oes 
unrhyw gyfandaliad awtomatig. I bob pwrpas, mae 
classic plus yn amrywiad o premium, ond gyda budd-
daliadau o ran gwasanaeth cyn 1 Hydref 2002 yn cael 
eu cyfrifo’n fras yn yr un ffordd â chynllun classic, a 
budd-daliadau am wasanaeth ar ôl y dyddiad hwnnw’n 
cael eu cyfrifo fel yn y cynllun premium. Yn y cynllun 
nuvos, mae aelod yn cronni pensiwn ar sail ei enillion 
pensiynadwy yn ystod ei gyfnod aelodaeth yn y 
cynllun. Ar ddiwedd blwyddyn y cynllun (31 Mawrth), 
caiff y cyfrif pensiwn a enillodd yr aelod ei gredydu â 
2.3% o’i enillion pensiynadwy yn y flwyddyn honno o’r 
cynllun, a chaiff y pensiwn cronedig ei uwchraddio yn 
unol â’r ddeddfwriaeth cynnydd mewn pensiynau. Mae 
budd-daliadau alpha yn cronni mewn ffordd debyg i 
nuvos, heblaw am y ffaith mai’r gyfradd gronni yw 
2.32%. Ym mhob achos, gall aelodau ddewis cymudo 
pensiwn am gyfandaliad hyd at y terfynau a osodwyd 
gan Ddeddf Cyllid 2004.

Mae’r cyfrif pensiwn partneriaeth yn drefniant pensiwn 
rhanddeiliaid. Mae’r Gronfa yn gwneud cyfraniad 
sylfaenol rhwng 3% a 12.5% hyd at 30 Medi 2015 a 
rhwng 8% a 14.75% o 1 Hydref 2015 (gan ddibynnu ar 
oedran yr aelod) i gynnyrch pensiwn rhanddeiliaid a 
ddewisir gan y cyflogai o banel o ddarparwyr. Nid oes 
rhaid i’r cyflogai gyfrannu ond os bydd yn gwneud 
cyfraniadau, bydd y cyflogwr yn cyfateb y rhain hyd at 
derfyn o 3% o gyflog pensiynadwy (yn ogystal â 
chyfraniad sylfaenol y cyflogwr). Mae cyflogwyr hefyd 
yn cyfrannu 0.8% pellach o gyflog pensiynadwy hyd at 
30 Medi 2015 a 0.5% o gyflog pensiynadwy o 1 
Hydref 2015 i dalu cost yswiriant budd-dal risg a 
ddarperir yn ganolog (marwolaeth mewn gwasanaeth 
ac ymddeoliad yn sgil salwch). 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw aelodau o staff yn 
gweithio ar weithgareddau dosbarthu arian y Loteri 
sydd â chyfrif pensiwn partneriaeth. 

Gwnaeth un aelod o staff ymddeol yn gynnar ar sail 
iechyd yn ystod 2018–19

Gellir gweld mwy o fanylion am drefniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil ar y wefan www.civilservicepension 
scheme.org.uk. 

Er bod y cynlluniau’n gynlluniau â budd-daliadau wedi’u 
diffinio, mae rhwymedigaeth i dalu budd-daliadau yn y 
dyfodol yn gost i’r PCSPS neu alpha. Mae adrannau, 
asiantaethau a chyrff eraill a sicrheir gan y PCSPS ac 
alpha yn talu cost sicrhad pensiwn a ddarperir i’r staff 
a gyflogant drwy dalu costau a gyfrifir ar sail gronnus. 
Ar gyfer 2018–19, talwyd cyfraniadau cyflogwr o 
£14,278 (2017–18: £24,193) i’r PCSPS ac alpha ar y 
cyfraddau a nodir isod:
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Cyflog yn 2018–19  % yn 2018–19

£23,000 ac is  20.0%
£23,001–£45,500  20.9%
£45,501–£77,000  22.1%
£77,001 ac uwch  24.5%

Rheoli Absenoldebau
Roedd absenoldeb staff yn 2018–19 yn parhau’n is na 
meincnodau cenedlaethol tebyg, gyda’r lefelau cyffredinol 
oddeutu 1.9%, ychydig yn uwch na lefelau 2017–18 
(gweler y siart lefelau absenoldeb, tudalen 43).

Yn 2018–19 gwelwyd newid sefydliadol sylweddol yn y 
Gronfa a gwnaethom barhau i ddarparu a hyrwyddo 
cefnogaeth lles i staff, gan gynnwys ail-lansio rhaglen 
cymorth gweithwyr, cymorth hyfforddi personol, 
hyfforddiant ar-lein mewn iechyd meddwl a rheoli 
straen a chymorth rheoli newid.

Ym mis Ionawr 2019 cyflwynodd y Gronfa system 
gwybodaeth rheoli AD newydd sy’n cynnwys 
swyddogaethau newydd ar gyfer cofnodi 
absenoldebau ar-lein, ynghyd â gwell adroddiadau 
rheoli. Bydd y swyddogaethau hyn yn helpu rheolwyr 
i ddeall a rheoli absenoldeb staff yn well.

Ymgysylltu ac ymgynghori â gweithwyr
Rydym yn parhau i hysbysu ein staff a’u cynnwys 
mewn trafodaethau am ein cyfeiriad strategol a’n 
perfformiad gweithredol yn rheolaidd. Eleni rydym 
wedi ymgynghori’n helaeth â staff i’n helpu i bennu 
nodau Llywio ein Busnes yn y Dyfodol, sef ein 
hadolygiad dylunio sefydliadol. Gwnaeth dros draean  
o staff gymryd rhan mewn grwpiau ffocws, arolygon  
a chyfweliadau. Gwnaethom hefyd sefydlu fforymau 
holi at ateb ar-lein, a chafwyd dros 300 o gwestiynau 
– sy’n adlewyrchu lefel ymgysylltiad staff mewn 
trafodaethau. Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol 
helaeth â’n Hundebau Llafur a gofynnwyd am 
safbwyntiau staff a gwrandawyd arnynt. Gwnaethom 
hefyd ymgynghori’n helaeth â staff fel rhan o lansiad 
ein Fframwaith Cyllido Strategol newydd, cyn ei 
ddylunio a’i weithredu.

Mae’r holl staff yn derbyn crynodebau newyddion 
dyddiol, cylchlythyrau wythnosol sy’n eu diweddaru  
â newyddion ar draws y Gronfa ac mae gennym 
grwpiau trafod cyfryngau cymdeithasol gweithredol  
a phoblogaidd. Gwnaethom gynnal sawl digwyddiad 
‘neuadd y dref ’ gyda’r holl staff yn 2018–19. Roeddem 
hefyd yn cynnull ein Tîm Arweinyddiaeth yn aml, gan 
gasglu ein rheolwyr o bob rhan o’n rhanbarthau a’n 
gwasanaethau corfforaethol i drafod ac ymgynghori. 
Ym mis Tachwedd 2018 lansiwyd mewnrwyd staff 
newydd mawr, gan drawsnewid yn radical sut y gall 
gyrchu newyddion, polisïau, ffurflenni a gwybodaeth.

Mae’r Gronfa hefyd yn cwrdd bob tri mis gyda’i 
phartneriaid Undebau Llafur (FDA a PCS). Cynhaliwyd 
ymgynghoriad ychwanegol sylweddol yn 2018–19 
ynghylch y cynigion dylunio Llunio ein Busnes yn y 
Dyfodol, cynigion tâl a graddio, a pholisïau AD newydd.

Gwnaethom ddewis peidio â chynnal arolwg staff 
llawn yn 2018–19 oherwydd ein bod yn cydnabod na 
fyddai un arolwg yn caniatáu inni ddeall barn staff a 
allai newid yn ystod cyfnod o ailstrwythuro sefydliadol 
sylweddol. O ganlyniad, gwnaethom gynnal nifer o 
arolygon ciplun ‘pwls’ i’n helpu i archwilio barn staff. Yn 
ôl y disgwyl, dywedodd llawer o staff wrthym am eu 
pryderon ond mae’r rhain wedi dechrau lleihau wrth i 
fuddion a chyfleoedd ddechrau cael eu gwireddu wrth 
inni symud i’r cyfnod ôl-weithredu.

Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth a chyflogaeth 
Mae cynnwys a hyrwyddo amrywiaeth a 
chynwysoldeb yn parhau wrth wraidd ein busnes a’n 
gwerthoedd. Ym mhob un o’n gweithgareddau, rydym 
yn parhau i gynnal ein hymrwymiad hirsefydlog i 
gydraddoldeb a chynhwysiant – yng nghyrhaeddiad ein 
buddsoddiad, yn ein gweithlu, ac wrth benodi’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau. Rydym yn cydnabod ac 
yn gwerthfawrogi gwerth cael grwp staff amrywiol ac 
aelodaeth amrywiol o’r Bwrdd a’r Pwyllgorau. Mae’r 
nodau hyn yn eglur yn ein Strategaeth Gorfforaethol 
ac yn ein Fframwaith Cyllido Strategol newydd.

Fel cyflogwr, nid yw’r Gronfa yn gwahaniaethu yn 
erbyn staff nac ymgeiswyr cymwys am swyddi gwag  
ar sail rhyw, statws priodasol, hil, lliw, cenedligrwydd, 
tarddiad ethnig, cred grefyddol, anabledd, oedran na 
chyfeiriadedd rhywiol. Cymerir pob cam posibl i 
sicrhau bod staff yn cael eu trin yn gyfartal ac yn deg  
a bod penderfyniadau ar recriwtio, dewis, hyfforddi, 
dyrchafu a rheoli gyrfa yn seiliedig yn unig ar feini 
prawf gwrthrychol sy’n gysylltiedig â swydd. Nid yw 
CGDG yn goddef unrhyw fath o wahaniaethu, 
aflonyddu nac erledigaeth.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y dylai amrywiaeth 
ein gweithlu adlewyrchu poblogaeth amrywiol y DU 
yn well (gweler y siartiau gyferbyn) ac erys ein 
huchelgais i wella hyn. Mae staff BAME, LGBTQ+ a 
staff anabl oll wedi’u tangynrychioli yn y gweithlu.  
Nid oes gan ddynion chwaith gynrychiolaeth ddigonol, 
gan gynnwys swyddi ar lefelau uwch lle mae 75%  
o’n Cyfarwyddwyr Gweithredol yn fenywod (gan 
gynnwys ein Prif Swyddog Gweithredol) a mwy na 
hanner ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Aeth ein hadolygiad Llywio Busnes yn y Dyfodol, ein 
hailstrwythuro sefydliadol, i’r afael yn rhagweithiol â’r 
angen i holl staff y sefydliad ddeall, bod yn berchen ar 
gamau amrywiaeth a’u sbarduno. Mae cyfrifoldebau 
cydraddoldeb a chynhwysiant yn cael eu hail 
ganolbwyntio a’u hymgorffori ar draws y sefydliad. 
Daeth hyfforddiant cydraddoldeb yn orfodol i’r holl 
staff newydd yn 2018–19. Adolygwyd yr holl 
ddisgrifiadau swydd i gynnwys cyfrifoldebau newydd, 
penodol i annog a hyrwyddo amrywiaeth a nodwyd  
ar gyfer yr holl reolwyr a rhai nad ydynt yn rheolwyr 
– yn fewnol ac yn allanol gan weithio gydag unigolion, 
cymunedau a grwpiau rhanddeiliaid. Mae manylebau 
rôl ar gyfer recriwtio a hyrwyddo hefyd yn ei wneud 
yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos profiad o reoli a 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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chefnogi amrywiaeth. Bydd ein buddsoddiad yn ein 
system gwybodaeth rheoli AD newydd, a system 
i-recriwtio newydd yn 2019, hefyd yn ein helpu i ddeall 
a rheoli amrywiaeth ein gweithlu yn well.

Mae’r Gronfa’n cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 
2010 a’n dyletswyddau statudol o dan Adran 75 
Deddf Gogledd Iwerddon 1998. Mae gennym y 
gwobrau Hyder Anabl a Buddsoddwyr mewn Pobl.

Gwariant ar ymgynghorwyr
Gwariodd y Gronfa £8,006 ar ymgynghorwyr yn 
2018–19 (2017–18: £15,480). Mae’r Gronfa wedi 
defnyddio’r diffiniadau o ymgynghorwyr a geir yn 
atodiad 6.1 canllaw rheolaethau Swyddfa’r Cabinet: 
fersiwn 4.0.

Chwythu’r Chwiban
Mae gan y Gronfa Bolisi Chwythu’r Chwiban clir a 
hygyrch a luniwyd i alluogi staff i godi pryderon ac i 
ddatgelu gwybodaeth sy’n dangos camymddwyn neu 
amhriodoldeb ym marn yr unigolyn. Mae hyn yn 
ymdrin â phryderon sydd er budd y cyhoedd ac yn 
cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) y materion 
canlynol (nad ydynt yn gyfyngedig):

•	  camymddwyn ariannol neu amhriodoldeb  
neu dwyll

•	  methu â chydymffurfio â rhwymedigaeth  
neu statud cyfreithiol

•	 peryglon i iechyd a diogelwch neu’r amgylchedd
•	 gweithgaredd troseddol
•	  ymddygiad amhriodol neu ymddygiad anfoesegol
•	 ceisio cuddio unrhyw un o’r uchod

Trefniadau treth cyflogeion y sector cyhoeddus 
Mae Trysorlys Ei Mawrhydi yn mynnu bod pob corff 
llywodraeth ganolog yn adrodd ar faterion treth 
uwch-reolwyr a chontractwyr hirdymor. Yn benodol, 
mae’r Trysorlys yn mynnu bod pob uwch-reolwr ar y 
gyflogres ac yn talu treth o dan y cynllun Talu Wrth 
Ennill (PAYE). Nid oes unrhyw drefniadau oddi ar y 
gyflogres. Mae’r holl staff, Ymddiriedolwyr ac aelodau 
pwyllgorau rhanbarthol a gwlad ar gyflogres CGDG 
ac felly’n talu cyfraniadau treth ac yswiriant gwladol 
trwy’r llwybr TWE. Nid oes gennym unrhyw 
gontractwyr nad ydynt yn cwrdd â chanllawiau 
Trysorlys EM.

Rhwymedigaethau pensiwn
Mae’r Gronfa yn gwneud cyfraniadau at gynlluniau 
pensiwn staff. Heblaw am wneud y taliadau hyn, nid 
oes gan y Gronfa unrhyw rwymedigaethau pensiwn. 

Ros Kerslake OBE
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu

8 Gorffennaf 2019 
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Atebolrwydd Seneddol ac Adroddiad Archwilio

Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a’r Archwilydd 
Cyffredinol i Ddau Dy’r Senedd a Senedd yr Alban 

Barn ar y datganiadau ariannol
Tystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol 
gweithgareddau dosbarthu arian Loteri CGDG ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 o 
dan y Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 1980. Mae’r 
datganiadau ariannol yn cynnwys y Datganiad 
Gwariant Net Cynhwysfawr, Datganiad o’r Sefyllfa 
Ariannol, y Datganiad Llifoedd Arian, y Datganiad o 
Newidiadau mewn Ecwiti a’r nodiadau cysylltiedig gan 
gynnwys y polisïau cyfrifyddu arwyddocaol. Paratowyd 
y datganiadau ariannol hyn o dan y polisïau cyfrifyddu 
a osodwyd allan ynddynt. Rwyf hefyd wedi archwilio’r 
wybodaeth yn yr Adroddiad Tâl a Staff y dywedir yn 
yr adroddiad hwnnw ei bod wedi’i harchwilio.

Yn fy marn i:

•	  mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir  
a theg o gyflwr gweithgareddau’r Gronfa 
Dreftadaeth Genedlaethol ar 31 Mawrth 2019 a’i 
diffyg gweithredu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben bryd hynny; 

•	  mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi’n 
briodol yn unol â Deddf Treftadaeth 
Genedlaethol 1980 a chyfarwyddiadau’r 
Ysgrifennydd Gwladol a gyhoeddwyd o dan y 
Ddeddf honno.

Barn ar reoleidd-dra
Yn fy marn i, ym mhob ystyriaeth berthnasol, mae’r 
gwariant a’r incwm a gofnodwyd yn y datganiadau 
ariannol wedi’u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd 
gan y Senedd ac mae’r trafodion ariannol a gofnodwyd 
yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r 
awdurdodau sy’n eu rheoli.

Sail barn
Cynhaliais fy archwiliad yn unol â Safonau Rhyngwladol 
ar Archwilio (ISAs) (DU) a Nodyn Ymarfer 10 
‘Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol Endidau Sector 
Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig’. Disgrifir fy 
nghyfrifoldebau o dan y safonau hynny ymhellach  
yn gyfrifoldebau’r Archwilydd am archwilio adran 
datganiadau ariannol fy nhystysgrif. Mae’r safonau 
hynny’n ei gwneud yn ofynnol i mi a fy staff 
gydymffurfio â Safon Foesegol Ddiwygiedig y Cyngor 
Safonau Adrodd Ariannol 2016. Rwy’n annibynnol o’r 
Gronfa Goffa Treftadaeth Genedlaethol yn unol â’r 
gofynion moesegol sy’n berthnasol i’m harchwiliad a’r 
datganiadau ariannol yn y DU. Mae fy staff a minnau 
wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol 
â’r gofynion hyn. Credaf fod y dystiolaeth archwilio a 
gefais yn ddigonol ac yn briodol i ddarparu sylfaen ar 
gyfer fy marn.

Casgliadau yn ymwneud â busnes gweithredol
Mae’n ofynnol i mi ddod i gasgliad ar briodoldeb 
defnydd rheolwyr o sail cyfrifyddu busnes gweithredol 
ac, yn seiliedig ar y dystiolaeth archwilio a gafwyd, a 
oes ansicrwydd perthnasol yn gysylltiedig â 
digwyddiadau neu amodau a allai daflu amheuaeth 
sylweddol ar allu’r Gronfa Goffa Treftadaeth 
Genedlaethol i barhau fel busnes gweithredol am 
gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o ddyddiad 
cymeradwyo’r datganiadau ariannol. Os ydw i’n dod i’r 
casgliad bod ansicrwydd perthnasol yn bodoli, mae’n 
ofynnol i mi dynnu sylw yn adroddiad fy archwilydd at 
y datgeliadau cysylltiedig yn y datganiadau ariannol 
neu, os yw datgeliadau o’r fath yn annigonol, i addasu 
fy marn. Mae fy nghasgliadau yn seiliedig ar y 
dystiolaeth archwilio a gafwyd hyd at ddyddiad 
adroddiad fy archwilydd. Fodd bynnag, gall 
digwyddiadau neu amodau yn y dyfodol beri i’r endid 
roi’r gorau i barhau fel busnes gweithredol. Nid oes 
gennyf unrhyw beth i’w adrodd yn hyn o beth.

Cyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr a’r Swyddog Cyfrifyddu  
ar gyfer y datganiadau ariannol
Fel yr esboniwyd yn llawnach yn y Datganiad o 
Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr a’r Prif Weithredwr, 
mae’r Ymddiriedolwyr a’r Prif Weithredwr, sef y 
Swyddog Cyfrifyddu, yn gyfrifol am baratoi’r 
datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn 
rhoi darlun cywir a theg.

Cyfrifoldebau’r Archwilydd ar gyfer archwilio’r  
datganiadau ariannol 
Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar y 
datganiadau ariannol yn unol â Deddf Treftadaeth 
Genedlaethol 1980. 

Mae archwiliad yn cynnwys cael tystiolaeth am y 
symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy’n 
dystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod y 
datganiadau ariannol yn rhydd o gam-ddatgan 
perthnasol, pa un a achoswyd hynny trwy dwyll neu 
wall. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, 
ond nid yw’n warant y bydd archwiliad a gynhelir  
yn unol ag ISAs (DU) bob amser yn canfod 
camddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall 
camddatganiadau ddeillio o dwyll neu wall ac fe’u 
hystyrir yn berthnasol pe gellid yn rhesymol ddisgwyl 
iddynt, yn unigol neu yn gyfan gwbl, ddylanwadu ar 
benderfyniadau economaidd defnyddwyr a gymerir ar 
sail y datganiadau ariannol hyn.

Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (DU), rwy’n 
arfer barn broffesiynol ac yn cynnal amheuaeth 
broffesiynol trwy gydol yr archwiliad. Rydw i hefyd:

•	  yn nodi ac yn asesu risgiau camddatganiad 
perthnasol y datganiadau ariannol, p’un ai 
oherwydd twyll neu wall, dylunio a pherfformio 
gweithdrefnau archwilio sy’n ymatebol i’r risgiau 
hynny, a chael tystiolaeth archwilio sy’n ddigonol 
ac yn briodol i ddarparu sylfaen i’m barn. Mae’r 
risg o beidio â chanfod camddatganiad perthnasol 
sy’n deillio o dwyll yn uwch nag ar gyfer un sy’n 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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deillio o wall, oherwydd gall twyll gynnwys 
cydgynllwynio, ffugio, hepgor bwriadol, camliwio, 
neu ddiystyru rheolaeth fewnol.

•	  cael dealltwriaeth o’r rheolaeth fewnol sy’n 
berthnasol i’r archwiliad er mwyn cynllunio 
gweithdrefnau archwilio sy’n briodol o dan yr 
amgylchiadau, ond nid at ddiben cynnig barn ar 
effeithiolrwydd rheolaeth fewnol CGDG. 

•	  gwerthuso priodoldeb y polisïau cyfrifyddu a 
ddefnyddir a rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu 
a datgeliadau perthnasol a wneir gan reolwyr. 

•	  gwerthuso cyflwyniad, strwythur a chynnwys 
cyffredinol y datganiadau ariannol, gan gynnwys y 
datgeliadau, ac a yw’r datganiadau ariannol cyfunol 
yn cynrychioli’r trafodion a digwyddiadau sylfaenol 
mewn modd sy’n cyflawni cyflwyniad teg. 

Rwy’n cyfathrebu â’r rheini sy’n gyfrifol am 
lywodraethu ynghylch, ymysg materion eraill, cwmpas 
ac amseriad arfaethedig yr archwiliad a chanfyddiadau 
arwyddocaol yr archwiliad, gan gynnwys unrhyw 
ddiffygion sylweddol mewn rheolaeth fewnol sy’n cael 
eu nodi gennyf yn ystod fy archwiliad. 

Yn ogystal, mae’n ofynnol i mi gael tystiolaeth ddigonol 
i roi sicrwydd rhesymol fod yr incwm a’r gwariant yr 
adroddwyd amdanynt yn y datganiadau ariannol 
wedi’u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y 
Senedd a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â’r 
awdurdodau sy’n eu rheoli. 

Gwybodaeth arall 
Mae’r Ymddiriedolwyr a’r Swyddog Cyfrifyddu’n 
gyfrifol am y wybodaeth arall. Mae’r wybodaeth  
arall yn cynnwys y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys 
yn yr Adroddiad Blynyddol, ac eithrio’r rhannau o’r 
Adroddiad Atebolrwydd a ddisgrifir yn yr adroddiad 
hwnnw fel wedi’u harchwilio, y datganiadau ariannol a 
fy adroddiad archwilydd ar y rhain. Nid yw fy marn ar 
y datganiadau ariannol yn cwmpasu’r wybodaeth arall 
ac nid wyf yn rhoi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd 
arnynt. Fy nghyfrifoldeb i, o ran fy archwiliad o’r 
datganiadau ariannol, yw darllen y wybodaeth arall ac, 
wrth wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth arall yn 
berthnasol anghyson â’r datganiadau ariannol neu’r 
wybodaeth a gafwyd gennyf yn yr archwiliad neu’n 
ymddangos fel arall fel ei bod wedi’i cham-ddatgan 
mewn modd perthnasol. Os deuaf i’r casgliad, ar sail y 
gwaith rwyf wedi’i gyflawni, fod camddatganiad 
perthnasol o’r wybodaeth arall hon, rhaid imi adrodd 
y ffaith honno. Nid oes gennyf unrhyw beth i adrodd 
o ran hyn. 

Barn ar faterion eraill 
Yn fy marn i: 

•	  mae’r rhannau o’r Adroddiad Atebolrwydd sydd 
i’w harchwilio wedi’u paratoi’n briodol yn unol â 
chyfarwyddiadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol a 
wnaed o dan Ddeddf Treftadaeth Genedlaethol 
1980; ac 

•	  yn sgil gwybodaeth a dealltwriaeth am  
Gronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol a’i 
hamgylchedd a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid 
wyf wedi nodi unrhyw gamddatganiadau 
perthnasol yn yr Adroddiad Perfformiad na’r 
Adroddiad Atebolrwydd; ac 

•	  mae’r wybodaeth a roddwyd yn yr Adroddiad 
Perfformiad a’r Adroddiad Atebolrwydd ar gyfer 
y flwyddyn ariannol y paratowyd y datganiadau 
ariannol ar ei chyfer yn gyson â’r datganiadau 
ariannol. 

Materion yr adroddaf arnynt drwy eithriad 
Nid oes gennyf unrhyw beth i adrodd yn ei gylch 
mewn perthynas â’r materion canlynol yr adroddaf 
amdanynt i chi, os, yn fy marn i: 

•	  nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi’u cadw 
neu nid yw datganiadau sy’n ddigonol ar gyfer fy 
archwiliad wedi cael eu derbyn oddi wrth 
ganghennau nad ymwelodd fy staff â nhw; neu 

•	  nid yw’r datganiadau ariannol a’r rhannau o’r 
Adroddiad Atebolrwydd sydd i’w harchwilio yn 
gyson â’r cofnodion a datganiadau cyfrifyddu; neu 

•	  nid wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth ac 
esboniadau y mae’n ofynnol i mi eu cael ar gyfer 
fy archwiliad; neu 

•	  nid yw’r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu 
cydymffurfiaeth ag arweiniad Trysorlys Ei Mawrhydi. 

Adroddiad 
Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w cyflwyno ar y 
datganiadau ariannol hyn. 

Gareth Davies 
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 

12 Gorffennaf 2019 

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
157–197 Buckingham Palace Road  
Victoria  
Llundain SWIW 9SP 
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Datganiadau ariannol 

Datganiad o wariant net cynhwysfawr 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 
    2018–19 2017–18 
  Nodiadau £’000 £’000 £’000

Incwm gweithredu amrywiol  3  1 233
Dyfarniadau safonol newydd a wnaed  
 yn ystod y flwyddyn  14 (5,522)  (5,735) 
Dyfarniadau CATMARh*  
 a wnaed yn ystod y flwyddyn  14 (0)  (1,236) 
Dyfarniadau sydd heb eu hymrwymo  14 (518)  694
    (6,040) (6,277) 
Costau staff 23 (105)  (166)  
Dibrisiad  9 a 10 (2)  (2) 
Costau gweithredu eraill  4 (153)  (180)
    (260) (348)
Gwariant gweithredu    (6,300) (6,625) 
 
Diffyg gweithredu    (6,299) (6,392) 
Elw ar werthiant buddsoddiadau  5 2  153 
Llog sy’n dderbyniadwy  6 47  51 
Dosraniadau a dderbyniwyd  7 810  0
Incwm anweithredol    859 204
Gwariant net cynhwysfawr  
 a drosglwyddwyd i’r gronfa gronedig   (5,440) (6,188)
Incwm cynhwysfawr arall  
Enillion net ar ailbrisio asedau ariannol  
 sydd ar gael i’w gwerthu 18  1,196 346
Cyfanswm gwariant cynhwysfawr ar gyfer  
 y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019    (4,244) (5,842)
 
* Cronfa Atgyweirio Toeon Mannau Addoli Rhestredig 

Nid yw’r datganiad o wariant net cynhwysfawr yn cynnwys gweithgareddau dosbarthu’r Loteri 
Genedlaethol gan y Gronfa, sy’n cael eu hadrodd mewn set o gyfrifon ar wahân. Mae’r holl 
ffigurau a ddangosir yn perthyn i weithgareddau parhaus ac eithrio cau’r rhaglen Mannau Addoli 
Rhestredig. Mae’r nodiadau ar dudalennau 50 i 59 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 

Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu
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Datganiad o newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019  
    Cronfa Cyfrif  
    wrth gefn incwm a 
    gwerth teg  gwariant 
    £’000 £’000

Balans ar 31 Mawrth 2017    15,975 23,307
 
Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr yn 2017–18     
Enillion net wrth ailbrisio buddsoddiadau    346 0 
Gwariant net cynhwysfawr a drosglwyddwyd i’r gronfa gronedig  0 (6,188)
Cymorth grant gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 0 12,458
Balans ar 31 Mawrth 2018   16,321 29,577
 
Newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr yn 2018–19      
Enillion net wrth ailbrisio buddsoddiadau    1,196 0 
Gwariant net cynhwysfawr a drosglwyddwyd i’r gronfa gronedig  0 (5,440)
Cymorth grant gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 0 4,629
Balans ar 31 Mawrth 2019   17,517 28,766

Mae’r gronfa wrth gefn gwerth teg yn ymwneud â’r gwahaniaeth rhwng cost llyfr a gwerth 
marchnadol y buddsoddiadau yn y gronfa waddol (gweler nodyn 11 ar dudalen 53). Nid yw’r 
gwahaniaeth rhwng gwerth llyfr a gwerth marchnadol asedau sefydlog anniriaethol ac eiddo, 
peiriannau ac offer (gweler nodiadau 9 a 10 ar dudalen 53) yn berthnasol. 
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Adroddiad yr ymddiriedolwyr a’r swyddog cyfrifyddu

Datganiad o’r sefyllfa ariannol 
ar 31 Mawrth 2019
    31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 
   Nodiadau £’000 £’000

Asedau anghyfredol     
Asedau sefydlog anniriaethol  9 1 0 
Eiddo, peiriannau ac offer   10 2 4 
Asedau ariannol hirdymor sydd ar gael i’w gwerthu   11 45,132 43,939
    45,135 43,943 
Asedau cyfredol     
Masnach a symiau eraill sy’n dderbyniadwy   12 210 235 
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod   8 2,095 7,049 
Arian parod a gedwir yn y gronfa waddol   11 0 0
    2,305 7,284
Cyfanswm asedau    47,440 51,227
 
Rhwymedigaethau cyfredol     
Symiau sy’n daladwy   13 (86) (69)
Rhwymedigaethau grant sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn  14 (1,071) (5,260)
 
Asedau anghyfredol ac asedau cyfredol net    46,283 45,898 
 
Rhwymedigaethau anghyfredol      
Rhwymedigaethau grant sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn  14 0 0
      
Asedau heb rwymedigaethau    46,283 45,898
      
Ecwiti trethdalwyr      
Cronfa wrth gefn gwerth teg  18 17,517 16,321 
Cyfrif incwm a gwariant   28,766 29,577
    46,283 45,898

Nid yw’r datganiad hwn yn cynnwys balansau sy’n ymwneud â gweithgareddau dosbarthu’r Loteri 
Genedlaethol gan y Gronfa, sy’n cael eu hadrodd mewn set o gyfrifon ar wahân. 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 50 i 59 yn rhan o’r cyfrifon hyn.  

Syr Peter Luff Ros Kerslake OBE  
Cadeirydd   Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu 

8 Gorffennaf 2019 
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Datganiad o lifoedd arian 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 
    2018–19 2017–18 
   Nodiadau £’000 £’000

Gweithgareddau gweithredu     
Arian parod o incwm gweithredu amrywiol   3 1 233 
Arian a dalwyd i gyflogeion ac ar eu rhan    (65) (155)
Llog a dderbyniwyd   6 47 51 
Arian parod a dderbyniwyd o roddion    229 0 
Arian a dalwyd i gyflenwyr    (177) (501)
Arian a dalwyd i dderbynwyr grantiau   14 (10,229) (8,864)
      
All-lif arian net o weithgareddau gweithredu   16a (10,194) (9,236) 
 
Gweithgareddau buddsoddi     
Gwariant cyfalaf a buddsoddiad ariannol   16b (1) (0) 
Derbynebau arian parod net y gronfa waddol   16b 612 416
Mewnlif arian net o enillion ar fuddsoddiadau    611 416
      
Llif arian parod cyn cyllido    (9,583) (8,820) 
 
Gweithgareddau ariannu     
Cymorth grant a dderbyniwyd   16c 4,629 12,458
 
(Gostyngiad)/cynnydd mewn arian a symiau cyfwerth ag arian   (4,954) 3,638

Mae’r nodiadau ar dudalennau 50 i 59 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 

Cysoni llifoedd arian net â symudiad mewn cronfeydd net 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 
    2018–19 2017–18 
    £’000 £’000

(Gostyngiad)/cynnydd mewn arian gweithredol yn ystod y cyfnod   (4,954) 3,638 
Arian parod a ddefnyddiwyd i gynyddu adnoddau hylifol    0 0
      
Newidiadau mewn arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod   (4,954) 3,638
      
Arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod ar 1 Ebrill    7,049 3,411
 
Arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod ar 31 Mawrth   2,095 7,049

Mae’r nodiadau ar dudalennau 50 i 59 yn rhan o’r cyfrifon hyn.
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Nodiadau ar y cyfrifon
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019

1. Datganiad o bolisïau cyfrifyddu 

Gydag un eithriad, nid oes unrhyw safonau a 
dehongliadau dan sylw, ond nad ydynt wedi’u 
mabwysiadu eto, y mae’r Ymddiriedolwyr yn disgwyl y 
byddant yn cael effaith berthnasol ar incwm ac asedau 
net y Gronfa na’i gweithgareddau dosbarthu arian y 
Loteri Genedlaethol. Disgwylir y bydd effaith 
ddisgwyliedig Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol 
(IFRS) 9 (Offerynnau Ariannol) a 15 (Refeniw o 
Gontractau â Chwsmeriaid) yn ddibwys. Bydd Safon 
Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 16 (Prydlesi) yn 
cael effaith sylweddol ar ein cyfrifon ar gyfer 2019–20, 
yn enwedig y rheini ar gyfer ein gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol, sy’n cael eu 
dadansoddi yn nodyn 24 isod. 

a) Confensiwn cyfrifyddu 
Llunnir y cyfrifon hyn mewn ffurf a gyfarwyddwyd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon ac fe’u cymeradwywyd gan 
Drysorlys Ei Mawrhydi. Cânt eu paratoi o dan y 
confensiwn cost hanesyddol addasedig. Heb gyfyngu 
ar y wybodaeth a roir, mae’r cyfrifon yn bodloni 
gofynion cyfrifyddu a datgelu Deddf Cwmnïau 2006 a’r 
Llawlyfr Adroddiadau Ariannol, i’r graddau y mae’r 
gofynion hynny’n briodol, a chyfarwyddiadau ar 
gyfrifon a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd dros yr 
Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
ym mis Hydref 2002. Mae’r gweithdrefnau cyfrifyddu a 
gynhwysir yn y Llawlyfr Adroddiadau Ariannol yn 
cymhwyso Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 
(IFRS) fel y’u haddaswyd neu y’u dehonglwyd ar gyfer 
cyd-destun y sector cyhoeddus. Mae cyfarwyddyd ar 
gyfrifon y Loteri Genedlaethol a gyhoeddwyd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon yn eithrio paratoi cyfrifon 
cyfunol yn benodol. 

Gellir cael copïau o gyfarwyddiadau ar gyfrifon 
cymorth grant a dosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol gan Ysgrifennydd y Bwrdd, Cronfa 
Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, Mezzanine Floor, 
International House, 1 St Katharine’s Way, Llundain, 
E1W 1UN. 

Pan fo’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol yn caniatáu 
dewis o bolisi cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu 
y barnwyd ei fod yn fwyaf priodol i amgylchiadau 
arbennig y Gronfa at ddiben rhoi darlun cywir a theg. 
Disgrifir y polisïau penodol a fabwysiadwyd  
gan y Gronfa yn y datganiad hwn. Maent wedi’u 
cymhwyso’n gyson wrth ddelio ag eitemau yr 
ystyriwyd eu bod yn berthnasol i’r cyfrifon. 

b) Grantiau’r llywodraeth 
Nid yw ein cymorth grant o’r Adran dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon yn cael ei drin fel incwm. Yn 
hytrach, mae’n cael ei drin fel ariannu am ei fod yn 
cael ei ystyried fel cyfraniad gan barti rheoli sy’n 
arwain at fudd ariannol. Gwneir hyn trwy wneud 
addasiad i’r gronfa gronedig. Ni wneir dyraniad rhwng 

grantiau at ddibenion refeniw a chyfalaf. Mae’r swm 
cymorth grant a gydnabyddir yn y cyfrifon hyn yn 
adlewyrchu’r cyfansymiau a dderbyniwyd mewn 
gwirionedd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon yn ystod y flwyddyn ariannol. 

c) Rhoddion 
Mae rhoddion yn cael eu trin yn wahanol i arian a 
dderbynnir fel rhan o’r rhaglenni grantiau ar y cyd. Mae 
rhoddwr yn golygu rhywun nad oes a wnelo dim ag 
unrhyw benderfyniad i wario’r arian hwnnw. Os oes 
cyfranogiad, byddai’n cael ei drin fel rhaglen grant ar y cyd. 

Ychwanegir rhoddion fel arfer yn ystod y cyfnod pan 
mae’r arian yn cael ei dderbyn. Fodd bynnag, lle mae 
perthynas gontractiol rhwng y Gronfa a’r rhoddwr, 
ychwanegir y rhodd yn ystod y cyfnod pan 
ddigwyddodd y gweithgaredd cysylltiedig, gwaeth 
pryd y derbyniwyd yr arian. 

ch) Asedau anghyfredol 
Diffinnir asedau anghyfredol fel yr eitemau hynny  
a brynwyd at ddefnydd hirdymor y Gronfa a’i 
gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol 
pan fo cyfanswm y gost uwchlaw £2,000. Darperir 
dibrisiad ar sail llinell syth ar yr holl asedau anghyfredol, 
gan gynnwys y rhai hynny sy’n cael eu dal o dan 
brydlesi cyllid, ar gyfraddau a gyfrifwyd i ddileu cost 
neu brisiad pob ased yn ystod ei oes ddefnyddiol 
ddisgwyliedig. Mae’r oesoedd hyn fel a ganlyn: 

Eiddo prydles fer  – oes y brydles  
Offer swyddfa  – 4–10 mlynedd  
Gosodiadau swyddfa – 4–10 mlynedd 
Meddalwedd asesu grantiau  
 a meddalwedd arall – hyd at 5 mlynedd 

Ni chaiff unrhyw gostau wedi’u cynhyrchu’n fewnol eu 
cyfalafu. Mae dibrisiad yn cychwyn yn y mis ar ôl i’r 
ased gael ei roi ar waith. 

d) Buddsoddiadau 
Mae asedau ariannol anghyfredol – ein buddsoddiadau 
– yn cael eu cynnwys yn y cyfrifon ar y gwerth 
marchnadol fel yr adroddir i ni gan ein rheolwyr 
buddsoddi. Cynhwysir yr enillion a cholledion a 
wireddwyd yn y datganiad o wariant net cynhwysfawr, 
ac maent yn cael eu cyfrifo fel y gwahaniaeth rhwng 
elw gwerthiannau a’r gost hanesyddol. Mae enillion a 
cholledion na wireddwyd yn y buddsoddiadau hyn yn 
cael eu hadlewyrchu yn y gronfa wrth gefn gwerth 
teg, a ddatgelir yn y datganiad o’r sefyllfa ariannol a’r 
datganiad o newidiadau mewn ecwiti trethdalwyr. 

dd) Trethiant 
Ni wneir unrhyw ddarpariaeth ar gyfer trethiant 
cyffredinol gan fod y Gronfa wedi’i heithrio yn 
statudol o dan adran 507 o Ddeddf Treth Incwm a 
Threth Gorfforaethol 1988. Nid yw CGDG yn gallu 
adennill Treth ar Werth (TAW) a godir arni, a chaiff  
y gost sy’n cynnwys TAW ei chynnwys o dan y 
disgrifiadau gwariant perthnasol yn y cyfrifon hyn. 
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e) Pensiwn 
Caiff cost reolaidd darparu budd-daliadau ei chodi ar y 
datganiad o wariant net cynhwysfawr yn ystod 
oesoedd gwasanaeth aelodau’r cynllun ar sail canran 
gyson o dâl pensiynadwy. Mae bron pob aelod o’n 
staff yn aelodau o PCSPS neu’r cynllun alpha (y cynllun 
sydd wedi disodli PCSPS) ac mae Swyddfa’r Cabinet 
yn rhoi gwybod am ganran y tâl pensiynadwy cyn 
dechrau pob blwyddyn ariannol. Gweler yr adroddiad 
taliadau cydnabyddiaeth a staff am ragor o fanylion. 

f) Prydlesi 
Codir y rhent blynyddol ar brydlesi gweithredu ar  
y datganiad o wariant net cynhwysfawr ar sail llinell 
syth yn ystod cyfnod y brydles. Pan fydd gan brydlesi 
sylwedd prydlesi cyllid, a’u bod yn berthnasol, ymdrinnir 
â nhw fel prydlesi cyllid. Caiff eitemau o dan brydlesi 
cyllid eu cyfalafu ar eu cost amcangyfrifedig, heb 
gynnwys unrhyw log a godwyd gan y prydleswr. Codir 
taliadau llog sy’n ddyledus o dan delerau cytundeb y 
brydles ar y datganiad o wariant net cynhwysfawr ar 
ddyddiad pob taliad o dan y brydles. Sylwer y bydd y 
driniaeth hon yn newid o 2019–20 ymlaen o ganlyniad 
i Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 16 – ceir 
rhagor o fanylion o dan nodyn 24. 

ff) Penderfyniadau ynglyn â grantiau 
Cydnabyddir penderfyniadau cadarnhaol gan 
Ymddiriedolwyr yn y datganiad o wariant net 
cynhwysfawr ar adeg y dyraniad. Mae 
dadymrwymiadau ynglyn â’r penderfyniadau hyn yn 
digwydd pan nad yw dyraniad neu ddyraniad rhannol 
yn cael ei ddefnyddio gan dderbynnydd grant. Mae 
adeg cydnabod dadymrwymiad yn ddibynnol ar 
gytundeb rhwng staff y Gronfa a derbynnydd y grant. 
Er bod hyn fel arfer yn ddidrafferth, mae’r Gronfa yn 
ymwybodol o’i gofyniad contractiol i dalu hyd at y 
dyraniad grant llawn ac felly mae’n ofalus wrth 
ddadymrwymo dyfarniadau. 

g) Dyrannu costau ac adrodd yn ôl segmentau 
Mae Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS)  
8 yn pennu gofyniad fod gwybodaeth yn cael ei 
darparu ar adrodd yn ôl segmentau pan fydd hyn  
yn berthnasol i weithgareddau’r sefydliad. Lle bo 
hynny’n briodol, byddai uwch-reolwyr yn nodi ffrydiau 
gweithgarwch ar wahân ac yn neilltuo costau 
gweithredol iddynt ar sail pro rata yn seiliedig ar lefel y 
grant a ddyfarnwyd oni bai fod gwahaniaeth sylweddol 
yn y modd y cafodd ceisiadau eu prosesu; yn yr 
achosion hyn, byddai dulliau amgen priodol yn cael eu 
defnyddio. Mae’r Gronfa yn cyfrif ar wahân am ei 
gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol, 
y mae’n ofynnol iddi ei gwneud o dan ei chyfarwyddyd 
ar gyfer cyfrifon y Loteri Genedlaethol. Mae nodyn 21 
ar dudalen 58 yn cynnwys rhagor o wybodaeth. 

Mae’r Gronfa yn mynd i gostau anuniongyrchol a 
rennir rhwng gweithgareddau a ariennir gan gymorth 
grant a gweithgareddau a ariennir gan y Loteri 
Genedlaethol. Mae gofyn i’r Gronfa ddosrannu’r 

costau anuniongyrchol hyn yn unol â Rheoli Arian 
Cyhoeddus, a gyhoeddir gan Drysorlys Ei Mawrhydi. 

Mae’r dosraniad cost hwn yn ceisio adlewyrchu cyfran 
benodol yr amser a chostau a ymrwymwyd i bob 
gweithgaredd. Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, cyfran 
y costau ar y cyd a ddosrannwyd i’n gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol oedd 99% 
(2017–18: 99%). 

ng) Benthyciadau 
Mae gan yr Ymddiriedolwyr yr hawl i wneud 
benthyciadau i gyrff treftadaeth o dan Ddeddf 
Treftadaeth Genedlaethol 1980. Mae cyfraddau  
llog a thelerau ad-dalu fel y gwêl yr Ymddiriedolwyr  
yn ddoeth. 

h) Ardoll brentisiaethau 
Cyflwynwyd yr ardoll brentisiaethau yn 2017–18. 
Er bod y symiau rydym yn eu talu ar gael yn 
ddamcaniaethol i dalu’n rhannol gostau’r cyrsiau a 
ymgymerir gan ein prentisiaid, mae’n annhebygol ar 
hyn o bryd y byddwn yn gallu defnyddio’r symiau hyn 
yn llawn. Felly, mae’n bolisi ein bod yn dileu’r ardoll yn 
ystod y cyfnod pan dalwyd y tâl oni bai fod sicrwydd y 
bydd y swm yn cael ei ddefnyddio – h.y. mae’r prentis 
mewn lle ac mae’r cwrs wedi’i gadw. 

2. Cymorth grant 2018–19 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Grant gan yr Adran dros Ddiwylliant,  
y Cyfryngau a Chwaraeon  4,629 12,458

Mae’r gostyngiad mawr mewn cymorth grant yn 
dangos effaith Cronfa Atgyweirio Toeon Mannau 
Addoli Rhestredig, gan i’r rhaglen hon ddod i ben ar 
ddechrau 2018–19. Tynnwyd i lawr £7.46miliwn o 
gymorth grant sy’n benodol i’r rhaglen honno o’r 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn 
2017–18; nid oedd derbyniad cyfatebol yn 2018–19. Yn 
ogystal â hyn, gwnaethom ddychwelyd £371,000 i’r 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn 
2018–19 a oedd yn cynrychioli gordaliad cymorth 
grant o 2017–18. Roedd hyn am nad oedd yr holl 
dderbynwyr grantiau ar gyfer Mannau Addoli 
Rhestredig wedi defnyddio pob rhan o’u grantiau. 
Roedd y £5miliwn sy’n weddill yn cynrychioli ein 
cymorth grant safonol. 
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3. Incwm gweithredu amrywiol 

Mae hwn yn cynnwys: 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Ad-daliad grant 0 0 
Rhoddion a chymynroddion  1 233
   1 233

Mae rhoddion yn 2017–18 yn cynrychioli derbyniadau 
o Fwrdd Twristiaeth Gogledd Iwerddon (yn masnachu 
fel Tourism NI) a’r Adran dros Gymunedau (rhan o 
Weithrediaeth Gogledd Iwerddon) fel rhan o 
Flwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop. 

Derbyniodd yr Ymddiriedolwyr rodd anhysbys o 
£1,200 yn ddiolchgar yn ystod y flwyddyn. 

4. Diffyg gweithredol 

Datgenir y diffyg gweithredol ar ôl codi’r canlynol:
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Tâl yr archwilydd  16 16 
Taliadau o dan brydlesi gweithredol 
 – eiddo prydlesol  7 7 
  – llogi peiriannau 0 0

Ni thalwyd unrhyw ffioedd ar gyfer gwasanaethau  
nad ydynt yn rhai archwilio i’r archwilwyr allanol. Mae 
costau ychwanegol gwerth £9,660,000 wedi’u dyrannu 
i gyfrifon dyrannu arian y Loteri CGDG. Fel y 
crybwyllwyd yn nodyn 1 ar dudalen 50, mae gofyn  
i’r Gronfa ddosrannu ei chostau i’w gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Ar ddiwedd  
y flwyddyn ariannol, cyfran y costau ar y cyd a 
ddosrannwyd oedd 99%. 

Mae dadansoddiad o daliadau gweithredol eraill, gan 
gynnwys yr eitemau uchod, fel a ganlyn: 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Llety   11 11 
Post a ffôn 3 3 
Cyflenwadau swyddfa, argraffu  
 ac offer ysgrifennu 0 4 
Teithio, cynhaliaeth a lletygarwch  2 10 
Ffioedd proffesiynol 
 – cysylltiedig â grant 6 6 
 – heb fod yn gysylltiedig â grant 99 123 
Cyfathrebu  17 15 
Treuliau amrywiol 6 4 
Offer swyddfa 9 4
   153 180

5. Elw o werthu buddsoddiadau 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Asedau ariannol hirdymor  
 sydd ar gael i’w gwerthu 2 153

Mae elw (neu golledion) yn cael eu hennill (neu golli) 
pan waredir â buddsoddiadau a ddelir yn y gronfa 
waddol pan mae angen arian ar CGDG i dalu grantiau 
neu gostau gweinyddol ein rheolwyr buddsoddi. Mae 
incwm wedi gostwng gan nad oes angen bellach i ni 
werthu unedau buddsoddi yn y gronfa waddol i godi 
arian. Mae’r newid rhannol ar gyfer unedau o 
adbrisiant cyfalaf i greu incwm yn golygu bod arian 
parod ar gael heb yr angen am werthiannau. 

6. Llog a dderbyniwyd 2018–19 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Llog banc a dderbyniwyd  
 – Banc Lloyds  47 51
   47 51

Efallai y byddwn hefyd yn cadw arian parod nad oes ei 
angen yn y tymor byr gyda’n rheolwyr buddsoddi os 
bydd ganddynt fynediad at gyfraddau llog gwell ar y 
farchnad. Ni wnaeth hyn ddigwydd naill ai yn 2017–18 
neu yn 2018–19. 

7. Dosraniadau a dderbyniwyd 2018–19 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Incwm o’r gronfa waddol  810  0

Ar ddechrau 2018–19, gwnaethom gyfnewid peth o’n 
hunedau cronni cyfalaf am unedau dyrannu incwm yn 
ein cronfa waddol. Diben hyn oedd codi arian ychwanegol 
ar gyfer grantiau gan ein bod bellach wedi cyrraedd 
ein gwerth targed hirdymor ar gyfer y gwaddol. 

8. Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Mynediad ar unwaith 
 – Banc Lloyds 2,095 7,049
   2,095 7,049

Cedwir arian parod yn Lloyds i gefnogi ein 
gweithgareddau o ddydd i ddydd. Gosodwyd arian 
nad oedd ei angen at ddefnydd uniongyrchol gyda’n 
rheolwyr buddsoddi pan oedd ganddynt fynediad at 
gyfraddau llog gwell nag y gallem gael hyd iddynt yn 
uniongyrchol. Bydd Schroders yn gosod yr arian ar 
adnau gyda sefydliadau ariannol eraill. 

Rydym yn parhau i adolygu’r cyfraddau llog sydd ar 
gael yn y farchnad ar gyfer adneuon tymor byr. 
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11. Asedau ariannol hirdymor sydd ar gael i’w gwerthu 

Sefydlwyd CGDG yn 1980 fel olynydd i’r Gronfa Dir 
Genedlaethol. Credai Ymddiriedolwyr, o’r cymorth 
grant cychwynnol a sefydlodd CGDG, y dylai swm 
gwerth £10miliwn gael ei ystyried fel gweddillion y 
Gronfa Dir Genedlaethol a chael ei drin fel cronfa 
waddol. Gwnaethant benderfynu i’w fuddsoddi gyda’r 
nod o gynnal ei werth cyfalaf mewn termau real o’i 
gymharu â’r Mynegai Prisiau Manwerthu. Y tu hwnt i 
hynny, nod y buddsoddiad yw cyflawni twf digonol 
mewn termau real er mwyn galluogi’r Gronfa i 
fodloni’i rhwymedigaethau. 

I’r perwyl hwn, gellir gwneud buddsoddiad mewn 
asedau ariannol sydd hawdd eu marchnata y tu allan  
i’r DU. Mae’r tabl sy’n dadansoddi buddsoddiadau  
ar ddiwedd y flwyddyn ar dudalen 54 yn crynhoi 
lledaeniad y buddsoddiadau fesul math a rhanbarth. 

Yn 2018–19, newidiodd yr Ymddiriedolwyr y mynegai 
targed o’r Mynegai Prisiau Manwerthu i’r Mynegai 
Prisiau Defnyddwyr. Nid yw’r mynegai blaenorol yn 
boblogaidd o fewn y byd buddsoddi bellach ac roedd 
pryder efallai na fyddai rhifau mynegai yn cael eu 
cynhyrchu yn y dyfodol. 

10. Eiddo, peiriannau ac offer 

  Eiddo prydles fer  Offer TG a chyfarpar arall  Ffitiadau swyddfa Cyfanswm
  2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 
  £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost ar ddechrau’r flwyddyn 3 3 20 20 1 1 24 24 
Ychwanegiadau 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gwarediadau (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Ar ddiwedd y flwyddyn 3 3 20 20 1 1 24 24
Dibrisiad ar ddechrau’r flwyddyn 2 2 17 15 1 1 20 18 
Cost am y flwyddyn 1 0 1 2 0 0 2 2 
Addasiad wrth waredu (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Ar ddiwedd y flwyddyn 3 2 18 17 1 1 22 20
Gwerth llyfr net ar ddechrau’r flwyddyn 1 1 3 5 0 (0) 4 6
Ar ddiwedd y flwyddyn 0 1 2 3 0 0 2 4

Mae’r Ymddiriedolwyr wedi ystyried gwerthoedd cost cyfredol eiddo, peiriannau ac offer. Ni ddatgelodd 
adolygiad o werthoedd cost cyfredol ar 31 Mawrth 2019 unrhyw wahaniaeth perthnasol i werthoedd cost 
hanesyddol. O’r herwydd, nid oes unrhyw addasiad wedi’i wneud i adlewyrchu gwerthoedd cost cyfredol  
eiddo, peiriannau ac offer. Mae gwerth eiddo, peiriannau ac offer yn cynrychioli rhaniad cymesur o’r asedau  
a ddefnyddir gan gymorth grant y Gronfa a’i gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Ar hyn  
o bryd, y rhaniad hwn yw 99% ar gyfer y Loteri ac 1% ar gyfer cymorth grant. 

9. Asedau sefydlog anniriaethol

   Gwefan Technoleg Gwybodaeth Cyfanswm
    2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 2018–19 2017–18 
    £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost ar ddechrau’r flwyddyn   0 0 0 0 0 0 
Ychwanegiadau   0 0 1 0 1 0
Ar ddiwedd y flwyddyn   0 0 1 0 1 0
Amorteiddio ar ddechrau’r flwyddyn   0 0 0 0 0 0 
Cost am y flwyddyn   0 0 0 0 0 0
Ar ddiwedd y flwyddyn   0 0 0 0 0 0
Gwerth llyfr net ar ddechrau’r flwyddyn   0 0 0 0 0 0
Ar ddiwedd y flwyddyn   0 0 1 0 1 0

Mae cyfalafu technoleg gwybodaeth yn cynrychioli’r gwaith o ddatblygu ffurflenni cais electronig a system rheoli 
ar gyfer asesu ceisiadau. Mae’r ffigurau uchod yn cynrychioli cyfran y Gronfa o’r costau a anfonebwyd i’r Gronfa 
gan ddatblygwyr meddalwedd; codwyd bron yr holl gostau ar ein gweithgareddau dyrannu arian y Loteri 
Genedlaethol. Nid oes unrhyw gostau a gynhyrchwyd yn fewnol wedi’u cyfalafu. Mae ychwanegiadau wedi’u 
hamorteiddio dros eu hoes ddefnyddiol ddisgwyliedig. 

Ni ddatgelodd adolygiad o werthoedd cost cyfredol asedau sefydlog anniriaethol, ar 31 Mawrth 2019, unrhyw 
wahaniaeth perthnasol i werthoedd cost hanesyddol. O’r herwydd, nid oes unrhyw addasiad wedi’i wneud i 
adlewyrchu gwerthoedd cost cyfredol asedau sefydlog anniriaethol.
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Y nod yw bod gwerth gwarged y gronfa waddol, h.y. 
yr hyn sydd dros ben o werth presennol y £10miliwn 
gychwynnol, yn gallu cael ei dynnu i lawr i ariannu 
gweithgareddau rhoi grantiau y Gronfa. Fel y  
soniwyd mewn man arall yn y ddogfen hon, mae’r 
Ymddiriedolwyr bellach wedi rhoi tasg i reolwyr 
buddsoddi i greu incwm blynyddol sy’n cael ei 
ychwanegu i’r cymorth grant a dderbynnir gan yr 
Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

O bryd i’w gilydd, mae’r Ymddiriedolwyr wedi tynnu i 
lawr arian sy’n mynd â gwerth y gronfa waddol yn is 
na’i gwerth targed. Mae’r Ymddiriedolwyr yn gwneud 
hyn yn anfodlon a dim ond pan maent yn wynebu’r 
posibilrwydd o golli rhan sylweddol o dreftadaeth y 
DU. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r Ymddiriedolwyr 
yn monitro’r diffyg ac yn defnyddio cymorth grant y 
dyfodol i ailgyflenwi’r gronfa waddol os nad yw twf 
cyfalaf yn uwch na chynnydd y Mynegai Prisiau 
Defnyddwyr. 

Ar 31 Mawrth 2019, byddai’r buddsoddiad gwreiddiol 
o £10miliwn yn werth £42.9miliwn gan ystyried 
mynegeio. Y gwir werth marchnadol oedd £45.1miliwn, 
gan gynnwys arian parod sy’n cael ei ddal o fewn  
y gwaddol. 

Mae’r gronfa waddol yn cynnwys y canlynol: 
 Gwerth marchnadol  Cost llyfr  
 2018–19 2018–19 
 £’000 £’000

Asedau ariannol hirdymor 45,132 27,615 
Arian parod 0 0
   45,132 27,615

Datgelir cyfran y gronfa hon a ddelir mewn arian 
parod yn y cyfrifon hyn fel ased cyfredol fel rhan o’r 
balansau arian parod. Mae’r gronfa waddol wedi’i 
buddsoddi yn y Gronfa Elusennol Aml-Ased a 
weithredir gan Cazenove Capital, enw masnachol 
Schroders, sy’n buddsoddi mewn amrediad o 30 o 
ymddiriedolaethau uned a buddsoddi ar draws sawl 
math gwahanol o asedau a marchnadoedd daearyddol. 
Mae unedau yn y Gronfa Elusennol Aml-ased yn cael 
eu gwerthu i godi arian ar gyfer taliadau grant a 
threuliau gweinyddol. Dyma pam y disgrifir yr asedau 
fel ‘ar gael i’w gwerthu’. Nid oes gan yr Ymddiriedolwyr 
unrhyw gynlluniau i ddiddymu’r gronfa waddol gyfan.
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Cost a gwerth llyfr net   
Ar ddechrau’r flwyddyn  27,618 27,881 
Ychwanegiadau 0 0 
Gwarediadau (3) (263)
Ar ddiwedd y flwyddyn 27,615 27,618

Gwerth llyfr net    
Wedi’i restru ar  
 Farchnad Stoc Llundain  0 0 
Buddsoddiadau nad  
 ydynt wedi’u rhestru  27,615 27,618
   27,615 27,618

Cost   27,615 27,618 
Gwerth marchnadol 45,132 43,939
Enillion heb eu gwireddu  17,517 16,321

Nid oes unrhyw rwymedigaethau i drethiant ar 
enillion a wireddir gan y Gronfa. 

Dadansoddiad o fuddsoddiadau ar ddiwedd y flwyddyn: 
 2018–19 2017–18 
 % %

Bondiau 1 1 
Ecwiti’r DU  24 31 
Ecwiti Ewrop (heb gynnwys y DU)  3 4 
Ecwiti Gogledd America  11 7 
Ecwiti Japan ac ecwiti arall yn Asia 6 6 
Ecwiti marchnadoedd  
 sy’n dod i’r amlwg  6 6 
Cyllid ecwiti byd-eang 13 9 
Eiddo  9 10 
Cronfeydd enillion/ 
 gwrychoedd absoliwt 16 16 
Seilwaith 3 2 
Arian parod 5 5 
Nwyddau 3 3
   100 100

Gweler gwybodaeth bellach ynglyn â buddsoddiadau 
sylfaenol y gronfa waddol mewn man arall o’r 
adroddiad hwn. 

12. Masnach a symiau eraill sy’n dderbyniadwy
   – i gyd yn ddyledus o fewn un flwyddyn 

 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Ad-daliad grant 0 0
Rhagdaliadau ac incwm cronedig 210 235
   210 235

Nid oes darpariaeth ar gyfer dyled drwg wedi’i chreu 
gan nad yw un o’r eitemau uchod yn cael ei hystyried 
yn anadferadwy. 

13. Symiau sy’n daladwy 
   – symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn 

 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Symiau taladwy gweithredol 22 3 
Symiau eraill sy’n daladwy, gan gynnwys  
 trethiant a nawdd cymdeithasol  18 18 
Croniadau ac incwm gohiriedig 46 48
   86 69

Ni sicrhawyd unrhyw un o rwymedigaethau’r Gronfa. 
O’r symiau uchod ar gyfer gweithredu a symiau eraill 
sy’n daladwy, roedd £4,000 yn ddyledus i gyrff 
llywodraeth ganolog (2017–18: £3,000). 
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14. Rhwymedigaethau grant 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Ar ddechrau’r flwyddyn 5,260 7,847
Rhwymedigaethau a dalwyd  
 yn ystod y flwyddyn (10,229) (8,864)
Ymrwymiadau safonol  
 a grëwyd yn ystod y flwyddyn 5,522 5,735 
Ymrwymiadau Cronfa Atgyweirio  
 Toeon Mannau Addoli Rhestredig 
 a grëwyd yn ystod y flwyddyn  0 1,236 
Dyfarniadau sydd heb eu hymrwymo 518 (694)
Ar ddiwedd y flwyddyn 1,071 5,260

Mae balans y rhwymedigaethau grant ar ddiwedd y 
flwyddyn yn cynrychioli symiau sy’n ddyledus yn y 
cyfnodau canlynol: 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Mewn un flwyddyn 1,071 5,260 
Mewn dwy i bum mlynedd  0 0
   1,071 5,260

Mae rhwymedigaethau ar ddiwedd y flwyddyn yn 
cynrychioli symiau sy’n ddyledus gan sectorau, fel a 
ganlyn: 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Balansau sy’n ddyledus i  
 – lywodraeth ganolog 435 545 
 – awdurdodau lleol 558 348 
 – cyrff eraill 78 4,367
   1,071 5,260

15. Ymrwymiadau 

Mae cyfanswm isafswm y taliadau prydles gweithredol 
ar gyfer y dyfodol a gafwyd gan y Gronfa: 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Eiddo prydles fer    
 – heb fod yn hwyrach nag un flwyddyn 8 8 
 – sy’n hwyrach nag un flwyddyn  
   ond heb fod yn hwyrach  
   na phum mlynedd 11 34 
 – sy’n hwyrach na phum mlynedd 0 13
   19 55

Yn ogystal, mae ymrwymiadau prydles eiddo prydles 
fer gwerth £2,309,000 (2017–18: £6,354,000) wedi’u 
dyrannu i weithgareddau dosbarthu arian Loteri 
Genedlaethol y Gronfa ac maent yn cael eu datgelu yn 
y cyfrifon hyn. Nid oes gan y Gronfa unrhyw 
ymrwymiadau cyfalaf y contractiwyd ar eu cyfer, nac 
ymrwymiadau cyfalaf a gymeradwywyd ond na 
chontractiwyd ar eu cyfer. 

16. Nodiadau i’r datganiad o lifoedd arian 

a) Cysoni diffyg gweithredol ag all-lif arian net o  
 weithgareddau gweithredu:
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Diffyg gweithredol (6,299) (6,392) 
Llog sy’n dderbyniadwy 47 51 
Ychwanegu’n ôl eitemau nad  
 ydynt yn arian parod   
 –  dibrisiad 2 2 
Lleihad yn y gronfa  
 ymrwymiad grant wrth gefn  (4,189) (2,587) 
Gostyngiad/(cynnydd) mewn symiau  
 derbyniadwy (heb gynnwys cyfalaf  
 a buddsoddiadau) 228 (233) 
Cynnydd/(gostyngiad) mewn  
 symiau di-gyfalaf sy’n daladwy  17 (77)
All-lif arian net  
 o weithgareddau gweithredu (10,194) (9,236)

b) Gwariant cyfalaf a buddsoddiad ariannol: 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Taliadau i gaffael  
 –  eiddo, peiriannau ac offer  (0) (0) 
 – asedau sefydlog anniriaethol  (1) (0) 
 – asedau ariannol hirdymor  
   sydd ar gael i’w gwerthu  (0) (0) 
Derbyniadau o werthu  
 – eiddo, peiriannau ac offer  0 0 
 – asedau ariannol hirdymor  
   sydd ar gael i’w gwerthu 5 416 
Incwm o asedau ariannol  
 hirdymor sydd ar gael i’w gwerthu 607 0
   611 416

c) Dadansoddiad o newidiadau mewn cronfeydd net: 
 
 Ar Llifoedd arian Cymorth  Ar  
 1 Ebrill 2018 gweithredol grant 31 Mawrth 2019 
 £’000 £’000 £’000 £’000

Arian yn y banc  7,049 (9,583) 4,629 2,095

17. Trafodion partïon cysylltiedig 

Mae CGDG yn gorff cyhoeddus anadrannol a noddir 
gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon. Ystyrir bod yr adran hon yn barti 
cysylltiedig. Yn ystod y flwyddyn, mae’r Gronfa (gan 
gynnwys ei gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol) wedi ymgymryd â thrafodion 
perthnasol amrywiol, heblaw am ddyfarniadau 
grantiau, â’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon ei hun, ac â dau endid yr ystyrir mai’r 
adran hon sy’n eu noddi – y Gronfa Loteri Fawr (y 
cyfeirir ati bellach fel Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol) a Chyngor Celfyddydau Lloegr (Arts 
Council England). Ceir manylion pellach am y trafodion 
a balansau hyn yng nghyfrifon gweithgareddau 
dosbarthu arian Loteri Genedlaethol y Gronfa. 
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Nodiadau ar y Cyfrifon
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019

Ym mis Mai 2011, llofnododd y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd isbrydles ar gyfer y rhan fwyaf o lawr cyntaf 
swyddfeydd CGDG, yn 7 Holbein Place, Llundain. Ym 
mis Awst 2016, cafodd yr ardal a ddefnyddir gan y 
Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ei gostwng tua hanner, 
gyda lleihad cymesurol mewn rhent a chyfraniadau at 
daliadau am wasanaeth. Mae’r Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd yn gorff cyhoeddus anadrannol a noddir  
ar y cyd gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig, Llywodraeth yr Alban, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, a Gweithrediaeth Gogledd 
Iwerddon. Ym mis Mawrth 2019, hysbysodd y Gronfa 
o dan gymal terfynu yn y contract prydles y byddai’n 
gadael yr eiddo erbyn diwedd mis Medi 2019. 
Gwnaethom hysbysu’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd 
yn llawn yn ystod ein cyfnod penderfynu ac mae 
aelodau’r pwyllgor wedi dweud wrthym y byddant yn 
ceisio llety amgen yn ystod y cyfnod hyd at fis Medi 
2019. Felly, byddwn yn parhau i dderbyn incwm rhent 
o’r pwyllgor hyd at ddiwedd Medi 2019, a fydd yn dod 
i gyfanswm o £38,000. Yn ogystal, bydd y Pwyllgor  
ar Newid Hinsawdd yn gwneud cyfraniadau at gost 
rhedeg Holbein Place o oddeutu £19,000 am y  
cyfnod o fis Ebrill i fis Medi 2019. Yn ystod 2018–19, 
gwnaethom godi tâl ar y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd 
o £75,000 am rent a £36,000 am daliadau am 
wasanaeth. Ar 31 Mawrth 2019, roedd arnom ddyled 
i’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd o £1,000 am daliadau 
am wasanaeth, gyda’r rhan fwyaf o’r ffigur hwn yn cael 
ei adlewyrchu yn ein cyfrifon ar gyfer gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. 

Mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr ac aelodau’r panel 
gadw cofrestr o fuddiannau mewn cyrff treftadaeth, 
sy’n cael ei diweddaru bob blwyddyn ar y cyd â’n tîm 
ysgrifenyddol. Ar ddechrau pob cyfarfod panel neu 
Fwrdd, bydd yr Ymddiriedolwyr ac aelodau o’r panel 
yn datgan unrhyw gysylltiad ag ymgeiswyr, gan adael 
unrhyw ran o’r cyfarfod lle bydd y cais hwnnw am 
grant yn cael ei drafod. Nid ydynt yn cymryd unrhyw 
ran yn y penderfyniad ynglyn â dyfarnu grant ac nid 
ydynt yn cymryd rhan mewn unrhyw drafodaeth 
ynglyn â’r prosiect hwnnw cyn neu ar ôl gwneud 
penderfyniad ynglyn â’r grant hwnnw. Mae rheolau 
llym hefyd o ran yr amgylchiadau pan all Ymddiriedolwyr 
ac aelodau panel dderbyn gwaith am dâl gan 
dderbynnydd grant. Felly, mae’r Ymddiriedolwyr yn 
fodlon na wnaeth unigolion mewn unrhyw achos 
ddylanwadu ar y broses benderfynu ar gyfer y 
prosiectau hynny y mae ganddynt gysylltiad â nhw. 

Ni chafodd unrhyw grantiau eu dyfarnu gan y Gronfa 
yn 2018–19 lle roedd gan Ymddiriedolwyr, staff neu 
aelodau o banel cynghori CGDG unrhyw fuddiannau. 
Mae manylion am fuddiannau mewn grantiau’r Loteri 
Genedlaethol yn cael eu nodi yng nghyfrifon 
gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol CGDG. 

Nid oedd unrhyw drafodion masnachol eraill lle roedd 
gan Ymddiriedolwyr neu staff fuddiannau neu 

ddylanwad perthnasol. Cafwyd trafodion partïon 
cysylltiedig yn 2018–19 hefyd, ar ffurf taliadau grant yn 
ymwneud â dyfarniadau a wnaed ac a ddatgelwyd 
mewn blynyddoedd blaenorol. Am fod y trafodion 
partïon cysylltiedig hynny wedi’u datgelu’n flaenorol,  
ni chânt eu hailadrodd yma. 

18. Cronfa wrth gefn gwerth teg 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Ar ddechrau’r flwyddyn 16,321 15,975 
Symudiad yn y flwyddyn 1,196 346
Ar ddiwedd y flwyddyn 17,517 16,321

Mae’r gronfa wrth gefn yn ymwneud â’r gwahaniaeth 
rhwng cost llyfr a gwerth marchnadol asedau ariannol 
hirdymor sydd ar gael i’w gwerthu (gweler nodyn 11 
ar dudalen 53). Nid yw’r gwahaniaeth rhwng gwerth 
llyfr a gwerth marchnadol asedau sefydlog anniriaethol 
ac eiddo, peiriannau ac offer (gweler nodiadau 9 a 10 
ar dudalen 53) yn berthnasol. 

19. Offerynnau ariannol 

Mae Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 7, 
Offerynnau Ariannol: Datgeliadau, yn mynnu y datgelir 
y rôl y chwaraeodd offerynnau ariannol yn ystod y 
cyfnod, wrth greu neu newid y risgiau y mae endid yn 
eu hwynebu wrth gynnal ei weithgareddau. Mae 
offerynnau ariannol yn chwarae rhan fwy cyfyngedig o 
lawer o ran creu neu newid risg ar gyfer y Gronfa nag 
sy’n nodweddiadol o’r cwmnïau rhestredig y mae IFRS 
7 yn bennaf berthnasol iddynt. Nid oes gan y Gronfa 
bwerau i fenthyg ond gall fuddsoddi cronfeydd sy’n 
deillio o gymorth grant. Ac eithrio’r gronfa waddol, 
mae asedau a rhwymedigaethau ariannol yn cael eu 
cynhyrchu gan weithgareddau gweithredol o ddydd i 
ddydd ac nid ystyrir eu bod yn newid y risgiau sy’n 
wynebu’r sefydliad. 

Risg hylifedd 
Derbyniodd y Gronfa £4.63miliwn fel cymorth grant 
yn ystod 2018–19 ac mae wedi derbyn £5miliwn arall 
ym mis Ebrill 2019. Ar ben hynny, mae’r 
Ymddiriedolwyr yn cynnal cronfa waddol ac mae ei 
buddsoddiad sylfaenol yng Nghronfa Elusennol Aml-
ased Cazenove yn cael ei fasnachu’n eang. Mae’r 
Ymddiriedolwyr yn gallu diddymu asedau bob dydd os 
bydd angen ariannu taliadau grant. Felly mae’r 
Ymddiriedolwyr yn fodlon fod ganddynt adnoddau 
hylif digonol, ar ffurf eu balansau arian parod (gwerth 
£2.1miliwn ar ddyddiad y datganiad o’r sefyllfa 
ariannol) a’r gronfa waddol (gwerth £45.1miliwn ar 
ddyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol), i dalu pob 
dyfarniad grant gwerth £1.1miliwn sy’n weddill a 
rhwymedigaethau gweinyddol gwerth £85,000. Mae’r 
gwaddol wedi’i fuddsoddi mewn cronfa sydd wedi’i 
buddsoddi’n bennaf mewn ymddiriedolaethau uned, 
sy’n hawdd eu marchnata; mae’r prisiau’n cael eu 
datgan yn ddyddiol yn y Financial Times. Mae’r Gronfa 
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yn monitro ei balansau arian parod bob dydd, gan 
gynnal cysylltiad rheolaidd â derbynwyr grantiau er 
mwyn canfod eu gofynion tebygol o ran tynnu arian i 
lawr. Mae’r Ymddiriedolwyr yn ystyried nad yw’r 
gronfa yn agored i risgiau hylifedd sylweddol. 

Risgiau o ran y farchnad a chyfraddau llog
Cadwyd balansau arian parod mewn cyfrifon banc 
amrywiol, pob un ar gyfradd llog amrywiol. Roedd ein 
cyfrifon gyda Lloyds yn cario cyfradd llog gyfartalog o 
0.62%. Mae’r cynnydd bach mewn cyfraddau sylfaen 
ym mis Awst 2018 wedi gwella’r enillion cyfartalog 
ychydig. Defnyddiwyd y cyfrifon hyn i wneud taliadau 
grant ac ariannu ein gweinyddiaeth. Yn ystod 
blynyddoedd blaenorol, rydym weithiau wedi cymryd 
mantais o ddal symiau gyda’n rheolwyr buddsoddi am 
fod ganddynt fynediad o bosibl i gyfraddau llog sy’n 
well na’r hyn y mae gennym ni fynediad atynt. Fodd 
bynnag, ar hyn o bryd, rydym yn mwynhau cyfraddau 
dymunol gan Lloyds ac felly nid ydym yn cymryd 
mantais o gynigion Schroders. Mae’r gostyngiad cyflym 
a fu i gyfraddau llog y farchnad yn ystod 2008–09, 
ynghyd â’r gostyngiad pellach yn 2016–17, wedi cael 
effaith barhaus ar enillion, ond gan nad oes llawer o  
le i gyfraddau ostwng ymhellach, mae’r risg o ran 
cyfraddau llog yn fach. Roedd balansau arian parod 
diwedd y flwyddyn gwerth £2.1miliwn ac roeddent yn 
cael eu dal fel y datgelir yn y tabl ar dudalen 52. Roedd 
gan asedau ariannol eraill a rhwymedigaethau ariannol 
y Gronfa gyfraddau llog o ddim. 

Rheolodd Schroders waddol y Gronfa o dan yr enw 
masnachol Cazenove Capital Management, gan ei 
fuddsoddi mewn amrediad eang o asedau, o 
gyfranddaliadau gwerthadwy i arian parod. Ar 
ddiwedd y flwyddyn, roedd gwerth marchnadol  
y gwaddol, heb gynnwys ei elfen arian parod, yn 
£45.1miliwn. Mae enillion yn ddibynnol ar farchnadoedd 
stoc a nwyddau byd-eang a pherfformiad buddsoddiadau 
sydd wedi’u cynnwys o fewn y portffolio. Yn ystod y 
flwyddyn, cynyddodd enillion y gwaddol 4.1% ac mae’r 
enillion blynyddol wedi bod yn 5.5% dros y pum 
mlynedd diwethaf. Mae’r Ymddiriedolwyr wedi bod yn 
adolygu perfformiad buddsoddiadau trwy eu Pwyllgor 
Cyllid, Staffio ac Adnoddau a’i Banel Buddsoddi, sy’n 
cynnwys tri aelod annibynnol sydd â phrofiad helaeth 
mewn marchnadoedd ariannol. 

Ar hyn o bryd, mae’r balans o arian parod a 
buddsoddiadau o fewn y gronfa waddol yn sylweddol 
uwch na gwerth cyfredol rhwymedigaethau presennol. 
Yn ogystal, er nad ydym wedi cael ein hysbysu eto am 
lefel y cymorth grant dros y blynyddoedd nesaf, gan 
nad yw Adolygiad Gwariant y Llywodraeth wedi’i 
gwblhau eto, nid yw’r Ymddiriedolwyr yn rhagweld 
unrhyw ostyngiad yn lefel y symiau a dderbyniwyd yn 
ystod y blynyddoedd diweddar – derbyniwyd 
£5miliwn o gymorth grant gennym ym mis Ebrill 2019. 
Felly, nid oes unrhyw ddadansoddiad sensitifrwydd 
manwl wedi’i gynnal. Petai werth y gronfa waddol yn 
gostwng yn sylweddol yn yr hirdymor, byddai’r 
Ymddiriedolwyr yn ceisio cynnydd yn eu cymorth 

grant wrth leihau eu cyllidebau dyrannu grantiau yn y 
dyfodol. Os bydd y cais hwn yn cael ei wrthod gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon, bydd yr Ymddiriedolwyr yn 
adolygu eu strategaeth dyfarnu grantiau hirdymor. 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Balansau arian parod 
 – sterling ar gyfraddau  
   llog cyfnewidiol 2,095 7,049 
 – sterling ar gymysgedd  
   o gyfraddau sefydlog 0 0  
a chyfnewidiol   
 – sterling ar gyfraddau sefydlog 0 0
   2,095  7,049

Risg credyd
Gan amlaf, mae symiau derbyniadwy y Gronfa yn 
cynnwys symiau a enillwyd yn y gronfa waddol ond 
sydd heb eu trosglwyddo eto gan ein rheolwyr 
buddsoddi. Nid yw, felly, yn agored i risg credyd 
sylweddol. 

Risgiau arian tramor 
Mae’r gronfa waddol wedi’i buddsoddi yng Nghronfa 
Elusennol Aml-ased Cazenove, sydd wedi’i henwi 
mewn sterling. Mae’r gronfa yn buddsoddi mewn nifer 
fawr o ymddiriedolaethau uned a chynhyrchion tebyg, 
ac mae llawer ohonynt yn cynnwys buddsoddiad 
mewn asedau sydd wedi’u henwi mewn arian cyfred 
arall. Nid yw’n bosibl fod yn fanwl gywir ynglyn â 
chyfran y buddsoddiadau sydd wedi’u henwi mewn 
arian tramor, ond mae’n rhywbeth fel 39%. Mae’r 
gronfa yn lliniaru ei hamlygiad i’r risgiau sy’n gysylltiedig 
â chyfnewid arian tramor trwy fuddsoddi mewn 
lledaeniad byd-eang o ecwitïau, bondiau a nwyddau ac, 
felly, arian cyfred. Mae Panel Buddsoddi’r Ymddiriedolwyr 
yn monitro buddsoddiad ein cronfa waddol, gan 
gynnwys amlygiad i arian tramor o fewn y Gronfa. 
Mae pob ased arall o fewn CGDG wedi’i enwi mewn 
sterling. 

Asedau ariannol yn ôl categori 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Asedau yn unol â’r datganiad  
 o’r sefyllfa ariannol  
 – asedau anghyfredol 45,135 43,939
 – arian parod a’r hyn  
   sy’n cyfateb i arian parod 2,095 7,049
 – benthyciadau a  
   symiau derbyniadwy 210 235
   47,440 51,223
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Rhwymedigaethau ariannol yn ôl categori 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Rhwymedigaethau yn unol â’r  
 datganiad o’r sefyllfa ariannol   
 – rhwymedigaethau ariannol eraill   

•	ymrwymiadau grant 1,071 5,260
•	symiau taladwy gweithredol 22 3
•	symiau taladwy eraill 18 18
•	croniadau 46 48

   1,157 5,329

Gwerthoedd teg 
Ceir cymhariaeth isod, fesul categori, o werthoedd 
llyfr a gwerthoedd teg asedau a rhwymedigaethau 
ariannol CGDG ar 31 Mawrth 2017. 

Asedau ariannol ar 31 Mawrth 2019
 Gwerth llyfr  Gwerth teg 
 £’000 £’000

Arian parod1 2,095 2,095
Buddsoddiadau2 27,615 45,132
Symiau derbyniadwy3 210 210
   29,920 47,437

Asedau ariannol ar 31 Mawrth 2018
 Gwerth llyfr  Gwerth teg 
 £’000 £’000

Arian parod 7,049 7,049 
Buddsoddiadau 27,618 43,939 
Symiau derbyniadwy 235 235
   34,902 51,223

Rhwymedigaethau ariannol ar 31 Mawrth 2019
 Gwerth llyfr  Gwerth teg 
 £’000 £’000

Ymrwymiadau grant4 1,071 1,071
Symiau taladwy gweithredol5 22 22
Symiau taladwy eraill5 18 18
Croniadau5 46 46
   1,157 1,157

Rhwymedigaethau ariannol ar 31 Mawrth 2018
 Gwerth llyfr  Gwerth teg 
 £’000 £’000

Ymrwymiadau grant 5,260 5,260
Symiau taladwy gweithredol 3 3
Symiau taladwy eraill 18 18
Croniadau 48 48
   5,329 5,329
Sail prisiad teg:

1.  Y ffigur sydd yma yw gwerth buddsoddiadau tymor byr yn y farchnad 
arian ac adneuon gyda banciau masnachol. Disgwylir i werth llyfr fod yn 
gyfwerth â gwerth teg. 

2.  Gwneir buddsoddiadau mewn sicrhadau y gellir eu marchnata’n rhwydd 
ac maent yn cael eu prisio yng nghanol y farchnad ar ddiwedd busnes ar 
ddyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol. Lle bo hynny’n berthnasol, 
cymerir y gyfradd gyfnewid ar ddiwedd y dydd rhwng yr arian cyfred 
sylfaenol a sterling ar ddyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol. Mae 
gwerth llyfr yn cynrychioli’r pris a dalwyd mewn gwirionedd mewn 
sterling ar ddyddiad cwblhau’r trafodiad. 

3.  Nid ystyrir bod angen unrhyw ddarpariaeth ar gyfer dyled ddrwg. Nid oes 
unrhyw un o’r dyledion yn rhai tymor hir ac felly nid oes unrhyw ffactor 
disgowntio wedi’i gymhwyso. 

4. Nid oes ffactor disgownt wedi’i gymhwyso. 

5.  Mae’r holl symiau taladwy yn ddyledus o fewn telerau contractiol arferol, 
14–30 diwrnod fel arfer, ac felly nid oes unrhyw wahaniaeth yn bodoli 
rhwng gwerth llyfr a gwerth teg. 

Aeddfedrwydd rhwymedigaethau ariannol 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’000

Mewn llai nag un flwyddyn 1,157 5,329
Mewn mwy nag un flwyddyn, 
 ond llai na dwy flynedd 0 0
Mewn dwy i bum mlynedd 0 0
Mewn mwy na phum mlynedd 0 0
   1,157 5,329

20. Datganiad o golledion a thaliadau arbennig 

Ni wnaeth CGDG unrhyw golledion neu daliadau 
arbennig yn ystod y flwyddyn (2017–18: £0). 

21. Adrodd yn ôl segmentau 

Yn ein cyfrifon ar gyfer 2017–18, gwnaethom 
gynhyrchu nodyn adrodd segmentaidd i ddangos 
effaith ein gweithgareddau ar weithrediad y cynllun 
Mannau Addoli Rhestredig. Er nad oeddem wedi 
cwblhau gwneud taliadau grant o dan y cynllun hwnnw 
nes fis Gorffennaf 2018, roedd bron yr holl waith 
gweinyddol wedi’i wneud yn 2017–18 ac yn gynharach. 
Felly, roedd yr effaith ar ein costau gweinyddol yn 
2018–19 yn fach iawn ac felly nid ydym wedi cynnal 
dadansoddiad segmentaidd ar gyfer 2018–19. 

22. Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd 

Ni fu unrhyw ddigwyddiadau ar ôl 31 Mawrth 2019 
hyd at y dyddiad y llofnododd y Swyddog Cyfrifyddu’r 
cyfrifon hyn y mae angen eu datgelu. Awdurdodwyd y 
datganiadau ariannol i’w cyhoeddi ar 12 Gorffennaf 
2019 gan yr Ymddiriedolwyr a’r Swyddog Cyfrifyddu ar 
y dyddiad y cawsant eu hardystio gan y Rheolwr a’r 
Archwilydd Cyffredinol. 

23. Costau staff 
 2018–19 2017–18 
 £’000 £’00

Cyflogau 78 127
Taliadau yswiriant gwladol y cyflogwr 7 11
Taliadau i gynllun pensiwn 14 25
Costau staff dros dro 6 3
   105 166

Ceir gwybodaeth bellach ynglyn â chostau staff yn yr 
Adroddiad Taliadau Cydnabyddiaeth a Staff mewn 
rhan arall o’r cyfrifon hyn. 

Nodiadau ar y Cyfrifon
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019
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Cyfanswm gwariant cynhwysfawr ar gyfer 2018–19 cyn IFRS 16   £4,244,000 
Addasiad IFRS 16    £0
Cyfanswm gwariant cynhwysfawr ar gyfer 2018–19 ar ôl IFRS 16   £4,244,000
 
Balans y cyfrif incwm a gwariant ar 31 Mawrth 2019 cyn IFRS 16  £28,766,000 
Addasiad IFRS 16 £0
Balans y cyfrif incwm a gwariant ar 31 Mawrth 2019 ar ôl IFRS 16 £28,766,000

Nid oes effaith ar ein llifoedd arian parod. 

Mae gan Gronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol prydlesi eiddo eraill o amgylch y DU.  
Nid yw’r rhain wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad hwn am eu bod yn ymwneud â’n gweithgareddau 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol yn unig – ceir drafodaeth ynglyn â’r rhain yn ein cyfrifon 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. 

Nid ydym yn ystyried bod unrhyw un arall o’n prydlesi gweithredol yn berthnasol ac felly nid ydynt 
wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad hwn. 

24. Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 16 

Mae Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 16 yn 
ei gwneud yn ofynnol inni ystyried effaith 
ymrwymiadau prydlesi gweithredol ar ein datganiad 
o’r sefyllfa ariannol. Bydd yn cael effaith ar ein 
hadroddiadau ar gyfer blwyddyn ariannol 2019–20 a 
thu hwnt. Fodd bynnag, mae hefyd yn ofynnol inni 
ddangos beth fydd yr effaith ar ein ffigurau ar gyfer 
2018–19. 

Ychydig cyn diwedd 2018–19, gwnaethom gymryd 
drosodd prydles weithredol ar gyfer rhan o 
International House ym mwrdeistref Tower Hamlets, 
Llundain. Mae tair blynedd a hanner yn weddill ar y 
brydles. Yn yr un modd â chostau gorbenion eraill ar y 
cyd, mae cyfrifon CGDG yn adlewyrchu 1% o’r gost ac 
mae’r 99% arall yn cael ei ddatgelu o fewn ein cyfrifon 
dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. Nid yw 1% o’n 
hymrwymiadau o dan y brydles hon yn swm mawr, 
ond rydym yn nodi isod beth fyddai’r effaith wedi bod 
ar ein ffigurau ar gyfer 2018–19 petai IFRS 16 wedi 
bod yn weithredol ar gyfer y flwyddyn honno. 
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O dan yr offeryn statudol hwn, mae’n ofynnol inni 
ddatgelu gwybodaeth ynghylch amser cyfleuster 
undebau llafur a gwariant cyflogeion perthnasol. Mae’r 
wybodaeth hon yn cwmpasu ein grant cymorth a 
gweithgareddau dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol. 
Rydym wedi dyrannu costau ar y cyd rhwng Cronfa 
Goffa’r Loteri Genedlaethol a Chronfa Goffa’r Dreftadaeth 
Genedlaethol gan ddefnyddio cymhareb o 99:1. 

1. Swyddogion undeb perthnasol 
Beth oedd cyfanswm nifer eich cyf logeion a oedd yn swyddogion 
undeb perthnasol yn ystod y cyfnod perthnasol? 
  Nifer y  
  cyflogeion

Nifer y cyflogeion a oedd yn swyddogion undeb 
perthnasol yn ystod y cyfnod perthnasol  23
Nifer y cyflogeion sy’n gyfwerth ag amser llawn 23

2. Canran yr amser a dreuliwyd ar amser cyfleuster 
Faint o’ch cyf logeion a oedd yn swyddogion undeb perthnasol a 
gyflogwyd yn ystod y cyfnod perthnasol a wnaeth dreulio a) 0%,  
b) 1%–50%, c)51%–99% neu d) 100% o’u horiau gwaith ar amser 
cyf leuster? 
  Nifer y  
Canran yr amser   cyflogeion

0%  1
1–50% 22
51%–99% 0
100%  0

3. Canran y bil cyflogau a wariwyd ar amser cyfleuster 
Darparwch y ff igurau y gofynnir amdanynt yng ngholofn gyntaf  
y tabl isod er mwyn penderfynu canran cyfanswm y bil cyf logau  
a wariwyd ar dalu cyf logeion a oedd yn swyddogion undeb 
perthnasol am amser cyf leuster yn ystod y cyfnod perthnasol. 
Cyfanswm cost amser cyfleuster  £31,958* 
Cyfanswm y bil cyflogau £12,872,000*

Mae canran cyfanswm y bil cyflogau a wariwyd ar 
amser cyfleuster, wedi’i chyfrifo fel:

(Cyfanswm cost amser cyfleuster ÷ Cyfanswm y bil 
cyflogau) x 100  0.25%
* Yn cynnwys pensiwn ac yswiriant gwladol 

4. Gweithgareddau undebau llafur â thâl 
Fel canran cyfanswm yr oriau amser cyf leuster â thâl, faint o oriau 
a dreuliwyd gan gyflogeion a oedd yn swyddogion undeb perthnasol 
yn ystod y cyfnod perthnasol ar weithgareddau undeb llafur â thâl? 

Amser a dreuliwyd ar weithgareddau undebau llafur  
â thâl fel canran cyfanswm yr oriau amser cyfleuster  
â thâl wedi’i gyfrifo fel: 

(Cyfanswm yr oriau a dreuliwyd ar weithgareddau 
undebau llafur â thâl gan swyddogion undeb 
perthnasol yn ystod y cyfnod perthnasol ÷ 
Cyfanswm yr oriau amser cyfleuster â thâl)  
x 100   100%

Rheoliadau’r Undebau Llafur (Gofynion Cyhoeddi  
o ran Amser Cyfleuster) 2017
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Datgelu buddsoddiadau 

Buddsoddiad y gronfa waddol 

Mae’r Ymddiriedolwyr yn ystyried cyfandaliad  
o £10miliwn a roddwyd i’r Gronfa yn 1980 fel 
gwaddol i’w ddefnyddio’n achlysurol ochr yn ochr â’i 
chymorth grant i helpu i gefnogi treftadaeth y DU. 
Mae’r gronfa waddol yn cael ei buddsoddi er mwyn 
sicrhau’r enillion mwyaf posibl yn yr hirdymor. 

Mae’r gwaith o reoli buddsoddi yn cael ei roi allan i 
reolwyr cronfa arbenigol yn dilyn ymarfer tendro. 
Mae’r Gronfa wedi bod yn defnyddio Schroders ers 
2010 ac mae’r gronfa waddol gyfan wedi’i buddsoddi 
yng Nghronfa Elusennol Aml-ased Schroders. Mae’r 
gronfa yn gronfa fuddsoddi gyffredin a sefydlwyd ac a 
gymeradwywyd gan y Comisiwn Elusennau. Yn ystod 
2014–15, unodd Schroders â Cazenove Capital 
Management ac mae’r cwmni bellach yn defnyddio’r 
enw olaf ar gyfer ei gwmni rheoli buddsoddi elusennol. 

Polisi buddsoddi yw cyfrifoldeb y Panel Buddsoddi – 
is-bwyllgor Pwyllgor Cyllid, Staffio ac Adnoddau’r 
Bwrdd. Mae’r panel yn cynnwys dau Ymddiriedolwr  
a thri arbenigwr ariannol annibynnol sy’n cwrdd â 
Cazenove ddwywaith y flwyddyn i drafod ei berfformiad. 

Mae’r Bwrdd yn cydnabod y gallai fod diddordeb gan y 
cyhoedd mewn datgelu’r buddsoddiadau sy’n cael eu 
gwneud ac mae’n nodi manylion amdanynt isod. Mae’r 
Gronfa Elusennol Aml-ased yn buddsoddi mewn nifer 
fawr o ymddiriedolaethau buddsoddi a mathau eraill o 
fuddsoddiadau, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn prynu 
a gwerthu asedau yn aml. Roedd y wybodaeth yn 
gywir ar 31 Mawrth 2019 a bydd yn cael ei diweddaru 
yn flynyddol. 

Mae gan Cazenove ei bolisi buddsoddi cyfrifol ei hun y 
mae’n ei fabwysiadu wrth fuddsoddi. Mae’n ystyried 
materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol 
ac mae’n cynhyrchu adrodd buddsoddi cyfrifol 
blynyddol sy’n manylu ar ei weithgareddau. Mae 
Cazenove yn cydymffurfio ag Egwyddorion ar gyfer 
Buddsoddi’n Gyfrifol y Cenhedloedd Unedig. Rydym 
yn mynnu bod Cazenove yn ein hysbysu os yw’n 
ystyried buddsoddi mewn unrhyw sefydliad a allai 
arwain at beri embaras i’r Gronfa. 
 
Ffynhonnell: Cazenove 31 Mawrth 2019 

*  Mae cronfeydd enillion absoliwt – yn wahanol i reolwyr asedau 
traddodiadol, sy’n ceisio olrhain a pherfformio’n well na meincnod 
(mynegai cyfeirnod megis FTSE100), mae’r rheolwyr hyn yn ceisio 
defnyddio strategaethau gwahanol er mwyn creu enillion cadarnhaol 
gwaeth beth yw cyfeiriad ac amrywiadau’r marchnadoedd cyfalaf. Cyfeirir 
at y cronfeydd hyn weithiau fel cronfeydd gwrychoedd.

Cronfa Elusennol Aml-ased – Detholiad o Fuddsoddiadau 

Ecwitïau’r DU  24.2%
Cronfa Gwerth Ecwiti Elusennol   7.3%
Cronfa Incwm Ecwiti Elusennol   2.8%
Cronfa Ecwiti’r DU Majedie  5.1%
Cronfa Alffa y DU Merian  5.0%
Cronfa Incwm Troy Trojan  4.0%
Ecwitïau byd-eang   13.4%
QEP Global Core Schroder  13.4%
Ecwitïau Ewrop  3.2%
Cronfa Ddeinameg Ewropeaidd Blackrock  1.5% 
Cronfa Incwm Alffa Ewropeaidd Schroder  1.7%
Ecwitïau’r Unol Daleithiau  10.8%
Vanguard S&P 500 ETF  9.2%
US Small-mid Cap Growth William Blair  1.6%
Ecwitïau Asia  3.0%
Cronfa Alffa Plws Asiaidd Schroder   3.0%
Ecwitïau Japan  2.9%
Cronfa Tokyo Schroder  2.9%
Ecwitïau mewn marchnadoedd datblygol  5.6%
Cronfa A-shares Allianz China   0.6%
Cronfa Marchnadoedd Datblygol  
Byd-eang Schroder   5.0%
Ecwitïau   63.1%

Enillion absoliwt*   15.7%
Cronfa Enillion Absoliwt y DU Henderson  2.4%
Cronfa Tortoise Majedie   2.5%
Cronfa Enillion Cyfanswm Byd-eang Pyrford 2.2%
Cronfa Enillion Cyfanswm Ruffer  2.9%
Enillion Absoliwt Dyled Marchnadoedd  
Datblygol Schroder ISF (£)   2.8%
Cronfa Troy Trojan  2.9%
Eiddo  9.1%
Cronfa Eiddo Elusennau  2.4%
Cronfa Incwm Rhenti Daear  1.5%
Cronfa Eiddo’r DU Henderson  0.9%
Ymddiriedolaeth Incwm Eiddo ar gyfer Elusennau  4.3%
Seilwaith  2.7%
3i Infrastructure  0.9%
HICL Infrastructure  0.8%
Partneriaethau Cyhoeddus Rhyngwladol   1.0%
Nwyddau  3.1%
Cronfa Nwyddau Schroder (£)  1.5%
Cronfa Nwyddau Schroder ($)  1.6%
Dewisiadau amgen   30.6%

Bondiau  1.3%
Cronfa Credyd Enillion Absoliwt Twenty Four 1.3%
Arian parod  5.0%
Arian parod  5.0%
Bondiau ac arian parod   6.3%
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Cadeirydd ac Ymddiriedolwyr 
CGDG 
Cadeirydd
Syr Peter Luff 
Ymddiriedolwyr 
Maria Adebowale-Schwarte 
o 16 Mai 2018

Y Farwnes Kay Andrews OBE
Anna Carragher
Syr Neil Cossons OBE 
hyd at 31 Ionawr 2019

Dr Angela Dean 
hyd at 12 Mehefin 2018 

Jim Dixon 
Dr Claire Feehily 

Sarah Flannigan 
o 16 Mai 2018

Perdita Hunt DL, OBE 

Steve Miller
Richard Morris OBE 
hyd at 16 Mai 2018

René Olivieri 
Atul Patel MBE 
hyd at 16 Mai 2018

Y Fonesig Seona Reid DBE
David Stocker 
o 16 Mai 2018

Dr Tom Tew

Cyfarwyddwyr Gweithredol 
Prif Weithredwr a  
Swyddog Cyfrifyddu
Ros Kerslake OBE
Colin Bailey
Judith Cligman 
hyd at 31 Ionawr 2019

Helen Coley-Smith  
hyd at 31 Awst 2018

Carli Harper-Penman  
o 20 Rhagfyr 2018

Louise Lane 
hyd at 31 Ionawr 2019

Eilish McGuinness

Panel Cynghori CGDG 
Dr Brian Allen
Dr Janet Barnes CBE
Tim Knox
Geoff Pick
James Stourton
Merlin Waterson CBE
Leslie Webster

Panel Buddsoddi CGDG 
Sarah Bates
Simon Fraser
Sir Laurie Magnus

Tîm CGDG 
Pennaeth CGDG 
Sue Bowers

Cronfa Goffa’r  
Dreftadaeth Genedlaethol  
Mezzanine Floor 
International House 
1 St Katharine’s Way 
Llundain E1W 1UN

nhmf_enquiries@nhmf.org.uk

www.nhmf.org.uk

Cadeirydd, Ymddiriedolwyr a rheolwyr 

Cydnabyddiaethau

Ffotograffau

Delwedd ar y clawr: Castell Gwrych, 
trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth 
Castell Gwrych 

Armistice Day, November 11th, 1918, 
Grosvenor Place, London gan Syr John 
Lavery, trwy garedigrwydd yr 
Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol 

Beibl Lyghfield (a elwir hefyd yn 
‘Canterbury Trussel Bible’) © 
Chapter o Gaergaint 

The Boat Builders gan John Bellany © 
Amgueddfa Forwrol yr Alban 

Cloc môr Bruce-Oosterwijck, trwy 
garedigrwydd Dreweatts 1759 Ltd

The West Pier, Brighton gan  
Spencer Gore, trwy garedigrwydd 
The Mayor Gallery 

Mer de Glace, Chamonix, 1854, gan 
John Ruskin © The Ruskin, Prifysgol 
Caerhirfryn 

Ham Hill, trwy garedigrwydd  
Warner Vision

Delweddau archif gweledol Mervyn 
Peake © Ystad Mervyn Peake 

The Trumpeters gan Nainsukh © 
Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa 
Brydeinig 

The Wollaston Family gan William 
Hogarth, trwy garedigrwydd 
Amgueddfeydd Caerlyr

Lampau safonol Champagne © 
Amgueddfa Victoria ac Albert, 
Llundain 

Archif Granville, trwy garedigrwydd 
y Llyfrgell Brydeinig 

Miniatur o Armada Sbaen © 
Amgueddfeydd Cenedlaethol 
Gogledd Iwerddon. Casgliad 
Amgueddfa Wlster 

Dylan Thomas gan Augustus John  
© Ystad Augustus John/Bridgeman 
Images 

Dyluniwyd a chynhyrchwyd gan  
The Right Stuff, Llundain 

Ailgylchwch ar ôl ei ddefnyddio. 
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