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Enw'r elusen 

Enwau eraill a ddefnyddir gan yr elusen

Rhif elusen gofrestredig (os oes) 

Prif gyfeiriad yr elusen 

Enwau'r ymddiriedolwyr elusen sy'n rheoli'r elusen

Cod post
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EEnnww''rr  ppeerrssoonn  ((nneeuu  ggoorrffff))
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yymmddddiirriieeddoollwwrr  ((ooss  ooeess))
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EEnnww''rr  yymmddddiirriieeddoollwwrr

Enwau'r ymddiriedolwyr ar gyfer yr elusen, os oes (er enghraifft, unrhyw ymddiriedolwyr gwarchod)

Dyddiadau gweithredu os nad am flwyddyn gyfanEnw

Adran A Manylion cyfeirio a gweinyddu

Adroddiad Blynyddol yr
Ymddiriedolwyr am y cyfnod

O (dyddiad dechrau) tan (dyddiad diwedd)
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Enwau a chyfeiriadau ymgynghorwyr (Gwybodaeth ddewisol)

Enw'r prif weithredwr neu enwau uwch aelodau staff (gwybodaeth ddewisol)

Disgrifiad o ymddiriedolaethau'r elusen

Materion llywodraethu ychwanegol (gwybodaeth ddewisol) 

CyfeiriadMath o ymgynghorydd Enw

Math o ddogfen lywodraethol
(ee gweithred ymddiriedolaeth, cyfansoddiad) 

Cyfansoddiad yr elusen 
(ee ymddiriedolaeth, cymdeithas, cwmni)

Dulliau dewis ymddiriedolwyr 
(ee penodwyd gan, etholwyd gan)

Gallwch ddewis cynnwys gwybodaeth
ychwanegol, os yw'n berthnasol, am:

• bolisïau a gweithdrefnau a fabwysiadwyd ar
gyfer sefydlu a hyfforddi ymddiriedolwyr;

• strwythur sefydliadol yr elusen ac unrhyw
rwydwaith ehangach y mae'r elusen yn 

ran ohono;

• y berthynas ag unrhyw bartïon perthynol;

• y prif risgiau a'r system a'r gweithdrefnau y
mae'r ymddiriedolwyr wedi'u hystyried i'w

rheoli. 

Adran B Strwythur, llywodraethu a rheoli

Adran A Manylion cyfeirio a gweinyddu (continued)
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Crynodeb o amcanion yr elusen a nodwyd 
yn ei dogfen lywodraethol

Crynodeb o'r prif weithgareddau a wnaed er
budd cyhoeddus mewn perthynas â'r

amcanion hyn (o fewn yr adran hon dylid
cynnwys y datganiad statudol bod yr

ymddiriedolwyr wedi ystyried y canllaw a
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau ar

fudd cyhoeddus)

Crynodeb o brif gyraeddiadau'r elusen yn
ystod y flwyddyn 

Gallwch ddewis cynnwys datganiadau
pellach, os yw'n berthnasol, am:

• bolisi rhoi grantiau;

• polisi buddsoddiad cysylltiedig â rhaglen;

• cyfraniad gwirfoddolwyr.

Adran Ch                    Cyraeddiadau a pherfformiad

Adran C Amcanion a gweithgareddau

Manylion ychwanegol am amcanion a gweithgareddau (gwybodaeth ddewisol)
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Datganiad byr o bolisi cronfeydd wrth gefn
yr elusen

Manylion unrhyw gronfeydd mewn diffyg
sylweddol

Gallwch ddewis cynnwys gwybodaeth
ychwanegol, os yw'n berthnasol, am:

• brif ffynonellau incwm yr elusen (gan
gynnwys unrhyw godi arian);

• sut mae gwariant wedi cynnal amcanion
allweddol yr elusen;

• polisi buddsoddi ac amcanion gan gynnwys
unrhyw bolisi buddsoddi moesegol a

fabwysiadwyd. 

Manylion adolygiad ariannol pellach (gwybodaeth ddewisol)

Mae'r ymddiriedolwyr yn datgan eu bod wedi cymeradwyo adroddiad yr ymddiriedolwyr uchod. 

Arwyddwyd ar ran yr ymddiriedolwyr elusen

Llofnod(ion)

Enw(au) llawn

Swydd (ee, Ysgrifennydd, Cadeirydd ac ati)

Dyddiad

Adran D                       Adolygiad ariannol

Adran Dd                     Gwybodaeth ddewisol arall

Adran E Datganiad
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