
DATGANIAD GWEITHGAREDD 
Yn cynnwys cyfrif incwm a gwariant

Blwyddyn yn diweddu 31 mawrth 2018

Mae’r datganiad gweithgaredd ariannol yn cynnwys yr holl enillion a cholledion a 
gydnabuwyd yn y fl wyddyn. Mae’r holl incwm a gwariant yn deillio o weithgareddau 
parhaol.
Mae’r datganiad gweithgaredd ariannol hefyd yn cydymffurfi o â gofynion cyfrifon 
incwm a gwariant Deddf Cwmnïau 2006.

Mantolen
Ar 31 mawrth 2018

Cyfl wyniad
Anabledd Cymru (AC) yw cymdeithas genedlaethol cyrff pobl anabl Cymru 
sy’n brwydro er sicrhau hawliau, cydraddoldeb a bywyd annibynnol ar gyfer 
pob person anabl. Prif swyddogaeth AC yw hysbysu’r llywodraeth o farn a 
blaenoriaethau ei aelodau gyda’r nod o ddylanwadu ar bolisïau. 

Ei nodau ac amcanion strategol:

1. Hysbysu Llywodraeth Cymru ac eraill sy’n gyfrifol am 
benderfyniadau o ddiddordebau pobl anabl Cymru

• Sicrhau hawliau, cydraddoldeb a bywydau annibynnol er gwella lles pobl 
anabl

• Dylanwadu ar bolisïau a llunwyr penderfyniadau ar bobl lefel, wrth fod yn 
eiriolwr effeithiol o farn, blaenoriaethau a diddordebau’r aelodau

2. Datblygu a chefnogi gwaith cyrff a reolir gan bobl anabl

• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer aelod gyrff

• Cynllunio a threfnu rhaglenni hyfforddi a datblygu ar gyfer aelod gyrff

3. Arwain a datblygu corff effeithiol a chynaladwy, a sicrhau 
llywodraethu cadarn a theg

• Arwain a rheoli corff effeithiol er lles pobl anabl

• Llywodraethu’r corff yn gadarn a theg

• Arloesi, datblygu a darparu amrediad o wasanaethau cynhyrchu incwm er 
lles pobl anabl

Rôl Unigryw
AC yw’r unig gorff cenedlaethol yn cynrychioli’r holl bobl anabl a’u cyrff yng 
Nghymru. Mae’n chwarae rôl arwain hanfodol wrth ymgyrchu i fynnu hawliau 
anabledd a chydraddoldeb ar draws y wlad.

Mae gan AC brofi ad ac arbenigedd estynedig wrth gyfl ogi, cysylltu â, a 
chynrychioli pobl anabl. O ganlyniad mae mewn sefyllfa unigryw i helpu 
Llywodraeth Cymru a chyrff eraill i ddilyn yr arferion gorau yn unol â’u 
cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010) a deddfwriaeth arall, boed fel 
llunwyr penderfyniadau, cyfl ogwyr a/neu darparwyr gwasanaethau.

Prif Weithredwraig - Rhian Davies

Er y degawdau o ddeddfwriaeth gydraddoldeb a 
rheoliadau adeiladu, mae profi ad AC o chwilio am 
swyddfeydd newydd wedi dangos y rhwystrau rhag 
cyfl ogaeth mae pobl anabl yn wynebu yng Nghymru, gyda 
llawer o weithleoedd yn dal yn anhygyrch. Profodd werth 
ein gwaith polisi dros y fl wyddyn wrth geisio taclo’r bwlch 
cyfl ogaeth mawr rhwng pobl anabl ac nid-anabl.

Er bod rhai materion sy’n effeithio pobl anabl wedi’u datganoli i Lywodraeth 
Cymru, mae toriadau Llywodraeth San Steffan wedi cael effaith negyddol ar 
sawl rhan o fywyd. Wedi dweud hynny, wrth adolygu’r Fframwaith Gweithredu 
Byw’n Annibynnol, galwodd AC am ganolbwyntio o’r newydd ar daclo 
rhwystrau sy’n atal pobl anabl rhag bod yn aelodau llawn o gymdeithas.

Un elfen bositif oedd creu portffolio o ffotograffau o enillwyr #FiywEmbolden 
ynghyd ag adroddiadau ar eu llwyddiannau ar ein gwefan. Mae’r lluniau’n 
adlewyrchu talentau a chyfraniadau anhygoel menywod anabl yn y 
celfyddadau, chwaraeon, addysg, cyfl ogaeth a chymunedau.

Trysorydd - Mandi Glover

Profodd 2017/2018 yn fl wyddyn ariannol anodd, ond 
gyda chynllun newydd, swyddfeydd newydd a thîm 
staff ymroddedig, llwyddwyd i groesawu 2018 fel cyfl e i 
ddechrau o’r newydd.

Mae dal llawer o waith o’n blaenau er mwyn sefydlogi 
ein sefyllfa ariannol, ond rydym mewn sefyllfa llawer 

mwy calonogol nag ar ddiwedd 2016/2017. Bydd y dyfodol yn heriol wrth i 
ni gystadlu am adnoddau prin gyda gweddill y sector gwirfoddol, ond gyda 
chanolfan newydd, ffocws ar gynhyrchu incwm a thîm brwdfrydig, rydym ar y 
ffordd i adeiladu dyfodol positif, newydd ar gyfer Anabledd Cymru.

Cadeirydd - Wendy Ashton

Sut i gefnogi pobl ar draws y wlad gyda chyn lleied o 
staff a’r holl ymrwymiadau eraill sydd gennym? Rydym 
yn dal i wneud hynny wrth drefnu mwy o ddigwyddiadau, 
seminarau a chynadleddau rhanbarthol.

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr wedi bod yn hynod o brysur 
eleni, gan weithredu newidiadau strategol ar draws y corff 
mewn ymdrech i ddod yn fwy sefydlog a chynaladwy yn 

ariannol. Rydym yn dal i ganolbwyntio ar ddiogelu cyllid hir dymor a thyfu’r 
corff, ynghyd â chyrraedd mwy o bobl anabl.

Mae pethau’n newid a’r awyrgylch yn bositif ac optimistaidd. Diolch i bob 
un o’r cyfarwyddwyr am eu cefnogaeth i mi a’r corff yn gyffredinol, a hynny 
mewn blwyddyn heriol iawn. Yn ogystal, diolch i’r staff am weithio mor galed 
i weinyddu’r corff yn feunyddiol, cynnal ein projectau, trefnu hyfforddiant a 
digwyddiadau, a hynny mewn cyfnod pan fu rhaid symud ein swyddfeydd.

Adroddiad Effaith 2017-18
Cronfeydd
anghyfyn-

gedig

Cronfeydd 
cyfyngedig

Cyfanswm
2018

Cyfanswm
2017

£ £ £ £
Incwm:
Rhoddion & cymynroddion 203,902 - 203,902 303,842
Gweithgaredd elusennol 58,836 202,440 261,276 412,154
Buddsoddiadau 560 - 560 619

Cyfanswm incwm 263,298 202,440 465,738 716,615

Gwariant:
Gweithgaredd elusennol 316,624 178,159 494,783 684,346

Incwm/(gwariant) net am 
y fl wyddyn/symudiadau 
cronfeydd net

(53,326) 24,281 (29,045) 32,269

Balansau cronfeydd 1 Ebrill 
2017

383,839 30,837 414,676 382,407

Balansau cronfeydd 31 Mawrth 
2018

330,513 55,118 385,631 414,676

2018 2017

£ £ £ £

Asedau cyfredol
Dyledwyr 60,451 65,169
Arian yn y banc ac mewn llaw 354,373 396,717

414,824 461,886

Credydwyr: symiau dyledus 
o fewn blwyddyn

(29,193) (47,210)

Asedau cyfredol net 385,631 414,676

Cronfeydd incwm
Cronfeydd cyfyngedig 55,118 30,837
Cronfeydd anghyfyngedig
Cronfeydd dynodedig 226,237 222,583
Cronfeydd Anghyfyngedig 
Cyffredinol

104,276 161,256

330,513 383,839

385,631 414,676

Asedau cyfredol
Dyledwyr
Arian yn y banc ac mewn llaw

Credydwyr: symiau dyledus 
o fewn blwyddyn

Asedau cyfredol net

Cronfeydd incwm
Cronfeydd cyfyngedig
Cronfeydd anghyfyngedig
Cronfeydd dynodedig
Cronfeydd Anghyfyngedig 
Cyffredinol

385,631

55,118

330,513

385,631

414,676

30,837

383,839

414,676

2018 2017



Confensiwn Hawliau 
Pobl Anabl y 
Cenhedloedd Unedig 
(CRDP)
Gyda chymorth ariannol gan 
y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol, ymunodd cynrychiolwyr AC â 
dirprwyaeth o gyrff pobl anabl yn Genefa i gyfl wyno 
adroddiad cysgod i Bwyllgor Hawliau Pobl Anabl y 
Cenhedloedd Unedig.

Embolden: Ysbryd Menywod Anabl

AC ar y Cyfryngau
Parhaodd proffi l AC yn uchel ar y cyfryngau, gyda staff ac aelodau’n rhan o dros 
ddwsin stori ar raglenni newyddion a materion cyfoes, gwefannau a’r cyfryngau 
print.

Adolygu Fframwaith Gweithredu Byw’n Annibynnol
Mae AC wedi parhau â’r rôl hon yn ystod adolygiad y fframwaith, gyda’n prif 
weithredwraig yn cadeirio’r Grŵp Llywio Rhanddeiliaid Cenedlaethol. Cyfrannodd 
at gyfres o weithgareddau, yn cynnwys pedwar cyfarfod bord gron ac arolwg arlein 
i gasglu barn pobl anabl am ddatblygiadau i daclo rhwystrau ers 2013.

Gweithdai Rhanbarthol

“Gwybodaeth newydd, 
adolygiad da o broject DRILL 

a’r sefyllfa debygol ar ôl 
Brexit.”

“Roedd yn dda gallu rhannu 
profi adau perthnasol i’r 

gogledd gyda chyfoedion.”

“Y cynnwys; rhywdweithio ag 
eraill a’r wybodaeth ar Brexit a 
hawliau dynol yn ddefnyddiol 

iawn.”

DW yn cynnal presenoldeb arlein ac ar 
y cyfryngau cymdeithasol

Llwyddiannau’r fl wyddyn yn cynnwys:

• 4 rhifyn e-newyddion

• 900 dilynydd Twitter newydd

• 449 dilynydd Facebook newydd

Anhygoel mewn Ffordd Arall
Janice Partridge 
Noddwr OGL Computers

Llwyddiant Gyrfa
Sian Preddy 
Noddwr Hugh James Solicitors

Gwaith Cymunedol
Anita Davies 

Cyfraniad at y Celfyddydau
Stephanie Back 
Noddwr MHA Broomfi eld Alexander
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Statudol

Llwyddiant Addysg
Barbara Stensland 
Noddwr Leabold Financial Management

Rhagoriaeth Chwaraeon 2018
Anastasia Blease 
Noddwr Legal & General

Rhagoriaeth Chwaraeon 2018
Tina Evans 
Noddwr Legal & General

Gwobr Goffa 2018
In memory of Julie Marsh 
(1962-2002)

FoYmchwil 4 Cenedl
Fel rhan o raglen DRILL, cydweithiodd AC ag Inclusion Scotland, Disability Rights 
UK a Disability Action Northern Ireland i ddatblygu project ymchwil ansoddol ar y 
cyd yn ymchwilio agweddau negyddol at bobl anabl. Fel rhan o’r project, bydd AC yn 
dadansoddi profi adau ymchwilwyr ar brojectau DRILL.

Cysylltwch â ni os am wybod mwy 
am ein gwaith:

Anabledd Cymru
Tŷ Brydon, Bloc B
Parc Busnes Caerffi li
Heol Fan
Caerffi li, CF83 3ED  

02920 887325  

02920 888702

info@disabitywales.org

www.disabiltywales.org

(defnyddiwch y cyhoeddwr ar gyfer Minicom)

@disabiltywales  

@disabilitywales
Rhif elusen 517391
Rhif cwmni 1998621
Mae Anabledd Cymru yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru

Categorïau ac enillwyr #FiywEmbolden

Ymchwil Anabledd er 
Byw’n Annibynnol a Dysgu 
(DRILL)

Daeth yr ail gyfl e i gyfwlyno cynigion 
ymchwil i ben yn Awst 2017.

Derbyniwyd dros 100 cais o bob rhan 
o’r Deyrnas Unedig am y cymal olaf, 
gydag 11 yn derbyn cyllid.

Mentrau Cydweithredol dan 
Reolaeth Dinasyddion (CDCC)
Helpwyd pobl yn derbyn taliadau 
uniongyrchol yn sir Fynwy i sefydlu 
Moncare Co-operative Ltd.

8 CAIS 
    O GYMRU1 CAIS LLWYDDIANNUS

£ £ £

£149,946  
DERBYNIWYD

2449 
H O F F I

2131

2449

Mawrth 
2017

Mawrth 
2018

Mawrth
2017 

Mawrth
2018

10283 

11183

10283 

11.2K 
D I L Y N Y D D

P O S T 
B L O G38

Effaith DRILL yng Nghymru: 
Cymal dau 

• 3 gweithdy

• 31 menyw wedi mynychu

• enwebu 43 menyw am wobr

• 7 categori

• 8 enillydd

• 90 person wedi mynychu’r seremoni 
wobrwyo

Cyllidwyd gan Fawcett Society 
a Spirit of 2012 er mwyn dathlu 
100 blynedd ers rhoi’r bleidlais i 
ferched: nod project Embolden 
oedd herio stereoteipiau menywod 
anabl, dathlu eu llwyddiannau drwy 
gynllun gwobrau a chreu banc di-
dâl o ffotograffau positif. AELOD WEDI

CYMRYD RHAN
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A E L O D

333
UNIGOLYN
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C O R F F


