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Rydym yn credu’n angerddol y dylai 
pob plentyn gael plentyndod hapus a 
diogel. Rydym yn gweithio gyda phobl a 
sefydliadau sy’n rhannu ein gwerthoedd 
er mwyn gwneud hyn. Mae gennym 
sawl uchelgais fawr hefyd. Drwy feddwl 
ar raddfa fawr – a gyda gweledigaeth 
o ddyfodol gwell sy’n cynnwys pob 
plentyn a pherson ifanc – gallwn wneud 
gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol.

Rydym yn 
Angerddol,  yn 
Uchelgeisiol,  yn 
Gydweithredol ac 
yn Gynhwysol.
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Croeso gan Sarika Patel 

Sarika Patel,  
Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae’n fraint enfawr cadeirio sefydliad mor wych, sydd wedi bod yn rhoi plant agored 
i niwed yn gyntaf ers bron i 150 o flynyddoedd.  Yn 1869, gweithredodd y Parchedig 
Thomas Bowman Stephenson er mwyn gwella bywydau plant a oedd yn ei chael hi’n 
anodd goroesi ym Mhrydain yn Oes Fictoria. Rydym wedi parhau i roi plant wrth galon 
popeth rydym yn ei wneud ers hynny.

Mae’n fraint enfawr cadeirio sefydliad mor wych, sydd wedi bod yn 
rhoi plant agored i niwed yn gyntaf ers bron i 150 o flynyddoedd.  
Yn 1869, gweithredodd y Parchedig Thomas Bowman Stephenson 
er mwyn gwella bywydau plant a oedd yn ei chael hi’n anodd 
goroesi ym Mhrydain yn Oes Fictoria. Rydym wedi parhau i 
roi plant wrth galon popeth rydym yn ei wneud ers hynny.

Yr hyn sy’n amlwg yw bod dirfawr  angen Gweithredu dros 
Blant heddiw hefyd. Yn ystod fy chwe mis cyntaf, rwyf wedi 
gweld y gwaith hanfodol y mae ein cydweithwyr anhygoel yn 
ei wneud, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau 387,000 
o blant, pobl ifanc a theuluoedd eleni. Yn wir, roeddem wedi 
cyrraedd 86,000 yn rhagor o bobl yn 2018/19, sy’n gryn gamp.

Derbyniais y rôl hon oherwydd nad yw’n dderbyniol bod plant yn 
ein gwlad ni’n wynebu heriau fel tlodi, esgeulustod a cham-drin. 
Nid oes lle i’r rhain mewn cymdeithas sifil a datblygedig, ac rwyf 
am sicrhau bod y cyhoedd yn llwyr ymwybodol o’r problemau hyn.

Yma yn Gweithredu dros Blant, rydym yn mynd i’r afael â’r heriau 
ar unwaith. Rydym yn canolbwyntio ar yr effaith gadarnhaol 
rydym yn ei chael ar fywydau plant, boed hynny drwy ein 
gwaith gyda gofalwyr maeth, yn ein meithrinfeydd neu ar 
draws ein canolfannau cymunedol i blant. Rwyf wedi gweld 
y gwahaniaeth rydym yn ei wneud yn y ganolfan anhygoel 
i blant yn Ballymena, Gogledd Iwerddon. Rwyf hefyd wedi 
cwrdd â mentoriaid cymheiriaid heb eu hail yn yr Alban, ac 
roedd yn fraint clywed y plant yn sôn am yr hyn y maent wedi’i 
gyflawni yn ysgol Headlands ym Mhenarth, De Cymru.

Yn gynharach eleni, cefais y pleser o groesawu gwesteion 
i Wobrau Stephenson, sy’n cydnabod cyfraniad arbennig 
cydweithwyr, gwirfoddolwyr a’r bobl rydym yn eu cefnogi.  Mae’n 
ddigwyddiad cwbl ysbrydoledig sy’n dangos sut mae ein pobl yn 
ein gwneud ni’n sefydliad mor wych. Eleni ymunodd Julie Bentley 
â ni fel Prif Weithredwr hefyd. Mae Julie eisoes wedi gwneud ei 
marc gyda’i phenderfyniad, ei brwdfrydedd a’i harweinyddiaeth, 
ac mae hi’n helpu i lunio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Rwy’n olynu John O’Brien, a roddodd y gorau i'w rôl fel 
Cadeirydd ar ôl bod wrth yr awenau am chwe blynedd. Roedd 
John yn hyrwyddo pwysigrwydd cynnwys lleisiau plant a 
phobl ifanc ym mhopeth rydym yn ei wneud, ac fe wnaeth 
lywio ein helusen drwy gyfnodau heriol, llawn newidiadau. 
Diolch o galon i John am ei stiwardiaeth a’i ymroddiad.

Heddiw, mae Gweithredu dros Blant wedi cyrraedd pwynt 
tyngedfennol. Mae toriadau i gyllidebau wedi arwain at bwysau 

aruthrol ar awdurdodau lleol a gwasanaethau plant. Mae 
hyn mewn cyfnod pan fo plentyn yn cael ei symud i ofal er 
mwyn ei ddiogelwch ei hun bob 15 munud. Mae elusennau’n 
cael eu craffu’n fwy aml hefyd, sydd yn iawn. Mae’n amlwg 
bod gofyn i ni fod yn gwbl atebol a thryloyw, ac rwyf wedi 
cwblhau adolygiad llywodraethu i sicrhau bod llinell welediad 
gadarn a chlir o bob un o’n gwasanaethau i’r Bwrdd. Ochr yn 
ochr â’m cyd-ymddiriedolwyr, fy mlaenoriaeth yw sicrhau 
ein bod ni’n effeithlon ac yn cael ein rheoli’n dda er mwyn i’n 
7,000 o gydweithwyr a gwirfoddolwyr wneud yr hyn y maent 
yn ei wneud orau: amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc. 
y mae plant yn eu hwynebu, yn lobïo llunwyr polisïau ac yn 
cysylltu â chefnogwyr, er mwyn i ni fod yn glir ynghylch pa 
newidiadau sydd eu hangen er mwyn gwella bywydau plant.

Byddwn yn dathlu 150 o flynyddoedd yn 2019, ac rwyf yn edrych 
ymlaen at adeiladu ar ein hetifeddiaeth, gan weithio gyda Bwrdd 
yr Ymddiriedolwyr a’r tîm Gweithredol i sicrhau ein bod ni’n parhau 
i wneud yr hyn sydd orau i’r plant sydd ein hangen ni fwyaf.

Wrth gwrs, diolch i’n cefnogwyr anhygoel, rydym yn gallu 
gwneud yr hyn rydym yn ei wneud. Hoffwn ddiolch yn bersonol 
i’n rhoddwyr, i’n gwirfoddolwyr, i’n cydweithwyr ac i bob unigolyn 
arall sy’n ein helpu ni i wneud bywydau plant yn well, bob diwrnod.
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Helo gan Julie Bentley

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i mi ymuno â Gweithredu dros Blant fel Prif 
Weithredwr. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rwyf wedi teithio ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, 
yn cwrdd â’r cydweithwyr a’r gwirfoddolwyr anhygoel sy’n darparu ein gwasanaethau.

Yma yn Gweithredu dros Blant, rydym yn darparu gofal, 
cymorth, cyngor ac arweiniad - yn ymarferol, yn emosiynol ac 
yn broffesiynol – i gannoedd ar filoedd o blant, pobl ifanc a 
theuluoedd. Mae ymrwymiad ac agwedd gadarnhaol eithriadol 
ein cydweithwyr wedi creu cryn argraff arnaf i. Maent yn gweithio 
mewn byd cymhleth gyda llai a llai o adnoddau, costau cynyddol, 
mwy a mwy o angen a chyd-destun gwleidyddol anwadal. 

Yn dilyn degawd o gyni, rydym yn gweld y bwlch rhwng y 
cyfoethog a’r tlawd yn ehangu. Mae argyfwng go iawn o ran 
cyllid ar gyfer gwasanaethau plant, ac rydym yn gweithio mewn 
amgylchedd codi arian a chomisiynu sy’n fwyfwy cystadleuol. 
A hyn ar adeg lle mae angen ein help ar fwy a mwy o blant.

Mewn sefydliad o’n maint ni, mae’n hawdd colli ein ffordd, 
gwyro o’n cenhadaeth, a cholli golwg o pam rydym yn 
gwneud yr hyn rydym yn ei wneud: sef, y plant a’r bobl 
ifanc agored i niwed sydd angen ein cymorth ni.  Felly, 
eleni, rydym wedi adnewyddu ein gweledigaeth i sicrhau 
bod ein cyfeiriad yn glir. Rydym am sicrhau’r canlynol:

 – Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yn y wlad blentyndod 
hapus a diogel a’r sylfeini sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Hefyd, rydym wedi egluro sut byddwn yn cyflawni’r 
weledigaeth hon drwy genhadaeth, sef:

 – Amddiffyn a chefnogi plant a phobl ifanc drwy 
ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol, 
sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac 
ymgyrchu i wella eu bywydau’n barhaol.

Mae ein gweledigaeth a’n datganiadau o genhadaeth 
newydd yn egluro pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud a 
sut rydym yn gwneud hynny. Rwyf wir yn edrych ymlaen at 
y newidiadau hyn ac at y gwaith o fireinio ein strategaeth. 
Bydd hyn yn sicrhau ein bod ni’n glir ynghylch y gwahaniaeth 
rydym am ei wneud a sut rydym yn mesur ein heffaith.

Rwy’n gwybod bod Gweithredu dros Blant wedi gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol i filiynau o blant yn y 
gorffennol. Ein her ni heddiw yw adeiladu ar hyn, er mwyn i ni 
sicrhau dyfodol gwell a mwy disglair i blant a phobl ifanc.

Julie Bentley,  
Prif Weithredwr
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Dweud a gwneud

Rydym ni yma i blant, pobl ifanc  a’u teuluoedd. Rydym wedi bod yma ers 150 o 
flynyddoedd. Mae’r ffordd rydym yn cefnogi plant wedi newid yn sylweddol ers 1869. 
Ond nid yw ein cenhadaeth wedi newid, sef amddiffyn a chefnogi plant agored i 
niwed. Mae miliynau o blant yn byw mewn tlodi yn y Deyrnas Unedig heddiw. Mae 
nifer yn wynebu esgeulustod a chamdriniaeth. Rydym yn gweithio’n ddiflino ar geisio 
newid hyn.

Yn 2018/19, fe wnaethom helpu 387,000 o blant, pobl ifanc a’u 
teuluoedd. Fe wnaethom hyn mewn 476 o wasanaethau lleol 
ledled y Deyrnas Unedig, yn ogystal â mewn ysgolion ac ar-lein.

Ond rydym yn gwybod bod angen gwneud mwy o hyd. 
Nid yw cannoedd ar filoedd o blant agored i niwed 
ledled y Deyrnas Unedig yn cael y cymorth sydd ei 
angen arnynt, ac maent yn wynebu camdriniaeth, 
esgeulustod, tlodi ac iechyd meddwl gwael.

Mae ein strategaeth ar gyfer 2017-22 yn nodi sut rydym 
yn bwriadu ateb yr heriau hyn. Mae’n seiliedig ar beth mae 
plant a phobl ifanc wedi dweud wrthym sydd ei angen 
arnynt, ac mae’n cael ei mireinio i’n helpu ni i gyflawni ein 
gweledigaeth a’n cenhadaeth newydd. Yn 2019/20 byddwn 
yn hyd yn oed mwy uchelgeisiol dros blant a phobl ifanc 
ac yn cyrraedd ein nodau drwy weithio’n agos â phobl, 
partneriaid a sefydliadau sy’n rhannu ein gwerthoedd. 

Fe wnaethom ddweud y byddem yn gwella ein 
cyrhaeddiad a’n heffaith – ac fe wnaethom ni 
hynny

Fe wnaethom gyrraedd 86,000 yn rhagor eleni, yn bennaf drwy 
wasanaethau digidol newydd.

Mae gwasanaethau cymorth magu plant ar-lein fel ‘Talk’ a 
‘Dots’, yn cynnig cyngor, arweiniad a chyfeiriadau i filoedd o 
deuluoedd ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r gwasanaethau hyn yn 
gyfleus, yn hwylus yn hawdd eu defnyddio.

Hefyd, rydym yn gweithio’n galed ar ganfod ffyrdd newydd o 
wneud pethau. Er enghraifft, mae’r ‘Blues Programme’ yn rhan 
o’n menter ‘Build Sound Minds’ sy’n helpu pobl ifanc i ddeall a 
rheoli eu lles emosiynol. 
  
Drwy wrando ar blant a phobl ifanc a meddwl am syniadau 
arloesol, gallwn barhau i wneud gwahaniaeth parhaus.
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Fe wnaethom gyrraedd  

86,000
yn rhagor eleni, yn bennaf drwy gyfrwng
gwasanaethau digidol newydd.3 

Fe wnaethom ddweud y byddem yn cynyddu 
cefnogaeth i ariannu ein gwaith a hybu 
newid i blant – ac fe wnaethom ni hynny

Brexit oedd yn cael y lle blaenllaw mewn gwleidyddiaeth 
yn 2018/19, ac roedd hyn yn ei gwneud hi’n anodd i 
ymgyrchwyr ddylanwadu ar bolisïau'r llywodraeth. 
Er gwaethaf hyn, fe wnaethom ymgyrchu’n gryf a 
chyflawni nifer o bethau pwysig yn ystod y flwyddyn.

Roeddem yn dal i alw ar y llywodraeth i fod yn fwy clir ynghylch 
dyfodol cymorth blynyddoedd cynnar. Mae gwariant ar 
ganolfannau plant yn Lloegr wedi disgyn yn gyflym – o £1.5 
biliwn yn 2010/11 i £579 miliwn yn 2017/181 – ac mae dros 
1,000 o ganolfannau plant wedi cau ers 2009. Mae hyn yn 
golygu nad yw nifer o rieni ifanc a theuluoedd yn cael y cymorth 
hanfodol sydd ei angen arnynt. Diolch i gefnogaeth miloedd 
o’n cefnogwyr anhygoel, fe wnaethom ofyn i Aelodau Seneddol 
roi pwysau ar y llywodraeth i ailfuddsoddi mewn plant. Yn y 
flwyddyn ddiwethaf, mae gwleidyddion a’r cyfryngau wedi 
dangos mwy a mwy o ddiddordeb yn y mater, sy’n golygu bod 
gennym ni rywbeth cadarnhaol i adeiladu arno yn 2019/20.

Drwy gydweithio â’r sectorau cam-drin domestig a thrais yn 
erbyn menywod a merched, fe wnaethom newid y drafodaeth 
am gam-drin domestig yn Lloegr. Yn dilyn ein hargymhellion, 
cytunodd y llywodraeth â nifer o newidiadau i’r Bil Cam-drin 
Domestig drafft. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys rôl y 
comisiynydd cam-drin domestig yn canolbwyntio’n benodol 
ar blant a chynnwys plant yn y canllawiau statudol sy’n bodoli 
ochr yn ochr â diffiniad y Bil o gam-drin domestig. Hefyd, 
rydym wedi ymgyrchu i sicrhau bod plant sy’n profi cam-drin 
domestig yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae hyn 
yn cynnwys pwysigrwydd cydnabod plant fel dioddefwyr 
yn y gyfraith, yn hytrach na fel tystion. Hefyd, fe wnaethom 
groesawu’r cyhoeddiad ynghylch dyletswydd arfaethedig ar 
awdurdodau lleol i ddarparu cymorth arbenigol i oedolion a 
phlant mewn gwasanaethau preswyl. Byddwn yn ymgyrchu 
i gryfhau hyn er mwyn i blant a phobl ifanc gael y cymorth 
sydd ei angen arnynt, lle bynnag y maent yn byw

Yng Ngogledd Iwerddon, sicrhaodd cyfarfodydd ag aelodau 
allweddol o’r Cynulliad Deddfwriaethol gefnogaeth drawsbleidiol 
ar gyfer Digwyddiad Seneddol ‘Build Sound Minds’ yn Stormont, 
Belfast. Helpodd y digwyddiad hwn a gynhaliwyd dros amser 
cinio, i roi mwy o amlygrwydd i ‘Build Sound Minds’ yng 
Ngogledd Iwerddon. Hefyd, cododd ymwybyddiaeth o’r materion 
yr oedd pobl ifanc yn eu hwynebu a’n gwaith ni’n darparu 
atebion i wella iechyd a lles emosiynol. Mae'r gwaith hwn yn 
ffurfio rhan o’n llwyfan iechyd meddwl a lles ‘Build Sound Minds’.

Fe wnaethom ddathlu sawl carreg filltir bwysig yn yr Alban 
yn 2018/19. Dathlodd ein partneriaeth ag Inspiring Scotland 
ddeng mlynedd o gefnogi pobl ifanc i gael gwaith neu ailgydio 
mewn addysg. Fel rhan o’r bartneriaeth, rydym yn creu cronfa 
waddol i helpu pobl ifanc i fynd i’r byd chwaraeon. Roedd ein 
gwaith cyfiawnder ieuenctid yn dal i dyfu eleni. Ymwelodd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyfiawnder â’n prosiect ymyrraeth 

gynnar troseddau cyfundrefnol difrifol, sy’n dargyfeirio pobl 
ifanc i ffwrdd o droseddau difrifol mewn dwy ardal yn Glasgow. 
Hyd yma, mae’r prosiect wedi cefnogi dros 50 o bobl ifanc.. 

Hefyd, fe wnaethom gomisiynu ein hadroddiad blaengar, 
‘Kilbrandon Again’, sydd ar gael ar ein gwefan. Roedd 
yr adroddiad yn cyflwyno cyfres o argymhellion i 
wella’r system cyfiawnder i bobl ifanc yr Alban. Un o’r 
argymhellion oedd codi'r oedran cyfrifoldeb troseddol 
i blant. Rydym yn ysgogi trafodaethau yn y maes hwn, 
a byddwn yn parhau i wneud hynny yn 2019/20.

Ar ôl ail-ddylunio ar sail y pedair gwlad, roedd gennym dimau 
traws-swyddogaethol newydd eu datganoli. Mae’r timau’n 
elwa o well cysylltiadau polisi, cyfryngau a chodi arian.

Yng Nghymru, fe wnaethom hefyd drefnu cynhadledd breswyl 
fewnol yng Nghaerdydd, a oedd yn ysgogi cefnogaeth y 
staff cyn datblygu’r cynlluniau preswyl newydd. Ym mis 
Chwefror, fe wnaethom gynnal digwyddiad ‘Build Sound 
Minds’ llwyddiannus yn y Senedd, o dan nawdd Rhianon 
Passmore, Aelod Cynulliad dros Islwyn. Cafwyd prif areithiau 
gan Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, a phartneriaid eraill yng Nghymru.

Yn 2018/19, roedd tîm y Cyfryngau yn chwarae rôl 
bwysig yn rhannu negeseuon yr ymgyrch â chynulleidfa 
ehangach. Roedd hyn yn cynnwys canfyddiadau 
‘Revolving Door 2’ – a oedd yn dilyn ein hadroddiad 
‘Revolving Door’. Mae’r ddau adroddiad yn tynnu sylw at 
y miloedd o blant sydd ar gyrion gofal cymdeithasol, nad 
ydynt yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Hefyd, cododd tîm y Cyfryngau ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc 
ledled y Deyrnas Unedig, gan ddangos sut roedd eu gwyliau 
haf yn wahanol i wyliau haf eu ffrindiau heb gyfrifoldebau 
gofalu. Ym mis Tachwedd, fe wnaethom lansio ein hymgyrch 
Nadolig fawr gyntaf, Santa Cyfrinachol. Roedd yr ymgyrch 
yn ceisio codi ymwybyddiaeth o blant a phobl ifanc a oedd 
yn colli allan ar y pethau sylfaenol – dillad cynnes, bwyd neu 
ddathliadau. Roedd Santa Cyfrinachol yn llwyddiant mawr, 
gyda dros 9,000 o aelodau'r cyhoedd yn ymrwymo i fod yn 
Santa Cyfrinachol i blentyn agored i niwed. Cyrhaeddodd 
neges yr ymgyrch gynulleidfa eang, ac mae’n ymgyrch 
y byddwn yn adeiladu arni yn y blynyddoedd nesaf. 
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Arian o’n prosiect ‘Dragons' Den’ wnaeth dalu am gaffi Gweithredu dros Blant 
yn Llysoedd Ynadon Hwlffordd. Mae’r caffi yn cynnig profiadau gwaith i bobl 
ifanc, ac mae ein gwasanaethau ni yn cefnogi rhai o’r bobl ifanc hyn

Fe wnaethom ddweud y byddem yn gwella ein gallu i arloesi – ac fe wnaethom ni hynny

Yn 2018/19, fe wnaethom ehangu’r ffyrdd rydym yn cefnogi 
plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Yn dilyn cynlluniau peilot 
llwyddiannus yn 2017/18, fe wnaethom lansio dau wasanaeth 
digidol newydd ar gyfer cefnogi gyda magu plant: ‘Talk’, 
gwasanaeth sgwrsio un-i-un yn fyw ar-lein a ‘Dots’, gwefan 
sy’n llawn cyngor defnyddiol a dolenni at ragor o wybodaeth. 
Mae’r gwasanaethau wedi cael eu huno ers hynny yn benodol i 
helpu rhieni sydd â phlant o dan bump oed. Mae ‘Talk’ a ‘Dots’ 
yn golygu bod gan rieni fynediad hwylus at gymorth ar-lein 
a chyfarwyddiadau at yr adnoddau a’r gwasanaethau cywir.

Hefyd, fe wnaethom lansio ‘Build Sound Minds’, ein llwyfan 
iechyd meddwl a lles newydd.  Mae gwefan ‘Build Sound 
Minds’ yn rhoi’r adnoddau i rieni a phlant rhwng 12 a 18 oed 
gael sgyrsiau cadarnhaol am iechyd meddwl. Mae’n cynnwys 
gwybodaeth a chyngor ar sut mae hyrwyddo lles emosiynol, 
canfod arwyddion problem iechyd meddwl sy’n dechrau dod i’r 
amlwg, a helpu plant i ddelio â phwysau tyfu i fyny heddiw. Drwy 
fynd i’r afael â straen, gorbryder, unigrwydd a hunan-barch, 
gallwn helpu pobl ifanc i feithrin meddyliau iach a hapus.

Fe wnaethom gynnal cynllun peilot gydag ap iechyd 
meddwl newydd i bobl ifanc rhwng 10 a 13 oed. Mae’r 
ap yn rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar bobl ifanc i 
ymdopi â newid, gan eu helpu i wella eu cydnerthedd a’u 
lles emosiynol. Mae hefyd yn eu hannog i olrhain a nodi 
eu teimladau, canfod strategaethau ymdopi a rhannu 
gwybodaeth ag oedolyn y maent yn ymddiried ynddo. 

Gobeithio y bydd yr ap hwn, lle gall pobl ifanc nodi ac adrodd ar 
eu teimladau eu hunain yn eu helpu i reoli eu hiechyd meddwl 
a’u lles yn well, cael sgyrsiau cadarnhaol a dysgu sut mae 
ymdopi â heriau cyn iddynt gyrraedd pwynt tyngedfennol.

Rydym wedi datblygu ap newydd hefyd, sef ‘Big Welcome’, 
i gefnogi plant a theuluoedd mewn gofal maeth. Rydym yn 
deall y gall symud i gartref maeth newydd fod yn anodd, ac 
y gall teimladau a phrofiadau plentyn neu berson ifanc gael 
effaith fawr ar ba mor llwyddiannus fydd eu lleoliad. Mae’r 
ap yn cyflwyno person ifanc i’w deulu maeth a’i gartref 
newydd cyn iddo gwrdd â nhw go iawn. Mae'r gofalwyr 
maeth yn creu proffiliau, yn dweud wrth y person ifanc 
amdanynt eu hunain, eu teulu, eu rhwydwaith ac yn disgrifio 
bywyd yn eu cartref. Yna, mae'r proffiliau hyn yn cael eu 
rhannu â’r person ifanc cyn iddo gwrdd â’i deulu newydd.

Hefyd, roedd pobl ifanc yn dal i fwynhau rhannu eu barn am 
gynnyrch a gwasanaethau newydd fel rhan o’n prosiect ‘Dragons’ 
Den’. Roedd tri ar ddeg allan o’r ugain syniad y gwnaethom ei 
ddatblygu yn edrych ar wella iechyd meddwl a lles. Roedd y Den 
hefyd yn edrych ar ffyrdd cyffrous o gysylltu â gofalwyr maeth 
a’u recriwtio, tra roedd grŵp o fyfyrwyr a staff mewn ysgol yn 
cynnig syniad am orsaf radio i wella canlyniadau addysgol.
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Rydym yn amcangyfrif bod ein 
gwirfoddolwyr wedi gwirfoddoli cyfanswm 
anhygoel o 324.054 awr gyda ni yn 
2018/19. Gan ddefnyddio’r isafswm cyflog 
fel syniad, mae hynny’n werth ychwanegol 
o £2,537,569..4

324,054 hours

Fe wnaethom ddweud y byddem yn trefnu 
ein staff a’n gwirfoddolwyr ac yn ennyn eu 
diddordeb – ac fe wnaethom ni hynny

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad ein 
staff a’n gwirfoddolwyr anhygoel. Er mwyn sicrhau eu bod yn cael 
y cymorth sydd ei angen arnynt, lansiodd ein cyfarwyddiaeth 
Pobl strwythur newydd ym mis Ebrill 2018. Roedd hyn yn 
cynnwys tîm Cyngor i Bobl newydd a phorth hunanwasanaeth, 
sy’n helpu rheolwyr a staff i ddelio ag ymholiadau Adnoddau 
Dynol. Hefyd, fe wnaethom recriwtio partner datblygu 
gweithlu i’n helpu ni i ddatblygu ein timau Arwain a Rheoli.

Yn 2018/19, fe wnaethom roi prosiectau ar waith i sicrhau 
bod staff yn cael yr holl hyfforddiant, cefnogaeth a sgiliau 
sydd eu hangen arnynt. Fe wnaethom ganolbwyntio ar redeg 
gwasanaethau effeithlon a chost-effeithiol, gan roi’r adnoddau 
sydd eu hangen ar reolwyr i gael y gorau gan eu staff. Rydym 
hefyd wedi ceisio gwella profiadau staff, er mwyn i bawb 
deimlo’n rhan o’r sefydliad a theimlo eu bod yn gallu cyfrannu.

Fe wnaethom hyfforddi dros 130 aelod o staff a hyfforddi 
dros 20 o arweinwyr tîm i weithio’n fwy effeithiol. 
Hefyd, fe wnaethom adolygu wyth o’n prosesau 
allweddol i sicrhau eu bod yn cyflawni'r canlyniadau 
gorau posibl i staff a’r bobl rydym yn eu cefnogi. 

Gostyngodd nifer y cwynion yn 2018/19, sy’n adlewyrchu’r 
newidiadau cadarnhaol rydym wedi’u gwneud i sut rydym 
yn delio â chysylltiadau rhwng gweithwyr. Mae nifer o 
brosiectau newydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr, gan 
gynnwys banc hyfforddiant mewnol, sy’n edrych ar sut 
rydym yn delio â gwrthdaro, a chynllun datrys gwrthdaro 
i helpu i ddatrys problemau cyn iddynt waethygu, a 
symleiddio ein holl drefniadau yng nghyswllt Pobl.

Gostyngodd nifer yr absenoldebau salwch ar ôl i ni fuddsoddi 
mewn rhaglen lles y gweithwyr a chynnal gweithdai rheoli 
presenoldeb yn lleol. Ym mis Gorffennaf 2018, fe wnaethom 
newid y ffordd rydym yn recriwtio staff parhaol, a lansio system 
newydd er mwyn rheoli sut mae hyn yn gweithio yn well. Mae 
hyn wedi arwain at leihau’r amser y mae’n ei gymryd i gyflogi 
staff newydd o 72 diwrnod i 58 diwrnod ar gyfartaledd. Rydym 
wedi cael sgoriau cadarnhaol ar Glassdoor ac Indeed hefyd, ac 
mae’r rhain yn dal i’n helpu ni i ddenu staff talentog. Yn ôl Civil 
Society, mae gan Gweithredu dros Blant yr ail weithlu elusennol 
fwyaf hapus yn y Deyrnas Unedig. Rydym hefyd wedi newid 
sut rydym yn recriwtio staff dros dro ac interim, gan leihau 
costau ac amharu cyn lleied â phosibl ar ein gwasanaethaus.

Gwnaeth ein tîm Gwirfoddoli nifer o welliannau yn 2018/19. 
Helpodd hyn ni i gynyddu nifer ein gwirfoddolwyr 73%, 
gan ragori ar bob un o’n targedau ar gyfer y flwyddyn.

Gwnaeth ein tîm Gwirfoddoli nifer o welliannau yn 2018/19. 
Helpodd hyn ni i gynyddu nifer ein gwirfoddolwyr 73%, 
gan ragoriar bob un o’n targedau ar gyfer y flwyddyn.

Fe wnaethom ddweud y byddem yn 
gwella ein systemau a’n prosesau 
– ac fe wnaethom ni hynny
Mae ein strategaeth technoleg yn ceisio gwella’r ffordd rydym yn 
gweithio. Drwy roi gwell systemau a phrosesau ar waith, rydym 
yn fwy effeithiol ac rydym wedi lleihau ein costau. Hefyd, rydym 
wedi cyflwyno cam cyntaf ein gwasanaeth cefnogaeth TG, sy’n 
helpu staff gydag ymholiadau. 

Rydym wedi dechrau symud dogfennau a systemau i’r Cwmwl, 
ac rydym yn adnewyddu ein caledwedd fesul cam er mwyn i ni 
allu gweithio’n fwy ystwyth. Mae cynlluniau i ddiweddaru ein 
seilwaith yn mynd yn dda, ac yn ein helpu ni i wella sut rydym yn 
defnyddio data ac awtomatiaeth.

Rydym hefyd wedi gwella’r systemau cefnogi ehangach i’n helpu 
ni i ddeall ein cefnogwyr yn well. Mae ein tîm Dirnadaethau 
wedi cwblhau fframwaith newydd sy’n mapio profiad cefnogwr 
Gweithredu dros Blant. Mae hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth i 
ni o’r camau penodol y mae cefnogwr yn mynd drwyddynt, o 
ymwybyddiaeth ac ystyried i ddechrau, i ymrwymo a chymryd 
rhan

Bydd y fframwaith hwn yn ein helpu ni i sicrhau bod anghenion 
ein cefnogwyr a’r hyn sy’n eu cymell yn dal i fod wrth galon ein 
gwaith cynllunio a gwneud penderfyniadau. Bydd hefyd yn 
gwella integreiddio ac yn gwella effeithlonrwydd.

Rydym yn ystyried uniondeb a diogelwch data o ddifri. Ar ôl 
cynnal archwiliad mewnol o’n dull gweithredu er mwyn paratoi at 
GDPR, fe wnaethom roi paramedrau mwy grymus ar waith. Mae 
hyn yn sicrhau mai dim ond os oes gennym reswm cyfreithiol 
neu gyfreithlon dros wneud hynny y byddwn yn cadw data am 
gefnogwyr. Caiff hen ddata nad yw’n cydymffurfio â’n meini 
prawf newydd, mwy llym, eu dileu yn rheolaidd. Mae hyn yn 
golygu mai dim ond â chefnogwyr sy’n dymuno clywed gennym 
ni y byddwn ni’n cyfathrebu, ac mewn ffordd sy’n adlewyrchu eu 
dymuniadau
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“  O’r blaen, roeddwn i’n teimlo’n eithaf 
gorbryderus – yn isel, fe allech chi 
ddweud. Mae’r ‘Blues Programme’ 
wedi fy helpu i fagu hyder. Rwy’n 
teimlo’n eithaf hapus nawr, fel pe bai 
gennyf le yn y byd” 
 
James 
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Mae gan 77%  o fyfyrwyr sy’n rhan 
o’r rhaglen ‘Blues Programme’ 
lai o arwyddion o deimlo’n isel a 
thueddiadau iselhaol.5

77% 
Mae iechyd meddwl a 
lles emosiynol 78%wedi 
gwella.

78% 

Fe wnaethom ddweud y byddem yn meithrin gallu drwy bartneriaeth a chydweithio – ac fe 
wnaethom ni hynny

Llwyddodd cysylltiadau a phartneriaethau cadarn i wella ein 
cyrhaeddiad yn 2018/19 gan ein helpu ni i gefnogi rhagor 
o blant a phobl ifanc. Fe wnaethant hefyd ddarparu cyllid 
hanfodol ar gyfer ein rhaglenni, yn ogystal â llawer o amser ac 
arbenigedd drwy gyfrwng prosiectau pro bono gwerthfawr. 

Llwyddodd ein siop dros dro 1869 yn Watford i godi dros 
£46,000 mewn cyfnod o dri mis. Fe wnaethom weithio’n agos 
gyda’r ganolfan siopa, intu Watford, a roddodd y gofod i ni heb 
rent, yn ogystal â sawl partner arall a wnaeth ein helpu ni i greu 
siop elusen o’r radd flaenaf, a oedd ychydig yn wahanol i’r arfer.

Hefyd, fe wnaethom weithio’n agos gyda’r Sgowtiaid ar raglen 
a oedd yn cael ei hariannu gan yr Adran Addysg i greu a phrofi 
cynllun blynyddoedd cynnar cenedlaethol ar gyfer plant. Mae 
dwy feithrinfa ‘Spring’ yn rhan o’r cynllun peilot, sy’n profi 
rhaglen Sgowtiaid a ddarperir am awr bob wythnos fel rhan o’r 
diwrnod yn y feithrinfa. 

Fel rhan o’n gwaith polisi ac ymgyrchu, rydym wedi 
gweithio’n agos gyda Chymorth i Ferched i greu clymblaid 
o fudiadau o’r sectorau plant, cam-drin domestig a 
thrais yn erbyn menywod a merched. Gyda’n gilydd, 
rydym wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cydnabod plant 
a phobl ifanc yn y Bil Cam-drin Domestig newydd.

Roedd gennym rôl flaenllaw yn y glymblaid Dileu Tlodi 
Plant hefyd, ac fe wnaethom gefnogi gwaith ymgyrchu 
hanfodol Partneriaeth y Plant Anabl. Mae’r Bartneriaeth 
yn dod â grwpiau rhieni a sefydliadau at ei gilydd i wella’r 
gefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol i blant anabl..  

Rydym yn dal i weithio ochr yn ochr â Barnardo's, Cymdeithas 
y Plant, NSPCC, Biwro Cenedlaethol y Plant a’r Gymdeithas 
Llywodraeth Leol i ymgyrchu dros gyllid ychwanegol 
ar gyfer gwasanaethau plant awdurdodau lleol.

The Blues Programme

Aeth ‘The Blues Programme’ sy’n cael ei ariannu gan ein 
partneriaeth barhaus â’r Post Brenhinol o nerth i nerth yn  
2018/19. Dyma gynllun ataliol mewn ysgolion, sy’n cefnogi 
pobl ifanc rhwng 13 a 19 oed sy’n profi neu sydd mewn risg o 
ddatblygu cyflwr iechyd meddwl. Mae’r rhaglen hanfodol yn 
cael ei chynnal dros chwe wythnos, ac mae eisoes wedi cael ei 
chyflwyno mewn 97 o ysgolion ledled y Deyrnas Unedig. Mae 
dros 1,773 o bobl ifanc wedi cwblhau'r rhaglen, ac mae iechyd 
meddwl a lles emosiynol 78% ohonynt wedi gwella. Mae’r bobl 
ifanc hefyd wedi dweud bod ganddynt fwy o hyder a hunan-
barch, mae ganddynt berthnasoedd gwell ac maent yn dod yn eu 
blaen yn well yn yr ysgol.

Meithrin sgiliau i gefnogi iechyd meddwl plant

Mae un arall o’n partneriaid anhygoel, FirstGroup, wedi 
ariannu ymarferydd iechyd meddwl yn Wigan. Dros gyfnod o 
naw mis, darparodd yr ymarferydd dros 240 awr o ymyriadau 
iechyd meddwl uniongyrchol i blant a theuluoedd, a hyfforddi 
139 o staff Gweithredu dros Blant i helpu’r rhai sy’n ei 
chael hi’n anodd gyda phroblemau iechyd meddwl. Diolch 
i haelioni FirstGroup, rydym wedi gallu cefnogi hyd yn oed 
mwy o bobl ifanc ar eu taith tuag at well iechyd meddwl.

Cefnogi plant a phobl ifanc mewn gofal maeth

Diolch i gefnogaeth hael un o’n partneriaid corfforaethol, CBRE, 
fe wnaethom lansio dwy raglen i gefnogi plant a phobl ifanc 
ar ddechrau ac ar ddiwedd eu taith gofal maeth. Fe wnaethom 
ddatblygu ap, ‘Big Welcome’, sy’n galluogi plant i gwrdd â’u 
gofalwyr maeth cyn iddynt symud atynt. Rydym hefyd yn 
recriwtio chwe gweithiwr pontio a fydd yn cynnig cefnogaeth 
ac arweiniad arbenigol i bobl ifanc wrth iddynt baratoi i fyw 
yn annibynnol am y tro cyntaf. Mae CBRE wedi rhoi llawer o 
gefnogaeth pro bono i ni hefyd, gan gynnwys gweithio ar ein 
strategaeth eiddo a rheoli’r broses o symud swyddfa yn y dyfodol
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ADRODDIAD STRATEGOL: Y BLYNYDDOEDD CYNNAR HANFODOL

Mae iechyd emosiynol 73% o blant wedi 
gwella ac maent yn datblygu’n well yn 
gymdeithasol ac yn emosiynol ar ôl cael 
cefnogaeth gan Gweithredu dros Blant.

73% 

Y blynyddoedd cynnar hanfodol

Mae datblygiad iaith a lleferydd o 79% 
blant wedi gwella – ac mae ganddynt 
well sgiliau echddygol yn barod ar gyfer 
yr ysgol – ar ôl cymryd rhan mewn 
gweithgareddau chwarae a dysgu yn ein 
canolfannau.

79% 

Dylai pob plentyn gael y dechrau gorau mewn bywyd. Rhieni sy’n chwarae’r rhan 
bwysicaf yn ystod blynyddoedd cynnar eu plentyn. Ond, rydym yn gwybod bod rhai’n 
wynebu heriau sy’n golygu bod magu plant yn anoddach. Gall tlodi, iechyd meddwl 
neu gorfforol gwael, tai anaddas ac ansefydlog, trais domestig, bod yn rhiant sengl, a 
bod yn rhiant ifanc olygu ei bod hi’n anodd ymdopi.

Mae ein rhaglenni magu plant yn cynnig cefnogaeth bwysig. 
Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau i rieni sydd â phlant anabl, 
fel ‘Early Bird’, sydd ar gyfer teuluoedd â phlentyn sydd ag 
anhwylder ar y sbectrwm awtistig

Ni yw un o’r darparwyr meithrinfeydd, canolfannau plant a 
rhaglenni cefnogi'r blynyddoedd cynnar mwyaf yn y Deyrnas 
Unedig. Mae ein tîm Blynyddoedd Cynnar Strategol yn gweithio’n 
agos gyda’r Adran Addysg, ac yn cymryd rhan mewn gwaith 
ymchwil blynyddoedd cynnar pwysig

Yn ein canolfannau plant, rydym yn cynnig cyngor ar fagu plant, 
cefnogaeth gynnar i deuluoedd sy’n mynd drwy gyfnodau anodd, 
a gwasanaethau galw heibio sy’n trafod materion fel cyllidebu, 
tai a chyflogaeth. Mewn rhai ardaloedd, mae gwasanaethau 
cymorth cynnar wedi disodli ein canolfannau plant. Mae’r 
rhain yn cynnig ymyrraeth wedi’i thargedu ar gyfer teuluoedd 
agored i niwed, gan gynnwys cefnogaeth i rieni sy’n wynebu 

problemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau 

Mae ein gwasanaethau allgymorth cynnar yn cynnig cefnogaeth 
ar gyfer magu plant yng nghartrefi pobl. Rydym yn gweithio â 
rhwydwaith o weithwyr proffesiynol i sicrhau bod rhieni’n cael y 
gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wella eu sgiliau magu plant. 
Mae hyn yn cynnwys helpu i bennu a chynnal ffiniau, datblygu 
arferion a rheoli ymddygiad heriol. Rydym hefyd yn awgrymu 
gweithgareddau i rieni eu gwneud â phlant. Mae'r rhain yn 
helpu i ddatblygu ymlyniad ac annog dysgu drwy archwilio.

Rydym hefyd yn helpu rhieni plant ag anghenion addysgol 
arbennig i ganfod eu ffordd drwy brosesau cymhleth iechyd ac 
addysg. Rydym yn eu helpu i ofyn y cwestiynau iawn a sicrhau 
eu bod yn cael y gefnogaeth y mae ganddynt yr hawl i’w chael. 
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Mae ein meithrinfeydd, ‘Spring’, yn cynnig awyrgylch 
ffyniannus, ysgogol ac iach i gefnogi dysg, datblygiad a 
lles plant. Yn 2018/19, fe wnaethom nifer o welliannau i’n 
meithrinfeydd i fodloni anghenion pob plentyn. Mae cyfanswm 
o 89% o’n meithrinfeydd bellach wedi cael sgôr ‘Da; neu 
‘Ragorol’ gan Ofsted, ac nid oes yr un wedi cael ‘Annigonol’

Mae ein tîm Blynyddoedd Cynnar Strategol yn cefnogi’r 
cynllun peilot ar gyfer Pecyn Cymorth Blynyddoedd Cynnar, 
sy’n cynnwys casgliad o asesiadau diddorol, tebyg i gemau, 
wedi’u dylunio i gyfleu gallu, sydd - yn ôl gwaith ymchwil - yn  
arwydd o ganlyniadau academaidd, cymdeithasol, emosiynol, 
gwybyddol a bywyd yn nes ymlaen yn y dyfodol. Mae ymarferwyr 
blynyddoedd cynnar o 27 ysgol a lleoliad wedi cael eu hyfforddi, 
ac maent yn cael eu cefnogi i ddefnyddio’r asesiadau gan yr 
Athro Ted Melhuish a’r tîm Blynyddoedd Cynnar Strategol. 

Rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol ar 
ddatblygu partneriaethau effeithiol ac arloesol ar draws 
y sector blynyddoedd cynnar. Rydym yn canolbwyntio 
ar ddatblygu cysylltiadau rhwng ysgolion, gwarchodwyr 
plant a lleoliadau annibynnol gwirfoddol preifat ar hyn 
o bryd i wella ansawdd y gofal plentyndod cynnar

Mae ein rhaglen ffordd o fyw iach, ‘Eat Better, Start Better’ 
yn parhau i fynd o nerth i nerth. Rydym yn cynnig arweiniad 
ar fwyta’n iach a gwasanaeth gwirio bwydlenni i ddarparwyr 
gofal plant a theuluoedd sydd â phlant rhwng blwydd a 
phump oed. Yn 2018/19, fe wnaethom ehangu’r rhaglen 
i ddarparu hyfforddiant maeth o safon a chefnogaeth 
mewn awdurdodau lleol, yn ogystal â gwasanaeth 
gwirio bwydlenni mewn cadwyni meithrinfeydd.

Mae ein rhaglen ‘Grow’ yn cefnogi rhieni yn ystod beichiogrwydd 
a’r cyfnod ar ôl geni, a drwy gydol blynyddoedd cynnar eu 
plentyn. Gall dod yn rhiant fod yn hynod anodd, felly rydym yn 
sicrhau nad yw teuluoedd yn teimlo ar eu pen eu hun, yn unig 
neu fel pe baent yn cael eu llethu. Drwy ein profiadau gyda 
‘Grow’, rydym yn annog iechyd meddwl a lles cadarnhaol i 
rieni a’u plant. Eleni, roeddem yn parhau i ddatblygu cynnyrch 
newydd, o safon i helpu rhieni i roi’r cychwyn gorau i’w plant. 
Mae un o’r cynnyrch newydd hyn, tanysgrifiad misol i ‘Bump Box’ 
yn cefnogi menywod beichiog drwy eu taith i fod yn fam. Mae 
pob bocs yn cynnwys canllawiau ymarferol a gweithgareddau 
ymwybyddiaeth ofalgar, yn ogystal â llu o gynhyrchion sydd 
wedi cael eu dewis yn arbennig. Mae’r rhain yn annog mamau 
beichiog i ofalu am eu meddwl a’u corff yn ystod beichiogrwydd. 
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Stori Amy

Mae gan Amy gyflwr sy’n achosi poen gwanhaol sy’n golygu ei bod yn anodd iddi 
ofalu’n gorfforol am ei mab Daley, sy’n bedair oed. Roedd Amy’n byw mewn ardal 
wledig, ac yn teimlo ar ei phen ei hun ac yn unig, nes i’w hymwelydd iechyd roi gwybod 

iddi am wasanaeth lleol gan Gweithredu dros Blant.

“Mae pawb yn poeni am fod yn fam dda, ond i mi, roedd poen 

cronig yn gwneud hyd yn oed y tasgau symlaf yn anodd,” 

meddai Amy. “Roeddwn i’n cael pethau'n anodd, ac roedd 

yn teimlo’n amhosib gwneud llawer o bethau i’m babi, y 

byddai pobl eraill yn eu cymryd yn ganiataol o bosib. Byddai 

ei wthio ar siglen, cau ei gareiau neu hyd yn oed ei godi ar 

ôl iddo ddisgyn yn golygu fy mod mewn poen enbyd”

Cafodd Amy ei chyflwyno i Gweithredu dros Blant 

gan ei hymwelydd iechyd pan oedd Daley yn 10 

mis oed. Mae’r gefnogaeth mae wedi’i chael wedi 

gwella hyder a lles Amy a Daley yn aruthrol.

“Mae Daley yn fwy hyderus a chymdeithasol nawr, ac mae ei 

iaith a’i leferydd yn dod ymlaen yn dda iawn. Dydw i wir ddim 

yn meddwl y byddai wedi gallu ymdopi â’r cyfnod cyn ysgol 

neu fynd i’r ysgol pe na fyddai wedi bod yn mynd i’r ganolfan. 

Rwy’n credu y byddai wedi dechrau teimlo ar ei ben ei hun yn 

y diwedd pe na fyddai wedi dysgu’r sgiliau hynny’n gynnar.”

“Mae’r gwasanaeth wedi gwneud cymaint o 

wahaniaeth i mi a fy nheulu,” meddai.

Mae Amy hefyd yn gwirfoddoli yn un o siopau Swap 

‘n’ Shop Gweithredu dros Blant ac mae’n cymryd 

rhan mewn gweithgareddau cymunedol.
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Diogelu

Bob blwyddyn, fel rhan o’n hadolygiad diogelu 
blynyddol, byddwn yn archwilio ein ffeiliau 
achos ac yn siarad â staff gwasanaethau 
plant a rheolwyr ledled y Deyrnas Unedig. 
Mae hyn yn ein helpu ni i ddeall anghenion 
plant a theuluoedd, ac unrhyw anawsterau y 
gallwn eu hwynebu o ran bodloni’r anghenion 
hynny. Mae hefyd yn ein helpu ni i wella ein 
harferion, datblygu ein gwasanaethau a 
bod yn sail i’n gwaith polisi ac ymgyrchu

Daw’r adolygiad eleni ar amser anodd i 
wasanaethau plant. Mae pryderon am lai o 
wariant cyhoeddus a throthwyon yn codi ar 
gyfer ymyrraeth statudol ym maes amddiffyn 
plant ac iechyd meddwl. Mae hyn yn golygu 
bod mwy o’n gwasanaethau bellach yn delio ag 
achosion lle nad yw plant yn cael eu gwarchod 
yn ddigonol gan y rhwydwaith amlasiantaethol. 
Mae hyn yn effeithio fwyaf ar y plant sy’n profi 
esgeulustod, a phobl ifanc yn eu harddegau sydd 
mewn risg o gam-fanteisio, hunan-niweidio a 
phroblemau iechyd meddwl neu seicolegol.  Mae 
llai o ymyrraeth statudol wedi newid y math o 
gefnogaeth sydd ei hangen ar blant hefyd - a’r 
risgiau a’r cyfleoedd rydym yn eu hwynebu fel 
sefydliad ac yn ein gwasanaethau. Rydym yn 
chwilio am ffyrdd i fodloni’r heriau hyn, gan 
gynnwys ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth 
o’r heriau y mae plant yn eu hwynebu.

Mae ein Prif Weithredwr yn cadeirio ein Bwrdd 
Diogelu, ac mae’n cwrdd bedair gwaith y 
flwyddyn. Mae’r Bwrdd yn goruchwylio ein 
holl waith diogelu, ac yn rhoi gwybodaeth i 
ymddiriedolwyr am arferion a pholisïau diogelu 
bob chwarter. Mae hyn yn golygu y gallwn 
ddelio ag unrhyw heriau, ymateb i anghenion 
sy’n newid a gwneud yr hyn sydd orau i’r plant 
a’r bobl ifanc rydym yn gofalu amdanynt.

Gwarchod plant agored i niwed rhag cael 
eu hesgeuluso a’u cam-drin
Mae cadw plant yn ddiogel a’u gwarchod rhag niwed wrth galon popeth rydym yn ei wneud. 
Mae gennym system sicrhau ansawdd gynhwysfawr a pholisi diogelu sy’n sicrhau bod plant 
a phobl ifanc yn ddiogel, yn saff ac yn cael y gefnogaeth iawn. Mae pob aelod o staff ein 
gwasanaethau plant yn cymryd rhan mewn goruchwyliaeth pwyso a mesur, sy’n rhoi’r 
gefnogaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yno i blant agored i niwed. 
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Cartrefi diogel, sefydlog a 

Fe wnaethom sefydlu ein cartref diogel a chariadus parhaol cyntaf i blant yn 1869. 
Rydym wedi bod yn canfod cartrefi sefydlog a hapus i blant a phobl ifanc fyth ers 
hynny. 

Heddiw, rydym yn gwneud hyn mewn nifer o wahanol 
ffyrdd. Rydym yn helpu plant a phobl ifanc sydd ar gyrion 
y system ofal i ganfod lle saff a chynnes i fyw mewn 
cartrefi preswyl modern a chartrefi mabwysiadu a maeth. 
Rydym hefyd yn cynnal gwyliau byr preswyl ac yn cyfateb 
pobl ifanc ag oedolion y gallant ymddiried ynddynt drwy 
ein gwasanaeth ymwelwyr annibynnol gwirfoddol.

Maethu a mabwysiadu 

Bob blwyddyn, rydym yn helpu miloedd o blant i ddod o hyd i 
gartrefi mabwysiadu a maeth diogel a chariadus. 

Rydym yn arbenigo mewn canfod y cyfatebiad gorau posibl 
rhwng plant a theuluoedd maeth a mabwysiadu, ac rydym yn 
gwybod beth yw’r ffordd orau i helpu plant a phobl ifanc sydd 
angen cefnogaeth arbenigol. 

Gall y bobl ifanc hyn fod mewn risg benodol o gam-fanteisio 
rhywiol a mathau eraill o gam-fanteisio, a gall fod angen 
cefnogaeth broffesiynol arnynt mewn amgylchedd diogel, 
cynnes a chariadus. Mae gennym hanes blaenorol cadarn o 
leoli grwpiau o frodyr a chwiorydd a phlant ag anableddau â 
mabwysiadwyr a gofalwyr maeth addas hefyd.

Eleni, rydym wedi datblygu dau ap i helpu gyda’r pontio i gartrefi 
maeth a sicrhau nad yw’n brofiad mor anodd. Mae’r apiau hyn yn 
helpu i wella’r berthynas rhwng y person ifanc a’r gofalwr maeth, 
ac yn rhoi’r cyfle iddynt gofnodi sut maent yn teimlo am eu 
cartref newydd.

Fe wnaethom hefyd ymgyrchu i newid y drafodaeth ynghylch 
gofal. Roedd ein tîm Polisi wedi chwarae rôl bwysig yn yr ymgyrch 
lwyddiannus i gadw swydd y Swyddog Adolygu Annibynnol, 
a oedd o dan fygythiad fel rhan o’r Adolygiad o Wasanaethau 
Maethu. Fe wnaethom siarad â gweinidogion a chyflwyno achos 
cymhellol dros y Swyddog Adolygu Annibynnol, sy’n fesur diogelu 
hanfodol, sy’n sicrhau bod awdurdodau lleol yn rhoi’r gefnogaeth 
sydd ei hangen arnynt i blant.

Cartrefi diogel a pharhaol i blant

Fe wnaethom agor ein cartref parhaol cyntaf i blant 150 o 
flynyddoedd yn ôl. Heddiw, ein huchelgais yw cefnogi plant a 
phobl ifanc mewn cartrefi teuluol bychan a modern. Mae hyn 
oherwydd ein bod ni’n gwybod mai’r lleoliadau hyn sy’n ein helpu 
ni orau i gwrdd ag anghenion pob plentyn a pherson ifanc.

Mae staff ym mhob un o’n cartrefi yn cael hyfforddiant a 
chefnogaeth er mwyn iddynt gefnogi’r plant sy’n byw gyda ni 
yn y ffordd orau. Rydym yn defnyddio adnodd gwerthuso sy’n 
seiliedig ar berthnasoedd, sef ‘Residential Outcomes’, nawr, 
a nifer o fodelau sy’n bodloni gofynion comisiynwyr lleol ac 
anghenion unigol plant. Rydym wedi ymrwymo i roi rheolaeth i 
blant a’u helpu i ddatblygu eu hannibyniaeth.  Ym mhob un o’n 
cartrefi, rydym yn sicrhau bod anghenion addysgol, emosiynol ac 
ymarferol plant yn cael eu bodloni.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau tai arbenigol i bobl ifanc 
sydd wedi bod mewn lleoliadau gofal aflwyddiannus, sydd wedi 
bod yn y ddalfa neu sy’n ddigartref. Yn aml iawn, mae angen help 
penodol ar y bobl ifanc hyn, ac mae gan ein staff y sgiliau i’w 
helpu i oresgyn iselder a gorbryder, diweithdra a hunan-niweidio.

Rydym yn cefnogi plant ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd 
gartref, mewn gofal preswyl ac ar wyliau byr.

Gwyliau byr

Mae ein gwyliau byr yn rhoi’r cyfle i blant anabl gael hwyl a 
mwynhau amser i ffordd oddi cartref. Maent hefyd yn rhoi 
seibiant oddi wrth ofalu i deuluoedd, y mae gwir angen amdano.

Mae gwyliau’n amrywio o ddiwrnodau allan i dripiau preswyl 
mewn gwahanol leoliadau ledled y Deyrnas Unedig.

Yn ystod pob gwyliau byr, mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi i 
feithrin eu hyder a’u hannibyniaeth, ac i wneud ffrindiau newydd.

82% 
Mae gan 82% o’r plant rydym yn eu 
cefnogi berthynas well, gynnes, gariadus 
â rhiant neu ofalwr.9

Yn 2018/19, cafodd pob un 
o’n gwasanaethau maethu a 
mabwysiadu yn Lloegr sgôr 
‘Rhagorol’ neu ‘Dda’ gan Ofsted. 10
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Stori Lissie 

Cafodd Lissie ei hysbrydoli i fod yn ofalwr maeth Gweithredu dros Blant gan ei mam, sydd 
hefyd yn ofalwr maeth. Mae hi’n cynnig cartref sefydlog a chariadus i blant a phobl ifanc 
ac yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol.

“Nid yw nifer o blant sy’n dod i 
ofal maeth wedi teimlo cariad 
cyflawn, diamod o’r blaen,” meddai 
Lissie. “Maen nhw’n chwilio am 
sefydlogrwydd, cartref teuluol, 
ac ystafell wely iddyn nhw eu 
hunain efallai. Rwyf hefyd yn credu 
mai cael rhywun i wrando arnyn 
nhw yw un o’r pethau pwysicaf 
sydd ei angen arnyn nhw. Rydyn 
ni’n ceisio darparu hynny.”

Mae Lissie wedi gweld y bobl 
ifanc sy’n byw gyda hi’n dod 
yn eu blaen yn anhygoel. 

“Mae wir yn rhyfeddol eu gweld 
nhw’n gwneud eu dewisiadau eu 
hunain; eu gweld yn datblygu 
ymdeimlad ohonyn nhw eu hunain a 
gweld eu holl bosibiliadau,” meddai. 
“Maen nhw’n dechrau ffynnu ar y 
gefnogaeth maen nhw’n ei chael.”

“Mae wir yn anhygoel gallu 
cynnig lle i fyw i berson ifanc.”

“  Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth 
eang o gefnogaeth. Felly, gallai 
rhywun gael ei gyfeirio ar gyfer 
rheoli ymddygiad, ond efallai y 
byddem yn cyflwyno asiantaethau 
eraill i sicrhau bod y teulu’n cael 
y gefnogaeth sydd ei angen arno. 
Mae’r dull amlasiantaeth wir yn 
gweithio fan hyn.” 
 
Sian,  
Gweithredu dros Blant 
Ymarferydd Cymorth i Deuluoedd
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Iechyd meddwl – cyfle i ffynnu 

20

Fe wnaethom ddweud y byddem yn 
gwella iechyd meddwl a lles plant a 
phobl ifanc – ac fe wnaethom ni hynny

Rydym yn rhedeg sawl rhaglen sy’n cefnogi plant a 
phobl ifanc â’u hiechyd emosiynol a’u lles. Mae rhai 
o’r plant a’r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw 
wedi bod drwy blentyndod trawmatig; mae eraill 
yn delio â gwahanol heriau, fel peidio byw â’u teulu 
biolegol, gofalu am frodyr, chwiorydd neu rieni, byw 
mewn amgylchedd caotig yn y cartref, neu fyw â 
cham-drin domestig, esgeulustod neu gam-drin.

Rydym yn cefnogi pob plentyn mewn ffordd sy’n 
gweithio i’r unigolyn, gan ddarparu cefnogaeth 
arbenigol i'w helpu i ddatblygu gwytnwch. 
Rydym yn gwrando, rydym yn gweithredu ac 
rydym yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd 
eu hangen arnynt i ffynnu fel oedolion.

Mae ein llwyfan ‘Build Sound Minds’ yn rhoi 
gwybodaeth ac adnoddau ymarferol i rieni a 
phobl ifanc rhwng 12 a 18 oed i gael sgwrs 
gadarnhaol am iechyd meddwl. Mae’r wefan yn 
cynnwys cyngor, arweiniad ac awgrymiadau sy’n 
hybu lles emosiynol. Mae hefyd yn helpu rhieni a 
phobl ifanc i ganfod arwyddion problem iechyd 
meddwl sy’n dechrau dod i’r amlwg, a chefnogaeth 
i ddelio’n well â phwysau tyfu i fyny heddiw.

Mae’r ‘Blues Programme’ yn helpu i fynd i’r afael ag 
arwyddion cynnar iselder a phroblemau iechyd meddwl.  
Drwy weithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion, nod y 
rhaglen yw lleihau arwyddion hwyliau isel a meddyliau 
negyddol pobl ifanc yn eu harddegau a hyrwyddo 
atal. Mae’r cwrs chwe wythnos yn cynnwys sesiynau 
grŵp am awr bob wythnos yn yr ysgol, yn ogystal 
â gweithgareddau y gallant eu gwneud gartref.

Rydym wedi cyflwyno’r ‘Blues Programme’ mewn 
97 o ysgolion ledled y Deyrnas Unedig hyd yma, 
gan atgyfeirio tua 4,000 o ddisgyblion. Mae 
iechyd meddwl a lles emosiynol 78% o’r rhai 
sydd wedi cymryd rhan wedi gwella, mae 81% 
yn teimlo bod ganddynt fwy o hyder ac mae 80% 
yn teimlo’n gyfforddus wrth siarad am iechyd 
meddwl. Byddai 97% yn argymell ‘Blues’ i ffrind.

ADRODDIAD STRATEGOL: IECHYD MEDDWL – CYFLE I FFYNNU



Stori Anneliese

Pan oedd Anneliese yn 14 oed, sylwodd ei bod yn colli ei gwallt. Cafodd ddiagnosis o 
alopesia, ac arweiniodd hynny at deimladau nad oedd wedi’u profi na gorfod delio â 
nhw o’r blaen.

Meddai Anneliese: “Doeddwn i ddim yn gwybod sut oedd deall 
beth oedd yn digwydd. Cefais ddiagnosis, ac yna mynd allan i 
nôl wigiau, ond wnaeth neb ofyn i mi sut roeddwn i’n teimlo.”

"Doeddwn i ddim yn teimlo’n isel, ond roeddwn yn poeni 
bod fy mhennaeth blwyddyn yn credu fy mod i. Roeddwn 
i’n meddwl yn negyddol yn aml – roeddwn i’n credu bod fy 
ngwallt yn fy ngwneud i’n wahanol i’r bobl yn fy ysgol. Fe 
wnaeth newid y ffordd roeddwn i’n edrych ar bethau ac 
roeddwn i’n teimlo’n negyddol. Doeddwn i ddim yn fi fy hun."

Fe wnaethom ymweld ag ysgol Anneliese i siarad am y ‘Blues 
Programme’. Cafodd pob myfyriwr wahoddiad i gymryd rhan 
mewn holiadur, a chafodd Anneliese ei hannog i ymuno â’r cwrs.

Roedd cymryd rhan yn y rhaglen chwe wythnos wedi helpu 
Anneliese i ganfod ffyrdd o ddelio â meddyliau negyddol, 
gan ddefnyddio dyddiadur tracio hwyliau a gwneud y 
gweithgareddau yr oedd ei hymarferydd ‘Blues’ yn eu hargymell.

“Mae’r ‘Blues Programme’ wedi fy helpu i fy nghodi fy hun 
eto,” meddai. “Nawr rwy’n teimlo y gallaf fod allan fwy 
a bod yn fwy actif. Dydy fy iechyd meddwl ddim yn drefn 
feunyddiol mwyach - rwy’n teimlo’n hapusach. Rwy’n 
fwy hyderus ac yn cymryd rhan mewn mwy o bethau 
yn yr ysgol. Mae fy ngraddau wedi gwella hefyd.”

Cwblhaodd Anneliese y cwrs ym mis Ionawr 2019. 
Mae hi’n credu y dylai rhagor o bobl ifanc ddefnyddio’r 
rhaglen, i’w helpu nhw cyn i bethau waethygu.

Meddai Anneliese: “Rwy’n credu bod angen i bobl fy oedran 
i fynd ati i fynd i’r afael ag iechyd meddwl negyddol. Mae’n 
bwysig iawn oherwydd does dim digon yn cael ei wneud i 
fynd i’r afael â sut rydyn ni’n teimlo’n feddyliol. Ond gyda 
rhaglenni fel ‘Blues’, bydd modd achub bywydau.”
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Gwasanaethau iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu

Gwasanaethau y dechrau gorau mewn bywyd

ADRODDIAD STRATEGOL: BLE RYDYM NI
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Gwasanaethau cartrefi diogel a sefydlog

Roedd 476 o wasanaethau 
Gweithredu dros Blant 
ar waith ar ddiwedd 
mis Mawrth 2019.

1



Ein gweledigaeth

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yn y wlad blentyndod hapus a diogel a’r 
sylfeini sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Ein cenhadaeth

Rydym yn amddiffyn ac yn helpu plant a phobl ifanc drwy wneud y canlynol:

 –  Darparu gofal a chefnogaeth ymarferol ac emosiynol..

 –   Sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

 –   Ymgyrchu i sicrhau gwelliannau parhaol yn eu bywyd.

Mae canrif a hanner o brofiad wedi ein helpu ni i ddeall y problemau y mae plant a 
phobl ifanc yn eu hwynebu yn dda. A ninnau’n dathlu 150 o flynyddoedd eleni, mae’n 
hollbwysig ein bod ni’n defnyddio’r profiad hwn i feddwl am ffyrdd newydd a datblygu 
ffyrdd presennol i gefnogi plant y dyddiau hyn.

Rydym yn gwybod bod plant a phobl ifanc yn y Deyrnas 
Unedig yn wynebu nifer o’r un heriau ag yr oeddent 150 
o flynyddoedd yn ôl. Maent hefyd yn wynebu llawer 
o bwysau newydd yn yr ysgol, gartref ac ar-lein.

Mae gwaith ar y gweill i fireinio ein strategaeth 2017-22 
er mwyn bodloni’r heriau hyn – ac anghenion newidiol 
plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd rydym yn eu cefnogi. Drwy 
ganolbwyntio’n well, gallwn addasu a datblygu gwasanaethau 
sy’n helpu hyd yn oed rhagor o blant a phobl ifanc.

Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym wedi ailddiffinio ein 
gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoedd. Maent yn 
datgan yn fwy eglur pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud 
a sut rydym yn gwneud hynny. Rydym hefyd yn cyflwyno 
hunaniaeth brand newydd yn 2019 a fydd yn dod â’r gwaith hwn 
i fodolaeth. Mae’n wirioneddol bwysig fod gennym frand y mae 
plant, teuluoedd a chefnogwyr yn ei adnabod ac yn ei hoffi.
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Ein gwerthoedd

Rydym yn 

Rydym yn credu’n angerddol y dylai pob 
plentyn gael plentyndod hapus a diogel.

Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod pob 
plentyn yn cael ei gynnwys. 
Nid ydym yn gofyn ‘os?’. Rydym yn gofyn ‘sut?’.

Rydym yn teimlo’n uchelgeisiol dros blant a phobl ifanc

Rydym yn cydweithio’n fewnol ac yn allanol gyda sefydliadau 
eraill i sicrhau’r canlyniadau gorau i blant

Angerddol

Cydweithio
Uchelgeisiol

Cynhwysol
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Uchelgeisiol

Gwneud i blant deimlo’n fwy diogel 
a hapus, a chyrraedd rhagor o blant, 
pobl ifanc a theuluoedd.

Byddwn yn cyflawni hyn mewn tri maes 
allweddol er mwyn rhoi’r canlynol i blant: y 
dechrau gorau mewn bywyd, cartref diogel a 
chariadus, iechyd meddwl da a’r cyfle i ffynnu.

Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant

Drwy sicrhau bod plant o dan bump 
yn cael y gefnogaeth iawn – yn ein 
meithrinfeydd, yn ein canolfannau i blant 
ac ar raglenni cefnogi teuluoedd.

Rhoi cartref diogel a chariadus i blant

Drwy helpu rhieni, camu i mewn yn gynnar i 
gefnogi plant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu 
byw gyda’u teuluoedd biolegol, a chanfod 
cartrefi maeth a mabwysiadu cariadus.

Iechyd meddwl da a’r cyfle i ffynnu

Drwy gael sgwrs gadarnhaol am iechyd meddwl a 
lles emosiynol, a rhoi’r adnoddau i bobl ifanc feithrin 
cydnerthedd, bod yn ddiogel a theimlo’n hapus.

Cynyddu cefnogaeth i ariannu ein 
gwaith a dylanwadu ar newid i blant.

Mae’n bwysig ein bod ni’n parhau i ddatblygu 
ein gweithgareddau masnachol ac yn canfod 
ffyrdd newydd o ariannu ein gwaith. Mae dangos 
effaith yr hyn rydym yn ei wneud – a sut mae ein 
cefnogwyr anhygoel yn gwneud gwahaniaeth 
– yn hanfodol. Bydd ein gweledigaeth, ein 
cenhadaeth, ein gwerthoedd a’n brand newydd 
yn cyflwyno Gweithredu dros Blant i ragor o bobl, 
yn codi ein proffil ac yn annog mwy o bobl i roi 
a gwirfoddoli. Rydym hefyd yn bwriadu meddwl 
am ffyrdd newydd i gael pobl i gymryd rhan.

Mae ymgyrchu dros newid gwirioneddol a pharhaol i 
blant yn dal i fod yn bwysig iawn. Rydym am sicrhau 
bod y llywodraeth yn deall y problemau y mae plant 
yn eu hwynebu heddiw, gan godi ymwybyddiaeth 
o’r angen i weithredu, nawr. Byddwn yn sicrhau bod 
problemau plant yn uchel ar yr agenda gwleidyddol. 
Hefyd, byddwn yn parhau i gynyddu cefnogaeth 
drwy bartneriaethau cadarn â sefydliadau sy’n 
rhannu ein gweledigaeth ar gyfer plant.

Datblygu mudiad ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn bwriadu gwneud y canlynol:

 – Mireinio ein cyfeiriad strategol 
ar gyfer 2019-24.

 – Creu strategaeth datblygu'r gweithlu i 
gefnogi, galluogi a datblygu ein pobl, a 
sicrhau’r effaith fwyaf ar y cyd i’n plant.

 –  Ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant ymhellach, a datblygu Cynllun 
Cydraddoldeb 2019-24.

 –  Defnyddio technoleg newydd a thechnoleg 
sy’n bodoli eisoes i’r eithaf, er mwyn tyfu 
ein gwasanaethau ac ymateb i newid.

 – Gwella perfformiad a gallu o ran dirnadaeth er 
mwyn gallu cynllunio’n strategol yn effeithiol

 – Cynyddu, datblygu a chydnabod ein 
gwirfoddolwyr, gan sicrhau bod eu profiad 
yn un boddhaus y maent yn ei fwynhau. 

Ein hamcanion ar gyfer 2019/20
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O dan arweiniad ein Cadeirydd newydd, Sarika Patel, y Prif Weithredwr newydd, Julie 
Bentley, a’n hymddiriedolwyr, byddwn yn parhau i adolygu a gwella ein strwythur 
llywodraethu. Mae hyn yn unol ag arferion gorau, safonau'r diwydiant a Chod 
Llywodraethu Elusennau 2017.

Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu newydd ar gyfer llywodraethu yn ddiweddar, yn dilyn adolygiad allanol o’n perfformiad yn 
erbyn Cod Llywodraethu Elusennau 2017. Bydd y cynllun yn gwella ein heffeithlonrwydd, yn ymgorffori arferion llywodraethu da yn ein 
gwaith (yn unol â gofynion cyfreithiol), yn cefnogi ein hamcanion strategol ac yn sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein diben fel sefydliad.

Ein dibenion elusennol

Mae ein dibenion elusennol yn cael eu nodi yn ein herthyglau 
cymdeithasu (sy’n cael eu galw’n amcanion elusennol hefyd). Sef:

Hybu magu a gofalu am blant a phobl ifanc mewn angen, o 
bob cefndir, diwylliant a ffydd, neu ddim un yn benodol, drwy:

 – Hybu eu hiechyd.

 –  Hybu gwell gofal, a’u diogelu nhw.

 – Hybu eu haddysg a’u sefydlu mewn bywyd.

 – Rhoi cymorth iddynt hwy, i’w teuluoedd ac i’w gofalwyr.

Rydym yn fodlon bod y gwasanaethau rydym yn 
eu cynnig yn adlewyrchu ein dibenion elusennol 
a’r gofyn o ran budd y cyhoedd, fel sydd wedi’i 
nodi yn adran 17 o Ddeddf Elusennau 2011.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Gweithredu dros Blant yn cwrdd 
chwe gwaith y flwyddyn, ac mae’n gyfrifol am oruchwylio ein 
perfformiad a darparu cyfeiriad strategol. Mae’r Bwrdd yn 
cynnwys 12 ymddiriedolwr, ac mae gan bob un ei brofiad a’i 
arbenigedd ei hun. Mae’r Bwrdd yn adolygu ei berfformiad ei 
hun yn aml, yn ogystal â pherfformiad y Cadeirydd. Mae’n cynnal 
pwyllgorau sefydlog sy’n adrodd ar faterion penodol hefyd.

Mae pob pwyllgor wedi cytuno ar gylch gorchwyl ac 
mae’n cynnwys aelodau cyfetholedig arbenigol, yn 
ogystal ag ymddiriedolwyr. Mae’r Bwrdd yn dirprwyo’r 
gwaith o redeg Gweithredu dros Blant o ddydd i ddydd 
i’r Prif Weithredwr a’r Tîm Arwain Gweithredol.

Ein hymddiriedolwyr

Rydym yn penodi ein hymddiriedolwyr ac aelodau’n 
pwyllgorau ar sail eu sgiliau a’u profiadau. Rydym am 
ddenu ystod eang o ymgeiswyr, a gwahodd plant o’n 
gwasanaethau i ddewis yr ymgeiswyr terfynol.

Ar ôl cael eu penodi am gyfnod o dair blynedd, bydd 
ymddiriedolwyr ac aelodau’r pwyllgor yn mynd 
drwy raglen gynefino i sicrhau eu bod yn deall eu 
rolau o dan gyfraith cwmnïau ac elusennau.

Mae gennym gysylltiadau agos â’r Eglwys Fethodistaidd 
o hyd. Adlewyrchir hyn yn ein cyfansoddiad, sy’n golygu 
y gall yr Eglwys enwebu ymddiriedolwr. Mae’r wybodaeth, 
yr arbenigedd a’r angerdd y mae ein hymddiriedolwr 
Methodistaidd yn ei gyflwyno yn arbennig o bwysig.

Mae ymddiriedolwyr yn aml yn ymweld â gwasanaethau i 
gwrdd â staff a’r bobl rydym yn eu cefnogi, i weld beth sy’n 
digwydd ar lawr gwlad. Mae hyn yn eu helpu i gadw mewn 
cysylltiad â’r hyn rydym yn ei wneud, ac yn gadael iddynt weld 
pa effaith mae ein gwaith yn ei chael ar blant a theuluoedd.

Mae pob un o’n hymddiriedolwyr yn rhoi o’u hamser yn 
wirfoddol ac nid ydynt yn derbyn unrhyw wobrau na 
buddion gan Gweithredu dros Blant. Maent yn cymryd rhan 
oherwydd eu bod yn credu yn yr hyn rydym yn ei wneud ac 
am eu bod am wneud gwahaniaeth go iawn. Mae rhestr 
lawn o’n hymddiriedolwyr i’w gweld ar dudalen 72.

Mae unrhyw dreuliau y mae ein hymddiriedolwyr yn eu 
hawlio wedi’u nodi yn ein datganiadau ariannol.

Ar gyfartaledd roedd 76% o’n hymddiriedolwyr presennol 
yn mynychu tra roeddent mewn swydd eleni.
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Strwythur llywodraethu a rheoli



Pwyllgorau

Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r pwyllgor hwn yn cadw llygad ar ein cyllid ac yn 
cynnal hyfywedd Gweithredu dros Blant yn y tymor 
byr ac yn y tymor hir. Mae’r Pwyllgor hefyd yn rhoi 
cyngor i'r Bwrdd ar strategaeth ariannol briodol.

Y Pwyllgor Archwilio a Risg
Mae’r pwyllgor hwn yn sicrhau ein bod ni’n bodloni 
ein rhwymedigaethau cyfrifyddu a bod gennym 
ni system effeithiol ar gyfer rheolaeth fewnol, 
swyddogaeth archwilio a rheoli risg ar waith.

Pwyllgorau’r Gwledydd
Mae’r pwyllgorau hyn yn cynnig cyngor a chefnogaeth 
yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr, 
er mwyn i ni allu darparu gwasanaethau plant o safon 
uchel a bodloni ein hamcanion strategol ledled y 
Deyrnas Unedig. Mae Pwyllgorau'r Gwledydd hefyd yn 
ein helpu ni i greu cysylltiadau dwfn a hirhoedlog ym 
mhob un o'r gwledydd rydym yn gweithio ynddynt.

Y Pwyllgor Llywodraethu a Thaliadau

Mae’r pwyllgor hwn yn cefnogi’r broses o redeg y sefydliad 
yn effeithiol, sicrhau safonau rhagoriaeth ac ysgwyddo 
rôl arweiniol o ran pobl, polisïau a thaliadau.

Y Tîm Arwain Gweithredol

Mae’r Tîm Arwain Gweithredol yn cynnwys y Prif Weithredwr a’r 
Rheolwyr Gyfarwyddwyr, ac mae’n gyfrifol am redeg Gweithredu 
dros Blant o ddydd i ddydd. Mae'r tîm yn gweithio’n agos 
gyda Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i gefnogi ein gweledigaeth, ein 
cenhadaeth a’n gwerthoedd, ac i gyflawni ein hamcanion.

Fframwaith moesegol
Mae gennym fframwaith i’n helpu ni i reoli unrhyw 
broblemau sy’n codi pan fyddwn ni’n derbyn rhoddion, 
yn ein gwaith gyda chyflenwyr neu bartneriaid, neu wrth 
benodi ymddiriedolwyr, staff a llysgenhadon. Er mwyn 
sicrhau ein bod ni’n bodloni safonau cyfreithiol a safonau'r 
sector, nid ydym yn gweithio gydag unrhyw sefydliadau:

 – Sy’n cyfaddawdu ein gwerthoedd.

 – Sy’n gwrthdaro â’n hegwyddorion a’n polisïau.

 – Sy’n tanseilio ein gwasanaethau i blant.

 – Sy’n tanseilio ein hymrwymiad i ddiogelu.

 – Sy’n tanseilio ein hymrwymiad i amrywiaeth.

 – Sy’n gweithredu mewn marchnadoedd 
sy’n gwneud niwed i blant a theuluoedd.

 – Sy’n trin yr amgylchedd mewn ffordd gynaliadwy.

 – Y mae eu gweithredoedd yn torri rheolau Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Os yw partneriaid posibl yn gweithio mewn gwledydd nad ydynt 
wedi ymrwymo i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn, rydym yn gofyn iddynt barchu’r datganiadau uchod yn 
eu holl waith.

Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015

Nid yw Gweithredu dros Blant yn goddef unrhyw fath o 
gaethwasiaeth fodern o gwbl.

Rydym wedi ymrwymo i'r canlynol:

 –  Gweithredu’n foesegol – a gydag uniondeb – yn ein holl 
fusnes a chysylltiadau.

 –  Cael systemau a rheolaethau effeithiol sy’n sicrhau nad yw 
caethwasiaeth fodern yn digwydd yn ein busnes ein hunain, 
nac yn unrhyw rai o’n cadwyni cyflenwi.

 – Bod yn dryloyw wrth fynd i’r afael â chaethwasiaeth 
fodern yn ein cadwyni cyflenwi, er mwyn i ni fodloni ein 
rhwymedigaethau datgelu o dan Ddeddf Caethwasiaeth 
Fodern 2015.

Rydym yn disgwyl yr un safonau uchel gan ein holl gontractwyr, 
cyflenwyr a phartneriaid. Rydym yn gwahardd defnyddio llafur 
drwy rym, llafur gorfodol neu lafur wedi’i fasnachu yn benodol 
– neu unrhyw un a gaiff ei ddal mewn caethwasiaeth neu 
gaethwasanaeth, boed nhw’n oedolion neu’n blant – fel rhan o’r 
diwydrwydd dyladwy sydd gennym ar ein prosesau contractio.

Rydym hefyd yn disgwyl i’n cyflenwyr ddal y bobl maent yn 
gweithio gyda nhw i’r un safonau uchel.

Er mwyn i hyn ddigwydd, rydym yn:

 –  Cydymffurfio â deddfau atal caethwasiaeth ac atal masnachu 
pobl, drwy roi prosesau a dulliau adrodd ac atal ar waith.

 – Cynnwys cymalau templed clir yn ein dogfennau caffael a’n 
holiadur cyn gymhwyso (PQQ). 

 – Cynnwys caethwasiaeth fodern yn ein polisïau – gan gynnwys 
ein fframwaith diogelu – ac yn ein deunyddiau hyfforddi ar 
gyfer staff.

Adrodd ar ddigwyddiadau difrifol

Diweddarodd y Comisiwn Elusennau ei ganllawiau ar gyfer 
elusennau yn ddiweddar, gan gynnwys adrodd ar ragor o ofynion 
o ran adrodd. Rydym wedi rhoi mesurau newydd ar waith er 
mwyn bodloni'r newidiadau hyn.

Mae Gweithredu dros Blant yn adrodd ar unrhyw ddigwyddiadau 
difrifol hysbysadwy i’r Comisiwn Elusennau. Gwneir hyn drwy 
grŵp adrodd ar ddigwyddiadau difrifol, sy’n cwrdd bedair gwaith 
y flwyddyn. Mae’r grŵp yn rhannu unrhyw broblemau difrifol 
posibl â’r Bwrdd. Y Bwrdd sy’n gwneud y penderfyniad terfynol 
ynghylch a ddylid adrodd ar hynny i'r Comisiwn Elusennau, gan 
ddilyn y drefn adrodd mewn swmp. Bellach, mae gennym drefn 
gyflym hefyd, pe bai angen i ni adrodd ar ddigwyddiad difrifol ar 
frys.

27

GWEITHREDU DROS BLANT: ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19



Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb, gwerthfawrogi 
amrywiaeth a hyrwyddo cynhwysiant. Rydym yn cynnwys yr 
egwyddorion hyn yn ein holl ymddygiad ac ym mhopeth a 
wnawn – fel cyflogwr, fel darparwr gwasanaethau ac fel sefydliad 
sy’n ymgyrchu.

Mae Cyfarwyddwr o’r Deyrnas Unedig yn cadeirio ein grŵp 
cynhwysiant cenedlaethol. Mae’r grŵp hwn yn gofalu am 
ein cynllun cydraddoldeb pum mlynedd, ac mae’n cynnwys 
arweinwyr cynhwysiant o bob adran.  Mae'r cynllun yn gosod 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth galon ein holl 
brosesau, polisïau, arferion ac ymddygiad. Mae’n dangos ein 
hymrwymiad llwyr i gael gwared ar wahaniaethu a hyrwyddo 
cyfle cyfartal.

Rydym yn gweithio’n galed i recriwtio a chadw gweithlu amrywiol 
sy’n adlewyrchu’r cymunedau lle rydym yn gweithio. Rydym 
yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod y plant, y bobl ifanc a’r 
teuluoedd sydd angen defnyddio ein gwasanaethau yn teimlo eu 
bod yn wasanaethau sy’n groesawgar.

Gofynnwn i bobl drin y naill a'r llall â pharch, heb ystyried oedran, 
anabledd, rhywedd, statws o ran perthynas, ailbennu rhywedd, 
hil, crefydd a chred na chyfeiriadedd rhywiol.

Mae ein staff yn mynd y tu hwnt i hyrwyddo cydraddoldeb drwy 
amrywiaeth o rwydweithiau:

 – Dathlu LGBT+.

 –  Rhwydwaith Grymuso Rhywedd.

 – Rhwydwaith y Ffydd Gristnogol.

 –  Cynllun mentora BAME.

 –  Breakthrough (hil ac ethnigrwydd).

 – Inspire (anabledd, gofalwyr a salwch).

Mae grŵp o hyrwyddwyr cynhwysiant, sy’n gweithio ar draws ein 
gwasanaethau, a rhwydwaith o bobl ifanc sydd wedi defnyddio 
ein gwasanaethau, yn mynegi eu barn ar gynhwysiant a 
chydraddoldeb.

Strategaeth wobrwyo

Cymerodd dros 200 aelod o staff ran mewn gweithdai 
ymwybyddiaeth ofalgar, gan hyfforddi fel swyddogion cymorth 
cyntaf iechyd meddwl. Hefyd, fe wnaethom gynnal gweithdai 
rheoli straen ledled y Deyrnas Unedig, gyda chymorth ein 
partneriaid Undeb Llafur. Mae ein rhaglen iechyd galwedigaethol 
a chymorth i weithwyr (Health Assured) wedi cael ei gwella, ac 
rydym yn edrych ar ffyrdd newydd i helpu staff i wneud cais 
am gymorth ariannol, gan gynnwys cynilion a benthyciadau.

Mae sicrhau bod staff yn hapus yn flaenoriaeth bwysig i ni. 
Rydym wedi datblygu nifer o fuddion cydnabod a gwobrwyo 
newydd, gan gynnwys prynu a gwerthu gwyliau blynyddol, 

diwrnod gwirfoddoli â thâl i staff, ac ap ymwybyddiaeth 
ofalgar i reoli straen. Bydd ein porth disgownt newydd 
a’n datganiad o’r holl fuddion, sy’n gadael i staff weld pa 
fuddion maent yn eu cael, yn lansio yn ystod haf 2019.

Strategaeth gwirfoddolwyr

Mae ein gwirfoddolwyr gwych yn ein helpu ni mewn nifer o 
wahanol ffyrdd, bob dydd, ledled y Deyrnas Unedig. Maent 
yn mentora pobl ifanc, yn cefnogi ein digwyddiadau codi 
arian ac yn helpu i gael cysondeb yn ein canolfannau i blant. 
Rydym am i Gweithredu dros Blant fod y lle mae darpar 
wirfoddolwyr yn dymuno dod. Un o’r ffyrdd gorau i sicrhau 
hyn yw drwy gael Gwobr Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr 
Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO).

Yn 2019/20, rydym am wneud y canlynol:

 –  Cynyddu nifer y gwirfoddolwyr 10%.

 – Cofnodi faint o blant a theuluoedd y mae ein gwirfoddolwyr 
yn eu cefnogi’n uniongyrchol.

 – Cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy’n cofnodi eu horiau 10%.
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i fod yn Santa Cyfrinachol i blentyn 
agored i niwed yn ystod y Nadolig, gan 
godi dros

 9,000 o bobl 
Ymrwymodd dros  

£180,00011

Codi arian

Diolch i’n cefnogwyr arbennig – ac i’n rhaglen trawsnewid 
codi arian – rydym wedi cael mwy o incwm gwirfoddol o godi 
arian yn 2018/19. Ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, trefnodd 
ein cefnogwyr nifer o ddigwyddiadau codi arian a chymryd 
rhan ynddynt. Roedd y rhain yn amrywio o abseilio a Marathon 
Llundain a phobi cacennau. Cofrestrodd dros 9,000 o bobl i fod 
yn Santa Cyfrinachol i blentyn agored i niwed yn ystod y Nadolig, 
gan godi dros £180,000. Mae ein partneriaid corfforaethol 
anhygoel, sydd wedi’u rhestru tua diwedd yr adroddiad hwn, 
wedi ein helpu ni i ddatblygu prosiectau a rhedeg gwasanaethau. 
Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl fel arall. Hefyd, hoffem 
ddiolch i’n cefnogwyr cymynrodd - mae eu rhoddion yn sail i’n 
gwaith o sicrhau bod gan blant blentyndod hapus a diogel.

Rydym yn eithriadol o ddiolchgar o gael cefnogaeth barhaus 
yr Eglwys Fethodistaidd. Mae hen draddodiadau Gweithredu 
dros Blant fel dathliadau’r Sul a’r Nadolig, yn ogystal â ffyrdd 
newydd o godi arian ac ymwybyddiaeth, wedi ein helpu i gynnal 
ein cysylltiad clos. Llwyddodd gweithgareddau codi arian mewn 
eglwysi lleol i godi’r swm anhygoel o £1.3 miliwn yn 2018/19.

Mae aelodau hefyd wedi gwirfoddoli, ymgyrchu a chynnig 
eiddo ar gyfer rhai o’n gwasanaethau. Rydym yn edrych ymlaen 
at feddwl am ragor o ffyrdd o gydweithio yn y dyfodol.

Fe wnaeth yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig gefnogi ein 
gwaith ni eleni hefyd, ac rydym yn edrych ymlaen at 
ddatblygu'r berthynas hon yn ystod 2019/20.

Roedd Byte Night – y digwyddiad cysgu ar y stryd corfforaethol 
mwyaf yn y Deyrnas Unedig – yn dathlu 21 o flynyddoedd 
yn 2018/19. Ymunodd Julie, ein Prif Weithredwr, â thimau o 
fusnesau ledled y Deyrnas Unedig i dreulio noson yn cysgu 
ar y stryd. Dechreuodd Julie ar ei thaith yn Belfast, cyn 
croesi am yr Alban, a theithio i lawr o Glasgow i Fanceinion, 
drosodd i Gaerdydd, ac yna i Lundain - i gyd mewn 24 awr.

Y llynedd, cyflwynodd y tîm Codi Arian bolisi 
newydd i reoli’r broses o dderbyn a gwrthod 
rhoddion, ac i asesu cyfraniadau posibl. 

Y llynedd, cyflwynodd y tîm Codi Arian bolisi newydd i reoli’r 
broses o dderbyn a gwrthod rhoddion, ac i asesu cyfraniadau 
posibl. Mae’r polisi hwn yn golygu nad ydym yn cyfaddawdu ein 
gweledigaeth, ein cenhadaeth, ein gwerthoedd a’n dibenion 
elusennol wrth godi arian ar gyfer ein gwaith. Archwiliodd ein 
Pwyllgor Archwilio a Risg a ydym yn cydymffurfio â chanllawiau 
CC20 y Comisiwn Elusennau ar oruchwylio ymddiriedolwyr wrth 
godi arian i elusennau. Ein harchwilydd mewnol, Moore Stephens 
(BDO), arweiniodd y gwaith, a bydd cynllun gweithredu – a fydd 
yn rhoi sylw i ganfyddiadau’r archwiliad – yn cael ei gwblhau 
erbyn diwedd 2019. Canfu’r archwiliad ein bod ni’n cydymffurfio 
â’r rhan fwyaf o ganllawiau CC20.

Hefyd, rydym wedi cryfhau ein trefniadau codi arian i sicrhau 
ein bod ni’n cydymffurfio â’r Cod Ymarfer Codi Arian. Rydym yn 
gofyn i’n partneriaid codi arian sicrhau diwydrwydd dyladwy a 
bod gwasanaethau’n cael eu darparu ar sail ein disgwyliadau a’n 
gwerthoedd. Rydym wedi adolygu ein polisi pobl agored i niwed, 
gan sicrhau ei fod yn bodloni canllawiau cyfredol y Sefydliad Codi 
Arian, er mwyn i’n cefnogwyr a’r cyhoedd gael eu gwarchod a’u 
trin â pharch gan y bobl sy’n codi arian i ni.

Rydym yn monitro’r asiantaethau codi arian rydym yn eu 
defnyddio’n rheolaidd, ac yn ceisio cynnal o leiaf un digwyddiad 
cwsmer cudd a chysgodi pobl sy’n codi arian ar y stryd, ar 
safle preifat ac o ddrws i ddrws bob mis. Mae’n rhaid i unrhyw 
asiantaeth sy’n codi arian ar ein rhan gydymffurfio â’r Cod 
Ymarfer Codi Arian a bodloni ein gwerthoedd a’n disgwyliadau 
hefyd. Darperir canllawiau i asiantaethau codi arian ac i staff 
gynnal sesiynau hyfforddi gydag asiantaeth cyn i ymgyrch 
ddechrau go iawn. Rydym yn adolygu o leiaf 10 o alwadau ffôn 
codi arian bob mis ar gyfer pob asiantaeth. Hefyd, rydym yn 
adolygu cwynion a sgoriau bodlonrwydd cefnogwyr.

Delio â chwynion

Rydym yn ystyried cwynion o ddifri, ac mae gennym drefniadau 
cadarn ar waith i sicrhau ein bod ni’n delio â phob mater yn 
briodol. Mae adborth a chwynion am ein gwasanaethau yn 
hanfodol. Maent yn sicrhau bod rhywun yn gwrando ar y plant 
a’r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw. Maent hefyd yn ein 
helpu ni i werthuso a gwella’r hyn rydym yn ei wneud.

Rheolwr fydd yn ymchwilio i gwynion a ddaw i law yn lleol, a 
bydd yn delio â’r cwynion hynny hefyd. Os nad yw achwynydd 
yn fodlon o hyd, bydd rheolwr annibynnol yn cael ei neilltuo 
i adolygu’r ymchwiliad. Cedwir gwybodaeth am gwynion yn 
ganolog, a bydd adroddiad blynyddol yn cael ei baratoi i dynnu 
sylw at unrhyw feysydd thematig, ac i amlinellu argymhellion.

Rydym yn cwblhau ffurflen gwynion flynyddol ac yn ei hanfon at 
sylw’r Rheolydd Codi Arian. Mae hyn yn cynnwys ymgyrchoedd 
ar gyfer rhoddion untro, rhoi’n rheolaidd, rhoddion cymynrodd, 
digwyddiadau cymdeithasol yn yr awyr agored, hysbysebu 
(gan gynnwys digwyddiadau), a phartneriaethau â busnesau, 
ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n cynhyrchu incwm.
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Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am sicrhau ein bod ni i gyd yn diogelu’r 
plant yn ein gofal, ein bod ni’n gynaliadwy yn ariannol, ac ein bod ni’n rheoli risg yn 
effeithiol.

Rydym yn adolygu ein dull gweithredu o ran rheoli risg yn 
barhaus i sicrhau ei fod yn unol ag arferion gorau’r Sefydliad 
Rheoli Risg. Hefyd, rydym yn sicrhau bod ein dull gweithredu 
o ran risg yn bodloni gofynion safonau rheoleiddiol CC26 
‘elusennau a rheoli risg’. Mae strwythur llywodraethu clir, 
fframwaith rheolaeth fewnol sydd wedi’i sefydlu, staff profiadol 
a’r gallu i ddefnyddio arbenigwyr allanol yn ôl yr angen yn ein 
helpu ni i reoli risg. Hefyd, mae gennym adnoddau i leihau 
bygythiadau technolegol, gan gynnwys achosion o ddwyn data 
ac ymosodiadau seiber. Mae gan ein pobl rôl bwysig, ac mae 
pawb yn Gweithredu dros Blant yn cael ei ystyried yn rheolwr 
risg.

Mae dilyn dull gweithredu cymesur ar gyfer risgiau strategol 
yn ein helpu ni i roi’r gefnogaeth orau bosibl i blant a phobl 
ifanc. Roedd ein Bwrdd Ymddiriedolwyr, y tîm Gweithredol a’n 
pwyllgorau yn parhau i ddatblygu ffyrdd o ganfod, atal a lliniaru 
risgiau yn 2018/19.

Atebolrwydd clir

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am sefydlu system 
rheolaeth fewnol effeithiol yn y pen draw, gan gynnwys nodi a 
rheoli risg. Rydym yn rheoli ac yn adolygu ein dull gweithredu 
drwy fframwaith sicrwydd, sy’n cynnwys goruchwyliaeth gan y 
Pwyllgor Archwilio a Risg.

Mae’r Pwyllgor yn derbyn adroddiadau rheolaidd gan archwilwyr 
mewnol annibynnol ar ba mor effeithiol yw ein systemau 
rheolaeth fewnol. Maent hefyd yn darparu adroddiad blynyddol 
i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ar weithgareddau archwilio mewnol, 
a barn ynghylch pa mor effeithiol yw ein systemau rheolaethau 
mewnol.

Mae’r is-adran Gwella Arferion yn ategu eu gwaith. Mae’r 
is-adran hon yn goruchwylio gwaith diogelu, perfformiad 
gweithredol a safon ein gwasanaethau plant.

Risgiau strategol

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, sy’n gweithio’n agos gyda’r 
Pwyllgor Archwilio a Risg a’r tîm Gweithredol, yn goruchwylio’r 
risgiau strategol.

Gyda’i gilydd, maent yn canfod rhwystrau posibl rhag cyflawni 
ein hamcanion strategol. Mae cynlluniau gweithredu ar gyfer 
gwasanaethau craidd, gan gynnwys maethu, mabwysiadu, 
preswyl a meithrinfeydd, wedi cael eu datblygu er mwyn 
goresgyn unrhyw rwystrau.

Risgiau gweithredol

Mae risgiau gweithredol yn ymwneud a’n gweithgareddau 
o ddydd i ddydd, sy’n cael eu rheoli gan dimau medrus 
ac arbenigwyr ym mhob ardal. Caiff y risgiau hyn eu 
hadolygu’n rheolaidd, ac adroddir ar y diweddaraf bob 
mis. Mae risgiau sylweddol yn cael eu cofnodi ar y gofrestr 
risgiau gweithredol, ac maent yn cael eu hadolygu gan 
y tîm Arwain Gweithredol bob chwarter ac ym mhob 
un o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Risg.

Mae ein cofrestr risg yn nodi nifer o risgiau:

Risg o ran incwm

Gall pwysau disgwyliedig neu annisgwyl ar ein ffrydiau incwm 
gael effaith niweidiol ar ein gallu i gefnogi nifer cynyddol o blant, 
pobl ifanc a theuluoedd. Mae prosesau adrodd a chynllunio 
corfforaethol ar waith i ganfod tueddiadau niweidiol yn gynnar, 
er mwyn gallu cymryd camau lliniaru pan fo hynny’n bosibl. Fe 
wnaethom gwblhau rhaglen trawsnewid codi arian hefyd, ac 
mae disgwyl y bydd y rhaglen hon yn arwain at gynyddu’r incwm 
rydym yn ei gael o roddion yn sylweddol.

Risgiau o ran diogelu

Mae diogelwch y plant sydd yn ein gofal yn hollbwysig. 
Mae gennym bolisïau a gweithdrefnau diogelu 
cynhwysfawr ar waith, ac rydym bob amser yn ceisio 
gwella ein harferion er mwyn gwarchod a chefnogi’r 
plant a’r bobl ifanc yn ein gofal yn y ffordd orau.

Mae ein tîm Gwella Arferion Canolog yn cefnogi’r ymdrechion 
hyn. Mae rheolaethau llym ar waith sy’n ymwneud â goruchwylio 
staff sy’n gweithio gyda phlant. Hefyd, rydym yn gweithio’n 
galed ar wella arferion gwaith drwy broses o wella’n barhaus.

Risgiau o ran gallu

Rydym yn falch o’n staff profiadol, angerddol ac ymroddedig. 
Mae ein polisïau yn pwysleisio pwysigrwydd cadw a denu 
pobl dalentog, er mwyn i ni fod yn gyflogwr delfrydol. Mae 
staff yn cael eu gwerthuso’n rheolaidd, ac mae rheolwyr yn 
monitro perfformiad a metrigau ymgysylltu yn rheolaidd. 
Mae gennym achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl o hyd.

Brexit 

Rydym wedi bod yn asesu ac yn cynllunio ar gyfer effaith bosibl 
Brexit. Mae cynllun adfer a datrys wedi cael ei roi ar waith, ac 
mae’n cael ei adolygu’n rheolaidd wrth i’r sefyllfa newid.

Rhwymedigaethau pensiwn

Fel sy’n wir i nifer o sefydliadau â chynlluniau pensiwn â buddion 
wedi'u diffinio, gallai cynnydd heb ei gynllunio yn y diffyg yng 
nghynllun yr Elusen (sydd wedi cau) arwain at gyfraniadau 
at y diffyg yn dod yn anghynaliadwy. Drwy gydweithio â’n 
Hymddiriedolwyr yn y Gronfa Bensiwn, rydym wedi cynnal 
strategaeth i roi sylw i’r diffyg hwn dros gyfnod o 20 mlynedd, gan 
ddechrau yn 2009. Rydym ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed, 
yn ôl ffigurau 31 Mawrth 2019 ac rydym yn parhau i asesu sefyllfa 
ariannol cynllun pensiwn â buddion wedi'u diffinio’r sefydliad, 
sydd bellach wedi cau, a hynny’n rheolaidd. Mae manylion ar 
gael ar dudalen 37. Mae strategaethau buddsoddi, gan gynnwys 
dileu risgiau’n briodol, effaith demograffeg a pherfformiad yn 
cael eu monitro’n ofalus drwy gynnwys arbenigwyr pwnc.

30

ADRODDIAD STRATEGOL: RHEOLI RISG

Rheoli risg



ACTION FOR CHILDREN: ANNUAL REPORT 2018/19

30 31

GWEITHREDU DROS BLANT: ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19



ADRODDIAD STRATEGOL: EIN CYLLID

Llwyddodd ein cefnogwyr a’n gwirfoddolwyr 
i wneud gwahaniaeth mawr y llynedd. 
Diolch i’w haelioni, cynyddodd ein hincwm 
o roddion £2.4 miliwn, cynnydd o 15%. 
Cynyddodd rhoddion cymynrodd £0.6 miliwn 
a chynyddodd rhoddion gan bartneriaid 
corfforaethol £0.7 miliwn. Hefyd, fe 
wnaethom ddatblygu gweithgareddau 
newydd i gynyddu ein hincwm. Llwyddodd 
ein hymgyrch Santa Cyfrinachol i godi dros 
£180,000 a denu dros 9,000 o gefnogwyr. 
Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol 
i adeiladu ar lwyddiant yr ymgyrch i 
gynyddu lefelau incwm anghyfyngedig.

Fel rydym yn ei wneud bob blwyddyn, 
fe wnaethom edrych yn ofalus ar ein 
costau cymorth a’n costau cyffredinol. 
Drwy wario’n effeithlon ac annog 
arferion gwaith da, fe wnaethom leihau 
costau mewn nifer o feysydd.

Llwyddodd ein gweithgaredd yn 2018/19 i’n 
helpu ni i gyrraedd cyfanswm incwm sefydlog 
o £150.8 miliwn. Roedd yr incwm net ar 
gyfer y flwyddyn – cyn symudiadau prisiad 
pensiynau a buddsoddiadau – yn £1.6 miliwn.

Adroddir ar ein canlyniadau ar gyfer y 
flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019 yn ein 
datganiad o weithgareddau ariannol (SOFA). 
Caiff y ffigurau eu crynhoi yn y tabl ar y 
dudalen nesaf.

Mae popeth rydym yn ei wneud yn cefnogi ein cenhadaeth i warchod a helpu plant 
agored i niwed. Mae hyn yn wir am ein perfformiad ariannol hefyd. Mae sicrhau bod 
ein sefyllfa ariannol yn gadarn yn golygu y gallwn wneud mwy i blant, pobl Ifanc a 
theuluoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i 
elusennau. Ond – er gwaethaf amodau economaidd 
anodd a llai o incwm o’n gwasanaethau – rydym 
yn dal i fod mewn sefyllfa ariannol gadarn.

Mae pwysau ar gyllidebau awdurdodau lleol wedi parhau i 
gynyddu. Mae mwy wedi rhoi’r gorau i gyllido canolfannau 
plant, sydd wedi arwain at ostyngiad yn ein hincwm. Mae hyn 
yn golygu bod gofyn i ni feddwl am ffyrdd newydd o dalu am yr 
hyn rydym yn ei wneud, gan adolygu ein costau’n gyson hefyd.

Mae angen i ni wario mwy ar y gwasanaethau sy’n cael yr 
effaith fwyaf ar fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd. 
Mae’r rhain yn cynnwys anghenion lle mae darparwyr 
o safon yn brin, fel gwasanaethau preswyl.

Yn 2018/19, fe wnaethom barhau i ddatblygu ein 
gwasanaethau blynyddoedd cynnar a chefnogi 
teuluoedd. Fe wnaethom agor meithrinfeydd newydd, 
gan ychwanegu at y gwasanaethau rydym yn eu cynnig, 
ac ychwanegu ffynhonnell incwm bwysig hefyd.
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Datganiad gweithgareddau ariannol

  2018/19 2017/18

  £m £m

Incwm o roddion a chymynroddion 17.0 14.6

Incwm o fasnachu 15.8 14.6

Incwm o fuddsoddiadau a gwaredu asedau sefydlog 2.0 2.3

Incwm o weithgareddau elusennol 116.0 119.8

Cyfanswm incwm 150.8 151.3

   
Gwariant ar godi arian (7.7) (6.2)

Gwariant ar fasnachu (16.5) (15.4)

Gwariant ar weithgareddau elusennol (125.1) (126.9)

Ffi cyllid pensiwn - (0.3)

Cyfanswm gwariant (149.3) (148.8)

   

Incwm net ar gyfer y flwyddyn 1.6 2.5

   

Cynnydd ar werth buddsoddiadau  *1  5.7 2.2

(Colled)/elw actiwaraidd ar rwymedigaethau pensiwn (5.1) 6.8

     
Symudiadau net o fewn y gronfa 2.1 11.5

Roedd *1 yn cynnwys incwm net yn y SOFA.
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Y dechrau gorau mewn bywyd£27.4m

30.5%

<0.1%

Gwasanaethau plant anabl£35m

28%

21.9%

19.1%

Gwariant ar weithgareddau i helpu plant

£125.1 
MILIWN

Iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu£23.9m

Safe and stable home£38.1m

Ymgyrchu a pholisi cyhoeddus£0.7m

0.6%0.7%

76.9%

11.2%

10.5%

Cyfanswm incwm

£150.8 
MILIWN

Incwm o weithgareddau elusennol£116m

Incwm o roddion a chymynroddion£17m

Incwm o weithgareddau masnachu£15.8m

Incwm o fuddsoddiadau£1.1m

Incwm arall£0.9m

Gweithgareddau i helpu plant£125.1m

Masnachu£16.5m

83.8%

11%

5.2 
%

Cyfanswm gwariant

£149.3 
MILIWN

Codi arian£7.7m

Cartref diogel a sefydlog
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Datganiadau ariannol y grŵp
Mae datganiadau ariannol cyfunol grŵp Gweithredu 
dros Blant yn cynnwys dwy ymddiriedolaeth 
elusennol arall. Mae’r ymddiriedolaethau hyn yn 
rhannu ymddiriedolwyr a rheolwyr cyffredin.

Mae Cartref Cenedlaethol y Plant Cymru (rhif elusen 
215301) yn ymddiriedolaeth anghorfforedig. Mae’n parhau 
i ddal gwaddolion parhaol ac yn derbyn cymynroddion 
sy’n cael eu gadael yn enw blaenorol yr elusen. Dim 
ond gwaddolion parhaol Gweithredu dros Blant y mae’r 
ymddiriedolaeth hon yn eu gweinyddu, a defnyddir yr 
holl incwm i’n helpu ni i fodloni ein hamcanion.

Mae Ymddiriedolaeth Nicholas Galperin (rhif elusen 
210618) yn cefnogi pobl ifanc o dan 25 oed. Yn 2018/19, 
rhoddodd yr Ymddiriedolaeth £0.2 miliwn i Gweithredu 
dros Blant i gefnogi ein gwaith gyda phobl ifanc.

Mae tri is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr, ac sydd wedi’u 
cofrestru yng Nghymru a Lloegr, yn cefnogi ein gwaith ni hefyd.

 – Mae Action for Children Services Limited (rhif y cwmni 
2332388) yn darparu gwasanaethau lles ac addysg. Mae'r 
cwmni’n wynebu nifer o’r un heriau â Gweithredu dros Blant. 
Mae contractau newydd ag awdurdodau lleol yn cael eu 
rhoi drwy'r cwmni, a chynyddodd trosiant 72% yn 2018/19, 
i £63.5 miliwn. Gwnaeth y cwmni elw o £4.7 miliwn, sy’n 
cael ei dalu i Gweithredu dros Blant o dan Gymorth Rhodd.

 – Mae Action for Children Trading Limited (rhif y cwmni 
3776025) yn is-gwmni ar gyfer ein gweithgareddau 
codi arian a masnachu. Gwnaeth y cwmni elw 
o £0.2 miliwn yn 2018/19, sy’n cael ei dalu i 
Gweithredu dros Blant o dan Gymorth Rhodd.

 – Mae Action for Children Developments Limited (rhif y cwmni 
6842765) yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Mae’r cwmni’n 
gofalu am weithgareddau masnachol, trafodiadau eiddo a 
datblygiadau eraill sy’n cefnogi amcanion Gweithredu dros 
Blant. Mae’r cwmni hefyd yn rhedeg meithrinfeydd i blant o 
dan yr enw masnachu ‘Spring’. Yn dilyn buddsoddi yn y brand 
a rhedeg y meithrinfeydd, gwelwyd y diffyg yn gwella o £0.5 
miliwn i £0.2 miliwn yn 2018/19. Roedd gweithgareddau 
eraill yn cynnwys gwerthu dillad ail-law a deunyddiau 
ysgrifennu wedi’u hailgylchu, a rhedeg siop goffi symudol.

Cafodd tri is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr eu 
corffori yn 2018/19, gan adlewyrchu sut mae Gweithredu 
dros Blant yn gweithio ledled y Deyrnas Unedig. Nid yw’r 
cwmnïau hyn yn masnachu ar hyn o bryd, fodd bynnag.

 – Action for Children (Northern Ireland) Limited (rhif y cwmni 
NI638222), wedi’i gofrestru yng Ngogledd Iwerddon.

 – Action for Children (Scotland) Limited (rhif y cwmni 
SC526474), wedi’i gofrestru yn yr Alban.

 – Action for Children (Wales) Limited (rhif y cwmni 
10011497), wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr.

Prynodd Gweithredu dros Blant St Bart’s Day Nurseries 
ym mis Tachwedd 2018. Nid oes gennym ni unrhyw 
gynlluniau i ddefnyddio'r cwmni at ddibenion masnachu.

 – St Bart’s Day Nurseries Limited (rhif y cwmni 11010289), 
cwmni wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr.

Cronfeydd elusennol

Mae cyfraith elusennau ac ymddiriedolaethau yn mynnu 
ein bod ni’n cyflwyno ein harian yn y categorïau canlynol:

 –  Cronfeydd cyfyngedig, sy’n cynnwys cymynroddion, 
rhoddion ac incwm arall y gellir eu defnyddio at ddibenion 
penodol yn unig. Pan fydd y cronfeydd hyn yn cael eu dal 
ar ymddiriedolaeth, i’w cadw er ein budd ni fel cronfa 
gyfalaf, cânt eu dosbarthu fel cronfeydd gwaddol. 
Mae'r cronfeydd hyn ar gyfer ysgoloriaethau a defnydd 
cyffredinol. Roedd cyfanswm ein cronfeydd gwaddol 
yn £10.2 miliwn ar 31 Mawrth 2019. Roedd gennym 
£4.3 miliwn mewn cronfeydd dibenion penodol.

 –  Cronfeydd dynodedig anghyfyngedig - mae’r rhain yn rhan 
o’r gronfa gyfalaf a’r gronfa asedau arwystl. Roedd cyfanswm 
y rhain yn £38.2 miliwn ar 31 Mawrth 2019. Y gronfa gyfalaf 
yw’r swm a gaiff ei fuddsoddi mewn asedau sefydlog 
diriaethol, sy’n cael eu defnyddio yn ein gwaith gweithredol, 
heb gynnwys cyllid. Roedd cyfanswm y gronfa hon yn 
£17 miliwn ar 31 Mawrth 2019. Mae gan Gronfa Bensiwn 
Gweithredu dros Blant arwystl o £40 miliwn ar werth y 
farchnad dros asedau elusennol. Daw asedau sy’n eiddo 
gweithredol o dan y gronfa gyfalaf. Mae’r gronfa asedau 
arwystl yn cynrychioli balans y gost o £40 miliwn ar gyfer 
eiddo buddsoddi a gwarannau. Roedd cyfanswm y gronfa yn 
£21.2 miliwn ar 31 Mawrth 2019.

 –  Y gronfa ailbrisio yw’r swm y mae gwerthoedd 
buddsoddiadau ar y farchnad wedi cynyddu o gymharu â’u 
costau hanesyddol. Mae’r gronfa hon yn ofynnol yn unol â 
chyfraith cwmnïau, ac roedd swm y gronfa yn £19.9 miliwn 
ar 31 Mawrth 2019.

 –  Mae’r gronfa gyffredinol  yn cynnwys y cronfeydd 
anghyfyngedig sydd eu hangen i gefnogi ein gweithrediadau 
a gwarchod rhag risg. Mae ein polisi cronfeydd wrth gefn yn 
cadarnhau a fyddwn yn defnyddio’r cronfeydd cyffredinol ai 
peidio, gan gynnwys y gronfa ailbrisio. Roedd cyfanswm y 
gronfa gyffredinol yn £28.2 miliwn ar 31 Mawrth 2019.

 –  Mae’r gronfa bensiwn yn cynrychioli’r gwahaniaeth rhwng 
gwerthoedd teg rhwymedigaethau ac asedau pensiwn ar 
sail FRS102 i’r fath raddau y mae unrhyw warged yn cael ei 
gydnabod ar y fantolen.
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Polisi cronfeydd wrth gefn a rhagolwg ariannol ar gyfer y dyfodol

Fel y rhan fwyaf o elusennau, nifer cyfyngedig o ffynonellau 
cyllid posibl sydd gan Gweithredu dros Blant. Rydym wedi 
rhestru’r rhain yn ein cyfrifon. Felly, mae ein cronfeydd wrth 
gefn yn adlewyrchu’r cyfalaf sydd ei angen arnom i ddal ati’n 
ddiogel â’n gweithgareddau mewn cyfnod o ansicrwydd.

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn adolygu ein polisi cronfeydd wrth gefn 
– yn ogystal â lefel y cronfeydd cyffredinol – bob blwyddyn. 
Mae hwn yn cael ei ddangos yn y datganiadau ariannol fel 
y gronfa gyffredinol a’r gronfa ailbrisio. Yna, bydd Bwrdd 
yr Ymddiriedolwyr yn cymeradwyo’r adolygiad. Defnyddir 
dull gweithredu risg-gwerthuso – gan bennu tebygoliaeth 
costau yn y dyfodol, rhwymedigaethau posibl a risgiau – i 
ganfod y swm sydd ei angen yn y cronfeydd cyffredinol. 
Mae hyn yn seiliedig ar y cynllun busnes a’r cynllun ariannol 
diweddaraf. Mae risgiau’n cynnwys colli incwm gan bartneriaid 
a rhoddion gwirfoddol, a newidiadau o ran costau.

Mae’r ymddiriedolwyr yn sicrhau bod gennym ddigon o 
gronfeydd cyffredinol i warchod sefydlogrwydd ariannol 
Gweithredu dros Blant. Mae hyn yn rhoi rhwyd ddiogelwch i 
ni petai angen ail-gydbwyso incwm a gwariant. Gan ystyried 
ein cynlluniau strategol, amodau’r farchnad a’r amodau 
economaidd, mae gennym gronfeydd cyffredinol o rhwng £20 
miliwn a £30 miliwn.

Mae’r ymddiriedolwyr yn credu bod gan yr elusen ddigon o 
gronfeydd wrth gefn, ar sail yr amcanestyniadau presennol, i 
fodloni gofynion yn y dyfodol. Cynyddodd cronfeydd cyffredinol 
yn 2018/19 ar ôl ailbrisio eiddo, gwerthiannau a buddsoddiadau 
wedi’u cynllunio. Roedd cyfanswm ein cronfeydd cyffredinol 
yn £28.2 miliwn ar 31 Mawrth 2019. Ar sail incwm a gwariant, 
rhagolygon a gwariant cyfalaf wedi’i gynllunio, disgwylir i’r 
cronfeydd wrth gefn hyn aros rhwng £20 miliwn a £30 miliwn.

Mae ein polisi cronfeydd wrth gefn a’n cynllun ariannol yn 
cynnwys costau cyfraniadau i’r Gronfa Bensiwn. Mae’r datgeliad 
cyfrifyddu sydd ei angen ar gyfer rhwymedigaethau pensiwn 
wedi’i gynnwys yn y fantolen, sydd ar gael yn nodyn 6. Rydym 
wedi caniatáu ar gyfer llif arian wedi’i gynllunio ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf ac nid oes angen addasu’r polisi cronfeydd wrth 
gefn at ddibenion costau pensiwn.

Mae’r ymddiriedolwyr wedi ystyried ein cynlluniau ariannol 
ar gyfer 2019/20 a 2020/21 – ar gyfer cyfnod o 12 mis o 
lofnodi'r datganiadau ariannol hyn. Mae ein cynlluniau’n 
seiliedig ar sylfaen gadarn o incwm contract. Maent hefyd yn 
ystyried dirywiad pellach posibl mewn cyllid, ac mae ehangu 
gweithgareddau preswyl a meithrinfeydd, yn ogystal â’r targed 
codi arian net realistig a rheolaeth barhaus dros gostau yn 
gwrthbwyso hyn fwyfwy. Mae unrhyw risgiau anodd cael 
gwared arnynt yn cael eu rheoli drwy symud y sylfaen gostau a 
chynllunio, monitro a rheoli llifoedd arian. Mae’r ymddiriedolwyr 
yn credu bydd Gweithredu dros Blant yn gallu parhau gyda’n 
gweithrediadau’n effeithiol dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae ein dull gweithredu o ran rheoli risg, yn ogystal â rhai o’r prif 
risgiau rydym yn eu hwynebu, ar gael ar dudalen 30. Er gwaethaf 
amodau anwadal yn y farchnad ac yn yr economi, mae’r diffyg 
pensiwn yn cyd-fynd â’n cynllun adfer a lefel y cyllid targed y 
cytunwyd arni ag ymddiriedolwyr y Gronfa Bensiwn yn 2009. 
Mae hefyd yn unol â phrisiadau dilynol bob tair blynedd.

Gan ystyried popeth, mae gan yr ymddiriedolwyr ddisgwyliad 
rhesymol bod gan Gweithredu dros Blant yr adnoddau 
angenrheidiol i weithredu yn y dyfodol agos. Felly, mae’r 
adroddiad blynyddol a’r datganiadau ariannol wedi cael eu 
paratoi ar sail busnes hyfyw.
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Buddsoddiadau

Bwrdd Cyllid Canolog yr Eglwys Fethodistaidd sy’n rheoli cyfran 
fawr o’n buddsoddiadau. Mae gan y Bwrdd Cyllid Canolog 
agwedd gymdeithasol, amgylcheddol a moesegol tuag at 
fuddsoddi, sy’n cyd-fynd â’n nodau, ein hamcanion a’n polisi 
moesegol. Mae gan y Bwrdd Cyllid Canolog ddiddordeb mewn 
amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys yr amgylchedd, newid 
yn yr hinsawdd a hawliau dynol. Mae ei agwedd foesegol yn 
eithrio cwmnïau yr ystyrir eu bod yn annerbyniol, fel y rhai sy’n 
ymwneud ag alcohol, tybaco, pornograffi ac arfogaeth, neu’r 
rhai sy’n defnyddio llafur plant. Mae’r Bwrdd Cyllid Canolog yn 
gweithio’n agos gyda sefydliadau eglwysig eraill i sicrhau eu 
bod yn dylanwadu i’r eithaf ar y cwmnïau y maent yn buddsoddi 
ynddynt. Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i God Stiwardiaeth yn 
y Deyrnas Unedig y Cyngor Adroddiadau Ariannol, ac mae’n 
cydymffurfio â’r Cod hefyd.

Mae ein buddsoddiadau’n darparu’r cronfeydd wrth gefn sydd eu 
hangen i reoli datblygiadau, risgiau ac ansicrwydd yn y dyfodol. 
Un o’n prif amcanion yw cadw model dyrannu asedau sy’n 
cyfateb amseriad rhwymedigaethau posibl, o fewn cronfeydd 
wrth gefn, ag asedau buddsoddi priodol. Mae’r polisi buddsoddi 
a’r datganiad o egwyddorion buddsoddi yn seiliedig ar y model 
hwn, a chafodd ei adolygu a’i ddiweddaru yn 2018/19. Mae 
is-grŵp y Pwyllgor Cyllid, sy’n cynnwys tri aelod arbenigol, yn 
adolygu perfformiad a phenderfyniadau buddsoddi.

Rydym yn mesur perfformiad cronfa’r Bwrdd Cyllid Canolog 
yn erbyn meincnod sy’n gysylltiedig â rhai o’r buddsoddiadau 
eraill maent yn eu rheoli. Yn 2018/19, tangyflawnodd ein 
buddsoddiadau rywfaint, 0.2% yn is na’r meincnod. Ond 
gwnaeth y brif gronfa gyffredinol elw o 6%. Mae ein grŵp 
buddsoddi yn adolygu perfformiad yn rheolaidd, ac yn trafod 
hynny â’r Bwrdd Cyllid Canolog. Mae’r grŵp buddsoddi yn edrych 
ar feincnodi allanol hefyd. Mae’r mynegeion ARC annibynnol yn 
gwneud elw cymharol o 6% ar gyfer ‘twf sefydlog’ a 4.2% ar gyfer 
‘asedau cytbwys’. Roedd incwm o fuddsoddiadau wedi cynyddu 
£0.1 miliwn o un flwyddyn i’r llall, sef £1.1 miliwn.

Pensiynau

Caiff cronfeydd pensiwn eu prisio mewn gwahanol ffyrdd 
at wahanol ddibenion. Mae prisiad bob tair blynedd 
yn sefydlu lefel y cyllid yn briodol, ac yn defnyddio 
rhagdybiaethau ariannol set sy’n wahanol i’r rhai a 
ddefnyddir i gynnwys pensiynau yn natganiadau ariannol 
y cyflogwr sy’n noddi. Mae Safon Adrodd Ariannol FRS 102 
yn llywodraethu’r gofynion datgeliadau cyfrifyddu hyn.

Yn ystod prisiad tair blynedd ar 31 Mawrth 2018, roedd y diffyg 
yn £38.4 miliwn: lefel y cyllid 94%. Mae hyn yn seiliedig ar 
amcangyfrif y rhwymedigaethau tymor hir dros weddill oes 
aelodau. Roedd y diffyg ar 31 Mawrth 2019, wedi’i gyfrifo ar yr un 
sail, yn £27.8miliwn ac roedd y lefel y cyllid yn 96%. Mae sefyllfa 
FRS 102 yn warged o £42.8 miliwn: lefel y cyllid yn 107%. Mae 
prisiad FRS yn cymryd chwyddiant is a chyfraddau llog/disgownt 
uwch na’r prisiad bob tair blynedd. Mae'r gwahaniaethau hyn yn 
arwain at gyfrifiad is o ran rhwymedigaethau pensiwn.

Nid yw’r gwahaniaeth hwn yn ein helpu ni i fesur na deall 
rhwymedigaeth Cronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant. Yn y 
pen draw, rydym yn defnyddio'r sail brisio barhaus, fel sy’n cael 
ei defnyddio ar gyfer y prisiad tair blynedd, er mwyn cytuno 
â lefelau cyfrannu a’r cynllun adfer. Nid ydym wedi cydnabod 
y gwarged ar sail FRS 102 fel ased yn y cyfrifon gan nad oes 
gennym unrhyw sicrwydd y byddai’r swm yn cael ei ad-dalu o’r 
cynllun pensiwn, pe byddai’n crisialu.

Mae’n cymryd amser hir i setlo rhwymedigaethau pensiwn, 
ac mae’r costau’n cael eu hymestyn dros sawl blwyddyn. Mae 
lefel y cyllid yn anwadal hefyd, ac mae’r prisiadau’n sensitif i 
newidiadau yn y farchnad ariannol. Rydym yn derbyn adroddiad 
rheolaidd ar sefyllfa ariannol y Gronfa Bensiwn gan yr actiwari, 
ac rydym yn monitro hwn yn agos.

Rydym wedi parhau i wneud taliadau adennill pensiwn yn unol 
â’r cynllun 20 mlynedd y cytunwyd arno â chyfarwyddwyr 
ymddiriedolwyr y Gronfa Bensiwn yn 2009. Er gwaethaf 
sefyllfaoedd anwadal yn y farchnad, rydym ar y trywydd iawn 
i fodloni’r sefyllfa ariannol o ran y cynllun adfer. Mae rhoi’r 
strategaeth fuddsoddi y cytunwyd arni ar waith wedi helpu 
hyn. Mae camau ychwanegol wedi cael eu cymryd i symud at 
bortffolio asedau risg is dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn 
cyfyngu ar y risg o ddirywio i Gweithredu dros Blant. Bydd 
lefel flynyddol y cyfraniadau diffyg rydym yn eu talu i’r Gronfa 
Bensiwn yn gostwng o £7.5 miliwn i £3 miliwn o 2019/20 
ymlaen.
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Yr ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr ar Gweithredu dros Blant at 
ddibenion cyfraith cwmnïau) sy’n gyfrifol am baratoi Adroddiad Blynyddol yr 
Ymddiriedolwyr (sy’n cynnwys yr adroddiad strategol) a’r datganiadau ariannol yn unol 
â rheoliadau a deddfau perthnasol.

Mae cyfraith cwmnïau yn mynnu bod yr ymddiriedolwyr yn 
paratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol. 
O dan gyfraith cwmnïau, mae’r ymddiriedolwyr wedi dewis 
paratoi’r datganiadau ariannol yn unol ag Arferion Cyfrifyddu 
a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig (Safonau 
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig a’r gyfraith berthnasol), gan 
gynnwys FRS 102, y Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y 
Deyrnas Unedig ac yng Ngweriniaeth Iwerddon. O dan gyfraith 
cwmnïau, ni chaiff yr ymddiriedolwyr gymeradwyo’r datganiadau 
ariannol oni bai eu bod yn fodlon bod y datganiadau’n rhoi 
darlun cywir a theg o sefyllfa’r cwmni elusennol a’r grŵp. 
Rhaid i’r ymddiriedolwyr fod yn fodlon hefyd ag adnoddau 
i'w derbyn y grŵp elusennol, a’r defnydd o adnoddau – gan 
gynnwys incwm a gwariant – ar gyfer y cyfnod hwn.

I baratoi’r datganiadau ariannol, mae angen 
i’r ymddiriedolwyr wneud y canlynol:

 –  Dewis polisïau cyfrifyddu addas, a’u rhoi 
ar waith mewn ffordd gyson.

 –  Arsylwi’r dulliau a’r egwyddorion sydd wedi’u 
nodi yn y Datganiad o'r Arfer a Argymhellir 
ar gyfer Elusennau (FRS 102).

 –  Gwneud penderfyniadau rhesymol a darbodus, 
ac amcangyfrifon cyfrifyddu.

 –  Datgan a yw’r safonau cyfrifyddu perthnasol yn y Deyrnas 
Unedig wedi cael eu dilyn, yn amodol ar ddatgelu ac 
esbonio unrhyw wahaniaethau yn y datganiadau ariannol.

 –  Paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes byw, oni bai 
nad yw’n briodol tybio y bydd y grŵp yn parhau i fasnachu.

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu 
sy’n dangos ac yn egluro trafodiadau’r cwmni elusennol a’r grŵp. 
Maent hefyd yn gyfrifol am ddatgelu'n gywir sefyllfa ariannol 
y cwmni elusennol a’r grŵp. Dylai’r datganiadau ariannol 
gydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006, Deddf Buddsoddiadau 
Elusennau ac Ymddiriedolwyr (yr Alban) 2005, Rheoliadau 
Cyfrifon Elusennau (yr Alban) 2006 (fel y’u diwygiwyd), a 
darpariaethau erthyglau cymdeithasu. Mae’r ymddiriedolwyr 
hefyd yn gyfrifol am warchod asedau’r cwmni elusennol 
a’r grŵp, ac am gymryd camau rhesymol i atal a chanfod 
achosion o dwyll ac enghreifftiau eraill o afreoleidd-dra.

Mae’r ymddiriedolwyr yn cadarnhau’r canlynol:

 –  Nid oes gwybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilydd 
y cwmni elusennol yn ymwybodol ohoni, hyd y gŵyr pob 
ymddiriedolwr.

 – Mae’r ymddiriedolwyr wedi cymryd y camau angenrheidiol 
i fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio 
berthnasol, ac i sicrhau bod archwilydd y cwmni elusennol 
yn ymwybodol o’r wybodaeth honno. Mae’r ymddiriedolwyr 
yn gyfrifol am gynnal cywirdeb yr wybodaeth ariannol a’r 
wybodaeth gorfforaethol sydd ar wefan y cwmni elusennol. 
Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n gysylltiedig 
â pharatoi a dosbarthu’r datganiadau ariannol fod yn 
wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.

Cafodd Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (yn cynnwys 
yr adroddiad strategol) ei gymeradwyo a’i lofnodi ar ran yr 
ymddiriedolwyr ar 29 Gorffennaf 2019.

Sarika Patel,  
Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
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Adroddiad yr archwilydd annibynnol

Barn

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Gweithredu 
dros Blant (y ‘rhiant-gwmni elusennol’) a’i is-gwmnïau (y 
‘grŵp’) am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019, 
sy’n cynnwys y datganiad gweithgareddau ariannol cyfunol, 
datganiad gweithgareddau ariannol elusennol, mantolen y 
Grŵp a’r rhiant-gwmni elusennol, datganiad llif arian cyfunol 
a’r nodiadau ar y datganiadau ariannol, gan gynnwys crynodeb 
o bolisïau cyfrifyddu pwysig. Y fframwaith adrodd ariannol a 
ddefnyddiwyd i'w paratoi yw cyfraith berthnasol a Safonau 
Cyfrifyddu'r Deyrnas Unedig gan gynnwys Safon Adrodd 
Ariannol 102: Y Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn 
y Deyrnas Unedig ac yng Ngweriniaeth Iwerddon (Arferion 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig).

Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol:

 – yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r grŵp a’r rhiant-
gwmni elusennol ar 31 Mawrth 2019, ac o adnoddau 
i'w derbyn y grŵp a’r rhiant-gwmni elusennol a’r 
defnydd o adnoddau, gan gynnwys incwm a gwariant 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;

 – wedi cael eu paratoi'n briodol yn unol â'r Arferion Cyfrifyddu 
a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig; ac

 – wedi cael eu paratoi yn unol â gofynion 
Deddf Cwmnïau 2006.

Sail y farn

Rydym wedi cael ein penodi’n archwilydd o dan Ddeddf 
Cwmnïau 2006, ac rydym yn cyflwyno adroddiad yn unol 
â'r rheoliadau a wnaed o dan y Ddeddf honno. Rydym wedi 
cynnal ein harchwiliad yn unol â Safonau Rhyngwladol ar 
Archwilio (y DU) (ISAs (y DU)) a’r gyfraith berthnasol. Caiff ein 
cyfrifoldebau o dan y safonau hynny eu disgrifio ymhellach 
yn yr adran ‘Cyfrifoldebau’r Archwilydd dros archwilio’r 
datganiadau ariannol’ yn ein hadroddiad. Rydym yn annibynnol 
ar y grŵp a’r rhiant-gwmni elusennol yn unol â’r gofynion 
moesegol sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau 
ariannol yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Safon Foesegol 
y Cyngor Adrodd Ariannol, ac rydym wedi cyflawni ein 
cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn.

Rydym yn credu bod y dystiolaeth archwilio rydym wedi’i chael 
yn ddigonol ac yn briodol er mwyn rhoi sail ar gyfer ein barn.

Casgliadau’n ymwneud â busnes byw

Nid oes gennym ddim i’w adrodd yng nghyswllt 
y materion canlynol lle mae ISAs (y DU) yn ei 
gwneud yn ofynnol i ni roi adroddiad i chi:

 –  os nad yw defnydd yr ymddiriedolwyr o sail cyfrifyddu busnes 
byw wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol; neu

 – os nad yw’r ymddiriedolwyr wedi datgelu yn y datganiadau 
ariannol unrhyw ansicrwydd o bwys a ganfuwyd a allai 
fwrw amheuaeth sylweddol dros allu’r grŵp neu’r rhiant-
gwmni elusennol i barhau i fabwysiadu’r sail cyfrifyddu 
busnes byw am gyfnod o ddeuddeng mis o leiaf o’r dyddiad 
pryd yr awdurdodir cyhoeddi’r datganiadau ariannol.

Gwybodaeth arall

Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am yr wybodaeth arall. Mae’r 
wybodaeth arall yn cynnwys yr wybodaeth sydd wedi’i chynnwys 
yn yr Adroddiad Blynyddol, ac eithrio’r datganiadau ariannol 
a’n hadroddiad ni fel archwilydd arnynt. Nid yw ein barn ar y 
datganiadau ariannol yn cynnwys yr wybodaeth arall ac nid 
ydym yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd ar hynny, ac 
eithrio i’r graddau y gwnaed hynny’n benodol fel arall yn ein 
hadroddiad. Yng nghyswllt ein harchwiliad o’r datganiadau 
ariannol, ein cyfrifoldeb ni yw darllen yr wybodaeth arall a, 
drwy wneud hynny, ystyried a oes anghysondeb o bwys rhwng 
yr wybodaeth arall a’r datganiadau ariannol neu’r wybodaeth 
rydym ni wedi’i chael yn yr archwiliad, neu a yw’n ymddangos 
bod camddatganiad o bwys yn yr wybodaeth arall. Os byddwn 
yn canfod anghysonderau o bwys neu gamddatganiadau o 
bwys tybiedig, mae’n ofynnol i ni bennu a oes camddatganiad 
o bwys yn y datganiadau ariannol neu gamddatganiad o bwys 
o’r wybodaeth arall. Ar sail y gwaith rydym wedi’i wneud, os 
byddwn yn dod i’r casgliad bod camddatganiad o bwys o’r 
wybodaeth arall hon, mae’n rhaid i ni adrodd ar y ffaith honno.

Nid oes gennym ddim i’w adrodd i’r perwyl hwn.

Barn ar faterion eraill a bennir gan Ddeddf 
Cwmnïau 2006

Yn ein barn ni, ar sail y gwaith a wnaed wrth gynnal yr archwiliad:

 – mae’r wybodaeth yn yr Adroddiad Strategol ac yn 
Adroddiad y Cyfarwyddwyr, a baratowyd at ddibenion 
cyfraith cwmnïau, sydd wedi cael eu cynnwys yn 
Adroddiad yr Ymddiriedolwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol 
y mae’r datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi ar 
ei chyfer, yn gydnaws â’r datganiadau ariannol..

 – mae’r Adroddiad Strategol ac Adroddiad y Cyfarwyddwyr 
sydd wedi’u cynnwys yn Adroddiad yr Ymddiriedolwyr, wedi 
cael eu paratoi yn unol â’r gofynion cyfreithiol perthnasol.
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Materion y mae’n ofynnol i ni adrodd arnynt 
o dan Ddeddf Cwmnïau 2006

Yng ngoleuni ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth o’r 
grŵp a’r rhiant-gwmni elusennol a'i amgylchedd a 
gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid ydym wedi dod o hyd 
i unrhyw gamddatganiadau o bwys yn yr Adroddiad 
Strategol nac yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr sydd 
wedi’u cynnwys yn Adroddiad yr Ymddiriedolwyr.

Materion y mae’n ofynnol i ni adrodd arnynt 
drwy eithriad

Nid oes gennym ddim i adrodd yn ei gylch yng nghyswllt 
y materion canlynol lle mae’n ofynnol i ni, o dan Ddeddf 
Cwmnïau 2006, roi gwybod i chi os ydym yn credu:

 – nad yw’r rhiant-gwmni elusennol wedi bod yn 
cadw cofnodion cyfrifyddu digonol; neu

 – nad oes ffurflenni perthnasol i’n harchwiliad wedi cael eu 
cyflwyno gan ganghennau nad ydym wedi ymweld â nhw; neu

 – nad yw datganiadau ariannol y rhiant-gwmni elusennol 
yn cyd-fynd â’r ffurflenni a’r cofnodion cyfrifyddu; neu

 –  nad yw rhai o daliadau’r ymddiriedolwyr, a nodir 
yn y gyfraith, wedi cael eu datgelu; neu

 –  nad ydym wedi cael yr holl wybodaeth ac esboniadau 
sydd eu hangen arnom ar gyfer ein harchwiliad.

Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr dros y 
datganiadau ariannol

Fel yr esboniwyd yn fanylach yn Natganiad Cyfrifoldebau’r 
Ymddiriedolwyr ar dudalen 38, mae’r ymddiriedolwyr (sydd 
hefyd yn gyfarwyddwyr ar y cwmni elusennol at ddibenion 
cyfraith cwmnïau) yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau 
ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir 
a theg, ac am y rheolaeth fewnol sy’n angenrheidiol ym 
marn yr ymddiriedolwyr er mwyn gallu paratoi datganiadau 
ariannol sydd ddim yn cynnwys camddatganiadau o 
bwys, boed o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r ymddiriedolwyr 
yn gyfrifol am asesu gallu’r grŵp a’r rhiant-gwmni elusennol 
i barhau fel busnes byw, gan ddatgelu, fel bo’n berthnasol, 
faterion sy’n gysylltiedig â busnes byw a defnyddio sail 
cyfrifyddu busnes byw oni fo’r ymddiriedolwyr un ai’n 
bwriadu diddymu’r grŵp neu’r rhiant-gwmni elusennol 
neu roi'r gorau i weithredu, neu nad oes ganddynt 
unrhyw opsiwn realistig arall heblaw am hynny.

Cyfrifoldebau’r Archwilydd dros archwilio’r 
datganiadau ariannol

Ein hamcanion ni yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a 
yw’r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn rhydd o 
gamddatganiadau o bwys, boed y rheini wedi’u gwneud 
drwy dwyll neu gamgymeriad, a rhoi ein barn ni ar ffurf 
adroddiad yr archwilydd. 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 dod o 
hyd i gamddatganiad o bwys pan fydd yn bodoli.

Mae camddatganiadau’n gallu codi o dwyll neu 
gamgymeriadau ac ystyrir eu bod yn rhai o bwys os, yn 
unigol neu gyda’i gilydd, y byddai’n rhesymol disgwyl 
iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd 
defnyddwyr a wneir ar sail y datganiadau ariannol hyn.

Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau dros archwilio’r 
datganiadau ariannol ar gael ar wefan y Cyngor Adrodd 
Ariannol yn: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r 
disgrifiad hwn yn rhan o’n hadroddiad fel archwilydd.

Defnyddio ein hadroddiad

Caiff yr adroddiad hwn ei wneud ar gyfer aelodau’r cwmni 
elusennol yn unig, fel corff, yn unol â Phennod 3, Rhan 16 
o Ddeddf Cwmnïau 2006. Cyflawnwyd ein gwaith archwilio 
er mwyn i ni allu datgan wrth aelodau’r cwmni elusennol y 
materion hynny y mae’n ofynnol i ni eu datgan wrthynt mewn 
adroddiad archwilydd, ac i ddim pwrpas arall. I'r graddau 
mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac 
yn ysgwyddo cyfrifoldeb, ac eithrio i'r cwmni elusennol ac 
aelodau'r cwmni elusennol fel corff, am ein gwaith archwilio, 
am yr adroddiad hwn, nac am y farn a luniwyd gennym.

Steve Maslin 
 
Uwch-archwilydd Statudol 
ar ran ac yn enw 
Grant Thornton UK LLP 
Archwilydd Statudol 
Cyfrifwyr Siartredig

Llundain

Dyddiad: 29 Gorffennaf 2019
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DATGANIAD GWEITHGAREDDAU ARIANNOL CYFUNOL

Datganiad gweithgareddau ariannol cyfunol
(yn cynnwys y cyfrif incwm a gwariant) 

Cronfeydd 
anghyfyngedig

Cronfeydd cyfyngedig
Cyfanswm 
cronfeydd 

2019 
Diben 

penodol Gwaddol 

Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000 

Incwm a gwaddolion 3 

Incwm o roddion a chymynroddion 12,556 4,408 - 16,964 

Incwm o weithgareddau masnachu 15,779 - - 15,779 

Incwm o fuddsoddiad 1,025 92 - 1,117 

Incwm o weithgareddau elusennol

Y dechrau gorau mewn bywyd 26,538 507 - 27,045 

Gwasanaethau i blant anabl 33,352 - - 33,352 

Gwasanaethau iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu 19,034 - - 19,034 

Cartref diogel a sefydlog 35,812 756 - 36,568 

Ymgyrchu a pholisïau cyhoeddus - - - - 

114,736 1,263 - 115,999 

Incwm arall

Enillion net wrth waredu asedau sefydlog 926 - - 926 

Credyd cyllido pensiwn  6 51 - - 51 

Cyfanswm incwm a gwaddolion 145,073 5,763 - 150,836 

Gwariant 4,5

Gwariant ar godi arian

Rhoddion a chymynroddion 7,694 - - 7,694 

Masnachu 16,448 - - 16,448 

Costau rheoli buddsoddiadau 34 - - 34 

24,176 - - 24,176 

Gwariant ar weithgareddau elusennol

Y dechrau gorau mewn bywyd 26,523 888 - 27,411

Gwasanaethau i blant anabl 34,518 452 - 34,970 

Gwasanaethau iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu 21,246 2,687 - 23,933 

Cartref diogel a sefydlog 36,658 1,477 - 38,135

Ymgyrchu a pholisïau cyhoeddus 664 - - 664 

119,609 5,504 - 125,113 

Gwariant arall

Ffi cyllido pensiwn 6 - - - - 

Cyfanswm gwariant 143,785 5,504 - 149,289 

(Colledion)/Enillion net ar fuddsoddiadau 9 5,229 - 467 5,696

Incwm net ar gyfer y flwyddyn cyn trosglwyddiadau  6,517 259 467 7,243

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd 14 (81) 81 - - 

Incwm net ar gyfer y flwyddyn 

cyn enillion a cholledion cydnabyddedig eraill 6,436 340 467 7,243

(Colledion)/Enillion cydnabyddedig eraill

Enillion/(Colledion) actiwaraidd ar 
rwymedigaethau pensiwn 

6 (5,104) - - (5,104)

Symudiadau net mewn cronfeydd 1,332 340 467 2,139

Cronfeydd wedi’u dwyn ymlaen 14 65,032 3,976 9,767 78,775 

Cronfeydd wedi’u cario ymlaen 14 66,364 4,316 10,234 80,914



Mae’r holl weithgareddau’n deillio o weithrediadau 
sy’n parhau. Gwarged y flwyddyn, gan gynnwys 
enillion wedi’u gwireddu a rhai heb eu gwireddu 
o £5,696,000 at ddibenion y Ddeddf Cwmnïau, 
oedd £6,797,000 (gwarged o £4,729,000 yn 
2018, gan gynnwys enillion wedi’u gwireddu 
a rhai heb eu gwireddu o £2,174,000).
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Datganiad gweithgareddau ariannol cyfunol (parhad)
(yn cynnwys y cyfrif incwm a gwariant) 

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL ACTIVITIES

Cronfeydd 
anghyfyngedig

Cronfeydd cyfyngedig Cyfanswm 
cronfeydd 

2019 
Diben 

penodol Gwaddol 

£’000 £’000 £’000 £’000 

11,624 2,979 - 14,603 

14,587 - - 14,587 

982 83 - 1,065 

29,019 497 - 29,516 

33,686 - - 33,686 

21,318 - - 21,318 

34,551 758 - 35,309 

1 - - 1 

118,575 1,255 - 119,830 

1,256 - - 1,256 

- - - - 

147,024 4,317 - 151,341 

6,185 - - 6,185 

15,417 - - 15,417 

44 - - 44 

21,646 - - 21,646 

29,085 1,023 - 30,108 

34,455 512 - 34,967 

21,963 2,098 - 24,061 

35,521 1,640 - 37,161 

592 - - 592 

121,616 5,273 - 126,889 

282 - - 282 

143,544 5,273 - 148,817 

2,210 - (36) 2,174 

5,690 (956) (36) 4,698 

(84) 84 - - 

5,606 (872) (36) 4,698 

6,837 - - 6,837 

12,443 (872) (36) 11,535 

52,589 4,848 9,803 67,240 

65,032 3,976 9,767 78,775 
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DATGANIAD GWEITHGAREDDAU ARIANNOL CYFUNOL

Cronfeydd 
anghyfyngedig

Cronfeydd cyfyngedig
Cyfanswm 
cronfeydd 

2019 
Diben 

penodol Gwaddol 

Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000 

Datganiad gweithgareddau ariannol elusennol
(yn cynnwys y cyfrif incwm a gwariant) 

Incwm a gwaddolion 3 

Incwm o roddion a chymynroddion 17,598 4,408 - 22,006 

Incwm o fuddsoddiad 782 - - 782 

Incwm o weithgareddau elusennol

Y dechrau gorau mewn bywyd 21,569 507 - 22,076 

Gwasanaethau i blant anabl 31,661 - - 31,661 

Gwasanaethau iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu 14,534 - - 14,534 

Cartref diogel a sefydlog 40,085 756 - 40,841 

Ymgyrchu a pholisïau cyhoeddus 150 - - 150 

107,999 1,263 - 109,262 

Incwm arall

Enillion net wrth waredu asedau sefydlog 926 - - 926 

Credyd cyllido pensiwn  6 51 - - 51 

Cyfanswm incwm a gwaddolion 127,356 5,671 - 133,027 

Gwariant 4,5

Gwariant ar godi arian

Rhoddion a chymynroddion 7,839 - - 7,839 

Costau rheoli buddsoddiadau 34 - - 34 

7,873 - - 7,873 

Gwariant ar weithgareddau elusennol

Y dechrau gorau mewn bywyd 26,235 859 - 27,094 

Gwasanaethau i blant anabl 34,916 434 - 35,350 

Gwasanaethau iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu 21,309 2,660 - 23,969 

Cartref diogel a sefydlog 36,886 1,459 - 38,345 

Ymgyrchu a pholisïau cyhoeddus 668 - - 668 

120,014 5,412 - 125,426 

Gwariant arall

Ffi cyllido pensiwn 6 - - - - 

Cyfanswm gwariant 127,887 5,412 - 133,299 

Enillion net ar fuddsoddiadau 9 5,219 - - 5,219 

Incwm net ar gyfer y flwyddyn cyn trosglwyddiadau 4,688 259 - 4,947 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd 15 (81) 81 - - 

Incwm net ar gyfer y flwyddyn 

cyn enillion a cholledion cydnabyddedig eraill 4,607 340 - 4,947 

(Colledion)/Enillion cydnabyddedig eraill

Enillion/(Colledion) actiwaraidd ar rwymedigaethau 
pensiwn 

6 (5,104) - - (5,104)

Symudiadau net mewn cronfeydd (497) 340 - (157)

Cronfeydd wedi’u dwyn ymlaen 15 62,263 3,976 - 66,239 

Cronfeydd wedi’u cario ymlaen 15 61,766 4,316 - 66,082 



Mae’r holl weithgareddau’n deillio o weithrediadau 
Gwarged y flwyddyn, gan gynnwys enillion 
wedi’u gwireddu a rhai heb eu gwireddu o 
£5,219,000 at ddibenion y Ddeddf Cwmnïau, 
oedd £4,947,000 (gwarged o £2,580,000 yn 
2018, gan gynnwys enillion wedi’u gwireddu 
a rhai heb eu gwireddu o £2,210,000).
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Datganiad gweithgareddau ariannol elusennol (parhad)
(yn cynnwys y cyfrif incwm a gwariant) 

Cronfeydd 
anghyfyngedig

Cronfeydd cyfyngedig Cyfanswm 
cronfeydd 

2019 
Diben 

penodol Gwaddol 

£’000 £’000 £’000 £’000 

DATGANIADAU ARIANNOL AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2019

12,551 2,979 - 15,530 

758 - - 758 

30,732 497 - 31,229 

38,257 - - 38,257 

10,921 - - 10,921 

35,033 758 - 35,791 

92 - - 92 

115,035 1,255 - 116,290 

1,256 - - 1,256 

- - - - 

129,600 4,234 - 133,834 

6,069 - - 6,069 

44 - - 44 

6,113 - - 6,113 

29,063 994 - 30,057 

34,605 497 - 35,102 

22,012 2,075 - 24,087 

35,606 1,624 - 37,230 

593 - - 593 

121,879 5,190 - 127,069 

282 - - 282 

128,274 5,190 - 133,464 

2,210 - - 2,210 

3,536 (956) - 2,580 

(84) 84 - - 

3,452 (872) - 2,580 

6,837 - - 6,837 

10,289 (872) - 9,417 

51,974 4,848 - 56,822 

62,263 3,976 - 66,239 
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DATGANIADAU ARIANNOL AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2019 
Y FANTOLEN

Y Fantolen 
Ar 31 Mawrth 2019

Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000 

Asedau sefydlog

Asedau diriaethol 7 16,990 15,559 16,990 15,559 

Asedau sefydlog anniriaethol 8 649 42 649 42 

Buddsoddiadau 9 52,089 46,393 41,609 36,390 

69,728 61,994 59,248 51,991 

Asedau cyfredol

Dyledwyr 10 25,818 24,782 17,241 17,673 

Adneuon rhybudd 7,809 12,296 7,725 12,177 

Arian 841 409 316 284 

34,468 37,487 25,282 30,134 

Credydwyr: y symiau’n ddyledus 

o fewn blwyddyn 11 (20,992) (18,532) (16,158) (13,712)

Asedau cyfredol net 13,476 18,955 9,124 16,422 

Cyfanswm yr asedau llai'r rhwymedigaethau 
cyfredol 83,204 80,949 68,372 68,413 

Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau 12 (2,290) (2,041) (2,290) (2,041)

Asedau net heb gynnwys rhwymedigaethau 
pensiwn 80,914 78,908 66,082 66,372 

Rhwymedigaethau pensiwn 6 - (133) - (133)

Asedau net yn cynnwys rhwymedigaethau pensiwn 80,914 78,775 66,082 66,239 

Cronfeydd

Cronfeydd anghyfyngedig:

Cronfeydd dynodedig 10,234 9,767 - - 

Cronfa gyffredinol 4,316 3,976 4,316 3,976 

Cyfanswm cronfeydd cyfyngedig 14,550 13,743 4,316 3,976 

Cronfeydd anghyfyngedig:

Cronfeydd dynodedig 38,180 37,309 38,180 37,309 

Cronfa gyffredinol 14, 15 8,298 11,749 3,700 8,980 

Cronfa ailbrisio 19,886 16,107 19,886 16,107 

Cyfanswm y gronfa gyffredinol a’r gronfa ailbrisio 28,184 27,856 23,586 25,087 

Cronfa bensiwn 6 - (133) - (133)

Mae’r nodiadau ar dudalennau 48-71 yn rhan o’r datganiadau ariannol hyn.

Cafodd y cyfrifon hyn eu cymeradwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ar 29 Gorffennaf 2019, a’u llofnodi ar ei ran.   
 

 

Sarika Patel Richard Cryer

Rhif y cwmni  04764232     
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Datganiadau llif arian cyfunol  
Ar 31 Mawrth 2019

Cysoni’r gwariant net â’r all-lif arian clir o weithgareddau gweithredu

Dadansoddiad o arian parod a’r hyn sy'n cyfateb i arian parod

All-lif arian clir o weithgareddau gweithredu (isod) (2,990) (8,390) (3,020) (8,049)

Llif arian o/(i) weithgareddau buddsoddi

Llog a dderbyniwyd 3 117 49 116 45 

Difidendau a dderbyniwyd 3 634 653 300 350 

Incwm rhent o eiddo buddsoddi 3 366 363 366 363 

Enillion wrth werthu asedau sefydlog diriaethol 1,022 4,765 1,022 4,765 

Prynu asedau sefydlog diriaethol 7 (2,524) (678) (2,524) (678)

Prynu asedau sefydlog anniriaethol 8 (680) (48) (680) (48)

Enillion wrth werthu buddsoddiadau 9 5,180 2,063 5,180 2,063 

Prynu buddsoddiadau 9 (5,180) (1,120) (5,180) (1,120)

Llif arian clir (i)/o weithgareddau buddsoddi (1,065) 6,047 (1,400) 5,740 

Newid mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i 
arian parod 

(4,055) (2,343) (4,420) (2,309)

Arian parod a’r hyn sy'n cyfateb i arian parod ar 1 
Ebrill 

12,705 15,048 12,461 14,770 

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar 31 
Mawrth 

8,650 12,705 8,041 12,461 

Incwm net am y flwyddyn 
(yn unol â’r datganiad gweithgareddau ariannol)

7,243 4,698 4,947 2,580 

Addasiadau ar gyfer:

Taliadau dibrisiant 7, 8 1,070 1,620 1,070 1,620 

(Enillion) net ar asedau buddsoddi (5,696) (2,174) (5,219) (2,210)

Incwm o fuddsoddiad 3 (1,117) (1,065) (782) (758)

(Enillion) net wrth waredu asedau sefydlog diriaethol (926) (1,256) (926) (1,256)

Cost gwasanaeth cyfredol ar gyfer pensiwn a chostau 
gweinyddu 

6 3,664 979 3,664 979 

Ffi/(Credyd) cyllido pensiwn 6 (51) 282 (51) 282 

Cyfraniadau pensiwn y cyflogwr 6 (8,850) (9,139) (8,850) (9,139)

(Cynnydd)/gostyngiad mewn dyledwyr (1,036) (112) 432 1,192 

Cynnydd/(gostyngiad) mewn credydwyr 2,460 (2,215) 2,446 (1,331)

Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaeth ar gyfer 
rhwymedigaethau 

12 249 (8) 249 (8)

All-lif arian clir o weithgareddau gweithredu s (2,990) (8,390) (3,020) (8,049)

Arian mewn llaw 841 409 316 284 

Adneuon rhybudd (llai na 3 mis) 7,809 12,296 7,725 12,177 

Cyfanswm arian parod a’r hyn sy'n cyfateb i arian 
parod 8,650 12,705 8,041 12,461 

DATGANIADAU LLIF ARIAN CYFUNOL 

Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000 



1. Sail paratoi

Mae datganiadau ariannol yr elusen, sy’n endid budd 
cyhoeddus o dan FRS 102, wedi cael eu paratoi o dan 
y confensiwn cost hanesyddol, fel y mae wedi’i addasu 
drwy gynnwys buddsoddiadau ar eu gwerth marchnadol, 
yn unol â’r Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y 
Deyrnas Unedig ac yng Ngweriniaeth Iwerddon (FRS 102), 
Prosesau Cyfrifyddu ac Adrodd Elusennau: Datganiad 
o’r Arfer a Argymhellir sy’n berthnasol i elusennau sy’n 
paratoi eu cyfrifon yn unol â’r Safon Adrodd Ariannol sy’n 
berthnasol yn y Deyrnas Unedig ac yng Ngweriniaeth 
Iwerddon (FRS 102) (Y Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ar 
gyfer Elusennau (FRS 102)) a Deddf Elusennau 2011.

Busnes byw

Ar ôl adolygu rhagolygon ac amcanestyniadau’r grŵp, mae 
gan y cyfarwyddwyr ddisgwyliad rhesymol bod gan yr elusen 
ddigon o adnoddau i barhau i weithredu yn y dyfodol agos 
(foreseeable future). Felly, mae’r elusen yn dal i fabwysiadu’r 
sail busnes byw wrth baratoi ei datganiadau ariannol.

2. Polisïau cyfrifyddu

Mae’r datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi o dan y 
confensiwn cost hanesyddol, fel y mae wedi’i addasu drwy 
ailbrisio buddsoddiadau, yn unol â’r Datganiad o'r Arfer 
a Argymhellir (SORP), “Prosesau Cyfrifyddu ac Adrodd 
Elusennau” (SORP, 2018), Safon Adrodd Ariannol 102 a 
Deddf Cwmnïau 2006. Disgrifir isod y polisïau cyfrifyddu 
penodol sydd wedi cael eu mabwysiadu gan y Cyngor:

Sail cyfuno

Mae canlyniadau is-gwmnïau'n cael eu cyfuno fesul llinell, 
ac mae caffaeliadau yn cael eu cynnwys ar sail gwerth teg ar 
y dyddiad caffael. Mae’r datganiad gweithgareddau ariannol 
(SOFA) a’r fantolen yn cyfuno datganiadau ariannol yr elusen a’r 
is-gwmnïau sy’n eiddo’n llwyr iddi – Action for Children Services 
Limited, Action for Children Developments Limited ac Action 
for Children Trading Limited. Ar sail natur yr ymddiriedolaethau, 
sy’n rhannu trefniadau rheoli a rheolaeth fewnol â Gweithredu 
dros Blant a lle mai Gweithredu dros Blant yw eu hunig 
ymddiriedolwr, mae dwy elusen gysylltiedig – National Children’s 
Home ac Ymddiriedolaeth Nicholas Galperin – hefyd yn cael 
eu trin fel is-gwmnïau a’u cyfuno yng nghyfrifon y grŵp.

Incwm

Mae’r holl adnoddau i’w derbyn wedi cael eu cynnwys yn y 
datganiad gweithgareddau ariannol pan fo gan yr elusen hawl 
gyfreithiol i’r incwm, pan fo’n debygol iawn y bydd yr incwm yn 
cael ei dderbyn, a phan fo’n bosib mesur y swm gyda chywirdeb 
rhesymol. Mae’r elusen yn cael yr hawl o ran cymynroddion 
pan fydd yn cael gwybod ei bod ar fin derbyn arian, nen pan 
fydd yn derbyn y gymynrodd – pa bynnag un yw’r cynharaf.

Mae adnoddau i’w derbyn yn sgil gweithgareddau elusennol, 
gan gynnwys grantiau cyfalaf, yn cael eu cynnwys yn y datganiad 
gweithgareddau ariannol pan fyddant yn dderbyniadwy. Mae 
swm llawn y grantiau cyfalaf yn cael ei nodi ar y datganiad 
gweithgareddau ariannol pan fydd yn dderbyniadwy. Pan 
fydd arian yn cael ei dderbyn ar gyfer gwaith o dan gontract 
a fydd yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, 
bydd yr arian yn cael ei drin fel incwm gohiriedig os bydd y 
corff cyllido’n cytuno. Pan nad oes cytundeb o’r fath, bydd 
yr arian yn cael ei gynnwys yn yr adran credydwyr eraill.

Mae rhoddion ac anrhegion a dderbynnir mewn swyddfeydd 
a phrosiectau yn ystod y flwyddyn yn cael eu cofnodi ar eu 
gwerth gros, neu ar sail amcangyfrif o’u gwerth. Ond mae’r 
enillion wrth werthu anrhegion, a gafwyd fel rhodd i gael eu 
hailwerthu, yn cael eu cynnwys ar y pris gwerthu. Mae’r holl 
adnoddau eraill i’w derbyn yn cynnwys ffioedd a gwariant 
wrth gael eu cofnodi, p’un ai a ydynt wedi cael eu codi gan yr 
elusen neu gan ei hasiantau, ac eithrio ar gyfer digwyddiadau 
codi arian bach sydd ddim o dan reolaeth uniongyrchol 
Gweithredu dros Blant, lle dydy’r arian sy’n cael ei ad-dalu 
a’i gofnodi ddim yn cynnwys treuliau uniongyrchol.

Nid oes unrhyw symiau wedi’u cynnwys yn y datganiadau 
ariannol ar gyfer gwasanaethau a roddir gan wirfoddolwyr.

Gwariant

Mae gwariant ar weithgareddau elusennol yn cynnwys 
costau gweithredu gwaith cymdeithasol, ynghyd â 
chostau hysbysu ac addysgu’r cyhoedd am y gwaith, a 
chost gwasanaethau gweinyddu, rheoli a chefnogi eraill 
sy’n hanfodol er mwyn cyflawni’r gwaith yn broffesiynol 
ac yn gymwys. Pan fydd trefniadau’n bodoli i sefydliadau 
partner gyflawni gwaith, mae cost hyn yn cael ei chynnwys 
yn y gweithgaredd perthnasol. Pan fydd gwasanaethau 
canolog yn cefnogi gwaith codi arian a gwaith elusennol 
uniongyrchol, bydd eu costau’n cael eu neilltuo ar sail cyfrif 
pennau sy’n adlewyrchu’r defnydd o’r gwasanaethau hynny.
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Costau llywodraethu

Mae costau llywodraethu’n cynrychioli cyflogau, gwariant 
uniongyrchol a chostau gorbenion yr adran adnoddau 
corfforaethol, yn ogystal â chostau archwilio mewnol ac 
allanol. Mae’r adran adnoddau corfforaethol yn ymwneud 
â’r broses o gydymffurfio â’r gofynion cyfansoddiadol 
a statudol wrth weithredu cwmni elusennol.

Penderfyniadau ac amcangyfrifon cyfrifyddu 
sylweddol: buddion ymddeol

Mae Gweithredu dros Blant yn cyfrannu at amrywiaeth o 
drefniadau pensiwn ar ran ei staff. Daw’r rhan fwyaf o’r buddion 
o Gronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant, sy’n cynnwys nifer 
o adrannau, gan gynnwys elfennau buddion wedi’u diffinio a 
chyfraniadau wedi’u diffinio.

Mae costau darparu pensiynau â buddion wedi’u diffinio yn cael 
eu trin yn unol ag FRS102. Mae’r elfennau canlynol yn cael eu 
nodi yn y datganiad gweithgareddau ariannol: cost gwasanaeth 
darpariaeth bensiwn sy’n ymwneud â’r cyfnod, ynghyd â chostau 
unrhyw fuddion sy’n gysylltiedig â gwasanaeth blaenorol (yn 
cael eu neilltuo i gostau staff); cost cyllido’r pensiwn, sydd yr 
un fath â’r cynnydd yng ngwerth presennol rhwymedigaethau’r 
gronfa bensiwn ar ddiwedd y flwyddyn flaenorol, llai credyd sy’n 
gyfystyr ag enillion disgwyliedig hirdymor y gronfa bensiwn 
ar asedau; a’r enillion neu’r colledion actiwaraidd ar asedau a 
rhwymedigaethau’r gronfa bensiwn (yn cael eu neilltuo i enillion 
a cholledion cydnabyddedig eraill). Mae’r gwahaniaeth rhwng 
gwerth marchnadol asedau’r gronfa bensiwn a gwerth presennol 
rhwymedigaethau cronedig y pensiwn yn ymddangos fel ased 
neu rwymedigaeth ar y fantolen, ond fydd ased ddim yn cael ei 
gydnabod oni bai mai dim ond yr Elusen sydd â’r hawl i bennu’r 
defnydd o’r gwarged o asedau dros rwymedigaethau.

Mae costau pensiwn ar gyfer rhan cyfraniadau wedi’u diffinio y 
Gronfa yn cael eu nodi yn y cyfrifon ar sail gronnus yn y cyfnod 
pan maent yn codi.

Mae Gweithredu dros Blant hefyd yn cyfrannu at gynlluniau 
pensiwn y GIG, llywodraeth leol ac athrawon ar gyfer nifer 
o’i weithwyr. Mae’r holl gostau hynny wedi’u cynnwys yn y 
datganiad gweithgareddau ariannol ar sail gronnus wrth iddynt 
godi.

Lesoedd

Mae rhenti o dan lesoedd gweithredol yn cael eu nodi yn y 
datganiad gweithgareddau ariannol dros gyfnod y les ar sail linol.

Treth ar Werth

Gan fod rhai o weithgareddau Gweithredu dros Blant yn cael 
eu categoreiddio’n weithgareddau sydd ddim yn ymwneud 
â busnes neu’n weithgareddau wedi’u heithrio at ddibenion 
TAW, ni all Gweithredu dros Blant hawlio’n ôl yr holl Dreth 
ar Werth mae’n ei thalu ar gostau gweithredu. Felly mae’r 
gwariant a nodir yn y datganiadau ariannol hyn yn cynnwys 
y Dreth ar Werth a dalwyd ac nad oes modd ei hawlio’n ôl.

Cronfeydd

Ystyr cronfeydd cyffredinol yw cronfeydd anghyfyngedig 
sydd ar gael i’w defnyddio yn ôl disgresiwn Bwrdd yr 
Ymddiriedolwyr er mwyn hyrwyddo amcanion cyffredinol yr 
elusen, ac sydd heb gael eu dynodi at ddibenion penodol.

Mae’r gronfa ailbrisio yn cynnwys y gwahaniaeth rhwng 
cost hanesyddol buddsoddiadau asedau sefydlog a 
swm yr ailbrisiad sydd wedi’i gynnwys yn y fantolen.

Mae cronfeydd dynodedig yn cynnwys cronfeydd 
anghyfyngedig sydd wedi cael eu rhoi i’r naill ochr gan 
Fwrdd yr Ymddiriedolwyr at ddibenion penodol. Mae nod a 
defnydd pob cronfa ddynodedig wedi’i nodi yn adroddiad 
blynyddol Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ac yn y nodiadau ar 
y datganiadau ariannol. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 
adolygu lefelau'r cronfeydd dynodedig yn rheolaidd er mwyn 
sicrhau eu bod yn ddigonol i gyflawni’r dibenion y cawsant 
eu sefydlu ar eu cyfer, a bod unrhyw warged neu ddiffyg 
yn cael ei drosglwyddo i neu o gronfeydd cyffredinol.

Mae cronfeydd cyfyngedig yn cynnwys arian y dylid ei 
ddefnyddio yn unol â chyfyngiadau penodol a bennwyd 
gan roddwyr, neu sydd wedi cael ei godi gan yr elusen at 
ddibenion penodol. Mae’r gost o weinyddu'r cronfeydd 
hynny’n cael ei nodi yn erbyn y gronfa benodol.

Mae cronfeydd gwaddol yn cynrychioli’r asedau hynny y 
mae’n rhaid i’r elusen eu dal yn barhaol, ac maent yn cael 
eu buddsoddi er mwyn creu incwm i dalu am wariant, naill 
ai yn unol â’r gwaddol neu at ddibenion cyffredinol.
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Asedau sefydlog diriaethol 

Mae asedau diriaethol yn cael eu cofnodi ar sail eu cost neu, 
mewn achosion pan fydd Gweithredu dros Blant wedi cael 
asedau diriaethol yn rhodd neu drwy broses uno, ar sail prisiad 
y farchnad agored pan wnaed y rhodd neu'r broses uno. Mae 
asedau sydd wrthi’n cael eu hadeiladu yn cael eu trosglwyddo i’r 
categori asedau perthnasol, a’u dibrisio ar ôl i’r gwaith ymarferol 
gael ei gwblhau. Y trothwy ar gyfer cyfalafu yw £1,000.

Caiff dibrisiant ei godi ar y sail ganlynol: yn achos 
adeiladau rhydd-ddaliadol mae’r gost o gaffael adeiladau, 
ynghyd ag unrhyw gostau addasu sy’n ychwanegu 
gwerth at yr eiddo, yn cael eu cyfalafu a’i dibrisio dros 
yr oes ddefnyddiol a amcangyfrifir ar gyfer yr eiddo. Ni 
ddarperir dibrisiant ar gyfer tir rhydd-ddaliadol.

At ddibenion dibrisiant, mae adeiladau â lesddaliad 
o 999 o flynyddoedd yn cael eu trin fel petaent yn 
adeiladau rhydd-ddaliadol. Fel arfer, bydd gwariant 
cyfalaf ar adeiladau lesddaliadol eraill yn cael ei ystyried 
yn gost dibrisiant, ac felly’n cael ei ddiddymu dros yr 
oes ddefnyddiol a amcangyfrifir (gweler isod).

Mae asedau diriaethol eraill yn cael eu dibrisio ar sail linol 
dros eu hoes ddefnyddiol, a amcangyfrifir fel a ganlyn: 

Pan ystyrir bod oes ddefnyddiol ddisgwyliedig asedau unigol yn 
llai na’r cyfnodau hyn, defnyddir cyfnodau byrrach.

Asedau sefydlog anniriaethol

Mae asedau sefydlog anniriaethol yn cael eu nodi ar y fantolen ar 
sail eu cost, llai dibrisiant sydd wedi cronni ac unrhyw golledion 
yn sgil amhariadau.

Mae cost prynu brandiau yn cael ei chyfalafu fel ased sefydlog 
anniriaethol, a’i hamorteiddio ar sail linol dros oes ddefnyddiol 
ddisgwyliedig o saith mlynedd. Mae ewyllys da wrth gaffael 
busnes yn cael ei gyfalafu fel ased sefydlog anniriaethol, a’i 
amorteiddio ar sail linol dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig o 

saith mlynedd.

Gwneir adolygiadau amhariad pan fydd digwyddiadau 
a newidiadau mewn amgylchiadau'n awgrymu achos 
posib o amhariad. Os gwelir bod gwerth cario ymlaen 
unrhyw ased yn uwch o lawer na’i fudd i gynhyrchu 
refeniw yn y dyfodol, caiff ei ostwng yn unol â hynny.

Buddsoddiadau

Mae gan Gweithredu dros Blant fuddsoddiadau er mwyn 
cynhyrchu incwm i gefnogi gweithgareddau elusennol 
dros gyfnod hir, a darparu asedau i fodloni anghenion 
cronfeydd wrth gefn a nodwyd yn y polisi cronfeydd 
wrth gefn. Mae buddsoddiadau'n cael eu datgan ar sail 
prisiau diweddaraf y farchnad ar ddyddiad y fantolen, 
oni bai fod tystiolaeth o werth teg gwahanol.

Caiff eiddo buddsoddi ei ailbrisio ar ddiwedd pob blwyddyn 
ar sail ei werth ar y farchnad agored. Mae’r prisiadau wedi 
cael eu paratoi gan gwmnïau allanol o syrfewyr siartredig.

Mae enillion neu golledion yn ystod y flwyddyn yn cael 
eu datgelu yn y datganiad gweithgareddau ariannol 
cyfunol yn yr adran enillion a cholledion cydnabyddedig 
eraill yn ystod y flwyddyn, ac yn nodyn 7.

Arian parod cyfatebol

Mae arian parod cyfatebol yn cael ei gynrychioli gan falansau 
arian a gedwir am gyfnod byr.

Dyledwyr 

Mae dyledwyr masnach a dyledwyr eraill yn cael eu cydnabod 
yn swm y setliad. Mae rhagdaliadau’n cael eu prisio ar sail y swm 
a ragdalwyd, ar ôl tynnu unrhyw ddisgowntiau masnach sy’n 
ddyledus. 

Credydwyr a darpariaethau

Mae credydwyr a darpariaethau’n cael eu cydnabod pan 
fydd gan yr elusen rwymedigaeth ar hyn o bryd sy’n deillio 
o ddigwyddiad blaenorol a fydd yn debygol o arwain at 
drosglwyddo arian i drydydd parti, a phan fydd modd mesur 
neu amcangyfrifo’n ddibynadwy y swm sy'n ddyledus er 
mwyn setlo’r rhwymedigaeth. Fel arfer, mae credydwyr a 
darpariaethau’n cael eu cydnabod yn swm y setliad, ar ôl 
ystyried unrhyw ddisgowntiau masnach sy’n ddyledus.

FRS 102 Gwarged y Gronfa Bensiwn â Buddion wedi’u 
Diffinio 

Gan nad oes gan yr elusen hawl diamod i’r gwarged, 
dydy’r gwarged ym mhrisiad FRS 102 o’r Gronfa Bensiwn 
â Buddion wedi'u Diffinio ddim wedi cael ei gydnabod.

Asedau sydd wrthi’n 
cael eu hadeiladu Dim dibrisiant

Adeiladau rhydd-ddaliadol          50 mlynedd

Adeiladau lesddaliadol
10 mlynedd neu gyfnod 
y les os yw’n llai

Offer 4 blynedd

Meddalwedd cyfrifiadurol             4 4 blynedd

Meddalwedd 
cyfrifiadurol (mawr)             

5 mlynedd

Dodrefn a ffitiadau            5 mlynedd

Cerbydau modur            4-6 blynedd
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3. Incwm a gwaddolion

Mae adnoddau i’w derbyn yn sgil gweithgareddau elusennol yn cael eu dadansoddi ar draws prif weithgareddau Gweithredu 
dros Blant ar wyneb y datganiad gweithgareddau ariannol. Mae’r incwm hwn yn deillio’n bennaf o waith gydag awdurdodau 

Y derbyniadau at ddibenion penodol ar gyfer y Grŵp, a nodwyd uchod, yw £4,408,000 (£2,979,000 yn 2018).

Is-gwmnïau ac elusennau cysylltiedig

Mae Action for Children Services Limited, Action for Children Trading Limited ac Action for Children Developments 
Limited yn is-gwmnïau masnachu sy’n eiddo’n llwyr i Gweithredu dros Blant, yr elusen. Maent yn ymwneud â’r gwaith o 
ddarparu gwasanaethau addysgol a lles ar ran yr elusen, ac yn gwneud gweithgareddau masnachol a chodi arian. Mae’r 
holl elw’n mynd i’r elusen ar sail Rhodd Cymorth. Mae’r National Children's Home (NCH), yr elusen anghorfforedig, ac 
Ymddiriedolaeth Nicholas Galperin yn elusennau cysylltiedig sy’n rhannu rheolwyr ac ymddiriedolwyr cyffredin. 

Mae crynodeb o ganlyniadau’r flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 i’w weld isod:
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Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Notes £’000 £’000 £’000 £’000 

Rhoddion a chymynroddion

Rhoddion 12,908 11,140 17,950 12,067 

Cymynroddion 4,056 3,463 4,056 3,463 

16,964 14,603 22,006 15,530 

Is-gwmnïau masnachu      Elusennau cysylltiedig
Cyfanswm 

2019 
Cyfanswm 

2018 
Gwasanaethau Masnachu Datblygiadau  NCH 

Nicholas 
Galperin 

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Trosiant 63,528 99 15,559 - - 79,186 51,758 

Cost gwerthiannau (58,771) 101 (14,768) - - (73,438) (48,637)

Elw gros 4,757 200 791 - - 5,748 3,121 

Gweithgareddau 
elusennol 

- - - (213) (154) (367) (292)

Costau gweinyddu (13) (3) (980) - - (996) (741)

Gwarged/(Diffyg) ar 
weithgareddau arferol 
cyn incwm o fuddsoddiad

4,744 197 (189) (213) (154) 4,385 2,088 

Incwm o fuddsoddiad - - - 213 123 336 306 

Enillion/(colledion) net ar 
asedau buddsoddi

- - - 304 174 478 (36)

Gwarged/(diffyg) ar 
weithgareddau arferol 
cyn treth

4,744 197 (189) 304 143 5,199 2,358 

                                                                                                                                                         NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL



3. Incwm a gwaddolion (parhad)
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Mae asedau net yr is-gwmnïau a’r elusennau cysylltiedig wedi cael eu nodi isod

Is-gwmnïau masnachu      Elusennau cysylltiedig
Cyfanswm 

2019 
Cyfanswm 

20198
Gwasanaethau Masnachu  Datblygiadau NCH 

Nicholas 
Galperin 

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Asedau sefydlog - - - 6,662 3,817 10,479 10,003 

Asedau cyfredol 13,737 697 4,130 60 118 18,742 13,489 

Credydwyr (8,993) (500) (4,833) (60) (4) (14,390) (10,956)

Asedau net 4,744 197 (703) 6,662 3,931 14,831 12,536 

Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Notes £’000 £’000 £’000 £’000 

Buddsoddiadau ac incwm arall  

Cronfeydd y Bwrdd Cyllid Canolog 566 566 232 263 

Cronfeydd y Bwrdd Cyllid Canolog – Tramor 68 87 68 87 

Incwm llog 117 49 116 45 

Incwm o warannau 751 702 416 395 

Incwm rhent o eiddo buddsoddi 366 363 366 363 

1,117 1,065 782 758 
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4. Gwariant

Mae costau cefnogi yn cynnwys costau Adnoddau Dynol, hyfforddiant, strategaeth, eiddo, cyllid, TG a llywodraethu i’r sefydliad.
Mae’r holl gostau cefnogi yn cael eu neilltuo ar sail nifer y gweithwyr yn y gwahanol weithgareddau.
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Costau 
uniongyrchol

Cefnogi 
uniongyrchol 

Cyfanswm 
2019 

Costau 
uniongyrchol

Cefnogi 
uniongyrchol 

Cyfanswm 
2018

Grŵp £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Gwariant ar godi arian

Rhoddion 7,187 256 7,443 5,845 206 6,051 

Cymynroddion 247 4 251 131 3 134 

7,434 260 7,694 5,976 209 6,185 

Masnachu 14,701 1,747 16,448 13,890 1,527 15,417 

Costau rheoli buddsoddiadau 34 - 34 44 - 44 

22,169 2,007 24,176 19,910 1,736 21,646 

Gwariant ar weithgareddau 
elusennol

Y dechrau gorau mewn bywyd 25,627 1,784 27,411 27,535 2,573 30,108 

Gwasanaethau i blant anabl 32,366 2,604 34,970 31,633 3,334 34,967 

Iechyd meddwl a’r cyfle i ffynnu 22,682 1,251 23,933 22,503 1,558 24,061 

Cartref diogel a sefydlog 36,545 1,590 38,135 35,292 1,869 37,161 

Ymgyrchu a pholisïau cyhoeddus 645 19 664 566 26 592 

117,865 7,248 125,113 117,529 9,360 126,889 

Gwariant arall

Ffi cyllido pensiwn - - - 282 - 282 

Cyfanswm gwariant 140,034 9,255 149,289 137,721 11,096 148,817 

Elusen £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Gwariant ar godi arian

Rhoddion 7,274 314 7,588 5,697 238 5,935 

Cymynroddion 247 4 251 131 3 134 

7,521 318 7,839 5,828 241 6,069 

Costau rheoli buddsoddiadau 34 - 34 44 - 44 

7,555 318 7,873 5,872 241 6,113 

Gwariant ar weithgareddau 
elusennol

Y dechrau gorau mewn bywyd 24,910 2,184 27,094 27,084 2,973 30,057 

Gwasanaethau i blant anabl 32,161 3,189 35,350 31,250 3,852 35,102 

Gwasanaethau iechyd meddwl 
a’r cyfle i ffynnu 

22,437 1,532 23,969 22,287 1,800 24,087 

Cartref diogel a sefydlog 36,398 1,947 38,345 35,072 2,158 37,230 

Ymgyrchu a pholisïau cyhoeddus 644 24 668 564 29 593 

116,550 8,876 125,426 116,257 10,812 127,069 

Gwariant arall

Ffi cyllido pensiwn - - - 282 - 282 

Cyfanswm gwariant 124,105 9,194 133,299 122,411 11,053 133,464 
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4. Gwariant (parhad)

Costau ymddiriedolwyr

Cafodd treuliau teithio eu had-dalu i 9 ymddiriedolwr, a oedd yn dod i gyfanswm o £10,000 (11 wedi derbyn £6,000 
yn 2018). Nid oes gan ymddiriedolwyr hawl i gael taliadau cydnabyddiaeth, ac ni chawsant daliadau o’r fath.

Mae costau llywodraethu’n cael eu cynnwys yn y costau cefnogi.
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2019 2018 

£’000 £’000 

Ffioedd sy’n daladwy i archwilwyr Gweithredu dros Blant

O ran yr archwiliad o’r elusen 92 92 

O ran yr archwiliadau o ymddiriedolaethau cysylltiedig ac is-gwmnïau 21 21 

113 113 

O ran tystysgrifau ar gyfer partneriaid prosiectau 47 43 

O ran cyngor ar dreth a materion eraill 42 38 

202 194 

Treth ar Werth
Fel y nodir yn y polisi cyfrifyddu, ni all Gweithredu dros Blant hawlio’n ôl yr holl Dreth ar Werth mae’n ei 
thalu wrth brynu nwyddau a gwasanaethau. Yn ystod y flwyddyn, roedd cost y dreth ar werth nad oedd 
modd ei hadennill yn dod i:

2,638 3,124 

Rhentu o dan lesoedd gweithredol

Offer a pheiriannau (7) 49 

Tir ac adeiladau 2,103 2,560 

2,096 2,609 

Dibrisiant 997 1,614 

Costau llywodraethu

Cyflogau a chostau cysylltiedig 452 436 

Ffioedd archwilio mewnol ac allanol 183 183

Costau cyfreithiol 20 (28)

Costau eraill 156 102 

811 693
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5. Enillion gweithwyr

Mae costau dileu swydd yn cynrychioli symiau sy’n ddyledus i 
weithwyr yn unol â deddfwriaeth y Deyrnas Unedig ynghylch 
taliadau dileu swydd. Ar 31 March 2019 y swm dyledus, ond heb 
ei dalu, oedd £410,000 (£151,000 yn 2018).

Mae’r costau dileu swydd yn cynnwys £700,000 (£232,000 yn 
2018) o daliadau dileu swydd ex gratia, a wnaed yn unol â pholisi 
dileu swydd Gweithredu dros Blant. Gwneir taliadau o’r fath yn ôl 
disgresiwn yr uwch reolwyr, ac nid ydynt yn rhan o gontractau.

Ar wahân i Gronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant, mae’r elusen 
yn cymryd rhan mewn nifer o gynlluniau â buddion wedi’u 
diffinio – o ran cyfrifyddu, mae’r rheini’n cael eu trin yr un fath â 
chynlluniau â chyfraniadau wedi’u diffinio. 

Mae’r Cynllun Pensiwn Athrawon a Chronfa Bensiwn y GIG 
yn gynlluniau heb eu hariannu. Mae rhwymedigaethau yn 
ogystal â chyfraniadau parhaus yn gallu codi gydag achosion o 
ddileu swydd neu ymddeol yn gynnar. Ond mae’r risg honno’n 
cael ei rheoli gan yr elusen, a gwneir darpariaeth ar gyfer y 
rhwymedigaeth lawn os bydd hynny’n digwydd.

Mae gan yr elusen hefyd statws corff derbyniedig mewn 
gwahanol Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol, a allai achosi 
risg i’r elusen. Mae Gweithredu dros Blant yn sicrhau bod risgiau 
posib sydd y tu hwnt i reolaeth yr elusen yn cael eu trosglwyddo’n 
ôl i’r awdurdod lleol perthnasol yn unol â chanllawiau’r 
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd ym mis 
Rhagfyr 2009 – “Admitted body status provisions in the Local 
Government Pension Scheme when services are transferred from 
a local authority or other scheme employer” – a’r awdurdod lleol 
sy’n ysgwyddo’r risgiau o ran enillion ar fuddsoddiad, cyfradd 
ddisgownt, newidiadau rheoleiddio, chwyddiant, marwolaeth a 
risiau actiwaraidd.

2019 2018 

£’000 £’000 

Mae costau staff yn cynnwys:

Cyflogau 80,211 82,243 

Costau dileu swydd 1,494 912 

Costau staff dros dro  7,115 7,569 

Costau nawdd cymdeithasol 6,313 6,459 

Ardoll brentisiaethau 378 387 

Cronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant – cost gwasanaeth cyfredol, buddion wedi’u diffinio 108 128 

Cronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant – cost cyfraniadau wedi’u diffinio 3,472 3,412 

Cyfraniadau at Gronfa Bensiwn y GIG, Cynllun Pensiwn Athrawon a Chynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol 592 559 

99,683 101,669 
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5. Enillion gweithwyr (parhad)

2019 2018 

£’000 £’000 

Dyma oedd nifer cyfartalog y gweithwyr yn ystod y flwyddyn:

Codi arian 130 127 

Masnachu 820 790 

Gweithgareddau elusennol 3,496 3,814 

Gwasanaethau cefnogi 162 200 

4,608 4,931 

Nifer y gweithwyr cyfwerth ag amser llawn ar ddiwedd y flwyddyn 3,007 3,283 

Dyma nifer y staff yr oedd eu henillion yn perthyn i bob un o’r bandiau canlynol:

£60,001 i £70,000 18 16 

£70,001 i £80,000 15 17 

£80,001 i £90,000 7 5 

£90,001 i £100,000 2 1 

£100,001 i £110,000 1 - 

£120,001 i £130,000 2 3 

£140,001 i £150,000 - 1 

O blith y staff sydd wedi’u rhestru uchod, roedd 43 yn cronni buddion o dan adran cyfraniadau wedi’u diffinio Cronfa Bensiwn 
Gweithredu dros Blant (43 yn 2018). Talwyd £200,000 o gyfraniadau i’r cynllun mewn perthynas â’r staff hyn (£204,000 yn 2018).

Mae cyfanswm yr enillion a dalwyd yn 2018/19, a chyflogau blynyddol presennol staff rheoli allweddol, wedi’i 
nodi isod. Yn y bandiau uchod – ac mae’r staff hyn wedi’u cynnwys yn y fan honno hefyd – y diffiniad gofynnol o 
enillion yw cyfanswm cyflog gros yn ogystal ag unrhyw fuddion o fath arall. Mae’r dadansoddiad isod hefyd yn 
cynnwys taliadau terfynu cyflogaeth ynghyd â chyfraniadau yswiriant gwladol a phensiwn cyflogwr.

Fel y gwelir yn nodyn 4, nid oes gan ymddiriedolwyr hawl i gael taliadau cydnabyddiaeth, ac nid ydynt yn cael taliadau o’r fath.

Cyfanswm 
enillion 

2018/191

Cyflog 
blynyddol 
presennol  

Cyfraniad 
at gynllun 

pensiwn

£ £ % 

Prif Weithredwr – Julie Bentley  (o 1 Awst 2018 ymlaen) 118,484 153,333 5%

Prif Weithredwr Dros Dro (rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Gorffennaf 2018) a Rheolwr 
Gyfarwyddwr Gweithrediadau – Carol Iddon

152,624 123,333 7%

Rheolwr Gyfarwyddwr Codi Arian, Cyfathrebu a Pholisïau – Nicholas Jones 144,760 123,333 7%

Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a Rennir – Charles Scott (hyd at 30 
Mehefin 2018)

62,702 - 5%

1Cyfanswm cost staff rheoli allweddol yn 2018/19 oedd £478,570 (£615,452 yn 2017/18), heb gynnwys unrhyw gostau sy’n 
ymwneud â therfynu cyflogaeth. Ar ôl cynnwys y costau hynny, dyma oedd y symiau gyda’i gilydd: £572,795 (£615,452 yn 2017/18)
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Gweithiwr 3% 4% 5% 6% 7% Mwy na  7%

Cyflogwr 5% 5% 5% 6% 7% 7%

6. Pensiynau

Mae Gweithredu dros Blant yn darparu buddion pensiwn 

yn bennaf drwy Gronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant. 

Mae asedau’r Gronfa Bensiwn yn cael eu dal mewn cronfa 

ar wahân sy’n cael ei gweinyddu gan ymddiriedolwyr.

Mae’r staff presennol yn aelodau o adran cyfraniadau wedi’u 

diffinio y Gronfa Bensiwn, ac mae gweithwyr newydd yn 

cael eu cofrestru’n awtomatig ar gyfer yr adran honno.

Hyd at 30 Ebrill 2010, roedd gweithwyr yn cael buddion drwy 

nifer o adrannau buddion wedi’u diffinio, a chynllun hybrid a 

oedd yn cyfuno cyfartaledd o enillion dros oes gyrfa wedi’u 

hailbrisio a threfniadau cyfraniadau wedi’u diffinio. Yn dilyn 

adolygiad o’r buddion ac ymgynghoriad ag aelodau'r Gronfa 

Bensiwn, staff Gweithredu dros Blant ac Undebau, cafodd 

holl adrannau’r Gronfa Bensiwn eu cau ar 1 Mai 2010 – gydag 

un eithriad – ar gyfer staff newydd a staff presennol.  Mae 

staff sy’n symud i Gweithredu dros Blant o dan drefniadau 

TUPE Bargen Deg yn gymwys i ymuno ag adran buddion 

wedi’u diffinio y Gronfa Bensiwn, sy’n debyg i gynllun pensiwn 

llywodraeth leol. Cafodd adran newydd ar gyfer cyfraniadau 

wedi’u diffinio ei chreu ar gyfer yr holl staff eraill.

Mae’n rhaid i’r Gronfa Bensiwn gael ei phrisio gan actiwari 

annibynnol bob tair blynedd. Roedd y prisiad diweddaraf hyd 

at 31 Mawrth 2018 yn dangos diffyg o £38.4m, gyda lefel y 

cyllid yn 94%, wrth gymharu gwerth marchnadol asedau’r 

Gronfa Bensiwn ag amcangyfrif o werth y rhwymedigaethau 

i’r aelodau. Ar y cyd â phrisiad yr actiwari, cytunodd 

ymddiriedolwyr y Gronfa Bensiwn ar gynllun adfer ac amserlen 

cyfraniadau. Yn ôl amcangyfrif yr actiwari, bydd asedau a 
rhwymedigaethau’r Gronfa Bensiwn yn gytbwys erbyn 2029.

Mae’r cynllun adfer, a dderbyniwyd gan y Rheolydd Pensiynau, yn 
seiliedig ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth er mwyn sicrhau 
bod gwybodaeth yn cael ei chyfleu a’i rhannu’n rheolaidd rhwng 
y cyflogwr a’r Gronfa Bensiwn. Mae Gweithredu dros Blant wedi 
bod yn talu £7.5m o gyfraniadau’r flwyddyn at y diffyg hyd at, 
ac yn cynnwys, 2018-19. O 2019-20 ymlaen, bydd yn newid 
i £3m y flwyddyn. Mae arwystl er budd y Gronfa Bensiwn dros 
asedau sy’n eiddo i Gweithredu dros Blant petai’n methu talu. 
Mae’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn cynnwys cytundeb 
y gall hyd at 50% o’r derbyniadau a geir wrth werthu rhai eiddo 
gael eu talu i mewn i’r Gronfa Bensiwn, llai unrhyw fuddsoddiad 
yn yr eiddo, yn ôl disgresiwn ymddiriedolwyr y gronfa bensiwn.

Mae Gweithredu dros Blant yn talu cyfraniad o 2% 
i’r adran buddion wedi’u diffinio dros yr holl aelodau 
gweithredol ar gyfer achosion o farwolaeth yn y swydd, 
ac er mwyn talu costau gweinyddu’r Gronfa Bensiwn.

Mae cyfraddau’r cyfraniadau i adran TUPE 
Bargen Deg yn amrywio o 5.5% i 8.5% ar gyfer 
y gweithwyr, a 35.1% ar gyfer y cyflogwr.

Cyfanswm cyfraniadau’r cyflogwr at adran buddion 
wedi’u diffinio Cronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant am 
y flwyddyn oedd £8,850,000 (£9,139,000 yn 2018). Mae’r 
cyfraniadau ar gyfer yr adran cyfraniadau wedi’u diffinio 
yn amrywio yn unol â’r cyfraddau cyfatebol canlynol:

Dyma aelodaeth y Gronfa Bensiwn ar 31 Mawrth 2019:
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2019 2018 

Aelodau gweithredol – adran buddion wedi’u diffinio 17 23 

Aelodau gweithredol – adran cyfraniadau wedi’u diffinio 2,880 3,172 

2,897 3,195 

Aelodau gohiriedig 7,846 5,786 

Aelodau sy’n bensiynwyr 2,655 2,528 

13,398 11,509 
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6. Pensiynau (parhad)

Caiff cronfeydd pensiwn eu prisio mewn gwahanol ffyrdd 
at wahanol ddibenion. Pwrpas y prisiad bob tair blynedd 
a nodwyd uchod yw sefydlu lefel briodol o gyllid. Mae’n 
defnyddio rhagdybiaethau ariannol penodol sy’n wahanol 
i’r rhagdybiaethau y mae’n rhaid eu defnyddio o dan brisiad 
y Safon Adrodd Ariannol, FRS 102 a nodwyd isod, a gynhelir 
er mwyn gwneud datgeliadau cyfrifyddu. Mae’r prisiad 
FRS yn defnyddio rhagdybiaethau cyfradd ddisgownt/
llog uwch a chwyddiant is na’r prisiad a gynhelir bob 
tair blynedd, ac mae’r ddau wahaniaeth hyn yn arwain 
at gyfrifiad is o ran rhwymedigaethau pensiwn.

Ar 31 Mawrth 2019, ar sail y prisiad parhaus a ddefnyddiwyd 
ar gyfer y prisiad bob tair blynedd, roedd y diffyg yn £27.8m 
a lefel y cyllid yn 96%. Mae prisiad FRS 102 a welir isod yn 
cynnwys gwarged o £42.8 miliwn, gyda lefel y cyllid yn 107%.

Dydy’r anghysondeb yma ddim yn help er mwyn mesur a deall 
rhwymedigaeth Gweithredu dros Blant i’r Gronfa Bensiwn. Ond, 
y prisiad parhaus sy’n cael ei ddefnyddio wrth gytuno ar lefelau 
cyfraniadau a’r cynllun adfer. Er bod symudiadau ym mhrisiad 
FRS 102 yn ymddangos yn y datganiad gweithgareddau ariannol, 
ac o bosib yn cael eu cynnwys yn y cyfanswm ar y fantolen, nid 
ydynt yn newid lefel y gronfa gyffredinol. Y gronfa gyffredinol 
sy’n cael ei chysylltu’n uniongyrchol â’r polisi cronfeydd wrth 
gefn, a’r gronfa honno sy’n bwysig wrth asesu gallu’r elusen 
i reoli ei gweithrediadau yn y dyfodol. Mae’r cyfraniadau at 
y diffyg yn cael eu hadlewyrchu yng nghynlluniau busnes yr 
elusen, ac yn yr asesiad o bolisi cronfeydd wrth gefn yr elusen.

Er bod y broses o setlo rhwymedigaethau pensiwn yn un 
hirdymor, wrth rannu’r costau dros nifer o flynyddoedd, 
mae lefel y cyllid yn gyfnewidiol. Ciplun ar un diwrnod 
yw prisiadau, ac maent yn sensitif i newidiadau o ran 
ffactorau’r farchnad ariannol. Mae’r actiwari’n rhoi adroddiad 
rheolaidd ar sefyllfa cyllid y Gronfa Bensiwn, ac mae’r 
Gronfa Bensiwn a’r elusen yn monitro hyn yn ofalus.

Mae Gweithred Ymddiriedolaeth y Gronfa Bensiwn (cymal 
6.4) yn cynnwys darpariaeth i ddychwelyd arian dros ben i 
Gweithredu dros Blant, ond gwneir hynny yn ôl disgresiwn yr 
Ymddiriedolwyr Pensiwn. Wrth ystyried y diffyg actiwaraidd a’r 
taliadau parhaus at ddiffyg y Gronfa Bensiwn, ni ragwelir y bydd 
y gwarged a ddangosir o dan FRS 102 ar gael i’w ddychwelyd. 
Yn sgil hynny, ystyrir nad oes modd adennill gwarged FRS 
102, ac nid yw wedi cael ei gydnabod yn y Cyfrifon Statudol.

Prisiad FRS 102 

Mae’r datganiadau ariannol hyn wedi cael eu paratoi yn 
unol â gofynion FRS 102. Nid yw prisiad FRS 102 ond yn 
ymwneud ag adrannau buddion wedi’u diffinio Cronfa 
Bensiwn Gweithredu dros Blant, a dim ond yr elfen honno 
o’r Gronfa Bensiwn sy’n cael sylw yn y dadansoddiad 
canlynol. Mae prif ragdybiaethau actiwaraidd FRS 102, 
a bennwyd gan amodau demograffig a marchnadoedd 
ariannol, wedi’u nodi isod. Mae tabl yn nes ymlaen yn dangos 
sensitifrwydd y rhwymedigaeth i’r rhagdybiaethau hyn.
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2019 2018 

Chwyddiant – RPI 3.25% pa 3.20% pa

Chwyddiant – CPI 2.25% pa 2.20% pa

Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau 3.75% pa 3.70% pa

Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau sy'n cael eu talu 3.10% pa 3.10% pa

Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau gohiriedig 2.25% pa 2.20% pa

Cyfradd ddisgownt 2.40% pa 2.55% pa

2019 2018 

Dynion  Menywod Dynion  Menywod 

Disgwyliad oes cyfartalog mewn blynyddoedd:

Oedran yr aelod ar hyn o bryd 60 86.8 89.0 87.8 90.3 

Oedran yr aelod ar hyn o bryd  40, 60 oed yn 2038 87.9 90.2 89.6 92.2 
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Rhagdybiaethau ariannol

Rhagdybiaethau demograffig



2019 2018 

£’000 £’000 

Cost gwasanaeth cyfredol (108) (128)

Costau gweinyddu (1,896) (851)

Cost gwasanaeth blaenorol (1,660) - 

Priodolwyd i gyfanswm y gwariant (3,664) (979)

Incwm llog ar asedau’r Gronfa Bensiwn 15,489 15,213 

Cost llog ar rwymedigaethau’r Gronfa Bensiwn (15,438) (15,495)

(Ffi)/Credyd cyllido pensiwn 51 (282)

£’000 £’000 

Enillion gwirioneddol ar asedau, ac eithrio symiau sydd wedi’u cynnwys yn y llog net 26,100 8,909 

(Colledion)/Enillion actiwaraidd ar rwymedigaethau 11,559 (2,072)

Addasiad i ddatgydnabod gwarged y Gronfa Bensiwn (42,763) - 

Cyfanswm y (colledion)/enillion actiwaraidd cydnabyddedig (5,104) 6,837 

6. Pensiynau (parhad)

Mae Cronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant yn tanysgrifio 
i ClubVita (is-gwmni i Hymans Robertson), sy’n darparu 
dadansoddiad o ddemograffeg a hirhoedledd ar sail eu profiadau 
o gynlluniau pensiwn galwedigaethol. Mae’r rhagdybiaeth 
ynghylch cyfradd marwolaethau’r Gronfa yn cael ei mesur ar sail 
nodweddion allweddol pob aelod unigol o’r Gronfa, yr ydym yn 

gwybod sy’n effeithio ar ddisgwyliad oes. Mae’n ystyried cyfoeth, 
ffordd o fyw, oedran, rhyw a math o ymddeoliad pob aelod. 
Tybir bod y gwelliannau o ran hirhoedledd yn y dyfodol yn cyd-
fynd â rhagdybiaethau craidd model CMI 2018, gyda chyfradd 
gwelliant o 1.5% y flwyddyn i ddynion a menywod yn y tymor hir.

Dadansoddiad o’r symiau sydd wedi’u nodi yn y datganiad gweithgareddau ariannol
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2019 2018 

Gwerth Neilltuo 
asedau Gwerth Neilltuo 

asedau

£’000 % £’000 % 

Llog sefydlog buddsoddiadau a ysgogir gan rwymedigaethau 271,800 42 237,287 39 

Ecwiti 208,500 32 201,763 33 

Dyled gorfforaethol 18,700 3 36,971 6 

Eiddo 121,900 19 105,722 17 

Cronfeydd twf amrywiedig 19,200 3 29,681 5 

Asedau cyfredol net 3,032 0 3,017 0 

Cyfanswm gwerth teg yr asedau 643,132 100 614,441 100 

Gwerth actiwaraidd y rhwymedigaethau (600,369) (614,574)

Addasiad i ddatgydnabod gwarged y Gronfa Bensiwn (42,763) - 

(Diffyg) wedi’i gydnabod yn y fantolen - (133)



Asedau Rhwymedigaethau Cronfa Asedau Rhwymedigaethau Cronfa 

2019 2019 2019 2018 2018 2018 

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Asedau/(Rhwymedigaethau) 
ar ddechrau’r flwyddyn 

614,441 (614,574) (133) 602,446 (617,294) (14,848)

(Cost)/Incwm llog 15,489 (15,438) 51 15,213 (15,495) (282)

Cost gwasanaeth cyfredol - (108) (108) - (128) (128)

Costau gweinyddu - (1,896) (1,896) - (851) (851)

Cost gwasanaeth blaenorol (1,660) (1,660) - - - 

Cyfraniadau gan aelodau 18 (18) - 22 (22) - 

Cyfraniadau gan y cyflogwr 8,850 - 8,850 9,139 - 9,139 

(Colledion)/Enillion 
actiwaraidd 

26,100 11,559 37,659 8,909 (2,072) 6,837 

Buddion a threuliau a 
dalwyd 

(21,766) 21,766 - (21,288) 21,288 - 

Asedau/(Rhwymedigaethau) 
ar ddiwedd y flwyddyn

643,132 (600,369) 42,763 614,441 (614,574) (133)

Newid yn y 
rhagdybiaeth

Effaith ar y Gronfa 
Bensiwn

Effaith ar y Gronfa 
Bensiwn

rhwymedigaethau% rhwymedigaethau £m

Rhagdybiaeth

Cyfradd ddisgownt +/- 0.1% -/+ 1.86% -/+ £12.4m

Cyfradd chwyddiant +/- 0.1% +/- 1.47% +/- £10.0m

Cyfradd twf cyflogau +/- 0.1% +/- 0.01% +/- £0.1m

Disgwyliad oes +/- 1 Blwyddyn +/- 4.00% +/- £24.6m

6. Pensiynau (parhad)

Cysoni gwerth teg asedau a rhwymedigaethau’r Gronfa Bensiwn

Ar gyfer y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019, £8,850,000 (£9,139,000 yn 2018) yw’r amcangyfrif o gyfraniadau Gweithredu dros Blant 
at adrannau buddion wedi’u diffinio y Gronfa Bensiwn.

Sensitifrwydd rhwymedigaethau’r Gronfa Bensiwn

Mae sensitifrwydd y rhwymedigaethau (o ran canran a £) i newidiadau yn y rhagdybiaethau allweddol, sy’n cael eu defnyddio i fesur 
rhwymedigaethau’r Gronfa Bensiwn, wedi’i nodi yn y tabl isod.
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Asedau sydd 
wrthi’n cael 

eu hadeiladu

Adeiladau a 
thir rhydd-

ddaliadol

Adeiladau 
a thir 

lesddaliadol

Cyfrifiaduron 
a chyfarpar

Dodrefn a 
ffitiadau

Cerbydau 
Modur Cyfanswm 

Y Grŵp a’r Elusen £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Cost

Ar 1 Ebrill 2018 1 22,758 4,256 17,256 3,450 2,034 49,755 

Ychwanegiadau 75 2,449 - - - - 2,524 

Trosglwyddiadau (14) - - 14 - - - 

Gwarediadau - (568) - (203) - (254) (1,025)

Ar 31 Mawrth 2019 62 24,639 4,256 17,067 3,450 1,780 51,254 

Dibrisiant

Ar 1 Ebrill 2018 - 9,285 3,437 16,296 3,393 1,785 34,196 

Taliadau am y 
flwyddyn

- 318 114 405 23 137 997 

Trosglwyddiadau - - - - - - - 

Gwarediadau - (476) - (201) - (252) (929)

Ar 31 Mawrth 
20199

- 9,127 3,551 16,500 3,416 1,670 34,264 

Gwerth net ar bapur

Ar 31 Mawrth 2019 62 15,512 705 567 34 110 16,990 

Ar 31 Mawrth 2019 1 13,473 819 960 57 249 15,559 

Tir ac 
adeiladau

Peiriannau a 
chyfarpar 2019 2018 

£’000 £’000 £’000 £’000 

O fewn blwyddyn 142 - 142 148 

Rhwng blwyddyn a phum mlynedd 1,552 - 1,552 1,818 

Ar ôl pum mlynedd 7,104 - 7,104 3,323 

8,798 - 8,798 5,289 

7. Asedau sefydlog diriaethol

Mae asedau sydd wrthi’n cael eu hadeiladu yn cynnwys adeiladau anghyflawn a gwaith prosiect cyfalaf ac adnewyddu mawr, a dydy’r 
rhain ddim yn cael eu dibrisio.

Cost y tir, sydd ddim yn cael ei ddibrisio, oedd £5,539,000 (£4,801,000 yn 2018).

O gyfanswm y gost neu brisiad adeiladau a thir lesddaliadol, mae £2,253,000 (£2,420,000 yn 2018) yn ymwneud â’r lesoedd a fydd yn 
dod i ben o fewn 50 mlynedd neu lai.

Ni ystyrir bod unrhyw asedau wedi dioddef amhariad parhaol i’w gwerth.

Roedd yr ymrwymiadau cyfalaf ar gyfer contractau a bennwyd mewn perthynas â gwariant cyfalaf, llai symiau a oedd wedi codi hyd at 
31 Mawrth 2019, yn dod i £dim (£dim yn 2018).

Dyma oedd yr ymrwymiadau i daliadau lesoedd gweithredol:

61

GWEITHREDU DROS BLANT: ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19
                                                                                                                                                         NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL



2019 2018 

Y Grŵp a’r Elusen £’000 £’000 

Ar 1 Ebrill 42 - 

Brandiau a brynwyd yn ystod y flwyddyn - 48 

Ewyllys da a brynwyd yn ystod y flwyddyn 680 - 

Dibrisiant a godwyd ar gyfer y flwyddyn (73) (6)

Gwerth net ar bapur ar 31 Mawrth 649 42 

8. Asedau sefydlog anniriaethol

Mae’r holl fuddsoddiadau’n cael eu dal yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r buddsoddiadau’n cael eu prisio ar sail prisiau diweddaraf 
y farchnad, ond pan fydd marchnad y cyfrannau a restrwyd 
yn gyfyngedig, bydd eu gwerth teg yn cael ei adolygu. Mae 
buddsoddiadau heb eu rhestru yn cael eu prisio ar sail cost, 
neu os ydynt wedi cael eu cyflwyno i Gweithredu dros Blant fel 
rhodd, ar sail eu prisiad pan dderbyniodd Gweithredu dros Blant 
y rhodd.

Mae buddsoddiadau mewn is-gwmnïau’n cael eu prisio ar sail 
cost, neu amcangyfrif o’u gwerth pan fyddant yn cael eu caffael, 

llai unrhyw ostyngiad mewn gwerth – pa un bynnag yw’r uchaf.

Caiff eiddo buddsoddi ei ailbrisio ar ddiwedd pob blwyddyn 
ar sail ei werth ar y farchnad agored, gan gwmnïau allanol o 
syrfewyr siartredig.

Dyma oedd y gost hanesyddol neu’r prisiadau cynharaf yr 
oeddem yn gwybod amdanynt ar gyfer buddsoddiadau ar 31 
Mawrth 2019:

 –  Gwarannau £14,495,000 (£17,511,000 yn 2018)

 –  Eiddo buddsoddi £6,349,000 (£6,349,000 yn 2018)

9. Buddsoddiadau
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Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Gwerth ar 31 Mawrth £’000 £’000 £’000 £’000 

Gwarannau
Cyfran Gweithredu 

dros Blant o 
gronfeydd

Unedau mewn cronfeydd sy’n cael eu 
rheoli gan Fwrdd Cyllid Canolog yr 
Eglwys Fethodistaidd:

Cronfa ecwiti Bwrdd Cyllid Canolog y 
Deyrnas Unedig 

1.1% 4,739 5,561 4,739 5,561 

Cronfa dramor y Bwrdd Cyllid Canolog 2.3% 4,267 5,723 4,267 5,723 

Cronfa gilt y Bwrdd Cyllid Canolog 9.1% 430 624 430 624 

Cronfa bondiau corfforaethol y Bwrdd 
Cyllid Canolog 

0.8% 826 825 826 825 

Cronfa llog sefydlog byr y Bwrdd Cyllid 
Canolog 

8.9% 1,488 2,395 1,488 2,395 

Cronfa reoledig y Bwrdd Cyllid Canolog 34.7% 10,480 10,003 - - 

Wedi’i gysylltu â chwyddiant – y Bwrdd 
Cyllid Canolog 

1.8% 361 582 361 582 

Cronfa adneuo’r Bwrdd Cyllid Canolog 2.0% 7,187 2,732 7,187 2,732 

29,778 28,445 19,298 18,442 

Ecwiti heb ei restru 5 5 5 5 

29,783 28,450 19,303 18,447 

Buddsoddiadau mewn is-gwmmiau - - - - 

29,783 28,450 19,303 18,447 

Eiddo buddsoddi 22,306 17,943 22,306 17,943 

Cyfanswm y buddsoddiadau 52,089 46,393 41,609 36,390 
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9. Buddsoddiadau (parhad)

Enillion a cholledion ar fuddsoddiadau

Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau

i. Mae Action for Children Services Limited yn gwmni o dan 
berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru yng Nghymru 
a Lloegr, ac mae’n delio â gweithgareddau masnachu prif 
bwrpas Gweithredu dros Blant. Mae’r buddsoddiad yn 
cynnwys cyfranddaliadau sy’n costio £100 (£100 yn 2018).

ii. Mae Action for Children Trading Limited yn gwmni o dan 
berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru yng Nghymru 
a Lloegr, ac mae’n delio â gweithgareddau masnachu codi 
arian Gweithredu dros Blant. Mae’r buddsoddiad yn cynnwys 
cyfranddaliadau sy’n costio £100 (£100 yn 2018).

iii. Mae Action for Children Developments Limited yn gwmni 
o dan berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru 
yng Nghymru a Lloegr, ac mae’n delio â gweithgareddau 
datblygu newydd a meithrinfeydd Gweithredu dros Blant. 
Mae’n gwmni cyfyngedig drwy warant.

iv. Mae Action for Children (Scotland) Limited yn gwmni o dan 
berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru yn yr Alban. 
Mae’r buddsoddiad yn cynnwys un cyfranddaliad sy’n costio 
£1 (£1 yn 2018), ac nid yw wedi masnachu.

v. Mae Action for Children (Wales) Limited yn gwmni o dan 
berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru yng Nghymru 
a Lloegr. Mae’r buddsoddiad yn cynnwys un cyfranddaliad 
sy’n costio £1 (£1 yn 2018), ac nid yw wedi masnachu.

vi. Mae Action for Children (Northern Ireland) Limited yn gwmni 
o dan berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru yng 
Ngogledd Iwerddon. Mae’r buddsoddiad yn cynnwys un 
cyfranddaliad sy’n costio £1 (£1 yn 2018), ac nid yw wedi 
masnachu.

vii. Mae St. Barts Day Nurseries Limited yn gwmni sydd o dan 
berchnogaeth lwyr sydd wedi cael ei gofrestru yn Lloegr. 
Cafodd y buddsoddiad ei gaffael fel rhan o’r broses o gaffael 
St Barts Nursery, ac mae’n cynnwys 200 o gyfranddaliadau 
sy’n costio £200 i gyd (100 o gyfranddaliadau 'A' £100, a 100 
o gyfranddaliadau 'B' £100) (£dim yn 2018), ac nid yw wedi 
masnachu.
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Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Gwerth ar 31 Mawrth £’000 £’000 £’000 £’000 

Gwarannau

Gwerth marchnadol ar 1 Ebrill  28,450 28,441 18,447 18,402 

Caffaeliadau yn ystod y flwyddyn 5,180 1,120 5,180 1,120 

Enillion ar werthiannau wrth waredu yn ystod y flwyddyn (5,180) (1,120) (5,180) (1,120)

Enillion net ar fuddsoddiadau yn y datganiad gweithgareddau 
ariannol – wedi’u gwireddu 

270 35 270 35 

(Colledion)/Enillion net ar fuddsoddiadau yn y datganiad 
gweithgareddau ariannol – heb eu gwireddu 

1,063 (26) 586 10 

Gwerth marchnadol ar 31 Mawrth  29,783 28,450 19,303 18,447 

Eiddo buddsoddi

Gwerth marchnadol ar 1 Ebrill 17,943 12,729 17,943 12,729 

Ailddosbarthu asedau sefydlog ar sail gwerth ar bapur - 3,992 - 3,992 

Enillion ar werthiannau wrth waredu yn ystod y flwyddyn - (943) - (943)

(Colledion) net ar fuddsoddiadau yn y datganiad 
gweithgareddau ariannol – wedi’u gwireddu 

- (7) - (7)

Enillion net ar fuddsoddiadau yn y datganiad gweithgareddau 
ariannol – heb eu gwireddu 

4,363 2,172 4,363 2,172 

Gwerth marchnadol ar 31 Mawrth  22,306 17,943 22,306 17,943 
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11. Credydwyr: symiau a ddaw’n ddyledus o fewn blwyddyn

12. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau

10. Debtors

10. Dyledwyr
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Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Gwerth ar 31 Mawrth £’000 £’000 £’000 £’000 

Grŵp Elusen

2019 2018 2019 2018 

Gwerth ar 31 Mawrth £’000 £’000 £’000 £’000 

Symiau a ddaw’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn

arall - 24 - - 

- 24 - - 

Symiau a ddaw’n ddyledus o fewn blwyddyn

Symiau masnach derbyniadwy 20,625 19,007 8,316 9,876 

Rhagdaliadau 988 739 988 739 

Incwm cronedig 3,779 4,808 3,309 2,837 

Symiau sy’n ddyledus gan is-gwmnïau - - 2,816 3,449 

Arall 426 204 1,812 772 

25,818 24,758 17,241 17,673 

25,818 24,782 17,241 17,673 

Symiau masnach taladwy 2,813 2,434 2,758 2,370 

Treth a Nawdd Cymdeithasol 4,894 3,553 1,533 1,778 

Credydwyr eraill 4,416 3,940 2,541 2,844 

Croniadau 4,615 4,635 4,489 4,388 

Incwm gohiriedig 4,254 3,970 1,647 1,761 

Symiau sy’n ddyledus i is-gwmnïau - - 3,190 571 

20,992 18,532 16,158 13,712 

Lesoedd 
beichus 

Dadfeiliad 
lesoedd Dileu swyddi Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000 

Ar 1 Ebrill 2018 870 1,020 151 2,041 

Darpariaeth ychwanegol yn y flwyddyn - - 88 410 498 

Darpariaeth a ddefnyddiwyd (91) (7) (151) (249)

Ar 31 Mawrth 2019 779 1,101 410 2,290 
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13. Dadansoddiad o asedau net y grŵp rhwng cronfeydd

Mae dadansoddiad pellach o’r cronfeydd a’r symudiadau yn ystod 
y flwyddyn ar gael yn nodyn 14. Nodir dibenion y prif gronfeydd 
isod.

Mae cronfeydd gwaddol yn arian a ddaw i law, ac y mae’n rhaid 
eu cadw fel cronfa gyfalaf er budd yr elusen. Mae’r gronfa Incwm 
Blynyddol yn darparu incwm at ddibenion cyffredinol. Mae 
Ymddiriedolaeth Nicholas Galperin yn gweithio i helpu pobl ifanc 
o dan 25 oed sydd mewn angen, caledi neu drallod.

Mae Ymddiriedolaeth Cartref Gwella St Leonard's yn darparu 
manteision cartref dros dro i blant sydd angen awel y môr.

Mae cronfeydd dibenion penodol yn cynrychioli cymynroddion, 
rhoddion ac incwm arall y gellir eu defnyddio at ddibenion 
penodol yn unig.

Mae cronfeydd dynodedig yn rhan o gronfeydd anghyfyngedig 
yr elusen, sy’n cael eu clustnodi gan yr ymddiriedolwyr at ddiben 
penodol, ac sy’n cael eu defnyddio yng ngwaith yr elusen, heb 
gynnwys grantiau cyfalaf a chyllid cysylltiol. Mae cronfa asedau 

arwystl yn golygu gwerth asedau’r elusen, ar arwystl i’r Gronfa 
Bensiwn, gan dynnu gwerth eiddo gweithredol sydd eisoes yn 
rhan o'r gronfa gyfalaf.

Mae’r trosglwyddiadau o gronfeydd dynodedig yn adlewyrchu’r 
symiau net sy’n cael eu rhyddhau i’r gronfa gyffredinol. Dibrisiad 
yw hwn yn bennaf ar gyfer y gronfa gyfalaf, gyda phryniannau 
newydd yn cael eu gosod yn erbyn hyn. Ar gyfer y gronfa asedau 
arwystl, mae symudiadau’n adlewyrchu addasiadau ar gyfer 
gwerthu ac ailbrisio eiddo.

Mae’r gronfa ailbrisio yn cynrychioli’r gwahaniaeth rhwng costau 
hanesyddol asedau sefydlog buddsoddiadau a symiau wedi’u 
hailbrisio sydd wedi’u cynnwys ar y fantolen, heb gynnwys 
buddsoddiadau sy’n rhan o gronfeydd gwaddol.

Mae prisiad FRS 102 a nodir yn nodyn 6 yn achosi ased neu 
rwymedigaeth y mae’r elusen yn eu cydnabod yn briodol. Mae 
cydnabod ased neu rwymedigaeth pensiwn yn arwain at greu 
cronfa bensiwn, fel sydd wedi’i gynnwys uchod.
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Cyfyngedig Anghyfyngedig

Cronfeydd 
gwaddol

Cronfeydd 
dibenion 
penodol

Cronfeydd 
dynodedig

Cronfa 
gyffredinol 

a chronfa 
ailbrisio 

Cronfa 
bensiwn

Cyfanswm 
mantolen y 

grŵp

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Cynrychiolir balansau'r 
cronfeydd ar 31 Mawrth 
2019 â’r canlynol:

Asedau sefydlog diriaethol - - 16,990 - - 16,990 

Asedau sefydlog 
anniriaethol 

- - - 649 - 649 

Buddsoddiadau 10,234 - 21,190 20,665 - 52,089 

Dyledwyr 60 - - 25,758 - 25,818 

Arian parod ac adneuon 
tymor byr

- 4,321 - 4,329 - 8,650 

Rhwymedigaethau a 
darpariaethau eraill

(60) (5) - (23,217) - (23,282)

Rhwymedigaethau 
pensiwn 

- - - - - - 

Cyfanswm y cronfeydd 10,234 4,316 38,180 28,184 - 80,914 
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14. Datganiad grŵp o symudiadau cronfeydd

DATGANIADAU ARIANNOL AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2019 
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Wedi’u 
dwyn 

ymlaen 
Incwm Gwariant Trosglwyddiadau Enillion a 

cholledion

Wedi’u 
cario 

ymlaen

Nodiadau £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

Cronfa incwm blynyddol 2,773 - - - 132 2,905 

Lincoln City & County Home 84 - - - 4 88 

Nicholas Galperin Trust 3,409 - - - 163 3,572 

Scholarship fund 402 - - - 19 421 

Sheila Mildred Gage 14 - - - 1 15 

Sidney Charles Salter 339 - - - 17 356 

St Leonard's Convalescent 
Home

2,746 - - - 131 2,877 

Cronfeydd gwaddol 9,767 - - - 467 10,234 

Balfour Beatty (Play 
Equipment)

114 - - (63) - 51 

Big Lottery Fund 16 330 872 (647) 15 - 570 

Burnley Thompson - 52 (21) - - 31 

Byte Nite Board 8 - (6) - - 2 

Chevron (Energy for 
Learning)

13 - - (13) - - 

CBRE 103 205 (110) 1 - 199 

Dell (Inspire IT) 156 204 (224) - - 136 

Deloitte 67 125 (90) - - 102 

Edinburgh Local Employment - 62 (8) - - 54 

Education Endowment 
Foundation

- 150 (141) - - 9 

Fedex (Delivering Change) 95 - (2) (93) - - 

First Group (Wigan) - 116 (47) - - 69 

Football Association 25 - (23) - - 2 

Fujitsu (Digital Case) 365 - (2) - - 363 

Hays 1 147 (72) - 76 

Health & Social Care Board 
(Waterside Surestart)

- 507 (507) - - - 

Herbal Life (Healthy 
Lifestyles)

39 6 (5) - - 40 

Heritage Lottery Fund (BME 
Heritage)

3 64 (44) - - 23 

Home Sense 207 - (2) (203) - 2 

House of Fraser 240 292 (214) (130) - 188 

Legacies 265 - (68) - - 197 

Moondance Foundation 143 - (103) - - 40 

Morrisons Foundation 232 - (3) 25 - 254 
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14. Datganiad grŵp o symudiadau cronfeydd (parhad)

Wedi’u 
dwyn 

ymlaen 
Incwm Gwariant Trosglwyddiadau Enillion a 

cholledion

Wedi’u 
cario 

ymlaen

Nodiadau £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
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Sandwell Family Partners 37 50 (80) 130 - 137 

Stavros Niarchos Foundation (Wigan 
FIP)

27 - (25) - - 2 

St Leonard's Convalescent Home - 92 (92) - - - 

Tampon Tax Fund (Swansea Sail) 2 164 (180) 14 - - 

Turner & Townsend Education 159 114 (94) - - 179 

Prosiectau eraill o dan £50,000 1,214 834 (1,059) 379 - 1,368 

Cronfeydd dibenion penodol 3,976 5,763 (5,504) 81 - 4,316 

Cronfa gyfalaf 15,559 - - 1,431 - 16,990 

Cronfa asedau arwystl 21,750 - - (560) - 21,190 

Cronfeydd dynodedig 37,309 - - 871 - 38,180 

Cronfa gyffredinol 11,749 145,073 (149,022) (952) 1,450 8,298 

Cronfa ailbrisio 16,107 - - - 3,779 19,886 

Cronfa gyffredinol a chronfa 
ailbrisio

27,856 145,073 (149,022) (952) 5,229 28,184 

Cronfa bensiwn 6 (133) - 5,237 - (5,104) - 

Cyfanswm – anghyfyngedig 65,032 145,073 (143,785) (81) 125 66,364 

Cyfanswm y cronfeydd 78,775 150,836 (149,289) - 592 80,914 
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Wedi’u 
dwyn 

ymlaen 
Incwm Gwariant Trosglwyddiadau Enillion a 

cholledion

wWedi’u 
cario 

ymlaen

Nodiadau £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

15. Datganiad elusennol o symudiadau cronfeydd

DATGANIADAU ARIANNOL AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2019 
NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL

Balfour Beatty (Play Equipment) 114 - - (63) - 51 

Big Lottery Fund 16 330 872 (647) 15 - 570 

Burnley Thompson - 52 (21) - - 31 

Byte Nite Board 8 - (6) - - 2 

Chevron (Energy for Learning) 13 - - (13) - - 

CBRE 103 205 (110) 1 - 199 

Dell (Inspire IT) 156 204 (224) - - 136 

Deloitte 67 125 (90) - - 102 

Edinburgh Local Employment - 62 (8) - - 54 

Education Endowment Foundation - 150 (141) - - 9 

Fedex (Delivering Change) 95 - (2) (93) - - 

First Group (Wigan) - 116 (47) - - 69 

Football Association 25 - (23) - - 2 

Fujitsu (Digital Case) 365 - (2) - - 363 

Hays 1 147 (72) - - 76 

Health & Social Care Board 
(Waterside Surestart)

- 507 (507) - - - 

Herbal Life (Healthy Lifestyles) 39 6 (5) - - 40 

Heritage Lottery Fund (BME 
Heritage)

3 64 (44) - - 23 

Home Sense 207 - (2) (203) - 2 

House of Fraser 240 292 (214) (130) - 188 

Legacies 265 - (68) - - 197 

Moondance Foundation 143 - (103) - - 40 

Morrisons Foundation 232 - (3) 25 - 254 

My Action for Children 100 - (17) 2 - 85 

Nightstop Dorset 31 79 (41) 69 

Northern Ireland Housing Executive 16 - 755 (750) - - 5 

Royal Mail (The Blues Programme) - 873 (827) 17 - 63 

Sandwell Family Partners 37 50 (80) 130 - 137 

Stavros Niarchos Foundation (Wigan 
FIP)

27 - (25) - - 2 

Tampon Tax Fund (Swansea Sail) 2 164 (180) 14 - - 

Turner & Townsend Education 159 114 (94) - - 179 

Prosiectau eraill o dan £50,000 1,214 834 (1,059) 379 - 1,368 

Cronfeydd dibenion penodol 3,976 5,671 (5,412) 81 - 4,316 

Gronfa gyfalaf 15,559 - - 1,431 - 16,990 
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15. Datganiad elusennol o symudiadau cronfeydd (parhad)

Wedi’u 
dwyn 

ymlaen 
Incwm Gwariant Trosglwyddiadau Enillion a 

cholledion

Wedi’u 
cario 

ymlaen

Nodiadau £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
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Cronfa asedau arwystl 21,750 - - (560) - 21,190 

Cronfeydd dynodedig 37,309 - - 871 - 38,180 

Cronfa gyffredinol 8,980 127,356 (133,124) (952) 1,440 3,700 

Cronfa ailbrisio 16,107 - - - 3,779 19,886 

Cronfa gyffredinol a chronfa 
ailbrisio

25,087 127,356 (133,124) (952) 5,219 23,586 

Cronfa bensiwn 6 (133) - 5,237 - (5,104) - 

Cyfanswm – anghyfyngedig 62,263 127,356 (127,887) (81) 115 61,766 

Cyfanswm y cronfeydd 66,239 133,027 (133,299) - 115 66,082 
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Wedi’u dwyn 
ymlaen

Adnoddau i’w 
derbyn

Adnoddau a 
ddefnyddiwyd Trosglwyddiadau Wedi’u cario 

ymlaen

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

16. Datganiad grŵp ac elusennol o symudiadau cronfeydd, rhagor o fanylion

Big Lottery Fund

Chat & Play England - 20 (18) - 2 

Early Action Youth Homelessness - 294 (56) - 238 

Family School Link 6 - (6) - - 

Family Support Volunteers 32 46 (73) - 5 

Functional Family Therapy 2 - - - 2 

Gael Og Digitalising Future Generations 1 - - - 1 

Improving Family Futures Bridgend 4 - (4) - - 

Little Steps Big Steps 1 - - - 1 

Monmouthshire Parent Network - - 1 - 

Moray Care Farming 11 91 (52) - 50 

Newcastle DV Counselling Service 15 43 (56) - 2 

Newcastle Family Support Service - 10 (5) - 5 

Roots of Empathy (England & Wales) 6 - (6) - - 

Scottish Border 30 53 (49) - 34 

Side Step 123 149 (123) 14 163 

Silverton Short Breaks (Awards For All) 2 - - - 2 

Skills for Living 21 - (9) - 12 

Swansea Sail 18 166 (184) - - 

Young Fathers’ Network (Clackmannanshire 
& Perth)

36 - (5) - 31 

Young Fathers’ Network (Devon) 22 - - - 22 

330 872 (647) 15 570 

Northern Ireland Housing Executive

Northern Ireland Regional Supported 
Lodgings

- 143 (143) - - 

Rossorry Grove Supported Accommodation - 281 (281) - - 

Sperrin & Lakeland Floating Support - 331 (326) - 5 

- 755 (750) - 5 
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17. Trethiant

Mae Gweithredu dros Blant, fel elusen, wedi’i heithrio rhag 
treth ac incwm ac enillion sy’n rhan o adran 478 o Ddeddf 
Treth Gorfforaeth 2010 neu adran 256 o Ddeddf Trethu Enillion 
Trethadwy 1992 i’r graddau y mae’r rhain yn berthnasol i’w 
gwrthrychau elusennol. Nid oes unrhyw dreth yn cael ei chodi yn 
unrhyw rai o’r is-endidau sydd wedi’u cynnwys yng nghyfrifon y 
grŵp oherwydd eu polisi o roi pob elw trethadwy i Gweithredu 
dros Blant bob blwyddyn.

18. Rhwymedigaethau digwyddiadol

Mae amodau’n berthnasol i rai grantiau a dderbynnir ar gyfer 
cyfarpar a gwella ac addasu eiddo, lle byddai’n rhaid ad-dalu’r 
symiau pe byddai'r eiddo neu'r cyfarpar perthnasol yn cael eu 
gwerthu, neu pe na fyddent yn cael eu defnyddio ar gyfer y diben 
a nodwyd mwyach. Roedd cyfanswm y grantiau hyn yn £551,000 
ar 31 Mawrth 2019 (£551,000 yn 2018). Mae hyn yn berthnasol 
i eiddo a chyfarpar lle’r oedd amodau’r grant yn cael eu bodloni 
o hyd.

Mae Gweithredu dros Blant wedi cytuno ar gynllun adfer 
gyda Chronfa Bensiwn Gweithredu dros Blant er mwyn clirio’r 
diffyg yn y gronfa bensiwn. Er mwyn cefnogi'r cynllun adfer, 
llofnodwyd cytundeb sicrwydd ar 7 Mawrth 2011 gan greu 
arwystl cyfreithiol o £32m dros eiddo rhydd-ddaliadol ac £8m 
dros unedau buddsoddi’r Bwrdd Cyllid Canolog i Gronfa Bensiwn 
Gweithredu dros Blant am y tro cyntaf. Bydd yr arwystl yn cael ei 
orfodi os bydd achos o dorri'r cytundeb, gan gynnwys os bydd 
Gweithredu dros Blant yn methu talu, yn rhoi’r gorau i weithredu 
neu’n methu â thalu cyfraniadau yn unol â’r atodlen cyfraniadau 
neu gyfarwyddyd y Rheolydd Pensiynau.

19. Partïon cysylltiedig

Mae pob trafodiad ag is-gwmnïau, elusennau cysylltiol ac 
ymddiriedolwyr yn cael eu datgan yn y datganiadau ariannol. 
Mae rhagor o fanylion ar gael yn nodiadau 3, 4 a 9.

20. Digwyddiadau ôl-fantolen

Ar 12 Ebrill 2019, gwerthodd Gweithredu dros Blant ddarn o 
dir a oedd yn cael ei ddal fel eiddo buddsoddi. Cafodd yr eiddo 
ei ailbrisio ar 31 Mawrth 2019, ar sail gwerth y gwerthiant, gan 
arwain at elw o £5.0m ar ein buddsoddiadau. Bydd rhagor o arian 
yn daladwy os bydd y tir yn cael ei fabwysiadau’n rhan o gynllun 
datblygu’r awdurdod lleol.
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Mae Gweithredu dros Blant yn gwmni elusennol cyfyngedig 
drwy warant. Mae wedi cofrestru â’r Comisiwn Elusennau o dan 
rif cofrestru 1097940 ac â Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau'r 
Alban o dan SC038092. Dyma rif ein cwmni 4764232.

Swyddfa gofrestredig

Action for Children
3 The Boulevard
Ascot Road
Watford
WD18 8AG

Banciwr

HSBC Bank PLC
The Peak 333
Vauxhall Bridge Road
London
SW1V 1EJ

Archwilwyr allanol

Grant Thornton UK LLP
30 Finsbury Square
London
EC2A 1AG

Archwilwyr mewnol

Moore Stephens BDO 
150 Aldersgate Street 
London 
EC1A 4AB

Rheolwyr buddsoddi

Central Finance Board of the Methodist Church
9 Bonhill Street
London
EC2A 4PE

Cyfreithwyr paneli allanol

Capsticks
1 St George’s Road
London
SW19 4DR

Blake Morgan
6 New Street Square
London
EC4A 3DJ

 

Douglas Jones Mercer 
16 Axis Court
Mallard Way
Swansea Vale
Swansea
SA7 0AJ

Cleaver Fulton Rankin
50 Bedford Street
Belfast
County Antrim
BT2 7FW

Edwards and Co.
28 Hill Street
Belfast
BT1 2LA

Morton Fraser
145 St Vincent Street
Glasgow
G2 5JF

Burness Paull
120 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JL

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Cadeirydd 
John O'Brien 
(tan 31 Rhagfyr 2018)

Sarika Patel 
(o 1 lonawr 2019 ymlaen)

Is-gadeirydd 
Kate Guthrie

The Rev Dr Sheryl Anderson 
Les Clifford (tan 28 Chwefror 2019) 
Richard Cryer
Gill Ellis
Patricia Gordon
Tracy Griffin
Jo Larbie
Debbie Morgan
Dr Daleep Mukarji OBE (Penodai'r Eglwys Fethodistaidd)
Markus Ruetimann 
Yvette Stanley (tan 1 Ebrill 2018)
Fiona Thorne
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Y Tîm Arwain Gweithredol

Prif Weithredwr 
Carol Iddon  
(dros dro tan 31 Gorffennaf 2018)

Julie Bentley 
(o 1 Awst 2018 ymlaen)

Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Plant

Carol Iddon

Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau 
Corfforaethol a Rennir

Melanie Armstrong

Rheolwr Gyfarwyddwr Codi Arian, Cyfathrebu a 
Pholisïau

Nicholas Jones

Y Pwyllgor Cyllid

Richard Cryer (Cadeirydd) 
Simon Cruickshank
Patricia Gordon
Tracy Griffin
Christopher Sexton

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

Markus Ruetimann (Cadeirydd) 
Y parch Dr Sheryl Anderson
Navin Kaul
David King 
Mike Pavey

Y Pwyllgor Llywodraethu a Thaliadau

Sarika Patel (Chair)
Richard Cryer
Gill Ellis
Patricia Gordon
Kate Guthrie
Debbie Morgan
Markus Ruetimann

Pwyllgor Gogledd Iwerddon

Patricia Gordon (Cadeirydd))
Michelle Connolly
Jennifer Cuthbert
Brian Dornan
Zara Duffy 
Anthony Armstrong (aelod cyfetholedig, person ifanc)

Pwyllgor yr Alban

Kate Guthrie (Cadeirydd)) 
Shona Cotterill 
Flora Martin MBE
Peter Mills
Dr Daleep Mukarji OBE
Paul Renz
Lesleyann Russell
Mary Smith 
Riana Jones (aelod cyfetholedig, person ifanc)
Ronan Robertson (aelod cyfetholedig, person ifanc)

Pwyllgor Cymru

Debbie Morgan (Cadeirydd))
Kaye Berry
Paul Bulpin
Richard Cryer 
Rhea Heaney 
Freda Lewis
Iona Wyn 
Angharad Roberts (aelod cyfetholedig, person ifanc)

Pwyllgor Lloegr

Gill Ellis (Cadeirydd))
Y parch Dr Sheryl Anderson
Leon Mexter
Will Morrey
Dr Jenny Robson
Alistair Russell 
Jane Sales
Lauren Seager-Smith 
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Ein diolchiadau

Ein noddwr

HRH The Duchess of Cambridge

Ein llysgenhadon

Jenny Agutter OBE
Baroness Armstrong of Hill Top
Bill Bottriell
Michael Buerk
Gordon Bullock
Lavinia Carey OBE
Ken Deeks MBE
Richard Farleigh
Shirley Anne Field
Lady Henrietta St. George
Nerys Hughes
Jessica Hynes
Martha Kearney
Diane Keen
Matthew Lewis
Sian Lloyd
Emily Maitlis
Flora Martin MBE
Lord McConnell of Glenscorrodale
Sir Trevor McDonald OBE
Dermot Murnaghan
Lynda Myles-Till MBE
Mary Nightingale
Rev the Baroness Richardson 
of Calow OBE
Angela Rippon OBE
Neville Shulman CBE
Alastair Stewart OBE
David Tanner
Kevin Whately
Sister Eluned Williams MBE

Ein cefnogwyr

The Alice Ellen Cooper Dean 
Charitable Foundation
Aon UK Charitable Foundation
Arts Council England
Catherine Balmond
Baily Thomas Charitable Fund
Bank of Scotland Foundation
Barclays
BBC Children in Need
Berkeley Assets Management Ltd
BGC Partners
Sir Michael Bibby
Big Braw Quiz Committee
British Association for 
Screen Entertainment
Helen Boaden

Kim Buckland MBE
Cawston Press
CBRE
Cinven
Circle Trust
Cirrus Logic International
City of Edinburgh Methodist Church
Chapman Charitable Trust
Charles Jacob Charitable Trust
Clear Channel UK
Community Foundation Wales
Marisa Clifford
The Dundee Appeal Committee 
Dell Technologies
Deloitte LLP
The Derby Support Group
DHL Corporation
DM Thomas
Douglas-Jones Mercer Solicitors
Brigitte Dowsett
Foundation for Young People
Echo Trust
Education Endowment Fund 
Volunteer Committee
Duke of Edinburgh Award Diamond Fund 
The Epsom Book Fair Committee
Susan Flynn
Lynn Fordham
Finastra
FirstGroup plc
Friends of Stepping Stones
Gap Inc.
The Gleneagles Golf Day Committee
Daisy Goodwin (Chair: 
Women Taking Action)
DF Concerts and Events
DM Thomas Foundation for Young 
People Edinburgh Committee
Sean Hale
Hays UK
Herbalife Nutrition Foundation 
The Heritage Fund 
Hilda Farr Charitable Trust
House of Fraser Foundation
Housing Trust Foundation
Thomas Howell’s Education Fund
Hugh Fraser Foundation
Neil Humphries and The Big Match
Ideagen PLC
Ingram Micro
The Joester Loria Group
King Baudouin Foundation US
Lloyds Banking Group
Lloyds TSB Foundation for Scotland

London and Quadrant
McCrea Financial Services
Moose International
Nationwide
The National Lottery Community Fund 
Never Mind the Business Committees; 
Glasgow & Aberdeen 
Northwood Charitable Trust
Norton Rose Fulbright
The P Leigh-Bramwell Trust ‘E’
The P&A Group of Companies
Paternoster Square Management
PG Paper
Dr Christine and Mr Alan Piper
Porcelanosa
Pilkington Charities Fund
Premier League 
Puffin Books
Michelle Quest
Robertson Trust
Rocket Licensing
Royal Mail
Sainsbury’s
SafeDeposits Scotland Charitable Trust 
Salem Methodist Church, 
Nelson, Caerphilly
Sampath Sundaram
Saunderson House
Barry Smyth & staff from MCS Group
Paul Smith
Standard Real Estates Ltd
Social Tech Trust
Sport England
The Sports Dinner Committee Trust
Standard Real Estate Ltd 
Sony DADC
The 7 Stars Foundation 
STV Children’s Appeal
Sylvia Adams Charitable Trust
Steve, Kaz & Harry Pointon
Studio Fine Art Company
TAM Asset Management 
Tesco
Tibra Capital Foundation
Martin Torbett & All of Tikka’s Travels
Triple T Charitable Trust 
Turner & Townsend
Madhavi Vadhera
Wider Plan Ltd
William Grant Foundation
The Woman of Influence Board
Wooden Spoon, The Children’s 
Charity of Rugby
The World of Eric Carle
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Diolch i bawb a wnaeth 
gymryd rhan neu a wnaeth 
drefnu heriau, digwyddiadau 
a gweithgareddau ledled y 
Deyrnas Unedig, gan godi arian a 
chael llawer o hwyl.

Y Parchedig Thomas Bowman 
Stephenson wnaeth ein sefydlu 
ni 150 o flynyddoedd yn ôl. 
Rydym yn dal i werthfawrogi ac 
yn diolch am yr ymrwymiad a’r 
gefnogaeth rydym yn eu cael gan 
ein cefnogwyr di-ri yn yr Eglwys 
Fethodistaidd.

Byrddau Byte Night 2018

Cadeirydd Cenedlaethol: Graham Davis; Cadeiryddion 
Rhanbarthol: Alastair Brown, Alistair Russell, Andrew 
McManus, Andrew Moore, Brodie Shepherd, Caron Alexander, 
Charles le Strange Meakin, Darren Lemon, David Sadler, 
James Robbins, Jeremy Thomas, Jo Graham, John Howarth, 
Jonathan Summerlin, Murray Dickson, Rhona Hutchon, 
Sally Hanson, Steve Rake, Sue Carter, Tony Hughes a phob 
un o Is-gadeiryddion, Aelodau’r Bwrdd a chysgwyr eraill 
ledled y Deyrnas Unedig ar gyfer Byte Night 2018.

Pwyllgor Prif Weithredwyr yn Cysgu Allan 2019

Angela Whitty, Chetal Patel, Darragh Mason Field, Manny 
Pinon, Sonia Sacadura a phawb wnaeth gymryd rhan yn 
nigwyddiad Prif Weithredwyr yn Cysgu Allan 2019.

Pwyllgor Adloniant Cwis y Flwyddyn 18/19

Adam Rubins, Charlie McAuley, Christos Michaels, Denise 
Parkinson, Eddie Cunningham, Lavinia Carey OBE, Liz 

Bales, Marisa Clifford, Paul Sophocli, Yasmin Nevard.

Pwyllgor Cinio’r Gwanwyn i Ferched 18/19

Lynda Myles-Till MBE (Cadeirydd), Ciara Stewart, 
Elena Shchukina, Elizabeth Hammond, Jo Tye, 
Louise Bailey, Mary Ross, Vanessa Hoddle.

Pwyllgor Cwis Mawr y Newyddion 18/19

Baroness Jenkin of Kennington (Cadeirydd), Chris Shaw 
(Cadeirydd), Martha Kearney (Cadeirydd), Alastair Bennett, Bill 
Rudgard, David Kermode, Dianne Stradling, Gemma Thomas, 
James Max, Jonathan Munro, Lizzie Watson, Lucy Newman, Lucy 
Tuck, Maria Lini, Michael Salter-Church, Rhodri Jones, Robin 
Elias, Sam Ross, Simon Vigar, Steve Sidebottom, Vivien Fowle. 
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Cymryd rhan

Ewch i’n gwefan

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith ledled 
y Deyrnas Unedig – a sut gallwch chi ein cefnogi 
ni – ewch i: actionforchildren.org.uk 

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych chi gwestiwn 
neu os hoffech wneud sylw ar ein gwaith. Ffoniwch 
ein tîm Gofal Cefnogwyr ar  0300 123 2112. 

Neu, chwiliwch amdanom ar:

Twitter  
@actnforchildren 

Facebook  
actionforchildren 

YouTube  
actionforchildrenUK

Rhoddion 

Mae rhoddion rheolaidd yn ein helpu ni i gefnogi rhagor o blant 
a chynllunio ar gyfer y dyfodol. I gael gwybod sut mae eich arian 
chi yn helpu plant i gael magwraeth ddiogel a hapus, ewch i.

actionforchildren.org.uk/donate

Ffôn 
0300 123 2112 

Post 
Action for Children 
3 The Boulevard 
Ascot Road 
Watford  
WD18 8AG 

Sut gallwch chi helpu

Gallwch godi arian i Gweithredu dros Blant, neu wirfoddoli 
gyda’r sefydliad, mewn sawl gwahanol ffordd. Rydym 
bob amser yn chwilio am gwmnïau a phartneriaid 
corfforaethol gwych i weithio gyda ni hefyd.

actionforchildren.org.uk/get-involved 

Mae cymynroddion yn gwneud gwahaniaeth enfawr 
i’n gwaith, gan newid bywydau plant am flynyddoedd 
i ddod. Drwy adael rhodd i ni yn eich ewyllys, byddwch 
yn rhoi dyfodol mwy disglair i blant agored i niwed.

actionforchildren.org.uk/legacy
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Daw’r data am welliannau o waith wedi’i dargedu fel rhan o ddadansoddiad e-Aspire 2018/19, oni 
nodir yn wahanol

1    Gweithredu dros Blant et al. (2019) ‘Children and young people’s 
services funding and spending:  2010/11 and 2017/18’. [pdf] 
ar gael yn: www.actionforchildren.org.uk/spending2019

2.   Smith, G., Sylva, K., et al (2018) Stop Start. [pdf] ar 
gael yn: https://www.suttontrust.com/wpcontent/ 
uploads/2018/04/StopStart-FINAL.pdf

3. Dadansoddiad o waith wedi’i dargedu ar e-Aspire 2018/19.

4.  Dadansoddiad o ddata am welliannau o Arolwg 
Gwirfoddolwyr 2018 a ‘Better Impact’.

5, 6. Dadansoddiad o ddata gwerthuso ‘Blues Programme’ 2018/19.

7, 8, 9. Dadansoddiad o waith wedi’i dargedu ar e-Aspire 2018/19.

10.  Crynodeb o Adroddiadau Arolygu Ofsted - 
Gweithredu dros Blant 2018/19.

11. Dadansoddiad o Ymgyrch Santa Cyfrinachol 2018/19.

Cyfeiriadau
Mae stori pob un o’r plant, y bobl ifanc a’r oedolion yn 
yr adroddiad hwn yn straeon go iawn. Ond, mae’n bosib 
y bydd rhai o’r lluniau neu’r enwau wedi cael eu newid, 
er mwyn sicrhau nad oes modd adnabod neb.

Llun o Julie Bentley gan Marksteen Adamson.





Diolch
yn fawr
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