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Adroddiad Blynyddol 

1 Ionawr 2021 i 31 Rhagfyr 2021 

Ymddiriedolwyr: 
Cadeirydd   Lynda Christie (etholwyd CCB 2020, ymddiswyddodd 27.04.21) 
Is-Gadeirydd    Jill Wheeler (etholwyd SGM 2019, Cadeirydd Dros Dro ers 27.04.21) 
Trysorydd    Graham Wheeler (ailetholwyd CCB 2021) – Ymddiriedolwr ers CCB 03.2014 
Ysgrifennydd Cyff. Jenny Shaw (etholwyd CCB 2020) 

Christopher Clarke (ailetholwyd CCB 2021) 
David John Bowles (ailetholwyd yn Ymddiriedolwr CCB 2020)  
Keith Davies (ailetholwyd CCB 2021) 
Caroline Mullinex (etholwyd CCB 2020)  
Karen Pratt (etholwyd CCB 2021) 
David Grace (cyfetholwyd 25.08.21)      

Swyddogion:  
Llywydd    David John Bowles (etholwyd CCB 2021) 
Is-lywyddion                Fred Eckton  
Ysgrifennydd Aelodaeth    Trish Calderbank 
Ysgrifennydd Cofnodion  Jill Hill 
Ysgrifennydd y Cynulliad        Gwag  
Ysgrifennydd Arholiadau              Caroline Mullinex 
Swyddog Asesiadau Sylfaenol Nicola Oulton 
Rheolwr y Wefan   Alison Mason  
Golygydd   Basil Wolf  
Is-olygydd                Elin Meek  
Prawfddarllenydd  Chris Clarke 
Swyddog Technegol   Wally Shaw   
Swyddog Yswiriant  John Bowles 
Swyddog Iechyd a Diogelwch    John Pilgrim  
Archif CGC                  Karen Pratt 
Swyddog COLOSS CGC         Garth Evans / Karen Pratt 
Swyddog IMYB    Richard Pett 
Swyddog Ysgolion                          Emma Davies 
 
Mae pob un o ymddiriedolwyr a swyddogion CGC yn rhoi ei amser yn wirfoddol heb dderbyn tâl neu 
fanteision eraill. Mae CGC yn ddyledus i'r gwirfoddolwyr hyn am eu hewyllys da a'u hymdrechion 
parhaus ar ran y Gymdeithas. 

Mae'r ymddiriedolwyr wedi ystyried yr arweiniad a gyhoeddodd y Comisiwn Elusennau ynghylch lles 
y cyhoedd. 

Ein Nodau a'n Hamcanion:  
Annog, gwella a hyrwyddo cadw gwenyn ledled Cymru drwy: 
 

• ddatblygu cydweithredu ymysg yr holl wenynwyr ledled Cymru  a chyfnewid syniadau a 
phrofiadau, 

• gwella safon cadw gwenyn drwy: 
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             i. gyhoeddi llenyddiaeth, 
             ii. darparu a rhoi cymorth i ddarparu cymhorthion a deunyddiau addysgol am gadw gwenyn, 
             iii. hybu hyfforddi a chymhwyso gwenynwyr, 

• trefnu arholiadau cenedlaethol ar lefelau amrywiol, 

• annog y gymuned i gymryd rhan mewn arsylwi a dysgu am wenyn yn ddiogel, a dod i 
werthfawrogi gwerth gwenyn yn yr amgylchedd. 

 

Gweinyddu  
 
Mae'r Ymddiriedolwyr yn y rhestr uchod yn cwrdd fel Tîm Rheoli Cymdeithas Gwenynwyr Cymru.  Ceir 
rhestr lawn o'r cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn ar ddiwedd y rhan hon o'r adroddiad hwn. 
 
Cyfarfu'r Ymddiriedolwyr â Chyngor CGC dair gwaith (ym misoedd Mawrth, Mehefin, a Thachwedd) i 
adrodd ar weithredu'r Tîm Rheoli ac i gael arweiniad gan yr aelodaeth.  Oherwydd cyfyngiadau 
pandemig coronafeirws ar ymgasglu mewn grwpiau, cynhaliwyd pob un o'r cyfarfodydd hyn yn 
rhithiol.  Ym mhob un o'r cyfarfodydd hyn roedd o leiaf 57% (11) o'r Cymdeithasau sy'n Aelodau o CGC 
wedi'u cynrychioli ac at ei gilydd mynychodd 79% (15) Cymdeithas o leiaf un cyfarfod.  Dosbarthwyd 
cofnodion pob un o gyfarfodydd y Cyngor drwy Ysgrifenyddion y Cymdeithasau.  Cynhelir cyfarfodydd 
y Cyngor ar 5 Mawrth, 25 Mehefin a 5 Tachwedd yn 2022.   

Cafodd y Tîm Rheoli gyfarfod naw gwaith yn ystod 2021 ond, oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, roedd 
pob un o'r cyfarfodydd yn rhai rhithiol.  Bydd y Tîm Rheoli'n cwrdd o leiaf bedair gwaith yn 2022, gyda'r 
cyfarfod cyntaf i fod ar 22 Ionawr.  Mae'r lleoliad a'r dyddiad ar gyfer cyfarfodydd y Tîm Rheoli'n 
adlewyrchu argaeledd a chyfeiriadau cartref yr Ymddiriedolwyr er mwyn sicrhau bod cynifer ag sy'n 
bosibl yn gallu mynychu a bod cyn lleied o gostau teithio ag sy'n bosibl.  Dosbarthwyd cofnodion llawn 
pob cyfarfod y Tîm Rheoli drwy ysgrifenyddion y Cymdeithasau. Adnewyddwyd trwyddedau 
Gweminarau a chyfarfodydd rhithiol ym mis Hydref 2021 a bydd pob un o gyfarfodydd y Tîm Rheoli'n 
parhau i gael eu cynnal yn rhithiol tan fod y lefelau Covid yn ei gwneud hi'n ddiogel inni gwrdd wyneb 
yn wyneb.  Mae'r trwyddedau cyfarfodydd rhithiol ar gael i Aelod-Gymdeithasau CGC ac yn ystod 2021 
mae naw Cymdeithas wedi'u defnyddio nhw i gynnal cyfarfodydd amrywiol. 

Lle mae'n briodol i'w rolau, gwahoddwyd swyddogion CGC nad ydyn nhw'n Ymddiriedolwyr i fynychu 
cyfarfodydd y Tîm Rheoli yn ystod 2021 er mwyn helpu gyda gwaith yr ymddiriedolwyr.   

Mae polisïau CGC wedi'u diweddaru a'u diwygio a chytunwyd ar God Ymddygiad ar gyfer cyfarfodydd 
CGC, gan gynnwys rhai'r Cyngor.   Yn 2020 dechreuwyd adolygu strwythur CGC ac mae hyn i'w gwblhau 
yn 2022.  Adolygir cylch gorchwyl pob pwyllgor CGC yn rhan o hyn. 

Yswiriant:  Mae sicrwydd Yswiriant CGC yn seiliedig ar sawl amod, gan gynnwys yr angen am dalu 
ffioedd y pen ar y pryd. Mae'r Cymdeithasau i fod i dalu ffioedd y pen erbyn 1 Ionawr bob blwyddyn, 
ond rhoddir lwfans, ond i'r holl arian dyledus gael ei dderbyn erbyn 31 Mawrth yn y flwyddyn honno. 
Atgoffir Aelod-Gymdeithasau fod angen i'r taliad gael ei wneud yn brydlon.  Ceir rhagor o wybodaeth 
yn yr Adroddiad Yswiriant ac Iechyd a Diogelwch yn nes ymlaen yn y ddogfen.  

At ddibenion yswiriant, cytunodd Cyngor CGC ar y diffiniad canlynol o Aelod Anuniongyrchol o CGC.  

Y sawl wedi'i yswirio fyddai'r aelod a enwir y mae tanysgrifiad llawn, gan gynnwys y symiau a dalwyd 

i CGC, wedi'i wneud i'w Gymdeithas leol. Nid yw hyn yn atal cymar neu aelod uniongyrchol o'r teulu, 

sy'n byw yn yr un cyfeiriad, rhag cynorthwyo mewn gwenynfa sy'n eiddo, sydd wedi'i rhentu neu 

wedi'i benthyg fel arall i'r aelod a enwir. 
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Cronfeydd Ariannol:  Mae'r polisi Cronfeydd Wrth Gefn yn dweud y bydd yr Elusen (CGC) yn cadw 
cronfa wrth gefn o £10,000 i £13,000.  Mae angen y gronfa wrth gefn hon yn ôl y Gyfraith Elusennau i 
dalu am gostau gweithredol a chytundebol petai'r angen yn codi. Caiff y polisi hwn ei fonitro a'i 
ddiweddaru'n flynyddol. 
Defnyddir yr arian yng nghyfrif cyfredol HSBC nid yn unig i dalu am gostau rhedeg y Gymdeithas ond i 
ariannu amryw o brosiectau fel rhedeg cyrsiau a lledaenu gwybodaeth, drwy amryw o ddulliau fel y 
wefan, llyfrynnau a chyhoeddiadau eraill.  Mae adroddiad ariannol manwl yn cyd-fynd â'r ddogfen 
hon. 

Llywodraethiant:  Yn ystod CCB 2021, etholwyd Karen Pratt yn ymddiriedolwr ac ailetholwyd 
Graham Wheeler, Keith Davies a Chris Clarke yn ymddiriedolwyr.  Etholwyd John Bowles yn Llywydd 
CGC.  Ym mis Ebrill, ymddiswyddodd Lynda Christie o fod yn Gadeirydd ac nid yw'r swydd honno wedi'i 
llenwi eto.  Cytunodd Jill Wheeler, y Dirprwy Gadeirydd, i fod yn Gadeirydd dros dro tan y bydd modd 
penodi Cadeirydd newydd.  Ym mis Awst cyfetholwyd David Grace i fod yn ymddiriedolwr CGC. 

Ar gyfer rhifynnau Gwanwyn a Haf 2021 Gwenynwyr Cymru, bu i’r tîm Golygyddol a luniwyd yn 2020 
barhau i gytuno ar gynnwys y cylchgrawn gan weithio gyda Claire Waring a Gary Hope a fu'n paratoi'r 
ffeiliau parod i'r wasg. Ym mis Mai roedd CGC wrth ei bodd yn croesawu Basil Wolf i gymryd rôl y 
Golygydd. Mae Basil ynghyd â'r tîm golygyddol wedi cynhyrchu rhifynnau hydref a gaeaf 2021 
Gwenynwyr Cymru. Mae Garth Evans wedi ymddeol fel swyddog COLOSS CGC ar ôl cefnogi'r arolwg 
hwn ers 2017.  Mae CGC yn diolch iddo am ei waith yn casglu gwybodaeth am gytrefi a gollwyd gan 
wenynwyr yng Nghymru. Mae Karen Pratt wedi cymryd y swydd hon.  Rydym yn ddiolchgar i David 
Kennedy sydd wedi cymryd rôl rheolwr dros dro'r wefan ar gyfer gwefan gyfredol CGC. Mae hyn yn 
galluogi Alison Mason, y Gwefeistr, i ganolbwyntio ar ddatblygu gwefan newydd. Dydy swydd 
Ysgrifennydd Digwyddiadau ddim wedi'i llenwi ers 2021 er inni hysbysebu'r swydd a gofyn am 
wirfoddolwyr ar sawl achlysur. Mae'n rhaid i CGC ddiolch i Jill Wheeler sydd wedi gwneud y gwaith 
hwn drwy gydol y flwyddyn.  

Mae David Grace wedi cytuno i edrych ar ddeddfwriaeth ac arferion da ym maes Diogelu er mwyn 
cynghori'r Ymddiriedolwyr a'r Aelod-Gymdeithasau er mwyn sicrhau eu bod yn deall ac yn cynnwys 
Diogelu ym mhob un o'u gweithgareddau. Mae'r broses o sefydlu gweithgor i edrych ar Ddiogelu yng 
ngwaith Cymdeithas Wenyna wedi dechrau. 

Aelodaeth: Mae gan CGC un deg naw o Aelod-Gymdeithasau sy'n cynrychioli 1979 o Aelodau 
Anuniongyrchol yn ogystal ag un grŵp Aelod Arbenigol. Fel rhan o'r aelodaeth y pen a godir ar bob 
Aelod-Gymdeithas, mae'r aelodau Anuniongyrchol yn elwa drwy dderbyn pedwar rhifyn o 
'Gwenynwyr Cymru' ac Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a Chynnyrch trydydd parti.  Ar hyn o bryd 
mae pedwar deg tri Aelod Unigol  a saith Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru.  Mae 
dadansoddiad manwl o'r aelodaeth yn dod gyda'r adroddiad hwn. 

Yn 2021 croesawyd BIBBA (Bee Improvement and Bee Breeders Association) yn grŵp Aelodau 

Arbenigol o CGC.  Rydym yn siŵr y bydd y berthynas rhwng y ddwy Gymdeithas o fudd i'r naill a’r 

llall. Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, mae Kathleen Carroll (Llywodraeth Cymru) 

a Frank Gellatly (Gwasanaeth Archwilio Gwenyn Cymru) wedi mynychu Cyfarfodydd Cyngor CGC fel 

cynghorwyr.  

Cytunodd y Cyngor, at ddibenion yswiriant, mai'r sawl wedi'i yswirio fyddai'r aelod a enwir y mae 

tanysgrifiad llawn, gan gynnwys y symiau a dalwyd i CGC, wedi'i wneud i'w Gymdeithas leol. Ni 

fyddai hyn yn atal cymar neu aelod uniongyrchol o'r teulu, sy'n byw yn yr un cyfeiriad, rhag 

cynorthwyo mewn gwenynfa sy'n eiddo, sydd wedi'i rhentu neu wedi'i benthyg fel arall i'r aelod a 

enwir. 
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Mae mwyafrif Cymdeithas Aelodau CGC bellach yn defnyddio gwasanaeth aelodaeth eR2 ac mae 

Trish Calderbank, Ysgrifennydd Aelodaeth CGC wedi darparu hyfforddiant i ddefnyddwyr.  Hoffem 

ddiolch i Trish am ei gwaith caled yn cynorthwyo Cymdeithasau.  Mae CGC yn parhau i weithio gyda 

BDI i sicrhau bod system eR2 yn diwallu gofynion Cymdeithasau yng Nghymru.  

Gwefan: Cafodd y gwaith ar y wefan newydd ei ohirio oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n 
rheolaeth.  O ganlyniad i hyn, adolygwyd cynnwys yr hen safle'n llwyr er mwyn cynhyrchu gwefan 
symlach a haws symud o'i chwmpas ac er mwyn hwyluso'r gwaith o uwchlwytho ar y wefan newydd 
ar ddechrau 2022. 

Cylchgrawn Gwenynwyr Cymru: Llwyddwyd i gyhoeddi pob un o'r pedwar rhifyn chwarterol yn 
ystod y flwyddyn.  Rydym yn ddiolchgar i'r llu o aelodau CGC sydd wedi rhoi erthyglau a ffotograffau 
i'r cylchgrawn.  Mae'n bosibl llwytho pedwar copi diweddaraf y cylchgrawn o wefan CGC ac mae 
rhifynnau electronig blaenorol ar gael gan yr archifydd, Karen Pratt, fel ffeiliau electronig 
karen.pratt@wbka.com.  

Cyhoeddiadau:  Ailargraffwyd y llyfryn ‘Canllaw'r Wenynfa i Reoli Heidiau’ yn 2021 er mwyn rhoi stoc 
i Gymdeithasau ei ddefnyddio.  Mae'n bosibl i Gynrychiolwyr Cymdeithasau casglu copïau o'r chwe 
llyfryn y mae CGC wedi'u cyhoeddi adeg Cyfarfodydd y Cyngor. Yn ystod y cyfyngiadau ar gyfarfodydd 
wyneb yn wyneb, gall Swyddogion Hyfforddi Cymdeithasau ofyn i gael cyflenwadau o lyfrynnau wedi'u 
hanfon atynt i'w rhoi i wenynwyr newydd.  Yn 2021 gwnaeth nifer o Gymdeithasau ddefnydd o'r 
gwasanaeth hwn. 

Yn ystod 2021 ysgrifennwyd llyfryn newydd gan CGC wedi'i anelu at wenynwyr newydd. Caiff ei 
argraffu yn nechrau 2022 a'i ddarparu i Aelod-Gymdeithasau.  Mae taflen CGC ‘You've got the Buzz, 
what next’ wedi cael ei hadolygu a bydd ar gael o wefan CGC yn fuan. 

-------------------------------------------- 

Mae'r Ymddiriedolwyr wedi gweithio gyda nifer o asiantaethau allanol yn ystod 2021 i sicrhau bod 
gwenynwyr Cymru'n cael gwybodaeth lawn ac yn cael eu cefnogi ar lefel Cymru, y DU ac Ewrop.  
Rhoddir rhestr o'r cyfarfodydd allanol a fynychwyd gan CGC isod. 

Bee Health Advisory Forum (UK): Mae'r Bee Health Advisory Forum (BHAF) yn gyfarfod wedi'i 
drefnu gan Lywodraeth y DU lle mae cynrychiolwyr o bob Cymdeithas Wenyna dros Brydain, yn 
ogystal â NBU, APHA, Cyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol, Milfeddygon gwenyn ac ati 
Mae'n cynnig cyfle i drafod a dylanwadu ar faterion cyfredol ac arfaethedig a all fygwth lles ein 
gwenyn. Mae'r eitemau a drafodwyd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio wedi'u cynnwys yn fwy 
manwl yn Adroddiad y Swyddog Technegol. 

Fforwm Peillwyr Cymru: Fforwm o dan nawdd Llywodraeth Cymru yw hwn sy'n dod ag 
amrywiaeth o grwpiau ynghyd sy'n cynrychioli mudiadau sydd â diddordeb mewn diogelu'r 
amgylchedd gwyllt a gwella rheoli tir er lles peillwyr o bob math, yn amrywio o ieir bach yr haf, 
pryfed hofran i gacwn a gwenyn mêl.  Rydym ni'n credu y bydd beth bynnag sy'n dylanwadu ar y 
dirwedd gorfforol a rheolaeth y tir i unrhyw beilliwr, ac yn ei wella, hefyd o fudd i wenyn mêl. 

CONBA: Mae Cymdeithasau Gwenyna Cymru, Lloegr, yr Alban ac Ulster yn ogystal â Chymdeithas 
Ffermwyr Gwenyn (Bee Farmers Association) gyda'i gilydd yn ffurfio CONBA (Council of National 
Beekeeping Associations) sy'n cefnogi buddiannau pob gwenynwr a gwenyna yn y DU. Mae'n rhoi 
cyfle inni ddatblygu strategaethau ar y cyd i ymdrin ag amrywiaeth o faterion gan gynnwys 
cynlluniau'r llywodraeth. Yn 2021, bu John Bowles yn cadeirio CONBA ar ran CGC. Unwaith yn unig y 

mailto:karen.pratt@wbka.com


5             Adroddiad Blynyddol CGC/WBKA 2021 
 

cafodd CONBA gyfarfod yn 2021 er mwyn cadarnhau dyfodol y Gymdeithas yn ogystal â chytuno i 
ailymuno ag Apimondia yn 2022. 

 

Cyfarfodydd a Fynychwyd yn 2021 
Cyfarfodydd Mewnol CGC yn 2021:  

15 Ionawr    Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

21 Ionawr   Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

29 Ionawr    Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

4 Mawrth    Pwyllgor Dysgu a Datblygu – rhithiol 

6 Mawrth    CCB, Cyfarfod Cyngor – rhithiol 

19 Mawrth   Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

23 Mawrth    Tîm y Cynulliad – rhithiol 

30 Ebrill   Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

7 Mai     Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

21 Mai    Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

11 Mehefin   Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

16 Mehefin   Y Pwyllgor Dysgu a Datblygu – rhithiol 

21 Mehefin   Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

26 Mehefin   Cyfarfod Cyngor – rhithiol 

14 Gorffennol    Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

2 Awst     Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

25 Awst  Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

16 Medi    Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol  

12 Hydref  Y Tîm Golygyddol – rhithiol 

29 Hydref    Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol  

6 Tachwedd   Cyfarfod y Cyngor – rhithiol 

23 Tachwedd  Pwyllgor Dysgu a Datblygu – rhithiol 

26 Tachwedd  Y Tîm Rheoli (Ymddiriedolwyr) – rhithiol 

1 Rhagfyr    Pwyllgor Dysgu a Datblygu – rhithiol 

 

Cynrychiolaeth CGC mewn Cyfarfodydd Allanol yn 2021:  

Lynda Christie (L.C.), Jenny Shaw (J.S.), John Bowles (J.B.), Wally Shaw (W.S.), Keith Davies (K.D.), 

Caroline Mullinex (C.M.), Lynfa Davies (L.D.) 

 

25 Chwefror   Fforwm Ymgynghorol Iechyd Gwenyn: Rhithiol (W.S. a J.B.)  

22 Mawrth     Gweithlu Peillwyr Llywodraeth Cymru: Rhithiol (L.C. a K.D.) 

13 Mai             Llywodraeth Cymru ynghylch gweithredu Cynllun Gwenyn Iach (C.M., L.D., J.B., W.S., 

a J.S.) 

24 Mehefin   Fforwm Ymgynghorol Iechyd Gwenyn: Rhithiol (W.S. a J.B.)  

9 Medi     Fforwm Ymgynghorol Iechyd Gwenyn: Rhithiol (W.S. a J.B.)  

22 Tachwedd    Gweithlu Peillwyr Llywodraeth Cymru: Rhithiol  

24 Tachwedd CONBA: rhithiol (J.B. a J.S.) 

9 Rhagfyr     Fforwm Ymgynghorol Iechyd Gwenyn:  Rhithiol (W.S.) 
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ADRODDIADAU 

 

Adroddiad Trysorydd CGC, Blwyddyn Ariannol 2021 

Roedd diffyg o £3127 eleni yn erbyn y diffyg wedi'i gyllidebu o £626.   

Roedd yr incwm am y flwyddyn o Aelodaeth y Pen i lawr o'i gymharu â'r swm yn y gyllideb a'r 

flwyddyn flaenorol. Nid oedd hyn yn syndod o gofio bod llawer llai o weithgareddau a chyfarfodydd 

gan y Cymdeithasau Lleol o ganlyniad i'r Pandemig. 

Daeth costau ychwanegol oherwydd bod angen talu am danysgrifiadau meddalwedd a bod angen 

rhediad argraffu ychwanegol o rifyn yr haf Gwenynwyr Cymru oherwydd bod problem yn yr 

adroddiad cylchreded system eR2 sydd bellach wedi'i chywiro. 

Gwenynwyr Cymru 

Roedd yr incwm hysbysebu ychydig yn is eleni.  

Meddalwedd a Chaledwedd Cyfrifiadur 

Mae costau meddalwedd wedi codi'n sylweddol yn y blynyddoedd diweddar, am ddau reswm: 

1. Cost flynyddol barhaus meddalwedd cyfarfodydd Go To sydd wedi ein galluogi i ddarparu 

cyfarfodydd ar-lein a'r rhaglen Gweminarau. 

2. Mae'r rhan fwyaf o'r prif gyflenwyr meddalwedd (Microsoft ac Adope i CGC) bellach wedi 

newid y drefn darparu meddalwedd o fodel prynu'n llwyr i fodel tanysgrifio parhaus.  O ran 

effaith hyn, mae'n golygu nad oes rhaid talu cymaint ar y dechrau i gael y feddalwedd 

ddiweddaraf ond mae'n golygu bod cost refeniw barhaus wrth fynd ymlaen. Mantais hyn yw 

bod y feddalwedd yn cael ei diweddaru'n barhaus a'i bod hi'n llawer mwy cadarn o safbwynt 

diogelwch. 

Prynwyd gliniadur newydd i'r Golygydd ei ddefnyddio eleni, gan fod yr hen un wedi mynd yn hen 

ffasiwn ac yn methu rhedeg fersiynau modern o'r feddalwedd angenrheidiol yn ddigon da.  

Dechreuwyd tanysgrifio i Adobe InDesign a Photo suite fel bod gan y Golygydd y feddalwedd 

ddiweddaraf. 

Cynulliad Cymru 

Gan fod y Cynulliad yn un rhithiol eleni, costau siaradwyr yn unig oedd i'w talu. 

Arholiadau 

Ailddechreuodd yr arholiadau eleni, talwyd am y costau drwy'r ffioedd. 

Prosiectau Arbennig 

Ailargraffwyd un llyfryn eleni “Canllaw'r Wenynfa i Reoli Heidiau”.  Symudwyd amserlen y llyfryn i 

ddechreuwyr a oedd wedi'i gynllunio i'r flwyddyn nesaf. 
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Dysgu a Datblygu (L&D) – yn cynnwys Adroddiad yr Ysgrifennydd Arholiadau 

Cyfarfodydd 

Daliodd yr is-bwyllgor L&D (Caroline Mullinex, Jenny Shaw, Wally Shaw, Trisha Marlow, Lynfa Davies, 

Nicola Oulton, Richard Pett, Emma Davies a Karen Pratt) ati i gynnal cyfarfodydd (rhithiol) bob 

chwarter drwy gydol 2021. Ymunodd Karen fel Ysgrifennydd L&D yn ystod y flwyddyn ac mae hi wedi 

codi llawer o'r gwaith gweinyddol yr oedd Caroline a Jenny yn arfer ei wneud. 

Mae L&D wedi gweithio gyda'r Pwyllgorau Golygyddol a Digwyddiadau i ddarparu cynnwys i'r 

cylchgrawn a mewnbwn i Raglen Cynulliad Gwanwyn 2022 a hefyd maen nhw wedi cefnogi'r gwaith 

o ddatblygu gwefan newydd CGC.  Mae nifer dilynwyr cyfryngau cymdeithasol CGC (Facebook a 

Twitter ar hyn o bryd) wedi parhau i dyfu.  Mae'r ddau blatfform yn cael eu gweinyddu gan L&D ac 

maen nhw'n cynnig cyfle i gyfleu newyddion a digwyddiadau'n syth i'r aelodau.   

Arholiadau ac Asesiadau 

Ailddechreuodd y rhain yn 2021 gyda BBKA yn cynnig modiwlau ar-lein yn unig ym mis Ebrill a 

dewisiadau ar-lein neu wyneb yn wyneb ym mis Tachwedd.  Y dewis ar-lein oedd fwyaf poblogaidd 

ym mis Tachwedd, ond trefnodd CGC dri lleoliad ledled Cymru ar gyfer ymgeiswyr wyneb yn wyneb a 

chynigiwyd y dewis hwn hefyd i ymgeiswyr a oedd yn gweld nad oedden nhw'n gallu sefyll yr 

arholiadau ar-lein.  Fel ym mis Ebrill, rhoddodd BBKA gefnogaeth ardderchog i ymgeiswyr a oedd yn 

newydd i arholiadau ar-lein.  Maen nhw wedi cadarnhau y bydd dewisiadau ar-lein ac wyneb yn 

wyneb eto ym mis Mawrth 2022. 

At ei gilydd, yn 2021, llwyddodd 20 ymgeisydd mewn cyfanswm o 31 modiwl, gan gynnwys 7 gyda 

rhagoriaeth a 13 gyda chlod.  Dyfarnwyd tystysgrifau theori canolradd i 2 o ymgeiswyr CGC yn 2021, 

gyda'r ddau'n ennill clod.  Rydyn ni'n parhau i gael cyfraddau llwyddo uchel iawn ymysg ymgeiswyr 

CGC – dros 90% yn 2021. 

Pasiodd 27 ymgeisydd Asesiad Sylfaenol CGC (gan gynnwys 12 gyda rhagoriaeth a 11 gyda chlod).  

Safodd 1 ymgeiswyr yr Asesiad Hwsmonaeth Gyffredinol (General Husbandry (GH)) a llwyddo.  Fel 

erioed, mae CGC yn ddiolchgar i'r aseswyr, i reolwyr gwenynfeydd ac i bob un sy'n helpu i hwyluso'r 

asesiadau pwysig hyn.   

Cafodd Grŵp Astudio Rhithiol ei beilota (ar gyfer Modiwl 2) ac, yn seiliedig ar ganlyniadau'r grŵp, 

gellir dweud iddo fod yn llwyddiant.  Sefydlwyd y grŵp astudio er mwyn profi dull rhithiol gyda'r 

bwriad o gynhyrchu model y gallai grwpiau eraill ddewis ei ddilyn.   

Cwrs Paratoi Hwsmonaeth Gyffredinol 

Bu'n bosibl cyflwyno'r cwrs hwn yn gyflawn pan gafodd cyfyngiadau Covid eu llacio fel bod modd 

bwrw ymlaen â'r diwrnod ymarferol yng Ngregynog ger y Drenewydd ym mis Gorffennaf.  Erbyn hyn 

mae carfan fach o aelodau sy'n bwriadu sefyll eu hasesiad Hwsmonaeth Gyffredinol dros yr ychydig 

flynyddoedd nesaf, felly dylai hyn gefnogi cynllunio dilyniant ar gyfer Aseswyr Sylfaenol.  Bwriad CGC 

yw ail-redeg y cwrs hwn ac mae nifer o aelodau eisoes wedi mynegi diddordeb mewn cymryd rhan 

yn y digwyddiad nesaf. 

Llyfryn newydd 

Wrth ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae'r llyfryn newydd, sy'n seiliedig ar gyfres o erthyglau wedi'u 

hysgrifennu gan Lynfa, ac wedi'i anelu at ddarpar wenynwyr a gwenynwyr newydd, yn cael ei 
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gyfieithu. Disgwylir y bydd yn cael ei gyhoeddi a'i ddosbarth yn y gwanwyn.  Mae Basil Wolf, 

Golygydd CGC, yn rhoi cymorth o ran y dylunio a'r gosodiad.    

Gweminarau 

Mae'r rhain wedi parhau a, hyd at ddiwedd 2021, mae 25 o weminarau wedi'u cyflwyno gan ddenu 

bron i 6000 o bobl gofrestredig, a'r gyfradd mynychu go iawn yn agos i 70% (cyfradd sydd wedi aros 

yn syndod o gyson).  Gan nad yw hi'n ymddangos bod llai o awydd am y digwyddiadau hyn, bydd y 

gyfres yn cael ei pharhau.  

Mae CGC yn dra diolchgar i bawb a roddodd gyflwyniadau yn y gweminarau, boed o'r tu mewn neu'r 

tu allan i CGC, ac i bawb sydd wedi eu cefnogi.  Lle mae'r siaradwyr yn rhoi eu caniatâd, mae'r 

recordiadau'n cael eu rhannu ar wefan CGC, gan ddarparu adnodd gwerthfawr. 

Ysgolion 

Ar hyn o bryd, mae'r pwyllgor L&D yn gweithio ar adnoddau ar thema gwenyn mêl i athrawon 

ysgolion cynradd ac i addysgwyr gartref i gyd-fynd â'r Cwricwlwm newydd i Gymru. Y bwriad yw y 

bydd y deunyddiau hyn yn cwmpasu'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad sy'n ofynnol yn y Cwricwlwm 

newydd ac yn cynnig syniadau sy'n briodol i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. 

Er ei bod hi'n debygol y bydd y prosiect yn cymryd amser i'w gwblhau, y bwriad yw darparu'r 

adnoddau wrth iddyn nhw gael eu datblygu a'u golygu i fod yn fformat sy’n hawdd ei ddefnyddio i'r 

wefan.  

IMYB (Cyfarfod Rhyngwladol Gwenynwyr Ifanc/International Meeting of Young Beekeepers) 

Gan fod cystadlaethau 2020 a 2021 wedi'u canslo oherwydd Covid, roedd cyffro wrth feddwl am gael 

tîm at ei gilydd ar gyfer cystadleuaeth 2022 sydd i'w chynnal yn Rwsia. Fodd bynnag, oherwydd 

pryderon ynghylch Covid, a thensiynau gwleidyddol yn yr ardal ar hyn o bryd, gwnaed penderfyniad i 

beidio â chymryd rhan yn 2022.  (Mae CGC wedi mynegi diddordeb mewn cefnogi cystadleuaeth 

ledled y DU y mae'r gwledydd eraill wedi'i hawgrymu).   

Cyrsiau Byrion NDB 

Ailddechreuodd yr NDB gyflwyno eu cyrsiau byrion ym mis Rhagfyr gyda chwrs Microsgopeg a 

gynhaliwyd yn Cirencester.  Hefyd maen nhw'n cyflwyno cwrs Ymddygiad Gwenyn yn Wrecsam ym 

mis Chwefror.  Mae nifer da o aelodau CGC wedi cofrestru ar y ddau gwrs.  Cynigiodd CGC ad-dalu 

25% o ffioedd y cyrsiau i aelodau CGC a oedd yn cymryd rhan, ar ôl iddynt eu gorffen.   

Arian Grant Wax Chandler 

Tua diwedd 2021, daeth y newyddion gwych fod CGC wedi cael grant gan y Worshipful Company of 

Wax Chandlers ar ôl gwneud cais am arian i gefnogi addysg i wenynwyr a wnaed beth amser cyn 

hynny.  Mae gwaith ar y gweill i gynhyrchu cynllun 3 blynedd pan fydd amryw o ddigwyddiadau a 

chyrsiau'n cael eu cyflwyno.  Bydd hyn yn cefnogi’r cynllun gweithredu presennol i gynyddu'r nifer 

sy'n sefyll Asesiad Sylfaenol CGC, yn ogystal ag addysg lefel ganolradd yn gyffredinol yng Nghymru.   

Crynodeb 

 

Mae croeso enfawr i'r ffaith bod modd cynnal yr arholiadau a'r asesiadau eto, a bod modd cymryd 

rhan mewn cyrsiau a'u cynllunio eto. Gobeithio y bydd y sefyllfa, a rheoliadau LlC, yn golygu bod 

modd parhau i “ddychwelyd i'r arfer”.  



9             Adroddiad Blynyddol CGC/WBKA 2021 
 

 

Pwyllgor Digwyddiadau  

Jill Wheeler, Graham Wheeler a Keith Hall yw aelodau'r Pwyllgor Digwyddiadau.   

Oherwydd y pandemig sy'n parhau, penderfynodd y Tîm Rheoli redeg cynulliad blynyddol 2021 ar 27 

Mawrth yn rhithiol. Gofynnwyd i'r masnachwyr gymryd rhan mewn sioe fasnach rithiol ar wefan y 

Cynulliad a sefydlwyd gan Alison Mason, y Gwefeistr. Gwahoddwyd pob darlithydd o 2020 yn ôl a 

chymeron nhw ran mewn gweminarau gydol y dydd. Hefyd cynhaliwyd sesiynau galw heibio gan 

ddefnyddio trwyddedau GoTo, arweiniodd amrywiaeth o Ymddiriedolwyr y rhain. Mae'n rhaid diolch 

i Emma Davies, Caroline Mullinex a Jenny Shaw a sicrhaodd bod yr ochr dechnegol yn gweithio'n 

llwyddiannus ar y diwrnod.  

Oherwydd difrifoldeb y pandemig ni chynhaliwyd unrhyw un o sioeau Cymdeithas Amaethyddol 

Frenhinol Cymru (RWAS), y mae CGC yn eu cefnogi gyda stondinau, felly nid oes dim i'w adrodd.  

Drwy gydol dechrau 2021 mae CGC wedi ceisio dod o hyd i bobl i ymuno â'r tîm Digwyddiadau drwy 

hysbysebion ac erthyglau yn Gwenynwyr Cymru. Gadawyd hyn am y tro oherwydd bod strwythur 

CGC yn cael ei ail-lunio. 

 

Gwefeistr 
 
Treuliwyd y flwyddyn ddiwethaf hon yn edrych yn fanwl ar wefan CGC er mwyn gweld a oedd hi'n 

bosibl gwneud y cynnwys sydd ar gael ar hyn o bryd i'n haelodau ac i'r cyhoedd yn fwy eglur. 

Mae'r gwaith ar y wefan newydd yn parhau o hyd. Mae'r holl gynnwys ar y wefan bresennol wedi'i 
adolygu a, lle bo angen, wedi'i ddisodli â'r wybodaeth ddiweddaraf. Rydyn ni'n deall y bydd modd 
gweld y wefan newydd yn y Flwyddyn Newydd. Yn y cyfamser, mae'r wefan bresennol yn dangos yr 
holl ddeunydd newydd sydd ar gael. 
 
Golygydd 

Cylchgrawn Gwenynwyr Cymru a rôl y Golygydd 

Ar ôl colli Nigel Dailey, ein golygydd yn 2020, defnyddiwyd gwasanaeth y dylunydd graffeg, Gary 

Hope a'r golygydd, Claire Waring, i gynhyrchu rhifynnau Gwanwyn a Haf 2021 y cylchgrawn.  

Cytunodd Tîm Golygyddol ar gynnwys y rhifynnau cynnar hyn a chryfhawyd y cysylltiad rhwng 

cynnwys y cylchgrawn a'r Pwyllgor Dysgu a Datblygu wrth i'r olaf ymwneud â chomisiynu erthyglau. 

Basil Wolf, Jill Wheeler, Jenny Shaw, Caroline Mullinex, Chris Clarke, Emma Davies a Jill Hill yw 

aelodau'r tîm Golygyddol. 

Cyn i'n golygydd newydd, Basil Wolf, ddechrau yn ei swydd, roedd angen inni brynu'r fersiwn 

ddiweddraf o'r feddalwedd cyhoeddi a ddefnyddir i lunio'r cylchgrawn a chyfrifiadur newydd a 

fyddai'n gallu rhedeg y rhaglen.  Mae'r Tîm Golygyddol yn dal i gwrdd i awgrymu cynnwys y 

cylchgrawn, i gytuno arno ac i gefnogi'r Golygydd. 

Rhywbeth newydd ar gyfer 2021 oedd cyflwyno cystadleuaeth ffotograffiaeth bob chwarter.  Rydyn 

ni'n ddiolchgar am yr holl luniau, i Claire Waring am eu beirniadu nhw, ac i haelioni'r cyflenwyr offer 

sydd wedi rhoi'r gwobrau (Old Castle Farm Hives, C. Wynne Jones, E. H. Thorne a Maisemore 

Apiaries). Bydd y gystadleuaeth yn parhau yn 2022.   
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Yn dilyn llythyr oddi wrth ddarllenwr, canfuwyd bod y cyfieithiad o enw'r cylchgrawn i'r Gymraeg a 

gyflwynwyd yn 2017 yn anghywir.  Mae'r enw cywir Gwenynwyr Cymru wedi cael ei ailsefydlu, a 

diolchwyd i'n darllenwr. Rydyn ni'n ddiolchgar i'r llu o aelodau CGC sydd wedi anfon llythyrau, 

adolygiadau llyfrau, eitemau newyddion, erthyglau a ffotograffau. Mae'r rhain wedi helpu i gadw'r 

cylchgrawn yn berthnasol fel ffynhonnell gwybodaeth a thrafodaeth am y materion sydd o bwys i 

wenynwyr yng Nghymru. Mae copïau o hen rifynnau o'r cylchgrawn ar gael i gyfeirio atyn nhw ac i'w 

llwytho ar wefan CGC. 

 Swyddog Technegol  

Gwasanaeth Archwilio Gwenyn 

Mae'r Arolygwyr Gwenyn Tymhorol (SBIs) wedi cael tymor prysur fel arfer ac ymddangosodd 
adroddiad llawn o'u canfyddiadau yn Gwenynwyr Cymru (Rhifyn y Gaeaf). Cyn hir bydd Frank Gellatly, 
ein Harolygydd Gwenyn Rhanbarthol, yn ymddeol, a chyhoeddwyd yn ddiweddar iawn mai Maggie 
Gill, un o'n Harolygwyr Gwenyn Tymhorol, a fydd yn ei ddisodli'n fewnol. Rydym yn ei chroesawu ac 
yn ei sicrhau y byddwn yn parhau i gydweithio'n agos â hi. Mae Frank wedi bod yn gyfaill mawr i CGC 
a bydd y rhan fwyaf ohonom wedi cwrdd ag ef yn bersonol rywbryd neu'i gilydd yn ystod ei deithiau o 
amgylch Cymru. Yn bersonol, mae wedi bod yn ffynhonnell cyngor parod a chadarn bob amser. 
Dymunwn yn dda iddo yn ei ymddeoliad a gobeithio y bydd yn parhau mewn cysylltiad â CGC ar ryw 
ffurf. 

Datblygiadau yn ystod 2021 

Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw ddatblygiadau nodedig yng Nghymru yn ystod y flwyddyn. Er 
bod dau nyth Cacwn Asiaidd wedi'u canfod yn ne Lloegr, does neb wedi cadarnhau iddyn nhw gael eu 
gweld yng Nghymru. Daethpwyd o hyd i'r nythod yn gyflym a'u dinistrio. Yn ôl archwiliad post-mortem 
y cyntaf o'r nythod hyn, doedd dim cysylltiad genetig â'r nythod a ganfuwyd yn y blynyddoedd 
blaenorol. Mae hyn yn awgrymu ei bod hi'n annhebygol bod y rhywogaeth wedi ymsefydlu mewn 
unrhyw fan yn y DU. Rydyn ni'n disgwyl am yr adroddiad post-mortem ar yr ail nyth. 

Cyfarfodydd Fforwm Ymgynghorol Iechyd Gwenyn (BHAF) 

Cynhaliwyd pedwar cyfarfod o'r fforwm (35ain-38ain ac i gyd yn rhithiol) yn ystod y flwyddyn gyfredol. 

Bu John Bowles a minnau'n cynrychioli CGC yn y cyfarfodydd hyn. Eitem barhaus ar agenda'r 

cyfarfodydd hyn oedd y Cynllun Gweithredu ar gyfer yr ail Gynllun Gwenyn Iach sy'n estyn hyd at 2030. 

Yn y pen draw, cyhoeddwyd y cynllun yn nechrau mis Hydref ac mae ar gael ar BeeBase. 

Ar yr agenda ar gyfer y cyntaf o'r cyfarfodydd hyn (ac o ddiddordeb sylweddol i wenynwyr) oedd y 

rheolau newydd ar gyfer mewnforio gwenyn o'r UE. Breninesau'n unig y mae modd eu mewnforio 

bellach, a does dim hawl i fewnforio cnewyll, cytrefi a phecynnau gwenyn erbyn hyn. Cododd y 

drafodaeth oherwydd bod cyflenwr offer gwenyna yn ne Lloegr wedi dod o hyd i fan gwan yn y 

rheoliadau a'i fod yn bwriadu eu torri (neu o leiaf o ran ysbryd) drwy fewnforio cytrefi o'r Eidal i dir 

mawr y DU drwy Ogledd Iwerddon. Eidal yw'r unig wlad yn Ewrop lle mae chwilen fach y cwch wedi 

ymsefydlu ac, er mai yn ne'r wlad yn unig y mae sôn amdani, mae angen poeni y gallai ymledu i'r DU. 

O dan y ddeddf bresennol ni fyddai wedi bod yn bosibl atal y mewnforio hwn. Roedd y cwmni o dan 

sylw (a oedd wedi cymryd blaendal yn barod oddi wrth wenynwyr) wedi lansio deiseb yn honni ei bod 

hi'n hanfodol caniatáu'r mewnforio hwn. Ar ôl trafodaeth hir yn y cyfarfod, cytunodd BBKA i lansio 

deiseb yn gwrthwynebu. Yn y pen draw roedd gan hon 10 gwaith nifer y llofnodion ag un y cwmni. 
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Rydyn ni'n ddiolchgar i wenynwyr yng Nghymru, y rhoddodd llawer ohonyn nhw eu cefnogaeth ac 

arwyddo'r ddeiseb. Digwyddodd y mewnforio ond drwy lwc ni fu unrhyw ganlyniadau (hyd yma). Gan 

fod rheoliadau masnachu â'r UE yn dal i gael eu trafod, dydw i ddim yn credu bod y gyfraith wedi newid 

ond, roedd cymaint o ddrwgdeimlad ymysg gwenynwyr yn gyffredinol, rwy'n amau a fydd y cwmni o 

dan sylw yn ceisio gwneud hyn eto. 

Pan ddechreuodd y Cynllun Gwenyn Iach, roedd is-bwyllgor i drafod ymchwil i wenyn mêl o ran 

arferion gwenyna ac iechyd gwenyn (SEAG). Fodd bynnag, am resymau amrywiol, doedd y pwyllgor 

hwn ddim yn gweithio'n dda a daeth y cyfarfodydd i ben. O dan y Cynllun Gwenyn Iach newydd mae 

llai o bwyslais ar addysg gwenynwyr a mwy ar yr ymchwil sydd ei hangen i gefnogi'r cynllun.  Cynigiwyd 

Fforwm Gwyddoniaeth newydd ond ni phenderfynwyd eto ar fanylion sut bydd hwn yn cwrdd, ei gylch 

gorchwyl a'i aelodau. 

Ailadroddwyd y Cyfrif Cychod Blynyddol eleni ond nid oedd canlyniadau ar gael wrth ysgrifennu'r 

adroddiad hwn. 

Lefelau Varroa 2020 

Nid yw'n ymddangos bod lefelau Varroa wedi bod yn arbennig o uchel eleni ac mae'n debygol bod hyn 

o ganlyniad i ddechrau araf y tymor (tywydd gwael ym mis Mai). 

Cyhoeddiadau Technegol CGC 

Ni chyhoeddwyd unrhyw lyfrynnau newydd eleni ond mae un ar y gweill. 

 

Yswiriant 
 
Adnewyddwyd ein polisïau yswiriant eto ar ddiwedd mis Medi drwy'r un brocer. Eleni gwelwyd 

cynnydd o ryw 11% i'r premiymau ar gyfer y polisi Atebolrwydd Cyfunol (Combined Liabilities) sef y 

polisi sy'n yswirio gwenynwyr unigol am eu hatebolrwydd. Mae hwn yn gynnydd mwy nag rydyn ni 

wedi'i weld yn y 10 mlynedd diwethaf ond gan fod ychydig o amheuaeth ar un adeg a fydden ni'n 

gallu cael yswiriant o gwbl, mae'n debyg y dylen ni gyfrif ein hunain yn ffodus. Rydyn ni'n chwilio am 

ddyfynbrisiau eraill bob tro wrth adnewyddu ond does dim llawer o gynigion! Nodwch yr arnodiadau 

ar y polisi hwn, a ddisgrifir yn gryno isod: 

1. Nid yw hawliau sy'n gysylltiedig â Covid wedi'u cynnwys, 

2. Mae angen i'r rhai sydd â chysylltiad â rhai o dan 18 oed, nad ydyn nhw'n blant iddyn nhw, gael eu 

gwirio a'u cofrestru gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Gweler Diogelu o dan Iechyd a 

Diogelwch isod. 

3. Amod Offer Amddiffyn Personol i Weithwyr. Mae hwn yn ymwneud yn benodol â Gweithwyr nad 

oes gennym ni, hyd y gwn i, ond rydyn ni cyn hyn wedi sôn bod angen inni fod â gweithdrefn ar gyfer 

cael mynediad i wenynfa'r Gymdeithas/gwenynfa hyfforddi a bod angen i bawb fod wedi'u 

hamddiffyn yn llawn y tu hwnt i bwynt penodol yn enwedig hyfforddeion neu ymwelwyr nad ydyn 

ni'n gwybod beth yw eu statws nhw o ran alergedd.  

Rydyn ni wedi helaethu cwmpas ein hyswiriant Rheoli a Gweinyddu fel bod pob ffurf ar Bwyllgorau 

Cymdeithasau a'u haelodau wedi'u hyswirio. Er y dylai ehangu'r yswiriant fel hyn sicrhau aelodau'r 
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Pwyllgor, dylai'r aelodau hynny gydnabod hefyd fod ganddynt gyfrifoldeb i ofalu am eu 

gwirfoddolwyr (rwy'n gwerthfawrogi bod perygl imi ailadrodd yr hyn rwyf wedi'i ddweud yn ystod 

blynyddoedd blaenorol). Mae'n rhaid i'r aelodau hynny y gofynnir iddyn nhw wneud tasgau peryglus 

ar ran eu Cymdeithasau – rhoi triniaeth i gychod, cynnal a chadw eiddo ac ati, gael yr offer priodol ac 

mae'n rhaid iddyn nhw weithio gan ddilyn arferion gweithio diogel y cytunwyd arnynt. Af i ddim i 

fanylu ar bob agwedd ar hyn gan y dylid ymdrin â hyn yn ôl eich gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch 

eich hun ond gellir cael gwybodaeth oddi wrth John Pilgrim, Swyddog Iechyd a Diogelwch CGC. 

Gallwch gysylltu â John drwy ebost: insurance@wbka.com. 

 
Iechyd a Diogelwch 
 
Er inni holi mewn blynyddoedd blaenorol, nid oes gennym arweinydd Iechyd a Diogelwch wedi'i 

enwi ar gyfer pob Cymdeithas. Felly mae'n anodd i'r Swyddog Iechyd a Diogelwch drafod materion er 

mwyn dod i gytundeb. Does dim dwywaith y dylai fod gan bob Cymdeithas system ar gyfer adnabod 

peryglon ac asesu risgiau o'r peryglon hynny ac ar gyfer rhoi trefniadau yn eu lle i leihau'r risgiau 

hynny i'r eithaf. Mae hyn yn berthnasol i bob un o weithrediadau Cymdeithasau a allai achosi niwed i 

aelodau sydd o dan eu rheolaeth neu i bob digwyddiad lle gall fod aelodau o'r cyhoedd mewn perygl. 

Rydyn ni wrthi'n llunio canllaw syml a, gobeithio, hawdd ei ddefnyddio i wneud Asesiadau Risg a fydd 

yn cael ei gynnwys yn un o rifynnau'r cylchgrawn yn y dyfodol neu'n cael ei ddosbarthu drwy ddulliau 

eraill. 

Mae gennym bellach Ymddiriedolwr sy'n gyfrifol am Ddiogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed a 

bydd yn chwilio am unigolion i gynrychioli eu Cymdeithasau er mwyn trafod sut dylen ni ymdrin â'r 

mater hwn. Nodwyd hyn o'r blaen ond mae'r gofyniad gan ein hyswirwyr bod yn rhaid gwirio'r bobl a 

fydd yn ymwneud mewn unrhyw ffordd â phlant a'u cofrestru gyda'r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd (DBS) yn golygu bod mwy o frys. Yn ôl yr arnodiad blaenorol, ni fyddai unrhyw yswiriant 

yn cael ei roi am faterion sy'n ymwneud â cham-drin plant, felly mae hyn yn newid. 

Rwy'n siŵr nad oes angen imi eich atgoffa bod Covid ar ffurf amrywiolyn Omicron gyda ni o hyd a 

bod angen ei ystyried wrth benderfynu ar ba ffurf bydd cyfarfodydd a hyfforddiant. Mae'n 

ymddangos yn debygol, gwaetha'r modd, efallai y bydd angen cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

CGC ym mis Mawrth ar ffurf electronig. 

COLOSS 
 
Yn 2008, ffurfiodd arbenigwyr gwenyn mêl Ewrop ac UDA rwydwaith – COLOSS – wrth sylweddoli 

bod ymdrechion gan wledydd unigol i nodi'r rhesymau dros golli cytrefi yn annhebygol o lwyddo. 

Erbyn hyn mae dros 1000 o wyddonwyr yn cydweithio mewn gweithgorau penodol. 

Mae'r gweithgor epidemioleg wedi datblygu holiadur i geisio nodi ffactorau'r colledion er mwyn 

ceisio cynnig strategaethau rheoli cynaliadwy i wenynwyr. 

Dewiswyd detholiad ar hap o 240 o aelodau CGC er mwyn derbyn y gwahoddiad i lenwi'r holiadur ar-

lein yn 2021. Cafwyd 90 o ymatebion. Nid yw canlyniadau arolwg 2021 wedi'u cyhoeddi eto. 

Mae CGC yn gobeithio codi nifer ei haelodau sy'n derbyn y gwahoddiad i lenwi arolwg 2022. Bydd 

hwn ar gael i'w ddosbarthu yn nechrau mis Mai 2022. 
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Archif 

Roedd Archifau CGC yn arfer cael eu storio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ar ôl y tân yno yn 2013, 

cafodd CGC wybod bod ein Harchifau wedi'u dinistrio. Wedyn penderfynwyd cadw'r Archifau “yn 

fewnol”. 

Yn dilyn archwiliad pellach eleni, datgelwyd mai dogfennaeth yn ymwneud â 2010-11 yn unig oedd 

wedi'i dinistrio. Drwy lwc, roedd y rhan fwyaf ohoni wedi'i chadw ar gyfrifiadur. Cysylltodd CGC â'r 

llyfrgell er mwyn cael cadarnhad bod yr holl ddogfennaeth arall yn dal i fod wedi'i harchifo yn y 

llyfrgell. Cadarnhawyd hyn a dywedodd y llyfrgell y byddai'n falch o archifo unrhyw ddeunydd 

pellach ar ein rhan. 

Ym mis Hydref eleni, rhoddwyd y rhan fwyaf o'r archifau “mewnol” i'r Llyfrgell Genedlaethol a dylai'r 

rhain fod ar gael i'w gweld yn y Flwyddyn Newydd. 

ADRODDIADAU A ATODWYD 

Atodiad 1: Aelodaeth 2021 

Atodiad 2: Cyfrifon Blwyddyn Ariannol 2021 

Atodiad 3: Cyllideb Diwedd Blwyddyn 2021 a 2022 

 

------------------------------------------------ 
 

Datganiad:  Mae'r Ymddiriedolwyr yn datgan iddynt gymeradwyo adroddiad yr 
ymddiriedolwyr uchod 

 
 
Llofodwyd ar ran ymddiriedolwyr yr elusen 

 
 
Llofnod: 
 
 

Enw llawn:  Jill Anne Wheeler 

 
 
Swydd:  Cadeirydd dros dro 

 
Dyddiad:    


