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Cwblhewch y ffurflen hon ar
gyfer cyfnodau ariannol yn

diweddu ar neu ar ôl
1 Ionawr 2015
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Rhif ac enw’r elusen

Ar y tudalennau canlynol gofynnwn i chi gwblhau manylion yr elusen. Bydd peth o’r wybodaeth a 
rowch ar y furflen hon yn weladwy i’r cyhoedd ar y Gofrestr Elusennau. Mae’r wybodaeth hon wedi’i 
marcio gyda’r symbol. c

Llenwi’r ffurflen:

•  Yn dibynnu ar lefel incwm eich elusen, efallai na fydd rhaid i chi lenwi pob rhan o’r ffurflen hon. 
Gweler y canllawiau isod.

•  Gwnewch yn si ŵr ein bod ni’n derbyn eich ffurflen cyn eich dyddiad cau er mwyn osgoi cael eich 
dangos ar y Gofrestr Elusennau fel elusen sy’n ‘hwyr’ yn anfon gwybodaeth.

Incwm dros £1,000,000

Rhaid i chi gwblhau a chyflwyno:

•  Rhan A
•  Adrodd am Ddigwyddiadau Difrifol
•  Rhan B.

Incwm £500,001 – £1,000,000

Rhaid i chi gwblhau a chyflwyno:

•  Rhan A
•  Adrodd am Ddigwyddiadau Difrifol
•  Rhan B.

Incwm £25,001 – £500,000

Rhaid i chi gwblhau a chyflwyno:

•  Rhan A
•  Adrodd am Ddigwyddiadau Difrifol.

Incwm £10,001 – £25,000

Rhaid i chi gwblhau a chyflwyno:

•  Rhan A.

Ni ddylech gyflwyno cyfrifon, ond rhaid i chi 
baratoi a sicrhau eu bod ar gael ar gais.

Incwm £0 – £10,000

Cwblhewch Ran A yn unig. Ni ddylech
gyflwyno cyfrifon, ond rhaid i chi
baratoi a sicrhau eu bod ar gael ar
gais.
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RHAN A – GWYBODAETH AM YR ELUSEN

A1
 
Cyfnod ariannol

Dechrau’r cyfnod ariannol c   /  / 

Diwedd cyfnod ariannol c   /  / 

Diwedd y cyfnod ariannol nesaf   /  / 

A2
 
Incwm a gwariant

Nodwch isod incwm a gwariant eich elusen am y flwyddyn ariannol a nodir yn A1. Peidiwch â chynnwys ceiniogau.

Incwm c  £  . 0  0

Gwariant c  £  . 0  0

A3
 
Cyswllt yr elusen

Mae manylion cyswllt cyfredol eich elusen wedi’u nodi ar ein Cofrestr. Os nad yw manylion y cyswllt wedi newid ewch i A4.

• I roi manylion am gyswllt unigolyn newydd, ewch i A3a.
• I newid manylion cyswllt unigolyn, ewch i A3a.
• I roi manylion am gyswllt sefydliad newydd, ewch i A3b.
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A3a
 
Cyswllt unigolyn newydd neu ddiwygiedig

Defnyddiwch yr adran hon i roi manylion cyswllt unigolyn newydd neu newid manylion cyswllt cyfredol.

• Rhowch fanylion llawn, gan gynnwys enwau personol a theuluol, cyfeiriad llawn, cod post a dyddiad geni.
• I newid cyswllt sefydliad, defnyddiwch A3b.
• I roi cyswllt sefydliad yn lle cyswllt unigolyn, defnyddiwch A3b.

Gallwch roi enw i’w ddangos ar gyfer y cyswllt unigol a fydd i’w weld ar y Gofrestr Elusennau. Fel arall bydd yr enw i’w 
ddangos yn gyfuniad o’r teitl, enwau personol, enw teuluol ac ôl-ddodiad.

Teitl  

Enwau personol  

Enw teuluol  

Ôl-ddodiad  

Enw i’w ddangos c  

Dyddiad geni   /  / 

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cod post c  

Ffôn c  

Ffôn symudol  

A3b
 
Cyswllt sefydliad newydd neu ddiwygiedig

Defnyddiwch yr adran hon i roi manylion cyswllt sefydliad newydd neu newid manylion cyswllt cyfredol.

• Rhowch fanylion llawn, gan gynnwys enw, cyfeiriad llawn a chod post y sefydliad.
• I newid cyswllt unigolyn, defnyddiwch A3a.
• I roi cyswllt unigolyn yn lle cyswllt sefydliad, defnyddiwch A3a.

Enw’r sefydliad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cyfeiriad c  

Cod post c  

Ffôn c  

Ffôn symudol  
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A4
 
Cyfeiriad e-bost at ddefnydd y Comisiwn Elusennau

Nodwch y cyfeiriad e-bost y dylem ei ddefnyddio i gysylltu â’r elusen, er enghraifft pan fyddwn yn anfon cyfrinair ar gyfer 
ein gwasanaeth ar-lein neu’n postio nodiadau atgoffa. Gall fod yr un cyfeiriad a’r cyfeiriad e-bost cyhoeddus ar y Gofrestr, 
neu gallwch roi cyfeiriad gwahanol at ddefnydd y Comisiwn yn unig os yw’n well gennych.

Mae’n bwysig bod yr wybodaeth hon yn cael ei ddiweddaru. Os yw cyswllt yr elusen yn newid, dylech ei diweddaru.

Os yw’r cyfeiriad cyfredol yn anghywir neu wedi newid, nodwch e-bost cywir yr elusen at ddefnydd y Comisiwn isod.

A5
 
Cyfeiriad e-bost i’w ddangos i’r cyhoedd

Cyfeiriad cyhoeddus yw hwn a gaiff ei ddangos ar y Gofrestr Elusennau. Os hoffech i ni ddefnyddio’r e-bost i gysylltu â’r 
elusen, dylech roi cyfeiriad e-bost yn A4 uchod. Gall fod yr un cyfeiriad e-bost.

Os yw’r cyfeiriad cyfredol yn anghywir neu heb ei ddangos ar y Gofrestr, nodwch gyfeiriad e-bost cyhoeddus cywir yr 
elusen isod. c

A6
 
Gwefan yr elusen

Os oes gwefan ei hun gan yr elusen ac mae’r cyfeiriad gennym, bydd cyswllt ar gael i’r cyhoedd gyrchu’r wefan hon o 
gofnod yr elusen ar y Gofrestr Elusennau.

Os yw cyfeiriad cyfredol yr elusen yn anghywir neu heb ei ddangos ar y Gofrestr, nodwch gyfeiriad gwefan cywir yr elusen 
isod. c
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A7
 
Ymddiriedolwr corfforedig

Os oes ymddiriedolwr corfforedig gan eich elusen, mae’r manylion sydd gennym wedi’u nodi ar y Gofrestr.

• Os yw’r manylion ar y Gofrestr yn gywir, ewch i A8.
• Os oes angen dileu’r ymddiriedolwr corfforedig, ticiwch y blwch isod, ‘Ddim yn ymddiriedolwr mwyach’.
• I wneud newidiadau, defnyddiwch A7a. Rhowch fanylion llawn a chywir.
• I roi manylion am ymddiriedolwr corfforedig newydd, defnyddiwch A7a. Rhowch fanylion llawn.

Nid oes lle gennym am fwy nag un ymddiriedolwr corfforedig. Os oes mwy nag un ymddiriedolwr corfforedig gan eich 
elusen, atodwch lythyr eglurhaol sy’n nodi enw a chyfeiriad llawn pob ymddiriedolwr corfforedig.

Ddim yn ymddiriedolwr mwyach 

A7a
 
Ymddiriedolwr corfforedig newydd neu ddiwygiedig

Defnyddiwch yr adran hon i roi manylion ymddiriedolwr corfforedig newydd neu ddiwygiedig. Gwnewch yn si ŵr eich bod 
yn rhoi manylion llawn, os ydych yn newid ymddiriedolwr corfforedig sy’n bod neu’n rhoi manylion un newydd. Rhaid i’r 
manylion llawn gynnwys:

• enw’r ymddiriedolwr corfforedig
• cyfeiriad llawn, gan gynnwys cod post.

Gallwch roi rhif ffôn a chyfeiriad e-bost hefyd, os dymunwch.

Enw’r ymddiriedolwr 
corfforedig c  

Cyfeiriad  

Cyfeiriad  

Cyfeiriad  

Cyfeiriad  

Cyfeiriad  

Cod post  

Ffôn  

E-bost  
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A8
 
Unigolion sy’n ymddiriedolwyr cyfredol

Os yw ymddiriedolwyr yr elusen yn unigolion, bydd yr enwau sydd gennym wedi’u nodi ar y Gofrestr.

Os nad oes unrhyw newid i ymddiriedolwyr yr elusen ers cwbl hau’r ffurflen ddiwethaf ewch i A10. I ychwanegu 
ymddiriedolwyr newydd ewch i A9.

• Os yw manylion unrhyw ymddiriedolwr wedi newid, rhaid nodi manylion llawn yr unigolyn yna isod.
•  Os oes angen dileu manylion ymddiriedolwr yn gyfan gwbl, ticiwch y blwch ‘Ddim yn ymddiriedolwr mwyach’ ar ôl 

nodi ei enw.

Dylai’r wybodaeth a rowch adlewyrchu’r corff ymddiriedolwyr adeg llenwi’r ffurflen, yn hytrach nag ar ddiwedd y cyfnod 
ariannol.

Os yw unrhyw ran o enw neu gyfeiriad ymddiriedolwr wedi newid, rhowch y manylion cywir am yr unigolyn yna yn llawn 
(gan gynnwys yr enwau personol, enw teuluol, dyddiad geni, cyfeiriad llawn a chod post) isod. Sylwch rhaid i ni gael 
cyfeiriad cartref pob ymddiriedolwr yn hytrach na chyfeiriad gwaith neu elusen.

Wrth newid manylion ymddiriedolwr unigol, gwnewch yn si ŵr fod manylion llawn gennym ar gyfer yr ymddiriedolwr yna. 
Ni ellir cofnodi ymddiriedolwyr heb fanylion llawn ar ein Cofrestr Elusennau. Cyhoeddwn enwau ymddiriedolwyr yn unig ar 
y Gofrestr. Nid yw manylion personol eraill ar gael i’r cyhoedd eu gweld.

Gallwch ddewis rhoi cyfeiriadau e-bost personol ar gyfer pob un o’r ymddiriedolwyr elusen. Os ydych yn gwneud hynny, 
gallwn anfon e-bost atynt o bryd i’w gilydd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am waith ymddiriedolwyr. Ticiwch y blwch hwn 
os nad ydych am i ni anfon yr wybodaeth ddiweddaraf trwy’r e-bost at ymddiriedolwyr yr elusen.

Ni ddylai ymddiriedolwyr dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf trwy’r e-bost 

Ymddiriedolwr 1

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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Ymddiriedolwr 2

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 

Ymddiriedolwr 3

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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Ymddiriedolwr 4

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 

Ymddiriedolwr 5

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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Ymddiriedolwr 6

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 

Ymddiriedolwr 7

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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Ymddiriedolwr 8

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 

Ymddiriedolwr 9

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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Ymddiriedolwr 10

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 

Ymddiriedolwr 11

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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Ymddiriedolwr 12

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 

Ymddiriedolwr 13

Manylion diwygiedig

 Teitl 

 Enwau personol 

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 Enw i’w ddangos c  

 Dyddiad geni  /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

 Ymddiriedolwr yn Ddim yn ymddiriedolwr 
 gadeirydd yr elusen c   mwyach 
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A9
 
Unigolion sy’n ymddiriedolwyr newydd

Rhowch fanylion llawn unrhyw ymddiriedolwyr newydd.

Dylai’r wybodaeth a rowch adlewyrchu’r corff ymddiriedolwyr adeg llenwi’r ffurflen, yn hytrach nag ar ddiwedd y cyfnod 
ariannol.

Mae pob un o’r canlynol yn ofynnol ar gyfer pob unigolyn:

• Enwau personol.
• Enw teuluol.
• Dyddiad geni.
• Cyfeiriad llawn a chod post.

Sylwch rhaid i ni gael cyfeiriad cartref yr ymddiriedolwr yn hytrach na chyfeiriad gwaith neu elusen.

Ni fydd ymddiriedolwyr sydd heb fanylion llawn yn cael eu cofnodi ar y Gofrestr Elusennau.

Gallwch roi enw i’w ddangos ar gyfer pob ymddiriedolwr a fydd i’w weld ar y Gofrestr Elusennau. Fel arall bydd yr enw 
i’w ddangos yn gyfuniad o’r teitl, enwau personol, enw teuluol ac ôl-ddodiad. Os hoffech, gallwch roi rhif ffôn a chyfeiriad 
e-bost hefyd.

Mae angen dyddiadau geni arnom er mwyn cadarnhau bod hawl gyfreithiol gan unigolyn i weithredu fel ymddiriedolwr 
ond hefyd at ddibenion adnabod a chudd-wybodaeth. Cyhoeddwn enwau ymddiriedolwyr yn unig ar y Gofrestr. Nid yw 
unrhyw fanylion personol eraill ar gael i’r cyhoedd eu gweld.

Oni bai fod goddefeb wedi’i chaniatáu, bydd enwau’r ymddiriedolwyr yn ymddangos ar y Gofrestr Elusennau. I gael 
gwybodaeth am oeddefebau, neu os oes gan eich elusen fwy o ymddiriedolwyr newydd nag y gellir eu nodi ar y ffurflen 
hon, ffoniwch y Comisiwn Elusennau Uniongyrchol ar 0300 066 9197.

Os nad oes angen i chi roi manylion am unrhyw ymddiriedolwyr newydd, ewch i A10.

Ymddiriedolwr newydd 1
  

Ymddiriedolwr newydd 2

 Teitl 

 
Enwau 

personol  

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 

Enw i’w 
ddangos c  

 /  /  
Dyddiad 

geni   /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c    Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c  
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Ymddiriedolwr newydd 3
  

Ymddiriedolwr newydd 4

 Teitl 

 
Enwau 

personol  

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 

Enw i’w 
ddangos c  

 /  /  
Dyddiad 

geni   /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c    Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c  

Ymddiriedolwr newydd 5
  

Ymddiriedolwr newydd 6

 Teitl 

 
Enwau 

personol  

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 

Enw i’w 
ddangos c  

 /  /  
Dyddiad 

geni   /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c    Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c  
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Ymddiriedolwr newydd 7
  

Ymddiriedolwr newydd 8

 Teitl 

 
Enwau 

personol  

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 

Enw i’w 
ddangos c  

 /  /  
Dyddiad 

geni   /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c    Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c  

Ymddiriedolwr newydd 9
  

Ymddiriedolwr newydd 10

 Teitl 

 
Enwau 

personol  

 Enw teuluol 

 Ôl-ddodiad 

 

Enw i’w 
ddangos c  

 /  /  
Dyddiad 

geni   /  / 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cyfeiriad 

 Cod post 

 Ffôn 

 E-bost 

Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c    Ymddiriedolwr yn gadeirydd yr elusen c  
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A10
 
Elusennau cysylltiedig

Mae ein Cofrestr yn cynnwys manylion unrhyw elusennau cysylltiedig (ie-elusennau neu elusennau cyfansoddol). Gallwch 
wirio eu manylion ar y Gofrestr Elusennau yn www.charitycommission.gov.uk.

Os yw’r rhestr o elusennau cysylltiedig ar y Gofrestr yn anghywir, neu os oes angen ei diwygio, ffoniwch y Comisiwn 
Elusennau Uniongyrchol ar 0300 066 9197.

A11
 
Ardal gweithredu yng Nghymru a Lloegr

Mae’r ardaloedd yr ydych yn gweithredu ynddynt yn ymddangos ar y Gofrestr. Nodwch isod unrhyw ardal nad yw’n 
gymwys mwyach. I ychwanegu ardaloedd eraill yng Nghymru a Lloegr, ewch i A11a. Mae’r wybodaeth hon i gyd yn 
wybodaeth gyhoeddus. c

Ardal i ddileu Ardal i ddileu

1  6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

A11a
 
Ychwaneguardal yng Nghymru a Lloegr

Os yw’ch elusen yn gweithredu mewn mwy na deg ardal awdurdod lleol yng Nghymru neu Loegr (neu’r ddau), yn ôl y 
diffiniad yn y Canllawiau, dewiswch un o’r isod. Os yw’ch elusen yn gweithredu mewn mwy na deg bwrdeistref Llundain, 
dylech ddewis ‘trwy Lundain’. Ticiwch un blwch yn unig.

Elusen yn gweithredu Ychwanegu Elusen yn gweithredu Ychwanegu

trwy Lundain  
trwy Gymru  

trwy Loegr  
trwy Gymru a Lloegr  

Os wy’ch elusen yn gweithredu mewn llai na deg ardal awdurdod lleol yng Nghymru neu Loegr (neu’r ddau), dylech 
ychwanegu yma unrhyw ardaloedd sydd heb eu dangos ar y Gofrestr. Os ydych wedi dewis ‘trwy Lundain’ uchod, gallwch 
hefyd gael hyd at naw ardal awdurdod lleol. Os ydych wedi dweud wrthym eich bod yn gweithredu trwy Gymnru neu 
Loegr (neu’r ddau), peidiwch â nodi unrhyw ardaloedd awdurdod lleol isod.

Ardal awdurdod lleol Ardal awdurdod lleol

1  6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 



17

A12
 
Ardal gweithredu y tu allan i Gymru a Lloegr

Mae unrhyw wledydd y mae’r elusen yn gweithredu ynddi tu allan i Gymru a Lloegr wedi’u nodi ar y Gofrestr.

• Os nad yw unrhyw un o’r gwledydd hyn yn gymwys mwyach, ticiwch y blychau perthnasol i’w dileu.
• Os yw’ch elusen yn gweithredu mewn gwlad sydd heb ei rhestru ar y Gofrestr, ewch i A12a.

Rhowch fanylion eich gwariant yn y gwledydd lle rydych yn gweithredu.

• Os oeddech wedi gwario £1 – £10,000, ticiwch y blwch a ddarparwyd.
• Os oeddech wedi gwario mwy na £10,000, rhowch yr union swm neu frasamcan o’r swm yn y blwch ‘Gwariant’.
•  Os na allwch roi manylion ar gyfer pob gwlad ond gallwch roi cyfanswm ar gyfer eich gwariant dramor, ewch i A12b. 

(Ni ddylid cynnwys gwariant yn yr Alban a Gogledd Iwerddon).
•  Os na allwch roi unrhyw fanylion, gadewch y blychau gwariant yn wag. 

Mae’r wybodaeth hon yn ddewisol. Mae’r holl wybodaeth yn gyhoeddus. c  

Gwledydd 
Ddim yn gweithredu 

yn y wlad hon mwyach 
Wedi gwario rhwng  

£1 - £10,000      Gwariant

1    £ 

2    £ 

3    £ 

4    £ 

5    £ 

6    £ 

7    £ 

8    £ 

9    £ 

10    £ 

11    £ 

12    £ 

13    £ 

14    £ 

15    £ 

16    £ 

A12a
 
Ychwanegu ardal y tu allan i Gymru a Lloegr

Gwlad 
Wedi gwario rhwng  

£1 - £10,000      Gwariant

1   £ 

2   £ 

3   £ 

4   £ 

A12b
 
Cyfanswm a wariwyd y tu allan i Gymru a Lloegr

       Gwariant

   £ 
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A13
 
Dosbarthu elusennau

Dewiswch o leiaf un categori ym mhob un o’r tair adran i ddisgrifio’r hyn rydych yn ei wneud. Mae’r wybodaeth hon i gyd 
yn wybodaeth gyhoeddus. c

A13a
 
Beth mae’ch elusen yn ei wneud?

 101 Dibenion elusennol cyffredinol 

 102 Addysg/hyfforddiant 

 103 Hyrwyddo iechyd neu achub bywydau 

 104 Anabledd 

 105 Atal neu leddfu tlodi 

 106 Cymorth dramor/cymorth i’r newynog 

 107 Llety/tai 

 108 Gweithgareddau crefyddol 

 109 Y celfyddydau/diwylliant/treftadaeth/gwyddoniaeth 

 110 Chwaraeon amatur 

 111 Anifeiliaid 

 112 Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth 

 113 Economaidd/datblygiad cymunedol/cyflogaeth 

 114 Effeithlonrwydd y Lluoedd Arfog/gwasanaethau brys 

 115 Hawliau dynol/cytgord crefyddol neu hiliol/cydraddoldeb neu amrywiaeth 

 116 Adloniant 

 117 Dibenion elusennol eraill 

A13b
 
Pwy mae’ch elusen yn ei helpu?

 201 Plant/pobl ifanc 

 202 Yr henoed/pobl oedrannus 

 203 Pobl ag anableddau 

 204 Pobl o dras ethnig neu hiliol arbennig 

 205 Elusennau eraill/cyrff gwirfoddol 

 206 Grwpiau diffiniedig eraill 

 207 Y cyhoedd/dynolryw 

A13c
 
Sut mae’ch elusen yn gweithredu?

 301 Rhoi grantiau i unigolion 

 302 Rhoi grantiau i sefydliadau 

 303 Darparu cyllid arall 

 304 Darparu adnoddau dynol 

 305 Darparu adeiladau/cyfleusterau/lle agored 

 306 Darparu gwasanaethau 

 307 Darparu eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth 

 308 Noddi nea’n gwneud gwaith ymchwil 

 309 Gweithredu fel corff mantell neu gorff adnoddau 

 310 Arall neu ddim un o’r rhain   
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A14
 
Gweithgareddau elusennau

Disgrifiwch yn fyr weithgareddau cyfredol eich elusen. Os oes disgrifiad gennym eisoes, gallwch edrych arno yng nghofnod 
eich elusen ar y Gofrestr ar-lein. Ni all eich disgrifiad fod yn fwy na 400 nod, gan gynnwys bylchau. c

A15
 
Gwirfoddolwyr yn y DU

Sawl gwirfoddolwr oedd gan yr elusen yn y DU yn ystod y flwyddyn ariannol? c  

A16
 
Rhif y cwmni

Os oes rhif cwmni gan eich elusen (fel y cafodd ei gofrestru gyda Thŷr Cwmnïau), nodwch y rhif isod.

 c

A17
 
Prif gyfrif banc/cymdeithas adeiladu’r

Mae manylion cyfrif sydd gennym ar hyn o bryd wedi’u confnodi yn ein banc wybodaeth. Os yw’r manylion wedi newid, 
nodwch y manylion cywir yn llawn o dan ‘Manylion diwygiedig’. Os yw’n gyfrif cymdeithas adeiladu, mae angen y rhif rôl/
cyfeirnod ond nid y cod didoli, Os oes llyfr sieciau gennych ar gyfer cyfrif cymdeithas adeiladu, nodwch enw’r gymdeithas 
a’r rhif rôl, yn hytrach na’r cod didoli a’r rhif cyfrif a ddangosir ar y llyfr sieciau, sy’n eiddo’r gymdeithas. Ni fydd manylion 
cyfrif ar gael i’r cyhoedd eu gweld.

 Manylion diwygiedig

Enw’r banc/cymdeithas adeiladu 
 
 
 
 
 

Cod didoli  –  – 

Rhif cyfrif banc/rhif rôl cymdeithas adeiladu/rhif  
rôl Swyddfa’r Post 

Enw’r cyfrif: 
 
 
 
 
 

Os yw’ch incwm yn £25,000 neu lai, cwblhewch y datganiad ar ddiwedd y ffurflen hon.
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A18
 
Tir ac adeiladau

A yw eich elusen yn berchen ar neu’n prydlesu unrhyw dir neu adeiladau?

 Ydyw, mae’r elusen yn berchen ar neu’n prydlesu tir neu adeiladau.

 Na, nid yw’r elusen yn berchen ar neu’n prydlesu unrhyw dir neu adeiladau.

A19
 
Rhodd Cymorth

A wnaeth yr elusen hawlio Rhodd Cymorth gan Gyllid a Thollau Em yn ystod cyfnod ariannol y Ffurflen Flynyddol yma?

 Na, nid yw’r elusen wedi hawlio Rhodd Cymorth yn ystod y cyfnod ariannol.

 Ydyw, mae’r elusen wedi hawlio Rhodd Cymorth yn ystod y cyfnod ariannol.

A20
 
Codi arian 

Ydy’r elusen yn codi arian gan y cyhoedd?

 Ydy, mae’r elusen yn codi arian gan y cyhoedd.

 Na, nid yw’r elusen yn codi arian gan y cyhoedd.

A21
 
Masnachu 

Oes gan yr elusen is-gwmni masnachu?

 Oes, mae gan yr elusen is-gwmni masnachu.

 Na, nid oes gan yr elusen is-gwmni masnachu.

A22
 
Taliadau i ymddiriedolwyr 

Ydy’r elusen yn talu un neu fwy o’i ymddiriedolwyr am weithredu fel ymddiriedolwyr i’r elusen?

 Ydy, mae’r elusen yn talu un neu fwy o’i ymddiriedolwyr am weithredu fel ymddiriedolwyr i’r elusen.

 Nac ydi, nid yw’r elusen yn talu unrhyw ymddiriedolwr am weithredu fel ymddiriedolwr i’r elusen.

A23
 
Polisïau 

Oes gan yr elusen bolisïau ysgrifenedig yn y meysydd canlynol:

 Oes Nac oes

Rheoli Risg  

Buddsoddi  

Buddiolwyr Sy’n Agored i Niwed  

Gwrthdaro Buddiannau   

Rheoli Gwirfoddolwyr   

Delio Gyda Chwynion  

Talu staff  
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A24
 
Rhoi Grantiau/Gweithgareddau 

A yw rhoi grantiau’r brif ffordd y mae’r elusen yn cyflawni ei ddibenion? 

 Ie, rhoi grantiau yw’r brif ffordd y mae’r elusen yn cyflawni ei ddibenion.

 Na, nid drwy roi grantiau yw’r brif ffordd y mae’r elusen yn cyflawni ei ddibenion.

A25
 
Rheoleiddwyr eraill 

A yw eich elusen yn cael ei reoleiddio gan unrhyw un o’r rheoleiddwyr canlynol a/neu wedi’u cofrestru gydag unrhyw un o’r 
cofrestryddion canlynol? 

Comisiwn Ansawdd Gofal       

Awdurdod Ymddygiad Ariannol       

Asiantaeth Gartref a Chymunedau      

OFSTED      

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)   

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)      

Llywodraeth Cymru      

Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn)  

A26
 

Yn ystod cyfnod ariannol  y ffurflen flynyddol, faint dderbyni-
odd yr elusen gan:

Cytundebau gan lywodraeth ganolog neu leol i  ddarparu gwasanaethau?

£  . 0  0  (rhowch 0 os nad yw’n berthnasol)

Grantiau gan lywodraeth canolog neu leol? 

£  . 0  0  (rhowch 0 os nad yw’n berthnasol)

A27
 

Ydy’r elusen wedi adolygu ei reolaethau aiannol yn ystod y  
flwyddyn adrodd?

 Ydy, mae’r elusen wedi adolygu ei reolaethau ariannol yn ystod y flwyddyn adrodd.

 Nac ydy, nid yw’r elusen wei adolygu ei reolaethau ariannol yn ystod y flwyddyn adrodd.
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ADRODD AM DDIGWYDDIADAU
DIFRIFOL

Dylech ddweud wrth y Comisiwn am unrhyw ddigwyddiadau lle y collwyd swm sylweddol o arian yr elusen neu sydd wedi 
creu risg sylweddol i eiddo, gwaith, buddiolwyr neu enw da’r elusen.

Os yw unrhyw ddigwyddiad difrifol, gan gynnwys unrhyw un o’r rhai a restrir isod, wedi digwydd ers eich 
Ffurflen ddiwethaf, dylech roi gwybod i ni ar unwaith os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes. Yna e-bostiwch rsi@
charitycommission.gsi.gov.uk i roi gwybod i ni.

 
Mae digwyddiadau difrifol yn cynnwys:

• Twyll, lladrad neu golli cronfeydd neu eiddo sylweddol arall.
•  Symiau sylweddol o arian neu eiddo arall a roddwyd i’r elusen gan ffynhonnell anhysbys neu heb ei dilysu.
•  Mae gan yr elusen (gan gynnwys staff unigol, ymddiriedolwyr neu wirfoddolwyr) gyswllt honedig neu y gwyddys 

amdano â sefydliad gwaharddedig neu â gweithgareddau terfysgwyr neu weithgareddau anghyfreithlon eraill.
•  Mae’r sawl sydd wedi’i anghymhwyso rhag gweithredu fel ymddiriedolwr wedi bod yn gweithredu, neu yn 

gweithredu fel ymddiriedolwr yr elusen.
•  Nid oes gan yr elusen bolisi ar gyfer diogelu ei buddiolwyr sy’n agored i niwed (ee plant a phobl ifanc, pobl ag 

anableddau a’r henoed/pobl oedrannus).
•  Nid oes gan yr elusen unrhyw weithdrefn fetio i sicrhau bod ymddiriedolwr neu aelod o staff yn gymwys i weithredu 

yn y swydd y mae wedi cael ei benodi iddi.
•  Amheuon, honiadau neu achosion o gam-drin buddiolwyr.
•  Bu’r elusen yn destun ymchwiliad troseddol, neu ymchwiliad gan reolydd neu asiantaeth arall; neu mae sancsiynau 

wedi cael eu gosod neu mae pryderon wedi’u codi gan reolydd neu asiantaeth arall (ee Awdurdod Gweithredol 
lechyd a Diogelwch, Ofsted).

Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ni am ddigwyddiad difrifol mae’n rhaid i ni ddeall beth sydd wedi digwydd a natur y risg. 
Hefy rydym am gael sicrwydd eich bod chi’n delio â’r digwyddiad yn briodol. Os gallwch chi roi’r wybodaeth yma pan 
fyddwch yn dweud wrthym am ddigwyddiad difrifol, mae’n llai tebygol y bydd rhaid i ni ofyn rhagor o gwestiynau.

 
Rhwymedigaeth gyfreithiol

Fel rhan o Ffurflen Flynyddol yr elusen, rhaid i ymddiriedolwyr gadarnhau nad oes unrhyw ddigwyddiadau difrifol neu 
faterion eraill y dylent fod wedi dwyn at sylw’r Comisiwn, ac nid ydynt wedi gwneud hynny eisoes. Bydd methu â gwneud 
hynny yn cael ei ystyried yn groes i ofynion cyfreithiol.

Os yw’ch incwm yn £500,000 neu lai, cwblhewch y datganiad ar ddiwedd y ffurflen hon.

Cofiwch atodi neu anfon Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a chyfrifon, gan gynnwys unrhyw dystysgrif 
archwiliad annibynnol neu archwiliad ariannol.

Mae’r dudalen hon yn berthnasol dim ond os 
yw incwm eich elusen yn fwy na £25,000.
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RHAN B - GWYBODAETH ARIANNOL

PWYSIG
Bydd angen fersiwn terfynol o’r cyfrifon cyhoeddedig arnoch i gwblhau Rhan B. Dylai’r ymddiriedolwyr sicrhau bod yr 
adran hon yn cael ei chwblhau gan rywun cymwys sy’n gyfarwydd â chyfrifon yr elusen.

Mae’r Canllawiau yn diffinio pob maes, wedi’i restru yn ôl rhif y cwestiwn. Mae’r holl wybodaeth yn Rhan B yn wybodaeth 
gyhoeddus. c

Nodwch isod pa fath o gyfrifon y daw’r wybodaeth ohonynt. Os oes is-ymgymeriadau gan yr elusen, nodwch y ffigurau 
cyfunol o’r cyfrifon grwp a thiciwch y blwch ’cyfrifon cyfunol’.

Cyfrifon cyfunol  
Cyfrifon yr elusen yn unig  

Mae’r meysydd sydd wedi’u marcio â * yn darparu gwybodaeth atodol, sydd wedi’i chynnwys yn y ffigur ar gyfer y prif 
faes ond mae’n bosibl na fyddant yn cynrychioli’r swm cyfan yn y prif faes.

Dylai’r wybodaeth yn B1 a B2 gael ei chymryd o’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol a archwiliwyd.

B1
 
Adnoddau

Adnoddau a dderbynnir Adnoddau a ddefnyddiwyd

B1.1 Incwm gwirfoddol B1.7 Costau cynhyrchu incwm gwirfoddol

£  £ 

 B1.1a Cymynroddion* B1.8 Costau masnachu codi arian

 £  £ 

 B1.1b Gwaddolion a dderbyniwyd* B1.9 Costau rheoli buddsoddiadau

 £  £ 

B1.2 Gweithgareddau i gynhyrchu cronfeydd B1.10 Costau gweithgareddau elusennol

£  £ 

B1.3 Incwm o fuddsoddiadau  B1.10a Grantiau i sefydliadau*

£   £ 

B1.4 Adnoddau a dderbynnir o weithgareddau 
   elusennol B1.11 Costau llywodraethu

£  £ 

B1.5 Adnoddau eraill a dderbynnir B1.12 Adnoddau eraill a ddefnyddiwyd

£  £ 

B1.6 Cyfanswm adnoddau a dderbynnir B1.13 Cyfanswm adnoddau a ddefnyddiwyd

 £   £ 

Cwblhewch yr adran hon dim ond os yw 
incwm eich elusen yn fwy na £500,000
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B2
 
Enillion/colledion cydnabyddedig eraill

B2.1 Ailbrisiadau o asedau sefydlog diriaethol B2.3 Enillion/colledion ar asedau buddsoddi

£  £ 

B2.2  Enillion/colledion actiwaraidd ar gynlluniau 
pensiwn budd diffiniedig 

£ 

B3
 
Asedau a rhwymedigaethau

Dylai’r wybodaeth hon gael ei chymryd yn uniongyrchol o’r fantolen a archwiliwyd.

B3.1 Cyfanswm asedau sefydlog B3.7 Cyfanswm asedau sefydlog (ar ddechrau’r flwyddyn)

£  £ 

 
B3.1a Buddsoddiadau asedau sefydlog*

  B3.7a  Buddsoddiadau asedau sefydlog 
(ar ddechrau’r flwyddyn)*

 £   £ 

B3.2 Cyfanswm asedau cyfredol 

£  

 B3.2a Buddsoddiadau asedau cyfredol* 

 £  

 B3.2b Arian parod* 

 £  

B3.3 Credydwyr yn ddyledus o fewn blwyddyn B3.8 Cronfeydd gwaddol

£  £ 

B3.4 Credydwyr a darpariaethau tymor hir B3.9 Cronfeydd cyfyngedig

£  £ 

B3.5 Asedau/rhwymedigaethau cronfa bensiwn B3.10 Cronfeydd anghyfyngedig

£  £ 

B3.6 Cyfanswm asedau/rhwymedigaethau net B3.11 Cyfanswm cronfeydd

 £   £ 

B4
 
Gwybodaeth ychwanegol

Dylai’r wybodaeth hon gael ei chymryd yn uniongyrchol o’r nodiadau ar y cyfrifon neu Adroddiad Blynyddol yr 
Ymddiriedolwyr.

B4.1 Costau cynnal B4.3 Lefel cronfeydd wrth gefn

£  £ 

B4.2 Tâl dibrisiant am y flwyddyn B4.4 Nifer y gweithwyr cyflogedig amser llawn cyfatebol

£  £ 
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Datganiad

Mae’n bosibl eich bod yn cyflawni trosedd os rhowch ateb y gwyddoch sy’n anghywir neu’n gamarweiniol.

Tystiaf fod yr wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth ac mae wedi cael ei dwyn 
at sylw pob un o’r ymddiriedolwyr. Os yw incwm yr elusen yn fwy na £25,000, cadarnhaf ymhellach nad oes unrhyw 
ddigwyddiadau difrifol neu faterion eraill y dylent fod wedi’u dwyn at sylw’r Comisiwn ac nid ydynt wedi gwneud 
hynny eisoes.

Llofnodwyd ar ran pob un o’r ymddiriedolwyr elusen gan:

Teitl, ee Mr, Mrs, Ms:

Enw llawn:

Dyddiad: Rhif ffôn yn ystod y dydd

 /  /  

Gall fod yn ddefnyddiol i gadw copi o’ch ffurflen wedi’i chwblhau

ANFON

 
Manylion cyswllt y Comisiwn Elusennau

Cyfeiriad Comisiwn Elusennau, Blwch SP 211, Bootle, L20 7YX

E-bost fcemailteam@comisiwnelusennau.gsi.gov.uk

Ffôn 0300 066 9197

Gwefan www.comisiwnelusennau.gov.uk

 
Diogelu data

Bydd unrhyw wybodaeth a rowch i ni yn cael ei chadw’n ddiogel ac yn unol â’r rheolau ar ddiogelu data. Byddwn yn 
trin manylion personol fel manylion preifat a chyfrinachol ac yn eu diogelu. Ni fyddwn yn eu datgelu i unrhyw un sydd 
heb gysylltiad â’r Comisiwn Elusennau oni bai eich bod chi wedi rhoi eich cydsyniad i’w rhyddhau, neu mewn achosion 
arbennig a nodir yn y Canllawiau.
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