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Adolygiad y Cadeirydd 
o’r Flwyddyn

Wrth gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol hwn i 
chi, ein Haelodau, rwy’n teimlo’n falch iawn 
o fod yn Gadeirydd y Gymdeithas hon sydd 
â mwy na 160 o flynyddoedd o dreftadaeth 
wych. Rwy’n cefnogi’n gryf bwyslais cyson ein 
Bwrdd ar roi buddiannau Aelodau yn gyntaf, 
ar gefnogi ein cydweithwyr arobryn i wneud 
Principality yn lle gwych ar gyfer cynilion a 
morgeisi’r Aelodau, ac ar sicrhau ein bod yn 
cael effaith gadarnhaol yn ein cymunedau. 
Er gwaethaf heriau parhaus y pandemig 
byd-eang, roedd 2021 yn flwyddyn brysur, 
gynhyrchiol a llwyddiannus i’r Gymdeithas, 
a byddwch yn darllen mwy am hynny yn yr 
Adroddiad.

Eleni, fe wnaethom ffarwelio â’n Cyn-
gadeirydd, Laurie Adams, a diolch iddo am ei 
wasanaeth aruthrol i’r Aelodau, a gwnaethom 
groesawu Jonathan Baum i’n Bwrdd. Bydd 
arbenigedd Jonathan ym maes risg credyd a’i 
brofiad ehangach o wasanaethau ariannol a 
dadansoddeg data yn ased gwirioneddol wrth 
i ni barhau i gadw’r Gymdeithas yn ddiogel 
ac yn sicr, wrth adnewyddu ein strategaeth i 
wynebu’r heriau sydd o’n blaenau.

Mae llawer o fy amser yn 2021 wedi 
canolbwyntio ar gwrdd â chwsmeriaid, 
cydweithwyr, broceriaid, partneriaid busnes, 
ein rheoleiddwyr ac arweinwyr sector – ac ar 
ddod â lleisiau’r rhanddeiliaid allanol hynny 
i drafodaethau’r Bwrdd. Wrth i ni edrych tua’r 
dyfodol, rwy’n falch iawn o lunio cynlluniau 
Principality ar gyfer y degawd nesaf i sicrhau 
ei bod yn cyflawni’r un rhinweddau o werth 

a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol mewn 
marchnad gwasanaethau ariannol sy’n 
esblygu’n gyflym.

Fel Bwrdd, rydym wedi bod yn gweithio’n 
galed i helpu i ail-lunio dyfodol y Gymdeithas, 
a bydd ein huchelgeisiau strategol cyffrous 
i gael effaith y tu hwnt i’n graddfa yn dod 
i’r amlwg yn 2022. Mae gan gymdeithas yn 
gyffredinol ddisgwyliadau gwahanol o’r hyn 
y mae’n ei ddymuno gan fusnesau heddiw, 
ac er y bu gennym ddiben cymdeithasol clir 
a chyfrifol ers ein sefydlu, rydym yn ymateb 
i’r her o adnewyddu hwn a’i wneud hyd 
yn oed yn fwy amlwg a chanolog i’n holl 
benderfyniadau.

Rydym eisoes wedi cyfleu cynlluniau i fod 
yn garbon sero net yn ein gweithrediadau 
erbyn 2030, ac wedi dechrau hyfforddi 
ein cydweithwyr ar lythrennedd carbon 

ADOLYGIAD  
Y CADEIRYDD 

Yn y llun: Sally Jones-Evans, Cadeirydd
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fel y gallant fod yn sbardun i wneud 
eich cymdeithas adeiladu yn un sy’n fwy 
ecogyfeillgar ac eff eithlon. Rydym yn datblygu 
ff yrdd cyff rous o gael eff aith gymdeithasol 
ddofn a pharhaus yn ein cymunedau, wrth 
barhau i fod wedi ymrwymo i gyfl awni a hyd 
yn oed ymestyn ein rhaglenni presennol i 
ddarparu addysg ariannol i fi loedd o blant 
yng Nghymru. Rydym yn adnewyddu’r ff ordd y 
gall Aelodau gymryd rhan yn y gwaith o lunio’r 
Gymdeithas drwy ein Fforwm Aelodau sydd 
eisoes â 1,740 o gyfranogwyr gweithredol.

Mae wedi bod yn bleser gweld Principality yn 
cael ei henwi yn un o’r lleoedd gorau i weithio 
yn y DU unwaith eto, gan fod ein pobl wrth 
wraidd ein diwylliant arbennig iawn. Hoff wn 
ddiolch i’n cydweithwyr anhygoel ar eich rhan 
chi i gyd am eu hymrwymiad, eu brwdfrydedd 
a’u penderfyniad anhygoel i ddarparu 
gwasanaeth eithriadol er gwaethaf blwyddyn 
anodd iawn arall i bob un ohonom.

Ac wrth gwrs, hoff wn ddiolch i’n Haelodau 
ff yddlon am y gefnogaeth wych yr ydych wedi’i 
dangos i ni eleni. Rwy’n falch o’r hyn yr ydym 
ni i gyd yn ei wneud i gynnal y Gymdeithas 
hon ar eich rhan, i’w chadw’n ddiogel, ac 
i fuddsoddi i’w gwneud yn berthnasol yn 
y dyfodol. Rwy’n gobeithio y byddwch yn 
mwynhau darllen mwy am hyn.

Sally Jones-Evans 
Cadeirydd
21ain o fi s Chwefror 2022

Yn y llun:
Enillwyr cystadleuaeth Her y
Bumpunt 2021

Yn y llun: Helpodd cydweithwyr Principality i 
godi arian at elusennau partner a phrosiectau 
cymunedol yn 2021
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Adolygiad y Prif Swyddog 
Gweithredol o’r Flwyddyn

Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn heriol arall i’n 
cydweithwyr, ein harweinwyr, ein cwsmeriaid 
a’n cymunedau. Wrth ddechrau’r flwyddyn yn 
y cyfnod clo cenedlaethol, rwy’n rhyfeddu at y 
ffordd y mae ein cydweithwyr wedi cynnal eu 
pwyslais a’u hymrwymiad i wneud Principality 
yn Gymdeithas ddeniadol a chroesawgar. 
Cymdeithas sy’n gofalu am anghenion cynilo 
a morgeisi ein Haelodau, ac rwy’n falch o’r 
cynnydd yr ydym wedi’i wneud yn 2021.

Busnes y gellir ymddiried ynddo 
Mae ein cydweithwyr yn angerddol dros 
wneud y peth iawn i’n Haelodau a chefnogi ein 
cymunedau lleol. Adlewyrchir hyn yn ein Sgôr 
Hyrwyddwr Net o fwy nag 80, gydag 8 o bob 10 
Aelod yn dweud y byddent yn ein hargymell i 
deulu neu ffrindiau ar sail lefel eu boddhad â 
Principality (2020: 79.8). Mae’r lefelau boddhad 
a gwasanaeth uchel hyn wedi’u cydnabod gan 
y wobr What Mortgage ar gyfer y gwasanaeth 
gorau i gwsmeriaid mewn cymdeithas adeiladu.

Rydym yn dymuno sicrhau ein bod yn parhau 
i fod yn fusnes cyfrifol, cynaliadwy sy’n 
canolbwyntio ar y dyfodol. Mae hynny’n 
golygu, er y byddwn yn parhau i fuddsoddi 
mewn technoleg er budd y ffordd y caiff eich 
Cymdeithas ei chynnal, byddwn hefyd yn 
buddsoddi’n fwy fel y gallwn helpu mwy o 
brynwyr tro cyntaf i gael cartref, helpu mwy o 
bobl i fyw mewn cartrefi carbon niwtral, sicrhau 
bod gan ein Haelodau ddewis o ran sut yr ydym 
yn cynnal eu cymdeithas adeiladu, a chreu 
cymdeithas llawer tecach i fyw ynddi ar gyfer 
cwsmeriaid, cydweithwyr a chymunedau.

Cymunedau Ffyniannus  
Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i’r Stryd 
Fawr, ond wrth i gystadleuwyr barhau i gau 
eu canghennau, rwy’n falch mai ni sydd â’r 
presenoldeb brand stryd fawr mwyaf o unrhyw 
gwmni gwasanaethau ariannol (ac eithrio 
Swyddfa’r Post) yng Nghymru a’r gororau. 
Mae eich Bwrdd a minnau’n parhau i fod wedi 
ymrwymo i gynnal ein 70 o ganghennau ac 
asiantaethau tan o leiaf 2025, ac rydym wrth 
ein boddau y gall ein cydweithwyr gefnogi 
cymunedau sydd wedi wynebu banciau ar y 
stryd fawr yn cau gyda mynediad cyfeillgar 
a defnyddiol at arian parod, trafodiadau a’n 
gwasanaethau. Rydym wedi buddsoddi £2.65 
miliwn yn ein canghennau dros y pedair 
blynedd diwethaf, ac rydym yn bwriadu 
cynyddu’r buddsoddiad hwnnw yn 2022.

Fel busnes pwysig yng Nghymru, rydym yn 
dymuno i’n trefi ffynnu, ac mae gan sefydliadau 
gwasanaethau ariannol ran i’w chwarae wrth 

ADOLYGIAD Y PRIF 
SWYDDOG GWEITHREDOL

Yn y llun: Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Gweithredol
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sicrhau bod trefi a chymunedau’n ffynnu.

Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i fod 
â Phrif Swyddfa yng Nghaerdydd ond yn 
cydnabod bod anghenion cydweithwyr wedi 
newid yn sylweddol.

Yn ystod 2021, mae ein 800 o gydweithwyr 
yn y Brif Swyddfa wedi parhau i weithio 
gartref yn unol â chanllawiau Llywodraeth 
Cymru. Mae hyn wedi ein galluogi i ddechrau 
gweithio ar greu lle llawer mwy hyblyg y gellir 
ei addasu i weithio ynddo. Yn y cyfamser, 
rydym yn gwneud buddsoddiad sylweddol yn 
ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd, a fydd wedi’i 
hadnewyddu’n llawn erbyn i ni groesawu 
cydweithwyr sy’n dymuno dychwelyd i’r 
swyddfa yn 2022.

Nid yw’r ymrwymiad hwn i’n Stryd Fawr a’r 
Brif Swyddfa yn amharu ar ein pwyslais ar 
ddatblygu technoleg er mwyn ymateb i’r galw 
gan Aelodau a chwsmeriaid i ryngweithio dros 
y ffôn, drwy fideo ac yn ddigidol, i’w galluogi i 
reoli eu materion ariannol.

… wrth wraidd cymdeithas amrywiol  
a chynhwysol 
Un o’n cryfderau mwyaf yw ein pobl a’n nod yw 
creu diwylliant cyfeillgar, agored a chynhwysol. 
Roedd yn wych cael ein cydnabod yn yr 8fed 
safle o ran y lle gorau i weithio yn y DU gan 
Great Place to Work®. Ers dechrau’r pandemig, 
mae wedi bod yn bwyslais allweddol i ni 
sicrhau bod cydweithwyr o’r farn eu bod yn 
cael eu cefnogi wrth iddynt addasu i ffyrdd 
newydd o weithio. Mae hyn yn cynnwys rhoi 
pwyslais gwirioneddol ar hybu iechyd a lles 
mewn cyfnod sydd wedi bod yn anodd, a 
chynyddu trefniadau gweithio hyblyg i helpu 
cydweithwyr i sicrhau cydbwysedd da rhwng 
bywyd a gwaith. Mae’r Bwrdd wedi cytuno i 
strategaeth bum mlynedd i wella amrywiaeth 
ein Cymdeithas a sicrhau ein bod yn parhau i 
ddatblygu diwylliant mwy cynhwysol.

Cartrefi Gwell 
Yn sgil ein hymdrechion i helpu prynwyr 
tro cyntaf â chynigion deniadol, gwelwyd 
cynnydd yn nifer y ceisiadau a bu modd 

i 2,954 o bobl gamu ar yr ysgol eiddo er 
gwaethaf marchnad dai llawer mwy heriol a 
achoswyd gan gynnydd yn y galw. Roedd hyn 
yn cynnwys Camau Cartref Cyntaf Ar-lein a 
fydd yn cefnogi prynwyr tro cyntaf ar eu taith 
gynilo, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o 
forgeisi ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd 
newydd gymhwyso.

Rhoddwyd cefnogaeth barhaus i gwsmeriaid 
morgeisi gyda gwyliau talu, a gwnaethom yn 
siŵr bod anghenion ein Haelodau yn cael eu 
diwallu yn ystod cyfnod ansicr i bawb.

Dyfodol Diogel 
Yn 2020, gwnaethom gynyddu ein 
darpariaethau ar gyfer colledion posibl ar 
fenthyciadau yn y dyfodol oherwydd yr 
ansicrwydd economaidd a achoswyd gan y 
pandemig. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r 
rhagolygon economaidd wedi gwella’n raddol 
ac mae’n fwy optimistaidd ar gyfer 2022. 
Rhagorodd y farchnad dai ar y disgwyliadau yn 
ystod 2021 ac mae cyflogaeth yn fwy sefydlog 
na’r disgwyl ar ôl i ffyrlo ddod i ben, sydd 
wedi arwain at ostyngiad yn lefel gyffredinol 
ein darpariaeth. Rydym wedi cyflawni elw 
sylfaenol cyn treth o £54.4 miliwn (2020: £24.1 
miliwn) ac elw statudol cyn treth o £64.0 
miliwn (2020: £19.9 miliwn).

Ar yr un pryd, rydym wedi parhau i 
ganolbwyntio ar raglen fuddsoddi a fydd yn 
ein galluogi i gynnig mwy o hyblygrwydd i 
Aelodau’r presennol a’r dyfodol wrth reoli eu 
hanghenion cynilo a morgais. Eleni rydym 
wedi bod yn brysur yn gweithredu system 
forgais newydd a fydd o fudd i froceriaid 
a chwsmeriaid fel ei gilydd drwy wella 
cyflymder ein proses ymgeisio a diwallu mwy 
o anghenion ein cwsmeriaid drwy gynnig ystod 
ehangach o gynhyrchion. Roedd yn gyfuniad o 
ymwreiddio ein system newydd ac amodau’r 
farchnad a arweiniodd at ostyngiad bach yn 
ein llyfr morgais o £142.4 miliwn (2020: twf 
o £182.2 miliwn). Mae ein lefelau cyfalaf a 
hylifedd yn parhau i fod yn gryf, yn llawer mwy 
na’r gofynion rheoleiddiol, ac rydym mewn 
sefyllfa dda i allu gwrthsefyll unrhyw amodau 
economaidd a marchnad heriol.
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Yn gydfuddiannol, gan helpu i adeiladu 
cymdeithas decach 
Gan ein bod yn sefydliad cydfuddiannol, 
rydym yn eiddo i’n Haelodau, nid 
cyfranddalwyr. Cawn ein harwain gan leisiau 
Aelodau, rydym yn ymateb i’w hanghenion 
ac yn ail-fuddsoddi ein helw er budd ein 
cwsmeriaid, ein cydweithwyr, ein cymunedau 
a’n cymdeithas ehangach.

Rydym yn fusnes a arweinir gan ddiben, felly 
byddwn yn parhau i weithio’n galed i helpu 
ein cymunedau i ymdopi â’r heriau niferus y 
maent yn eu hwynebu. Yn y gwanwyn eleni, 
roeddem yn falch iawn o gyhoeddi bod ein 
cydweithwyr a’r busnes wedi helpu i godi 
£1 miliwn ar gyfer yr elusennau amrywiol yr 
ydym wedi’u cefnogi yn ystod y saith mlynedd 
diwethaf. Daeth ein partneriaeth â Teenage 
Cancer Trust Cymru a Chymdeithas Alzheimer 
i ben ym mis Rhagfyr, ond roeddem yn falch 
iawn o helpu i godi dros £367,000 ar eu cyfer 
yn ystod ein partneriaeth tair blynedd.

Rydym yn falch iawn o fod wedi parhau i 
gefnogi nifer o elusennau addysg ariannol 
anhygoel yn 2021, ac rydym wedi gweithio 
gyda phob un ohonynt ers nifer o flynyddoedd. 
Gyda’r London Institute of Banking & Finance 
(LIBF) sefydlwyd cronfa addysg ariannol gwerth 
£35,000 (sy’n galluogi dros 25 o ysgolion 
uwchradd i gael cymwysterau cyfwerth â TGAU) 
ac mae hyn wedi helpu mwy na 500 o blant 
ysgol. Ers 2020, rydym wedi cefnogi 2,000 
o bobl ifanc yng Nghymru â chymwysterau 
addysg ariannol gan LIBF ac wedi cyhoeddi y 
byddwn yn buddsoddi £100,000 i barhau â’r 
cymorth hwn.

Gyda Menter yr Ifanc, roeddem yn falch o 
noddi Her y Bumpunt ledled Cymru am yr ail 
flwyddyn yn olynol. Roedd yn wych gweld 
dros 3,000 o ddisgyblion ysgolion cynradd 
yn sefydlu eu busnesau eu hunain gyda 
buddsoddiad o £5. Roedd hyn yn cynnwys 
llawer o ddysgu, pwyslais sylweddol ar yr 
amgylchedd a rhai achosion o elw gwych hefyd.

Yng ngogledd Cymru, rydym wedi parhau 
i weithio gydag elusen Xplore (STEM) yn 
Wrecsam, ac wedi rhoi £15,000 tuag at 

weithdai rhifedd i blant. Gwnaethom lansio 
Sgwad Safio Dylan hefyd, hwb adnoddau 
addysg ariannol ar-lein. Mae hwn er mwyn i 
athrawon helpu plant i ddysgu am bwysigrwydd 
cynilo gyda gemau rhyngweithiol y gallant eu 
gwneud gyda’u teuluoedd ac yn yr ysgol.

Ein llwybr at fod yn sefydliad mwy cynaliadwy 
Rydym wedi treulio amser yn canolbwyntio 
ar sut yr ydym yn sicrhau ein bod yn 
ategu ein hethos cydfuddiannol mewn 
ffordd sy’n fwy perthnasol i anghenion ein 
Haelodau presennol ac Aelodau’r dyfodol. 
Er enghraifft, rydym yn canolbwyntio ar ein 
cynaliadwyedd fel sefydliad, ac wedi gosod 
targed uchelgeisiol i fod yn garbon sero net yn 
ein gweithrediadau erbyn 2030. Yn ogystal â 
dileu ein hôl troed carbon dros y blynyddoedd 
diwethaf drwy blannu coed gyda Coed Cadw, 
cyflwynodd ein Tîm Masnachol arobryn gronfa 
benthyciadau gwyrdd i gefnogi datblygwyr sy’n 
adeiladu cartrefi carbon niwtral ledled Cymru. 
Rydym hefyd yn bartner â Sero, sefydliad 
technoleg ariannol o Gymru, i nodi sut y 
gallwn gefnogi ein Haelodau sy’n dymuno 
gwella cynaliadwyedd eu cartrefi.

Rhagolwg 
Mae’n ymddangos y bydd yr amgylchedd 
economaidd yn fwy optimistaidd yn ystod y 
flwyddyn nesaf a thu hwnt, er y bydd effaith 
pandemig y coronafeirws yn dylanwadu ar 
yr amgylchedd ehangach a’n Cymdeithas 
am flynyddoedd i ddod. Rydym yn parhau i 
ganolbwyntio ar helpu Aelodau i gael cartref 
ac aros mewn cartref yn hirach, bod yn 
fusnes llawer mwy pwrpasol a chynaliadwy, 
ac anrhydeddu ein hymrwymiad i ddatblygu 
a thyfu ein busnes mewn ffordd ddiogel a 
sicr. Mae disgwyliadau ein Haelodau ohonom 
yn newid. Felly byddwn yn parhau i addasu, 
buddsoddi a gwella fel ein bod yn parhau i fod 
yn berthnasol ar gyfer y tymor hir ac yn barod 
i wynebu heriau’r dyfodol.

Julie-Ann Haines  
Prif Swyddog Gweithredol 
21ain o fis Chwefror 2022
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AELODAU, CYDWEITHWYR  
A CHYMUNEDAU

Cefnogi ein Haelodau, ein Cydweithwyr 
a’n Cymunedau

Gwaith cymunedol 
Trwy gydol 2021, rydym wedi parhau i gefnogi a helpu ein cymunedau lleol. Er bod heriau ac 
ansicrwydd yr amgylchedd allanol wedi parhau, trwy weithio’n agos gyda’n partneriaid rydym 
wedi gallu cynnal ein gweithgareddau mewn cymunedau lleol.

Mae ein dull gweithredu wedi canolbwyntio ar helpu pobl i gael cartref, iechyd a lles, ac 
addysg ariannol (ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd). Mae’r themâu hyn wedi 
bod ar waith ers 2016, ac mae’n debyg eu bod yn fwy perthnasol nag erioed yn y flwyddyn 
ddiwethaf o ystyried y pandemig byd-eang a’r heriau cymdeithasol. 
 
Iechyd a Lles 
Ein helusennau partner swyddogol ers 2019 fu Teenage Cancer Trust Cymru a’r Gymdeithas 
Alzheimer. Mae’r arian a godwyd ar gyfer Teenage Cancer Trust Cymru yn mynd tuag at ddwy 
swydd Nyrs Gymunedol newydd, a gyda’r Gymdeithas Alzheimer, ariannwyd y Gwasanaeth 
Cyswllt Dementia ledled Cymru. Bydd y Nyrs Gymunedol gyntaf yn ei swydd yn fuan iawn 
a bydd yn cwmpasu pum Bwrdd Iechyd y GIG ledled de a de-ddwyrain Cymru, tra bod 
Gwasanaeth Cyswllt Dementia yn darparu cymorth dros y ffôn i’r rhai â dementia, eu gofalwyr 
a’u teuluoedd.

Yn 2021, gwnaethom godi dros £58,000 ac ers i’r bartneriaeth ddechrau rydym wedi codi 
cyfanswm o dros £367,000. Yn ystod 2021, aethom heibio’r marc £1 miliwn arwyddocaol ar gyfer 
saith elusen bartner wahanol ers 2014.

Rydym hefyd yn helpu nifer o elusennau eraill bob blwyddyn fel rhan o’n Rhwydweithiau 
Cydweithwyr ac yn 2021 fe wnaethom roi dros £4,000 – ac ymhlith y derbynwyr oedd yr elusen 
amgylcheddol Maint Cymru fel rhan o Ddiwrnod Gwyrdd 2021.

Addysg ariannol

• Yn 2021, rydym wedi parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc a phlant ddysgu am arian.

• Yn 2021, rydym wedi parhau i ddarparu adnoddau dysgu ar-lein a chafodd yr ap i blant, 
Cuddfan Dylan, ei lawrlwytho dros 24,000 o weithiau a lansiwyd Hwb Athrawon yn cynnwys 
adnoddau dysgu.

• Rydym yn falch iawn o fod wedi parhau i gefnogi nifer o elusennau Addysg Ariannol yn 2021. 
Gyda LIBF sefydlwyd Cronfa Addysg Ariannol gwerth £35,000 ac mae hyn wedi helpu dros 
500 o ddisgyblion.
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• Mewn partneriaeth â Menter yr Ifanc, 
gwnaethom noddi Her y Bumpunt ledled 
Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol, a oedd 
yn caniatáu i dros 3,000 o blant sefydlu eu 
busnesau eu hunain gyda £5 o fuddsoddiad.

• Yng ngogledd Cymru rydym wedi parhau 
i weithio gydag elusen Xplore (STEM) yn 
Wrecsam, gan roi £15,000 tuag at weithdai 
rhifedd i blant.

Aelodau
Rydym yn ymfalchïo mewn gwrando ar ein 
Haelodau fel y gall cydweithwyr ddeall sut 
i ddiwallu eu hanghenion a’u disgwyliadau. 
Fel rhan o’n hymrwymiad i hyn, yn 2021, 
gwnaethom esblygu ein Fforwm Aelodau 
blaenorol, i greu Llais Aelodau. Mae’r panel 
ar-lein hwn yn caniatáu i ni siarad â sylfaen 
Aelodau amrywiol yn aml. Erbyn hyn mae gan 
y panel 1,740 o Aelodau, ac mae wedi cyfrannu 
at dros 15 o drafodaethau, yn amrywio o 
ddyfodol canghennau i’n strategaeth effaith 
gymdeithasol – sydd i gyd yn ein helpu i lunio 
strategaethau’r sefydliad yn y dyfodol.

Diolch i’r holl Aelodau ar ein panel am eu 
hamser a’u sylwadau amhrisiadwy, ac am ein 
helpu i lywio ein Cymdeithas.

Mae Principality hefyd yn ymgysylltu â’i 
Haelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
lle caiff Aelodau gyfle i bleidleisio a gofyn 
cwestiynau i’r Bwrdd. Roedd ein Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol yn 2021 ar gael ar-lein 
i’n Haelodau er mwyn bodloni canllawiau 
cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth.

Nawdd 
Oherwydd pandemig COVID-19, cafodd 
y digwyddiadau y byddem fel arfer yn eu 
noddi, fel y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod, eu 
canslo. Er hyn, roeddem yn falch iawn o fod 
yn noddwr allweddol ac o fod yn ôl yno ein 
hunain yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ym mis 
Tachwedd 2021. 

Roeddem wrth ein boddau i groesawu 
torfeydd yn ôl i Stadiwm Principality eto 

yn 2021, lle gwelsom gefnogwyr rygbi yn 
ailymgynnull ar gyfer Cyfres yr Hydref.

O’r diwedd, roeddem yn gallu croesawu rhai 
o’n Clybiau Cymunedol i’r Stadiwm yn dilyn 
y cyfnod anodd a gawsant yn ystod llifogydd 
cynnar 2020.

Ein strategaeth pobl: helpu ein cydweithwyr 
i ffynnu ar bob cam o’u bywyd gwaith 
Rydym yn awyddus i Principality fod yn 
lle cydweithredol a chynhwysol sy’n rhoi 
boddhad i weithio ynddo yn ogystal â bod yn 
lle â rhagolygon deniadol i gydweithwyr yn y 
dyfodol. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein 
cydweithwyr i ffynnu ar bob cam o’u bywydau 
gwaith ac yn credu os bydd ein cydweithwyr 
yn ffynnu, byddant yn ymdrechu i gefnogi 
ein Haelodau a’n busnes yn yr un ffordd 
gadarnhaol.

Nod ein strategaeth pobl yw sicrhau 
gwelliannau parhaus o ran ymgysylltiad a 
boddhad cydweithwyr ac mae wedi’i seilio  
ar y tair elfen ganlynol:

• Byddwn yn gyflogwr o ddewis, gan barhau i 
ddenu a chadw pobl dalentog ac angerddol.

• Byddwn yn ysbrydoli diwylliant cryf sy’n 
canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn gynhwysol, 
gan fuddsoddi yn ein cydweithwyr a datblygu 
eu gallu wrth i ni weddnewid ein Cymdeithas.

• Byddwn yn grymuso ein cydweithwyr i fyw 
ein gwerthoedd, gan eu helpu i ffynnu ar 
bob cam o’u bywydau gwaith.

Rydym yn ymfalchïo mewn creu’r  
diwylliant cywir 
Yn Principality, rydym yn ceisio hybu diwylliant 
sefydliadol sy’n perfformio’n dda, gan 
annog ein cydweithwyr i fyw a dangos ein 
gwerthoedd. 

Y pum gwerth sy’n sail i’n diwylliant yw:

• Bod yn ddewr
• Gwneud y peth iawn
• Ei wneud yn syml
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• Cyflawni ag angerdd
• Cymryd perchnogaeth

Rydym yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd 
lle mae ein gwerthoedd yn cael eu cydnabod 
a’u dathlu, lle mae cydweithwyr yn ymfalchïo 
yn y ffordd y maent yn rhyngweithio â’i gilydd 
a’n Haelodau, a lle mae pawb, ni waeth beth 
fo’u cefndir na’u profiad, yn teimlo eu bod yn 
perthyn ac yn gallu cyfrannu. Er mwyn parhau 
i adeiladu Cymdeithas lwyddiannus, rydym 
yn annog ein cydweithwyr i werthfawrogi a 
pharchu ei gilydd ac mae ein gwerthoedd 
yn ddull syml o ysgogi’r diwylliant cywir i’n 
sefydliad.

Mae ein gwerthoedd yn amlwg ar draws 
y Gymdeithas ac fe’u cydnabyddir drwy 
ddathliadau cydnabyddiaeth chwarterol 
a blynyddol. Gyda’r heriau parhaus o ran 
digwyddiadau ar raddfa fawr, cynhaliwyd  
ein holl ddathliadau yn rhithwir eleni.

Amrywiaeth a Chynhwysiant: parchu ein 
cydweithwyr fel unigolion a datblygu 
sefydliad lle mae pawb yn perthyn 
Mae bod â gweithlu amrywiol sy’n 
cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu 
gwasanaethu yn hanfodol i’n llwyddiant 
parhaus, ac rydym wedi ymrwymo i ddenu 
a chadw cydweithwyr o sbectrwm amrywiol 
o’r gymdeithas. Mae gweithle cynhwysol lle 
mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn a lle 
y gallant fod yn driw i’w hunain gwirioneddol, 
wrth wraidd ein strategaeth gynhwysiant.

Mae ein rhwydweithiau cydweithwyr yn rhan 
bwysig o’r gwaith o gefnogi hyn ac maent 
wedi tyfu’n organig ac yn cynnwys hyrwyddwyr 
amgylchedd, eiriolwyr iechyd meddwl, 
gofalwyr, LGBTQ+ a ffrindiau a REACH (Hil, 
Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol) 
erbyn hyn. Ochr yn ochr â’r rhwydweithiau 
hyn, mae ein fforwm cydweithwyr gyda 
chynrychiolwyr wedi’u hethol o bob rhan o’r 
busnes, yn dechrau ar ei drydedd flwyddyn 
bellach ac mae’n parhau i ddatblygu 
ei rôl o gynrychioli barn cydweithwyr i 
uwch arweinwyr a’r Bwrdd. Yn 2021, roedd 

y rhwydweithiau’n allweddol wrth i’r 
Gymdeithas groesawu a dathlu digwyddiadau 
a mentrau fel Pride, Diwrnod Iechyd Meddwl  
y Byd, Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant  
a Mis Hanes Pobl Dduon.

Gwyddom fod angen datblygu ac ategu 
amrywiaeth a chynhwysiant, nid yn unig 
yn ein busnes ond ar draws y sector 
gwasanaethau ariannol. Rydym yn datblygu 
ein rhwydweithiau allanol ledled y DU i 
gefnogi ein huchelgeisiau a rhannu arferion 
gorau ag eraill. Roedd rhan o hyn yn cynnwys 
ein cyfraniad at ymateb Cymdeithas y 
Cymdeithasau Adeiladu i bapur trafod yr 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol, yr Awdurdod 
Rheoleiddio Darbodus a Banc Lloegr ar y dull 
o ymdrin ag amrywiaeth a chynhwysiant yn  
y sector gwasanaethau ariannol.

Mae angen i ni sicrhau bod ein dull o 
ddatblygu gyrfa hefyd yn cefnogi ein huchelgais 
i fynd i’r afael â diffyg cynrychiolaeth ar 
lefelau Uwch Arweinwyr. Gan gofio hyn, rydym 
yn dechrau olrhain data demograffig o ran 
secondiadau a rhaglenni talent. Rydym yn 
parhau i fod yn llofnodwr i Siarter Menywod 
mewn Cyllid Trysorlys EM ac rydym wedi gosod 
targedau ar gyfer ein cydbwysedd rhwng y 
rhywiau ymhlith yr uwch reolwyr ac ar y Bwrdd. 
Eleni, mae 30% o’n swyddi uwch wedi’u llenwi 
gan fenywod o’i gymharu â tharged o 33% 
ac rydym hefyd yn falch mai menyw yw ein 
Cadeirydd am y tro cyntaf yn ein hanes.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi 
gweithio’n agos gyda Stonewall unwaith 
eto i gefnogi pob cydweithiwr i deimlo’n 
gyfforddus, yn ddiogel ac yn gallu bod 
nhw eu hunain yn y gwaith. Roedd hyn yn 
cynnwys darparu hyfforddiant Cynghreiriaid 
LGBTQ+ i’r uwch dîm arwain, a darparu 
hyfforddiant Cynghreiriaid Traws i’n Bwrdd  
a’n tîm Gweithredol.

Rydym yn annog arbenigedd: buddsoddi  
yn ein talent i wireddu potensial  
Rydym yn angerddol dros ddatblygu ein 
cydweithwyr ac mae gennym ddiwylliant 
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dysgu cryf, sydd â phwyslais clir ar gefnogi 
cydweithwyr i ffynnu ar bob cam o’u 
bywydau gwaith.

Ym mhob rhan o’r busnes, mae gennym 
lwybr clir ar gyfer dysgu a datblygu ar bob 
cam o yrfa cydweithiwr. Gan gydnabod na 
fydd unrhyw ddau gydweithiwr yn ymdrin â’u 
datblygiad yn yr un modd, mae ein cynnig 
dysgu ar gael mewn nifer o fformatau a 
gall cydweithwyr ddewis o raglen hyfforddi 
helaeth, i gefnogi eu swydd a’u datblygiad 
personol.

Yn ogystal â chyrsiau ffurfiol, mae gennym 
raglen amrywiol ac anffurfiol o’r enw ‘cinio 
a dysgu’ lle gwahoddir cydweithwyr i 
glywed gan siaradwyr mewnol ac allanol, 
i roi hwb i’w sgiliau a’u gwybodaeth am 
bynciau mor amrywiol â newid hinsawdd a 
chynaliadwyedd, troseddau ariannol, iechyd 
meddwl, amrywiaeth, pensiynau a natur. 
Mewn byd dysgu o bell mae’r rhain wedi bod 
yn hynod boblogaidd ac wedi denu nifer o 
siaradwyr gwadd.

Ei gwneud yn haws i wneud gwaith gwych: 
gwrando ar ein cydweithwyr 
Yn Principality, rydym yn falch o fod â 
gweithlu sy’n cymryd rhan yn egnïol ac rydym 
yn estyn allan yn rheolaidd at gydweithwyr 
i sicrhau ein bod yn bwrw ymlaen â’r hyn a 
wnawn a’i wella i sicrhau ein bod yn bodloni 
eu disgwyliadau ac yn tyfu ein diwylliant. 

Mae arolygon cydweithwyr yn ffordd 
bwysig o allu clywed llais ein cydweithwyr, 
ac am y pum mlynedd diwethaf rydym 
wedi cymryd rhan yn arolwg blynyddol 
Great Place to Work®, sy’n rhoi cyfle i bob 
cydweithiwr rannu ei farn ar fywyd gwaith yn 
y Gymdeithas. Mae Great Place to Work® yn 
cael ei gynnal gan drydydd parti annibynnol a 
defnyddir yr ymatebion a gasglwyd i ddiffinio 
sgoriau mewn canlyniadau allweddol gan 
gynnwys Ymgysylltiad, Ymddiriedaeth a Lles.

Rydym yn gwrando ac yn ymateb i’r hyn 
y mae ein cydweithwyr yn dweud wrthym 

eu bod yn ei fwynhau am weithio yn ein 
sefydliad ac yn mynd i’r afael ag adborth 
ynghylch yr hyn y gallwn ei wella.

Ym mis Ebrill roeddem yn falch iawn o gael 
gwybod ein bod wedi codi yn y safleoedd 
yng ngwobrau Great Place to Work® ac wedi 
ein gosod yn yr wythfed safle yn y categori 
gweithleoedd mawr iawn.

Rydym hefyd yn cynnal arolygon ‘Pwls’ 
rheolaidd drwy gydol y flwyddyn i 
gadw mewn cysylltiad â safbwyntiau 
a theimladau. Caiff canlyniadau’r holl 
arolygon cydweithwyr eu hadolygu’n fanwl a 
chaiff camau gweithredu eu datblygu mewn 
ymateb iddynt a’u cyflawni ar lefel tîm a 
Chymdeithas gyfan. Rydym wedi cyflwyno 
nifer o fentrau mewn ymateb uniongyrchol 
i adborth, gan gynnwys hyfforddiant rheoli 
i bawb sy’n rheoli pobl, cynllun mentora ac 
rydym wedi cyflwyno cynhyrchion cynilion a 
morgeisi penodol ar gyfer cydweithwyr.

Lles 
Mae gennym ddull lles hirsefydlog o 
hyrwyddo iechyd meddwl, corfforol ac 
ariannol ymhlith ein cydweithwyr ac yn 
cynnig rhaglen eang sy’n canolbwyntio ar 
les. Mae hyn yn cynnwys ymyriadau fel 
profion llygaid am ddim a brechiadau rhag y 
ffliw, budd gofal meddygol preifat dewisol, 
buddsoddiad yn y gweithle, eiriolwyr iechyd 
meddwl, Cymorth i Weithwyr bob awr o’r 
dydd a’r nos i gydweithwyr a’u teuluoedd 
agos, a hwb lles pwrpasol ar ein safle 
mewnol ar y fewnrwyd.

Ers dechrau’r pandemig, fe wnaethom 
gyflwyno amrywiaeth o fentrau i ategu ein 
harlwy bresennol, gan gynnwys rhaglen 
ffitrwydd corfforaethol wythnosol pan 
gaewyd campfeydd, corau Nadolig a haf 
rhithwir a thrafodaethau bore coffi rhithwir 
anffurfiol ar bynciau fel y menopos ac 
iechyd meddwl dynion. Yn ogystal â’r rhain, 
ar gyfer cydweithwyr nad ydynt yn wynebu 
cwsmeriaid, cyflwynwyd awr les i sicrhau eu 
bod yn gallu cymryd seibiant yn eu diwrnod 
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gwaith a ‘diwrnodau adfywio’ misol lle na 
chynhelir unrhyw gyfarfodydd ffurfiol.

Gwobrwyo ein cydweithwyr yn deg 
Mae ein dull pobl yn golygu ein bod yn 
gwobrwyo mewn modd sy’n deg a chyson 
i bawb. Rydym wedi ymrwymo i dalu’r 
Cyflog Byw ac mae pob cydweithiwr yn 
gallu cymryd rhan yn ein cynllun dyfarniad 
tâl amrywiol. Mae hyn yn gysylltiedig â 
chyfuniad o lwyddiannau’r Gymdeithas, 
gan gyflawni amcanion busnes unigol a’n 
metrigau profiad cwsmeriaid. Rydym yn 
cydnabod er mwyn cyflawni fel busnes fod 
angen tîm cryf ac mae ein cynllun dyfarniad 
tâl amrywiol wedi’i ddatblygu i gydnabod  
ein cyfraniad cyfunol.

Rheoli a lleihau effeithiau amgylcheddol 
Yn Principality, rydym yn deall yn iawn bod y 
gymdeithas gyfan yn wynebu her sylweddol 
wrth ymateb i’r risgiau a achosir gan newid 
hinsawdd, ac rydym wedi ymrwymo i 
chwarae ein rhan. Yn 2021, fe wnaethom 
greu swydd newydd Rheolwr Cynaliadwyedd 
i’n helpu i ddeall ein heffaith bresennol 
ar yr amgylchedd, ac i ddatblygu cynllun 
gweithredu. Cytunodd y Bwrdd hefyd ar 
ddau darged allweddol; y cyntaf yw sicrhau 
statws ‘sero net’ yn ein gweithrediadau 
busnes erbyn 2030 a’r ail yw y byddwn, hyd 
nes y byddwn yn cyrraedd y pwynt hwnnw, 
yn gwrthbwyso ein hallyriadau fel ein bod yn 
garbon niwtral o 2022 ymlaen. Buom mewn 
partneriaeth â thrydydd parti arbenigol, 
ClimatePartner, i’n cefnogi â’r gwaith hwn.

Rydym yn cydnabod bod gan bob 
cydweithiwr ran i’w chwarae i leihau ein 
hallyriadau carbon ac rydym yn credu bod 
hyn yn dechrau gydag addysg. O ganlyniad, 
lluniodd ein Rhwydwaith Amgylcheddol 
dan arweiniad cydweithwyr raglen hyfforddi 
ymwybyddiaeth o garbon, a byddant yn 
cyflwyno hon i’n holl gydweithwyr, ar 
draws y rhwydwaith o ganghennau a’n Prif 
Swyddfa, i sicrhau eu bod yn deall sut mae 
eu gweithredoedd yn effeithio ar y blaned, 
ac i helpu i’w grymuso i weithredu.

Amgylcheddau gwaith sy’n defnyddio  
ynni’n effeithlon 
Dechreuodd y gwaith yn 2021 wrth i 
ni fuddsoddi mewn cynaliadwyedd ac 
ailgynllunio ein Prif Swyddfa, Tŷ Principality, 
o wneud y systemau goleuo, gwresogi, oeri, 
awyru a phŵer yn fwy effeithlon o ran ynni 
drwy ddefnyddio technoleg yn well.

Eleni, gwnaethom uwchraddio’r goleuadau 
mewn 21 o ganghennau hefyd drwy ddisodli 
pob uned â thechnoleg LED. Ar ôl newid i 
drydan adnewyddadwy ar gyfer pob cangen 
a’r Brif Swyddfa sawl blwyddyn yn ôl, fe 
wnaethom newid i nwy gwyrdd hefyd ym mis 
Hydref 2021.

Mae nifer y milltiroedd a deithiwyd ar 
y ffyrdd wedi’i fesur dros y tair blynedd 
diwethaf ac mae’r tabl isod yn dangos ei 
bod wedi gostwng yn sylweddol dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf, yn bennaf o ganlyniad i’r 
pandemig. 

Mae cyfran o’n fflyd cerbydau ar brydles 
bresennol yn rhedeg ar danwydd diesel, felly 
yn 2021 gwnaethom ddiweddaru ein polisi 
Car Cwmni, ac felly wrth i bob prydles ddod 
i ben, bydd cerbydau newydd yn rhedeg naill 
ai ar betrol gydag uchafswm o 50g/Km o 
CO2 neu’n cael eu cefnogi gan dechnoleg 
hybrid neu drydan llawn.

Blwyddyn Milltiroedd a deithiwyd

2019 179,839

2020 36,234

2021 25,779
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Lleihau gwastraff ac ailgylchu yn effeithiol 
Mae rheoli gwastraff yn effeithiol yn faes 
pwysig i ni ganolbwyntio arno. Mae gwastraff 
a gynhyrchir yn y Brif Swyddfa ac ar draws 
y rhwydwaith o ganghennau yn cael ei 
ddidoli’n wastraff cyffredinol, ailgylchu 
defnydd cymysg, gwastraff bwyd a gwastraff 
na ellir ei ailgylchu a gaiff ei drosglwyddo i 
drydydd parti i’w droi’n ynni pan fo hynny’n 
bosibl. Mae ein gwastraff papur cyfrinachol 
hefyd yn cael ei gasglu gan drydydd parti 
arbenigol a’i ailgylchu.

Technoleg sy’n defnyddio ynni’n effeithlon 
Rydym yn adolygu ein defnydd o dechnoleg 
yn rheolaidd i nodi lle gallwn leihau’r 
defnydd o ynni. Mae cyfrifiaduron bwrdd 
gwaith a gliniaduron yn parhau i gael eu 
disodli gan offer sy’n defnyddio ynni’n fwy 
effeithlon pan fo angen, ac mae hen offer 
yn cael ei ailgylchu neu ei roi i elusennau 
lleol. Rydym yn defnyddio technoleg fideo-
gynadledda a ddefnyddir gan gydweithwyr 
a chwsmeriaid fel ei gilydd i sicrhau lefel 
bersonol o wasanaeth a lleihau teithio  
nad yw’n hanfodol.

Rhwydwaith Hyrwyddwyr Amgylcheddol 
Mae’r rhwydwaith Hyrwyddwyr 
Amgylcheddol yn grŵp o bron i 50 o 
gydweithwyr o’r busnes, sy’n cydweithio i 
leihau effaith y Gymdeithas, ei chydweithwyr 
a’i Haelodau ar yr amgylchedd.

Yn ogystal â llunio a darparu rhaglen 
hyfforddiant ymwybyddiaeth o garbon 
orfodol, mae’r rhwydwaith yn tynnu sylw at 
fentrau allweddol, yn cynnal digwyddiadau 
ymwybyddiaeth ac yn rhannu awgrymiadau 
a chyngor cyffredinol â chydweithwyr ar 
gyfer byw yn gynaliadwy. Roedd y mentrau 
a gyflwynwyd yn 2021 yn cynnwys darparu 
gwybodaeth am COP26, Diwrnod y Ddaear, 
gwneud dewisiadau bwyd cynaliadwy, a sut  
i gael Nadolig cynaliadwy.

Blaenoriaethau amgylcheddol ar gyfer 2022
• Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i 

ddadansoddi a deall ein hôl troed carbon 
yn fanwl, gan gynnwys ein hallyriadau 
cwmpas 3 a byddwn yn defnyddio hyn 
i ddatblygu llwybr ar gyfer cyflawni 
ein huchelgais i fod yn sero net yn ein 
gweithrediadau erbyn 2030.

• Bydd y rhaglen hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o garbon yn parhau i 
gael ei chynnal trwy gydol 2022, gyda 
gweithgarwch ategol gan y Rhwydwaith 
Amgylcheddol. Bydd hyn yn sicrhau 
bod ein holl gydweithwyr yn cael ystod 
o wybodaeth a fydd yn eu helpu i fyw 
bywydau mwy cynaliadwy gartref ac yn y 
gwaith.

• Byddwn yn parhau i gymryd camau i 
ddeall anghenion ein cwsmeriaid wrth 
eu helpu i ddeall a rheoli’r risgiau sy’n 
deillio o newid hinsawdd, yn enwedig 
ein cwsmeriaid morgeisi, a byddwn yn 
defnyddio’r adborth hwn i lywio datblygiad 
cynhyrchion a gwasanaethau yn y dyfodol.

• Dylai’r gwaith uwchraddio ac ail-ddylunio 
Tŷ Principality gael ei gwblhau yn 2022, 
felly gobeithiwn groesawu ein cydweithwyr 
yn ôl i weithle mwy effeithlon o ran 
carbon a chynaliadwy, a fydd yn annog 
gweithio hyblyg ac yn cefnogi eu lles.
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Mae’r Crynodeb hwn o’r Datganiad Ariannol yn grynodeb o’r wybodaeth a geir yn 
y Cyfrifon Blynyddol sydd wedi’u harchwilio, Adroddiad y Cyfarwyddwyr a’r Datganiad 

Busnes Blynyddol. Bydd y rhain i gyd ar gael i’r Aelodau a’r adneuwyr am ddim, trwy gais, 
ym mhob swyddfa Cymdeithas Adeiladu Principality ac ar y rhyngrwyd yn principality.co.uk 

erbyn 8fed o fi s Ebrill 2022.

Sally Jones-Evans

Cadeirydd

Julie-Ann Haines                               
Prif Swyddog Gweithredol

Tom Denman                          
Prif Swyddog Cyllid

Adroddiad Cryno y Cyfarwyddwyr
Mae Adroddiad Cryno y Cyfarwyddwyr yn cynnwys uchafbwyntiau 2021, Adolygiad y 

Cadeirydd o’r Flwyddyn ac Adolygiad y Prif Swyddog Gweithredol o’r Flwyddyn.

Cymeradwywyd gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 21ain o fi s Chwefror 2022 
a llofnodwyd ar ei ran gan:

CRYNODEB O’R 
DATGANIAD ARIANNOL

Ar gyfer y fl wyddyn a ddaeth 
i ben ar 31ain o fi s Rhagfyr 2021
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Cysoni elw statudol ag elw sylfaenol

2021 
£m

2020 
£m

Elw statudol cyn treth 64.0 19.9

Wedi’i addasu ar gyfer:

(Enillion)/Colledion o ddeilliadau a chyfrifyddu ar sail rhagfantoli (9.6) 4.1

Taliad pensiwn ychwanegol ar gyfer cydraddoli’r Isafswm Pensiwn 
Gwarantedig

- 0.1

Elw sylfaenol 54.4 24.1
 
Diben y mesur elw sylfaenol yw adlewyrchu safbwynt y rheolwyr ynghylch perfformiad 
sylfaenol y grŵp, a gyflwynir i gynorthwyo’r gallu i gymharu ar draws cyfnodau adrodd trwy 
addasu ar gyfer eitemau sy’n effeithio ar fesurau statudol ond yr ystyrir naill ai nad ydynt yn 
ailadroddus neu nad oes modd eu rheoli. Mae hyn yn cyd-fynd â mesurau a ddefnyddir gan y 
rheolwyr i fonitro perfformiad y busnes a llywio penderfyniadau am gydnabyddiaeth amrywiol.

Datganiad incwm cyfunol

2021 
£m

2020 
£m

Incwm llog net 129.2 108.6

Incwm a thaliadau eraill 12.5 (1.4)

Treuliau gweithredu (93.1) (79.9)

Darpariaethau lleihad mewn gwerth 15.4 (9.1)

Darpariaethau eraill - 1.7

Elw ar gyfer y flwyddyn cyn treth 64.0 19.9

Treth (15.2) (4.0)

Elw ar gyfer y flwyddyn 48.8 15.9
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Y fantolen gyfunol

2021 
£m

2020 
£m

Asedau:

Asedau hylifol 1,887.9 1,807.9

Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 8,883.3 9,204.9

Asedau sefydlog ac eraill 136.7 108.1

Cyfanswm yr asedau 10,907.9 11,120.9

Rhwymedigaethau:

Cyfranddaliadau 7,943.7 8,187.5

Benthyciadau 2,262.3 2,200.1

Rhwymedigaethau eraill 55.6 136.0

Ymrwymiadau buddion ymddeol - 2.7

Cronfeydd wrth gefn 646.3 594.6

Cyfanswm yr ecwiti a’r rhwymedigaethau 10,907.9 11,120.9

 

Crynodeb o’r cymarebau ariannol allweddol

Ar 31ain o fis Rhagfyr:
2021 

%
2020 

%

Cymhareb cyfalaf Ecwiti Cyffredin Haen 1
Mae’r gymhareb hon yn cynrychioli’r berthynas rhwng y math cryfaf o gyfalaf 
(elw cronedig yn bennaf, sydd wedi cronni dros amser) ac asedau, wedi’i 
phwysoli gan lefel y risg y maent yn ei dwyn. Ei diben yw sicrhau ein bod yn 
gallu amsugno colledion annisgwyl.

33.99 27.10

Asedau hylifol fel canran o gyfranddaliadau a benthyciadau
Mae’r gymhareb hon yn mesur ein gallu i fodloni ceisiadau i godi arian 
o gynilion, i roi benthyciadau morgais newydd i fenthycwyr ac i ariannu 
gweithgareddau busnes cyffredinol.

18.5 17.4

Elw ar gyfer y flwyddyn fel canran o gyfanswm yr asedau
Mae’r gymhareb hon yn mesur yr elw a wnaed yn y flwyddyn o’i gymharu  
â swm cyfartalog yr asedau a ddelir.

0.44 0.14

Treuliau rheoli fel canran o gyfanswm cymedrig yr asedau 
Treuliau rheoli yw’r gost o redeg y Gymdeithas. Mae’r gymhareb hon yn 
mesur pa mor effeithlon yr ydym yn gweithredu, ac mae rhif is yn nodi 
effeithlonrwydd uwch.

0.84 0.73

Cyfalaf gros fel canran o gyfranddaliadau a benthyciadau 
Mae’r gymhareb yn mesur faint o gyfalaf sydd gennym i ddiogelu ein 
Haelodau a chredydwyr eraill rhag digwyddiadau annisgwyl.

6.3 5.7
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Datganiad yr Archwilwyr Annibynnol  
i Aelodau ac Adneuwyr Cymdeithas  

Adeiladu Principality

Rydym wedi archwilio’r Crynodeb o’r 
Datganiad Ariannol gan Gymdeithas Adeiladu 
Principality ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, sy’n cynnwys 
canlyniadau’r flwyddyn, y sefyllfa ariannol 
ar ddiwedd y flwyddyn a chrynodeb o’r 
cymarebau ariannol allweddol, ynghyd ag 
Adolygiad y Cadeirydd o’r Flwyddyn.

Priod gyfrifoldebau’r Cyfarwyddwyr a’r 
archwilwyr 
Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi’r 
Crynodeb o’r Datganiad Ariannol, yn unol â 
chyfraith berthnasol y Deyrnas Unedig.

Ein cyfrifoldeb ni yw adrodd i chi ein barn 
ar gysondeb y Crynodeb o’r Datganiad 
Ariannol â’r Cyfrifon Blynyddol llawn, y 
Datganiad Busnes Blynyddol ac Adroddiad 
y Cyfarwyddwyr a sut y mae’n cydymffurfio 
â gofynion perthnasol Adran 76 o Ddeddf 
Cymdeithasau Adeiladu 1986 a’r rheoliadau a 
wnaed oddi tani.

Sail ein barn 
Fe wnaeth ein harchwiliad gynnwys cysoni’r 
balansau yn y Crynodeb o’r Datganiad 
Ariannol â’r Cyfrifon Blynyddol llawn, y 
Datganiad Busnes Blynyddol ac Adroddiad y 
Cyfarwyddwyr. Mae ein hadroddiad ar Gyfrifon 
Blynyddol llawn y Grŵp a’r Gymdeithas yn 
disgrifio sail ein barn archwilio ar y Cyfrifon 
Blynyddol llawn hynny.

Barn 
Yn ein barn ni, mae’r Crynodeb o’r Datganiad 
Ariannol yn gyson â’r Cyfrifon Blynyddol llawn, 
y Datganiad Busnes Blynyddol ac Adroddiad 
y Cyfarwyddwyr ar gyfer Cymdeithas Adeiladu 
Principality ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, a’i fod yn 
cydymffurfio â gofynion perthnasol Adran 76 
o Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 1986 a’r 
rheoliadau a wnaed oddi tani.

Defnyddio ein hadroddiad 
Cyflwynir yr adroddiad hwn i Aelodau’r 
Gymdeithas fel corff yn unig, yn unol ag Adran 
76(5) o Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 1986. 
Gwnaed ein gwaith er mwyn i ni allu hysbysu 
Aelodau’r Gymdeithas am y materion hynny 
y mae’n ofynnol i ni eu hysbysu amdanynt 
yn adroddiad yr archwilwyr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. I’r graddau llwyraf a ganiateir 
gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb 
nac yn gyfrifol i unrhyw un arall heblaw y 
Gymdeithas ac Aelodau’r Gymdeithas fel corff, 
am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad hwn, 
am ein hadroddiad archwilio, nac am y farn yr 
ydym wedi ei ffurfio.

 
 
 
Deloitte LLP 
Archwilydd Statudol  
Caerdydd, Y Deyrnas Unedig 
21ain o fis Chwefror 2022
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Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth 
Yn ystod 2021 gwnaed newidiadau i aelodaeth 
y Pwyllgor Cydnabyddiaeth. Yn dilyn penodiad 
Sally Jones-Evans yn gadeirydd Bwrdd y 
Cyfarwyddwyr, penodwyd Claire Hafner yn 
Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth o 1af 
o fis Awst 2021. Yn unol â’r arfer, arhosodd 
Sally yn aelod o’r pwyllgor ac ymunodd Debra 
Williams â’r Pwyllgor hefyd o fis Awst. Ar 31ain 
o fis Rhagfyr 2021, roedd aelodau’r pwyllgor 
yn cynnwys: 

• Claire Hafner – Cadeirydd y Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth a Chyfarwyddwr 
Anweithredol

• Sally Jones-Evans – Cadeirydd Bwrdd  
y Cyfarwyddwyr

• Nigel Annett – Cyfarwyddwr Anweithredol

• Debra Williams – Cyfarwyddwr 
Anweithredol

Mae cyfran sylweddol o amser y Pwyllgor 
drwy gydol 2021 wedi’i neilltuo i: 

• Ystyried dyfodol gwobrwyo a sicrhau bod 
dull tâl amrywiol y Gymdeithas yn cymell 
Swyddogion Gweithredol, uwch arweinwyr 
a’r holl gydweithwyr, yn ogystal ag ymateb 
i ofynion rheoleiddiol ac adlewyrchu 
diben y Gymdeithas, gan roi sylw dyledus i 
amrywiaeth a chynhwysiant.

• Pennu lefelau cyflog priodol ar gyfer 
penodiadau ar lefel Weithredol y Prif 
Swyddog Cwsmeriaid a’r Prif Swyddog 
Llywodraethu, yn ogystal ag ar gyfer 
uwch arweinwyr a’r rhai sy’n cymryd Risg 
Materol.

• Sicrhau darpariaeth deg a chystadleuol 
o fuddion i Swyddogion Gweithredol a’r 
gweithlu ehangach.

• Goruchwylio ymateb y Gymdeithas i 
gyhoeddiad Cyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf 
V, gan sicrhau bod y Gymdeithas wedi 
bodloni rhwymedigaethau o ran ymestyn 
darpariaethau malus ac adfachu ac 
adolygu ei statws fel ‘cwmni bach’ o ran  
y Rheoliad Gofynion Cyfalaf.

Cyfran yr amser a dreuliwyd gan y Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth

Goruchwylio Cydnabyddiaeth y Gymdeithas 

Materion Gweithdrefnol

Adrodd Rheoleiddiol

Metrigau a Chanlyniadau Dyfarniadau Perfformiad

Strategaeth a Dull Cyflogau

ADRODDIAD 
CYDNABYDDIAETH

Adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth  
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

43%

14%

8%

14%
21%
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Perfformiad yn 2021 
Mae perfformiad yn ystod y flwyddyn wedi bod 
yn gryf o safbwynt elw a cholled a chofnodwyd 
y lefelau elw ac elw sylfaenol uchaf erioed. Mae 
lefelau elw uchel wedi’u hysgogi gan ryddhau 
darpariaeth faterol oherwydd bod prisiau tai 
yn codi a rhagolygon economaidd yn gwella. 
Cafwyd cynnydd sylweddol mewn gwerth teg 
hefyd ar ein cyfnewidiadau yn y gyfradd llog,  
yn bennaf oherwydd prisiau cyfnewid cynyddol  
y mae disgwyliadau’r farchnad o gynnydd yn  
y gyfradd yn y dyfodol wedi effeithio arnynt.

Mae amodau heriol yn y farchnad a 
gweithredu ein technoleg tarddu morgeisi 
newydd, MSO, wedi arwain at ostyngiad bach 
yn sefyllfa’r fantolen gyda gostyngiadau yn 
y balansau cynilo a morgeisi. Mae cydbwyso 
anghenion ein cynilwyr gan barhau i fod yn 
gystadleuol yn y farchnad forgeisi yn bwyslais 
cyson ac mae’r cyfraddau cynilo a gynigiwn i’n 
haelodau yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol 
gan y llog a enillwn ar forgeisi. Er gwaethaf 
hyn, fe wnaethom barhau i gynnal ein safle fel 
un o’r darparwyr cynilo mwyaf cystadleuol ar 
y stryd fawr ac mae naw o bob deg morgais yn 
parhau i gael eu hariannu gan gynilwyr.

Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i gefnogi 
ein haelodau ac adlewyrchir hyn yn ein Sgôr 
Hyrwyddwr Net sydd y gorau yn y diwydiant, a 
oedd, ar ganol y flwyddyn, ar y lefel uchaf yn y 
diwydiant, sef 80.8. I adlewyrchu hyn cawsom 
ein cydnabod yn ddiweddar fel y Gymdeithas 
Adeiladu Orau - Gwasanaeth Cwsmeriaid gan 
What Mortgage! am y bedwaredd flwyddyn 
yn olynol. Defnyddwyr sy’n pleidleisio am y 
wobr a gofynnir iddynt raddio pob cymdeithas 
adeiladu yn y DU, felly mae’n arbennig iawn 
ac mae’n dyst i waith caled ac ymrwymiad ein 
cydweithwyr.

Er mwyn sicrhau ein bod yn helpu pobl i ffynnu 
yn eu cartrefi ar bob cam o’u bywydau, rydym yn 
parhau i fod wedi ymrwymo i ddatblygu graddfa, 
cryfder a chadernid ar gyfer y dyfodol. Wrth 
wneud hyn, rydym yn parhau i ganolbwyntio 
ar gynaliadwyedd a datblygu ein strategaeth 
Amrywiaeth a Chynhwysiant ymhellach er 
mwyn cael effaith gadarnhaol ar gwsmeriaid, 
cydweithwyr ac Aelodau.

Y polisi cydnabyddiaeth 
Yn ôl ein Haelodau, mae pobl y Gymdeithas yn 
arbennig; rydym yn ymdrechu i fod yn gyflogwr 
y byddai pobl yn ei ddewis er mwyn i ni allu 
parhau i ddenu a chadw pobl ddawnus ac 
angerddol. Felly, mae’r polisi cydnabyddiaeth 
wedi’i gynllunio’n bwrpasol i:

• Sicrhau bod y busnes yn cael ei redeg yn 
ddiogel ac yn llwyddiannus i’n Haelodau.

• Cefnogi cyflawniad ‘Pobl Ragorol’, piler 
canolog y strategaeth fusnes gyffredinol.

• Cydnabod egwyddorion y Cod 
Cydnabyddiaeth a’r Cod Llywodraethu 
Corfforaethol.

Nod y polisi cydnabyddiaeth yw:

• Denu, symbylu, gwobrwyo a chadw pobl o 
ansawdd uchel a all sicrhau bod Principality 
yn parhau i ddarparu gwerth i’r Aelodau 
a bod yn broffidiol mewn marchnad 
gystadleuol ac ansicr yn aml. Gwneir hyn 
trwy bennu pob agwedd ar gyflogau a 
buddion, o ran cyfanswm a strwythur (h.y. 
y cydbwysedd rhwng tâl sefydlog a thâl 
amrywiol), yn agos i lefelau’r farchnad ar 
gyfer swyddi tebyg yn y sector cymdeithasau 
adeiladu cydfuddiannol yn y DU, yn ogystal 
ag yn fwy eang pan fo hyn yn briodol.

• Hyrwyddo’r ymddygiad cywir sy’n cyd-fynd 
â safbwynt y Gymdeithas ar risg, yn ogystal 
â’i diwylliant fel Cymdeithas Adeiladu 
gydfuddiannol sy’n eiddo i’w Haelodau.

• Annog arferion rheoli ymddygiad a risg 
cadarn trwy osod rhwystrau cyfalaf a hylifedd 
y mae’n rhaid eu goresgyn cyn gallu rhoi 
unrhyw ddyfarniad tâl amrywiol ac, o ran y 
tîm gweithredol a’r uwch dîm arwain, gohirio 
elfen o dâl amrywiol.

• Cymell perfformiad a rhannu llwyddiant trwy 
fod â chynllun tâl amrywiol cystadleuol sy’n 
gwobrwyo’r holl gydweithwyr am gyflawni 
amcanion heriol, pan fernir perfformiad 
ar sail o leiaf dau fesur hanfodol, gan 
gynnwys mesur ariannol a mesur o safbwynt 
cwsmeriaid.
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Elfen Diben

Cyflog Sylfaenol I ddenu a chadw swyddogion gweithredol profiadol ac o safon uchel drwy 
dalu cyfraddau cystadleuol. Adolygir cyflogau sylfaenol yn flynyddol (neu’n 
fwy aml os oes angen).

Buddion I sicrhau bod y Gymdeithas yn gweithredu fel cyflogwr cyfrifol ac i 
gynorthwyo wrth gyflawni’r swydd. Mae’n cynnwys yswiriant meddygol 
preifat, yswiriant salwch difrifol a sicrwydd bywyd, yn ogystal â threfniadau 
lwfans car hanesyddol mewn rhai achosion sydd wedi’u dirwyn i ben ar 
gyfer penodiadau newydd.

Pensiwn neu lwfans 
pensiwn

I ddarparu cynilion tymor hwy i ariannu ymddeoliad. Cyfraniad pensiwn o 
8% o’r cyflog sylfaenol neu lwfans arian parod cyfwerth, neu mewn rhai 
achosion, cyfraniadau hanesyddol o 15% a fydd yn newid i 8% ar gyfer 
penodiadau newydd.

Dyfarniad Gwobrwyo 
Rhagoriaeth

Wedi’i gynllunio i rannu buddion gwaith tîm, disgyblaeth ariannol a 
gwasanaeth cwsmeriaid â’r holl gydweithwyr. Mae’n darparu uchafswm o 
12% o’r cyflog sylfaenol yn daliad dyfarniad, gyda thargedau blynyddol 
wedi’u seilio ar byrth risg, elw cyn treth a mesurau gwasanaeth cwsmeriaid.

Dyfarniad Arwain 
Rhagoriaeth

Disodlwyd y Cynllun Cymhelliad Hirdymor gan y Dyfarniad Arwain 
Rhagoriaeth o fis Ionawr 2019 ymlaen. Mae’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth 
yn ddyfarniad tâl amrywiol blynyddol gohiriedig, sydd wedi’i gynllunio i 
osod targedau mwy ystyrlon ac effeithiol, gan alluogi’r Gymdeithas i 
wobrwyo, denu a chadw ein harweinwyr yn y swyddi uchaf. Mae’n darparu 
uchafswm o 38% o’r cyflog sylfaenol, gan dybio dyfarniad gwobrwyo 
rhagoriaeth ar darged o 19%.

Nodyn:  
Nid yw’r Prif Swyddog Risg na’r Prif Archwilydd Mewnol yn cymryd rhan mewn unrhyw gynllun tâl amrywiol.

Mae’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn fodlon y gweithredodd y polisi cydnabyddiaeth yn unol â’i 
fwriad drwy gydol 2021.

Sut y cymhwysir y polisi hwn  
Mae’r tabl isod yn cynnig crynodeb o’r gwahanol elfennau o gydnabyddiaeth ar gyfer 
Cyfarwyddwyr Gweithredol yn 2021:

Cyflog Sylfaenol

Pensiwn neu lwfans pensiwn 

Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth

Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth

Buddion 

74%10%

10%

Cyfanswm y 
Gydnabyddiaeth

3%

3%
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Mae pob un o’r elfennau a amlinellir dros y dudalen wedi’i llunio’n bwrpasol i gyd-fynd â’n 
Polisi Cydnabyddiaeth a’r nodweddion a nodir yn y Cod Llywodraethu Corfforaethol o ran 
eglurder, symlrwydd, risg, rhagweladwyedd, cyfrannedd a chyfochredd â diwylliant.

Er bod y Cod Llywodraethu Corfforaethol yn canolbwyntio’n bennaf ar gydnabyddiaeth 
Swyddogion Gweithredol, gan fod strwythur y dyfarniad yn y Gymdeithas wedi’i lunio’n 
bennaf ar gyfer y gweithlu cyfan, gallwn fod yn ffyddiog bod y nodweddion yn berthnasol i’r 
Gymdeithas gyfan, nid y Tîm Gweithredol yn unig.

Fel y nodir isod, daeth y cyfnod perfformiad ar gyfer Cynllun Cymhelliad Hirdymor 2018 i 
ben ar 31ain o fis Rhagfyr, a rhoddwyd y taliadau olaf ym mis Mawrth 2021. Ar gyfer 2021, 
roedd tâl amrywiol ar gyfer Cyfarwyddwyr Gweithredol yn cynnwys y Dyfarniad Gwobrwyo 
Rhagoriaeth a’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth.

Dyfarniadau tâl amrywiol yn 2021

Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth (DGRh) 
Bwriad y DGRh yw rhannu buddion gwaith tîm, disgyblaeth ariannol a gwasanaeth 
cwsmeriaid â’r holl gydweithwyr ym mhob rhan o’r Gymdeithas. Mae’r ddau fesur, sef Elw Cyn 
Treth a Sgôr Hyrwyddwr Net Gwasanaeth Cwsmeriaid (Maze NPS) wedi’u pwysoli’n gyfartal 
50% yr un pan fydd y pyrth risg cychwynnol wedi’u bodloni, i ddarparu dyfarniad uchaf o 6% 
yr un o’r cyflog sylfaenol ar gyfer y ddau fesur, felly cyfanswm uchaf y dyfarniad yw 12% o’r 
cyflog sylfaenol. Cyfanswm y dyfarniad ar gyfer 2021 yw 8.72%.

Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth (DARh) 
Mae’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth (DARh) yn gynllun cymhelliad blynyddol ag elfen o 
daliad gohiriedig i Swyddogion Gweithredol ac Uwch Arweinwyr, a’i fwriad yw gosod targedau 
ystyrlon yn fwy effeithiol ac felly galluogi’r Gymdeithas i wobrwyo, denu a chadw ein 
harweinwyr yn y swyddi uchaf yn y tymor canolig.

Uchafswm y dyfarniad:
38% i Swyddogion 

Gweithredol
18% i Uwch Arweinwyr

Perfformiad Ariannol

Adenillion ar Asedau
Targed: 0.23%

Cyflawnwyd: 0.41%

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Sgôr Hyrwyddwr Net
Targed: 15fed ganradd uchaf 

Cyflawnwyd: 23ain ganradd uchaf 

Ymgysylltiad Cydweithwyr

Great Place to Work Trust Index
Targed: 78%

Cyflawnwyd: 86%

Perfformiad Personol

(Cyflawni canlyniadau’r 
Rhaglen Dechnoleg Hybrid)
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Prif nodweddion y DARh yw: 

1) Ei fod yn cydnabod ac yn gwobrwyo ein Swyddogion Gweithredol a’n Huwch Arweinwyr  
am eu cyfraniad at nodau hirdymor y Gymdeithas.

2) Yn amodol ar byrth cyfalaf a hylifedd, pennir lefel y dyfarniad gan berfformiad yn ôl 
pedwar metrig: Ariannol (Adenillion ar Asedau), Cwsmeriaid (Ipsos Mori NPS), Pobl (Great 
Place to Work) ac Amcan Busnes Strategol a Rennir.

3) Bydd perfformiad yn ôl y pedwar metrig hyn yn pennu ffactor canran. Ar gyfer Swyddogion 
Gweithredol, bydd yr amrediad o 0% hyd 38% o gyflog unigol, a bydd y dyfarniad ar darged 
yn 19% o’r cyflog. Ar gyfer Uwch Arweinwyr, bydd yr amrediad o 0% hyd 18% o gyflog unigol, 
a bydd y dyfarniad ar darged yn 9% o’r cyflog.

Cyfanswm y dyfarniad yn 2021 yw 27.23% ar gyfer Swyddogion Gweithredol a 12.90% ar gyfer 
Uwch Arweinwyr. Mae 60% o’r dyfarniad yn daladwy ym mis Mawrth 2022, a bydd y 40% 
sy’n weddill yn cael ei gohirio fel a ganlyn:

Uwch Arweinwyr

Swyddogion Gweithredol

Cynllun Cymhelliad Hirdymor Blaenorol 
Disodlodd y Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth y Cynllun Cymhelliad Hirdymor yn 2019 yn dilyn 
adolygiad llawn a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn 2018. Daeth y cyfnod 
trosglwyddo rhwng y ddau gynllun i ben yn 2020, a rhoddwyd y taliad olaf o dan y Cynllun 
Cymhelliad Hirdymor yn 2021, fel yr adroddwyd yn Adroddiad Blynyddol 2020.

Adroddiad blynyddol ar gydnabyddiaeth 
Mae’r busnes yn cydymffurfio pan fo’n briodol â’r Cod Llywodraethu Corfforaethol ac yn 
ceisio gwneud y polisi cydnabyddiaeth mor dryloyw, eglur a syml â phosibl. Wrth ddylunio 
agweddau ar gydnabyddiaeth, mae’r Pwyllgor yn ystyried priodoldeb ar gyfer sefydliad sy’n 
eiddo i’w Aelodau a chyfochredd â’n diwylliant, tra bod y swm wedi’i bennu’n ofalus i fod 
yn gymesur â’r heriau, annog yr ymddygiad priodol ac atal risgiau gormodol rhag cael eu 
cymryd. Rydym yn nodi’r wybodaeth ganlynol yn yr adran hon felly:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Blwyddyn y 
Cynllun

60% o 
daliad

20% o 
daliad

20% o 
daliad

Blwyddyn y 
Cynllun

60% o 
daliad

20% o 
daliad

20% o 
daliad

Blwyddyn y 
Cynllun

60% o 
daliad

20% o 
daliad

20% o 
daliad

2020 2021 2022 2023

Blwyddyn y Cynllun 60% o daliad 40% o daliad

Blwyddyn y Cynllun 60% o daliad 40% o daliad
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• Codiadau cyflog i Gyfarwyddwyr Gweithredol yn 2022

• Yr hyn a enillwyd gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol am berfformiad 2021 o’i gymharu ag 2020

• Cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol

• Ffioedd y Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn 2021

Codiadau cyflog i Gyfarwyddwyr Gweithredol yn 2021 
Cytunwyd yn rhan o’r trafodaethau setliadau cyflog yn 2020, na fyddai Swyddogion 
Gweithredol ac aelodau’r Uwch Dîm Arwain yn cael codiad i’w cyflog sylfaenol yn adolygiad 
cyflogau 2021, ac eithrio mewn achosion pan fo addasiad lefel y farchnad yn briodol. Cafodd 
Tom Denman ac Iain Mansfield addasiadau lefel y farchnad fel y dangosir isod. Hefyd, mae 
Iain Mansfield wedi cael codiad cyflog o fis Medi 2021 ymlaen i adlewyrchu ychwanegiad yr 
is-adran Fasnachol at ei gyfrifoldebau. Adlewyrchir y codiad hwn yn y tabl isod.

Yr hyn a enillodd Cyfarwyddwyr Gweithredol am berfformiad yn 2021 
Mae’r tabl canlynol yn rhoi’r wybodaeth a archwiliwyd, sy’n dangos un ffigur cyfanswm o 
gydnabyddiaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i bob un o’r Cyfarwyddwyr Gweithredol ac 
yn cymharu’r ffigur hwn â’r flwyddyn flaenorol.

1Y dyddiad adolygu cyflogau yw 1af o fis Chwefror 2022. 
2Mae buddion yn cynnwys lwfans car, sicrwydd bywyd, yswiriant salwch critigol ac yswiriant meddygol preifat.  
3Mae modd cael lwfans arian parod o werth cyfartal (15% o’r cyflog neu 8% o’r cyflog ar gyfer penodiadau newydd) yn lle pensiwn. 
4 Tâl Amrywiol yw cyfanswm y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth a’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth. Yn 2020 roedd hyn yn cynnwys 

Cynllun Cymhelliad Hirdymor 2018 hefyd yn rhan o drefniadau trosglwyddo. Cyfnod perfformiad Cynllun Cymhelliad Hirdymor 2018 

oedd tair blynedd a gweithredodd o 1af o fis Ionawr 2018 hyd 31ain o fis Rhagfyr 2020.
5Nid yw’r Prif Swyddog Risg (a’r Prif Weithredwr Dros Dro) na’r Prif Archwilydd Mewnol yn cymryd rhan yn y cynllun tâl amrywiol.  
6 Penodwyd Julie-Ann Haines yn Brif Swyddog Gweithredol ym mis Medi 2020. Rhannwyd ei chyflog yn 2020 rhwng ei henillion pan 

oedd yn Brif Swyddog Cwsmeriaid ac yn Brif Swyddog Gweithredol.
7 Penodwyd R Michael Jones yn Brif Weithredwr Dros Dro yn 2020 cyn penodiad Julie-Ann Haines. Mae ei gyflog yn 2020 yn 

adlewyrchu’r cyfrifoldeb ychwanegol hwn yn 2020.

Gwybodaeth a 
archwiliwyd 

Blwyddyn Cyflog a 
Ffioedd1

Buddion2 Pensiynau3 Tâl 
amrywiol 
blynyddol  

4 a 5

Cyfanswm

Unigolyn £000 £000 £000 £000 £000

Prif Swyddog 
Gweithredol/ Prif 
Swyddog Cwsmeriaid 
Julie-Ann Haines6

2021 350 4 28 126 508

2020 268 10 32 94 404

Prif Swyddog Risg/ Prif 
Weithredwr Dros Dro 
Michael Jones7

2021 259 13 39 n/a 311

2020 307 13 46 n/a 366

Prif Swyddog Cyllid  
Tom Denman 

2021 225 12 34 81 352

2020 224 12 34 78 348

Prif Swyddog Gweithredu 
Iain Mansfield

2021 212 12 32 75 332

2020 204 12 31 72 319
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Cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol 
O 1af o fis Ionawr 2019, mae’n ofynnol i sefydliadau â mwy na 250 o weithwyr ddatgelu 
cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol yn eu hadroddiad blynyddol, mewn ymgais i 
hyrwyddo tryloywder ac annog trefn lywodraethu dda. Mae cymhareb cyflog y Prif Swyddog 
Gweithredol yn darparu cipolwg o’r bwlch cyflog cyffredinol sydd rhwng y Prif Swyddog 
Gweithredol (yr unigolyn â’r cyflog uchaf yn y sefydliad fel arfer) a’r gweithiwr cyfartalog 
yn yr un sefydliad. Cyfrifir hyn trwy ddefnyddio un ffigur cyfanswm y gydnabyddiaeth sy’n 
cynnwys cyfanswm y cyflog, tâl amrywiol, pensiwn a buddion trethadwy.

Mae’r Gymdeithas wedi dewis cyhoeddi cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol trwy 
ddefnyddio’r dull a argymhellir ac a ffefrir (opsiwn A), sy’n dangos bod cyflog y Prif Swyddog 
Gweithredol pedwar ar ddeg gwaith yn fwy na chyflog canolrifol cydweithwyr (hynny yw, trwy 
restru cyflog yr holl weithwyr o’r uchaf i’r isaf, y canolrif yw’r gwerth yng nghanol y rhestr honno): 

Blwyddyn Dull 25ain ganradd Canolrif 75ain ganradd

2021 Opsiwn A 20:1 14:1 10:1

2020 Opsiwn A 18:1 12:1 9:1

Mae ein hagenda cyflog teg yn nodi ein hymrwymiad i sicrhau bod dyfarniadau (gan gynnwys 
cyflog sylfaenol, tâl amrywiol a buddion) yn Principality yn dryloyw, yn deg ac yn rhydd rhag 
gwahaniaethu a’u bod yn cyd-fynd â’r farchnad allanol.

Yn 2018, cynhaliwyd adolygiad manwl o drefniadau cyflogau a graddau, a chyflwynwyd 
canlyniadau’r adolygiad hwn i’r holl gydweithwyr ym mis Ionawr 2019, gan ddarparu dull sydd 
wedi’i ddiogelu ar gyfer y dyfodol o gynnal cysylltiad uniongyrchol rhwng sefyllfa ein cyflogau a 
buddion a’r cymaryddion perthnasol yn y sector gwasanaethau ariannol. Defnyddir y dull hwn yn 
gyson ar gyfer yr holl weithwyr ym mhob rhan o’r Gymdeithas, ni waeth eu swydd, ac fe’i heglurwyd 
i’r holl weithwyr cyn ei roi ar waith. Felly, rydym yn fodlon bod cymhareb cyflog y Prif Swyddog 
Gweithredol yn gyson â pholisïau ehangach y Gymdeithas o ran cyflog, dyfarniadau a chynnydd.

Ffioedd y Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn 2021 
Mae’r Gymdeithas yn ceisio talu ffioedd i Gyfarwyddwyr Anweithredol a bennir ar lefel sy’n 
caniatáu iddi ddenu a chadw cyfarwyddwyr annibynnol o’r safon angenrheidiol. Yn 2021, 
comisiynodd y Gymdeithas PwC i gynnal adolygiad o’r ffioedd hyn o’u cymharu â’r farchnad 
allanol. Nododd yr adolygiad hwn fod:

• Y cyflog sylfaenol y mae’r Gymdeithas yn ei dalu i Gyfarwyddwyr Anweithredol yn is na 
chyfradd y farchnad ar gyfer sefydliad o’i maint

• Y ffi ar gyfer cadeirio’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn is na chyfradd y farchnad hefyd

• Y Gymdeithas yn anarferol wrth dalu ffioedd i Gyfarwyddwyr Anweithredol am fod yn 
aelodau pwyllgorau

Yn sgil hyn, addasodd y Gymdeithas ei ffioedd i Gyfarwyddwyr Anweithredol gan 
gynyddu’r cyflog sylfaenol a dileu taliadau am fynychu pwyllgor. Symudodd Cyfarwyddwyr 
Anweithredol a oedd yn eu swydd i’r strwythur newydd hon ym mis Ebrill 2021, ac eithrio 
Claire Hafner, a arhosodd ar y strwythur blaenorol hyd nes i’w phenodiad yn gadeirydd y 
Pwyllgor Cydnabyddiaeth gael ei gymeradwyo’n rheoleiddiol ym mis Awst. Codwyd y ffi ar 
gyfer y swydd hon i fod yn unol â chyfradd y farchnad ar yr un pryd.
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Ymlaen i 2022

Cyflog sylfaenol 
Mae’r Pwyllgor yn adolygu cyflogau sylfaenol y Cyfarwyddwyr Gweithredol ar 1af o fis 
Chwefror bob blwyddyn ariannol, gan ystyried ffactorau megis perfformiad unigol a 
busnes, amodau’r farchnad a lefel y codiad mewn cyflogau a roddir i gydweithwyr eraill y 
Gymdeithas. Ar gyfer 2022, cytunwyd y byddai’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn cael eu trin yn 
yr un modd â’r gweithlu ehangach o ran meincnodi cyflogau a bod yn destun yr un codiadau 
mewn cysylltiad â pherfformiad. Arweiniodd hyn at godiad cyflog o 3% fel y gwelir isod.

Yn dilyn yr adolygiad hwn bydd cyflogau’r Cyfarwyddwyr Gweithredol fel a ganlyn: 
 
 
 
 

 
 
Cyfarwyddwyr Anweithredol

Ffioedd

2021 
£000

2020 
£000

Sally Jones-Evans (Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr)1 103 63

Nigel Annett (Cadeirydd y Pwyllgor Technoleg) 63 63

Derek Howell (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac Uwch Gyfarwyddwr 
Annibynnol)

73 72

David Rigney (Cadeirydd y Pwyllgor Risg) 68 69

Claire Hafner (Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth)2 63 56

Debra Evans-Williams 51 49

Jonathan Baum (o 1af o fis Gorffennaf 2021) 27 -

Laurence Adams (cyn Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr hyd at 23ain  
o fis Ebrill 2021)

38 121

Cyfanswm 486 493

1 Mae codiad ffioedd Sally Jones-Evans yn 2021 yn ymwneud â’i phenodiad yn Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

2Mae codiad ffioedd Claire Hafner yn 2021 yn ymwneud â’i phenodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

Roedd y ffioedd a dalwyd i’r Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn ystod y flwyddyn 
o dan y ddau strwythur fel a ganlyn:

Julie-Ann Haines £360,500

Michael Jones £266,396

Tom Denman £231,750

Iain Mansfield £231,750
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Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth

  Cyfnod y 
perfformiad

1af o fis Ionawr 2022 hyd  
31ain o fis Rhagfyr 2022

1af o fis Ionawr 2022 hyd  
31ain o fis Rhagfyr 2022

 Cyfranogwyr Holl gydweithwyr Principality, ac 
eithrio arweinwyr swyddogaethau 
rheoli

Swyddogion Gweithredol ac Uwch 
Arweinwyr ac eithrio arweinwyr 
swyddogaethau rheoli

Gweinyddwr Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth

  Gofynion porth 
cychwynnol

Amodau cyfalaf a hylifedd ac 
absenoldeb unrhyw dor-reoliadau 
perthnasol a chyflawni’r trothwy 
elw cyn treth

Amodau cyfalaf a hylifedd ac absenoldeb 
unrhyw dor-reoliadau perthnasol a 
chyflawni’r trothwy adenillion ar asedau

  Mesurau 
perfformiad

Elw cyn treth – 40%

Sgôr Hyrwyddwr Net ar gyfer 
Gwasanaeth Cwsmeriaid – 40%

Dangosydd perfformiad allweddol 
strategol – 20%

Adenillion ar asedau – 25%

Sgôr Hyrwyddwr Net – 25%

Ymgysylltiad Cydweithwyr – 25%

Amcanion busnes strategol a rennir – 25%

Taliadau posibl Dim am berfformiad ar y trothwy

6% o’r cyflog am gyflawni 
perfformiad targed heriol

12% o’r cyflog am gyflawni 
targedau ymestynnol iawn

Swyddogion Gweithredol
Dim am berfformiad ar y trothwy
19% o’r cyflog am gyflawni perfformiad 
targed heriol
38% o’r cyflog am gyflawni targedau 
ymestynnol iawn

Buddion 
Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r buddion mewn nwyddau a roddir i’r Cyfarwyddwyr 
Gweithredol ar gyfer 2022. Mae gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol hawl i’r buddion canlynol:

• Yswiriant meddygol preifat

• Yswiriant salwch difrifol

• Sicrwydd bywyd

• Mae gan rai Cyfarwyddwyr Gweithredol hawl hanesyddol i lwfans car (mae hyn yn dirwyn  
i ben ar gyfer penodiadau newydd ers 2020)

Pensiwn 
Mae gan Swyddogion Gweithredol neu Gyfarwyddwyr Gweithredol newydd eu penodi hawl i 
gyfraniad pensiwn sy’n cyd-fynd â gweddill y gweithlu, sef 8% o’r cyflog sylfaenol ar hyn o bryd. 
Yn 2022, yn unol ag arfer presennol ar y farchnad ac i gyd-fynd ymhellach â’n hagenda cyflogau 
teg ym mhob rhan o’r Gymdeithas, mae Principality yn adolygu buddion pensiwn ar gyfer 
Cyfarwyddwr Gweithredol presennol sy’n cael cyfraniad pensiwn o 15% o’u cyflog sylfaenol.

Tâl amrywiol 
Bydd y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth a’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth yn parhau i fod 
yn weithredol o 1af o fis Ionawr 2022 ymlaen. mae’r pwyllgor wedi cytuno ar newidiadau 
i strwythur y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth ar gyfer 2022, gan gynyddu nifer y 
dangosyddion perfformiad o ddau i dri ac addasu pwysoliad pob mesur. Ceir crynodeb isod:
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Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth

Taliadau 
posibl 
(parhad)

Uwch Arweinwyr
Dim am berfformiad ar y trothwy.
9% o’r cyflog am gyflawni targedau 
perfformiad heriol.
18% o’r cyflog am gyflawni targedau 
ymestynnol iawn.

Dyddiad 
talu

Yn amodol ar gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth, caiff y taliad 
ei wneud ym mis Mawrth 2023. 

Ni fydd taliad rhannol gohiriedig.

Yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor 
Archwilio a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth, 
telir 60% o’r dyfarniad i gyfranogwyr 
cymwys ym mis Mawrth 2023. Wedi hyn, 
bydd Swyddogion Gweithredol yn cael 
taliad gohiriedig o 20% ym mis Mawrth 
2024 a thaliad gohiriedig terfynol o 20% 
ym mis Mawrth 2025. Bydd Uwch 
Arweinwyr yn cael taliad gohiriedig 
terfynol o 40% ym mis Mawrth 2024.

Adfachu 
(mynnu 
ad-daliad)

Caiff y Pwyllgor Cydnabyddiaeth wneud 
cais i adfachu dyfarniad i Gyfarwyddwr 
Gweithredol ac Uwch Arweinwyr a 
Chymerwyr Risgiau Perthnasol os 
canfyddir na ddylai dyfarniad fod wedi 
ei dalu, er enghraifft mewn achos o 
gam-ddatgan perthnasol ganlyniadau 
blynyddol y Grŵp neu os bydd tor-
reoliadau difrifol.

Caiff y Pwyllgor Cydnabyddiaeth wneud 
cais i adfachu dyfarniad i Swyddog 
Gweithredol neu Uwch Arweinydd os 
canfyddir na ddylai dyfarniad fod wedi 
ei dalu, mewn achos o gam-ddatgan 
perthnasol ganlyniadau blynyddol y 
Grŵp neu os bydd tor-reoliadau difrifol.

Tâl amrywiol (parhad)

Mae gan y Pwyllgor ddisgresiwn llwyr i addasu’r dyfarniadau o dan y ddau gynllun os bydd angen, 
gan gynnwys atal dyfarniadau a roddwyd o dan drefniadau “malus” neu adennill arian a dalwyd 
o dan drefniadau adfachu.

Nid yw unrhyw ddyfarniadau tâl amrywiol yn y Gymdeithas yn bensiynadwy.

Contractau gwasanaeth cyfarwyddwyr
Mae gan y Prif Swyddog Gweithredol gontract gwasanaeth y ceir ei derfynu gan y naill 
barti neu’r llall gyda blwyddyn o rybudd neu drwy dalu swm gan y Gymdeithas sy’n cyfateb 
i fl wyddyn o gydnabyddiaeth. Mae gan y Swyddogion Gweithredol eraill gontractau 
gwasanaeth y ceir eu terfynu gan y Gymdeithas gyda blwyddyn o rybudd neu drwy dalu swm 
gan y Gymdeithas sy’n cyfateb i fl wyddyn o gydnabyddiaeth, a rhybudd o chwe mis gan y 
Swyddog Gweithredol.

Datganiad o bleidleisio gan Aelodau
Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i ddialog agored a gonest gyda’n Haelodau ac yn ymddiddori 
mewn canlyniadau pleidleisio. Cafodd Adroddiad Cydnabyddiaeth y Cyfarwyddwyr ar gyfer 2021 
19,750 o bleidleisiau o’i blaid (90.68%) a 2,031 o bleidleisiau yn ei erbyn (9.32%).

Cymeradwyaeth
Cymeradwyir yr adroddiad hwn gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac fe’i llofnodir ar ei ran gan:

Claire Hafner
Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth
21ain o fi s Chwefror 2022
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Sgiliau a phrofiad 
Treuliais 30 mlynedd ym maes bancio manwerthu ac yswiriant cyffredinol 
lle cefais amrywiaeth eang o brofiadau o arwain pobl trwy newid mewn 
meysydd gwasanaethu cwsmeriaid yn uniongyrchol yn bennaf. Rwy’n credu 
bod hyn yn fy helpu i gefnogi’r tîm Arwain Gweithredol i lunio agenda 
newid barhaus y Gymdeithas.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas 
Rwy’n gyfrifol am arwain gwaith y Bwrdd, gan sicrhau ei fod yn 
gweithredu’n effeithiol wrth bennu’r strategaeth, goruchwylio perfformiad 
a phennu parodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg. Rwyf i hefyd yn gyfrifol 
am sicrhau bod cynlluniau olyniaeth cadarn ar waith, bod y Gymdeithas 
yn cynnal y safonau llywodraethu corfforaethol uchaf a bod gennym 
ddiwylliant agored a thryloyw.
Swyddogaethau eraill 
Rwy’n aelod o Fyrddau Hafren Dyfrdwy Ltd (is-gwmni i Severn Trent PLC) a 
Delio Ltd, sy’n fusnes technoleg ariannol o Gymru sy’n tyfu’n gyflym. Mae 
gen i ddiddordeb arbennig mewn mynd i’r afael â thlodi ac anghyfiawnder 
ac yn Gyfarwyddwr Ymddiriedol Tearfund, sy’n elusen ddyngarol a datblygu 
tramor.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr

BWRDD Y  
CYFARWYDDWYR

Sgiliau a phrofiad 
Roeddwn i’n gweithio yn flaenorol ym maes bancio buddsoddi, ond ar ôl 
deng mlynedd ymunais â Bwrdd Dŵr Cymru, fel Cyfarwyddwr Cynllunio yn 
wreiddiol. Roeddwn yn un o Gyfarwyddwyr sefydlol Glas Cymru, y cwmni 
dielw a gymerodd berchnogaeth o Dŵr Cymru yn 2001, ac yn Rheolwr 
Gyfarwyddwr Dŵr Cymru tan 2014. Rwy’n credu’n gryf y gall modelau 
busnes cydfuddiannol wneud llawer iawn o ddaioni i’r bobl a’r cymunedau 
y maent yn eu gwasanaethu.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas 
Rwy’n gyfrifol am sicrhau goruchwyliaeth effeithiol o raglen weddnewid 
barhaus y Gymdeithas er mwyn i ni allu parhau i weddnewid a 
moderneiddio i fod o fudd i genedlaethau presennol o Aelodau a rhai y 
dyfodol.
Swyddogaethau eraill 
Rwy’n aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd ac yn 
Ymddiriedolwr o’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Rwy’n aelod o Fforwm 
Cydweithwyr y Gymdeithas a fy swyddogaeth i yw sicrhau y clywir llais 
cydweithwyr yn uniongyrchol yn ystafell y Bwrdd, ynghyd a llais yr Aelodau.
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Allwedd i’r Pwyllgorau: (Teip bras ar gyfer y Cadeirydd)

            Pwyllgor Archwilio Pwyllgor Cydnabyddiaeth Pwyllgor Llywodraethu

 Pwyllgor Risg y Bwrdd Pwyllgor Technoleg ac Enwebiadau
PLlE 

PTPRB

PCPA

Sally Jones-Evans 

Cadeirydd,  
Cyfarwyddwr  
Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd  
ym mis Chwefror 2015,  
cafodd ei hethol yn  
Gadeirydd ym mis  
Ebrill 2021

PLlE PC

Nigel Annett

Cyfarwyddwr 
Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd  
ym mis Hydref 2013

PLlE PT PC
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Claire Hafner

Cyfarwyddwr 
Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Ebrill 2018

Derek Howell 

Cyfarwyddwr 
Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Ebrill 2014

Sgiliau a phrofi ad
Mae gen i radd mewn mathemateg ac rwyf wedi cymhwyso yn Gyfrifydd 
Siartredig gyda Price Waterhouse – Pricewaterhouse Coopers [PwC] 
wedi hynny, lle’r oeddwn i’n gweithio’n wreiddiol yn yr adran archwilio 
a lle arbenigais mewn adfer corff oraethol a gwaith ansolfedd, a mynd 
yn bartner ym 1988. Ar ôl ymddeol o’r bartneriaeth, bues i’n gweithredu 
fel ymgynghorydd i PwC tan fi s Rhagfyr 2021, dim ond mewn cysylltiad 
â gwaith gweinyddu parhaus Lehman Brothers.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Fel Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol, rwy’n gwrando ar syniadau’r 
Cadeirydd, yn gwasanaethu fel canolwr i Gyfarwyddwyr eraill, ac yn 
gyfrifol am arwain yr adolygiad blynyddol o berff ormiad y Cadeirydd. Fel 
Hyrwyddwr Chwythu’r Chwiban penodedig y Bwrdd, rwyf hefyd ar gael i’r 
Aelodau os oes ganddynt bryderon nad ydynt wedi gallu eu datrys drwy 
sianeli arferol neu y mae cyswllt o’r fath yn amhriodol ar eu cyfer.
Rwy’n gyfrifol am helpu’r Bwrdd i gyfl awni ei gyfrifoldebau goruchwylio 
o ran materion sy’n ymwneud ag uniondeb y datganiadau ariannol a 
naratif; systemau rheoli risg a rheolaeth fewnol.
Swyddogaethau eraill
Rwy’n ymddiriedolwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac Artes 
Mundi ac yn aelod o Bwyllgor Adnoddau Cyllid St John’s Cymru.

Sgiliau a phrofi ad
Rwy’n gyfrifydd cymwysedig (ACA) ac mae gen i MA mewn Ieithoedd 
ac Economeg. Hyff orddais a chymhwysais gydag Ernst & Young yn 
adran archwilio y Gwasanaethau Ariannol ac ar ôl hynny treuliais dair 
blynedd arall ym maes treth gorff oraeth. Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi 
cyfl awni amrywiaeth eang o swyddogaethau mewn amryw o sectorau, 
gan gynnwys cyfnod o chwe blynedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol 
Cymdeithas Adeiladu West Bromwich.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Mae fy mhrofi ad ar draws gwahanol sectorau gwasanaethau ariannol, 
taliadau, gwasanaethau proff esiynol, amlgyfryngau a thelegyfathrebu, 
yn fy ngalluogi i gyfrannu at raglen newid y Gymdeithas a llwyddiant 
parhaus y Gymdeithas.
Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Fforwm Cydweithwyr y Gymdeithas a fy swyddogaeth i yw 
sicrhau y clywir llais cydweithwyr yn uniongyrchol yn ystafell y Bwrdd, 
ynghyd a llais yr Aelodau. 

PLlE 
PC PA
PRB

PLlE PA PRB
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Debra 
Evans-Williams 

Cyfarwyddwr 
Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Medi 2019

Sgiliau a phrofi ad
Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi bod ag amryw o swyddi Cyfarwyddwr 
Gweithredol ac Anweithredol ac wedi gweithio fel ymgynghorydd gyda 
chwmnïau yn y DU, Ewrop ac UDA. Mae fy mhrofi ad blaenorol yn 
cynnwys pum mlynedd yng Nghymdeithas Adeiladu Britannia, yn 
ogystal ag uwch swyddi gyda Tesco Compare a Confused.com.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Bydd fy mhrofi ad ym meysydd technoleg ariannol/e-fasnach yn fy 
ngalluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at weddnewidiad digidol parhaus y 
Gymdeithas, a fydd yn cefnogi darpariaeth barhaus o brofi ad nodedig 
i’n Haelodau.
Swyddogaethau eraill
Rwy’n Gyfarwyddwr Anweithredol Yswiriant Co-Op, Cyfarwyddwr 
Anweithredol Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau ac Ymddiriedolwr 
yr Alacrity Foundation. Rwyf hefyd yn llysgennad balch i Tŷ Hafan.

Sgiliau a phrofi ad
Rwy’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig ac yn ystod fy ngyrfa rwyf wedi cyfl awni 
ystod eang o swyddi ar draws nifer o sectorau gan gynnwys Cyfarwyddwr 
Bwrdd Cymdeithas Adeiladu Nationwide. Credaf fod y profi ad hwn yn fy 
rhoi mewn sefyllfa dda i gyfrannu at raglen newid parhaus y Gymdeithas 
a chyfrannu at lwyddiant parhaus y Gymdeithas.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Rwy’n gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn mynd ati i reoli’r prif 
risgiau sy’n deillio o’i gweithgareddau, ynghyd â sicrhau ymwybyddiaeth 
o’r amgylcheddau risg presennol ac sy’n dod i’r amlwg sy’n helpu i 
ddiogelu’r Gymdeithas er mwyn iddi allu parhau i fod yn llwyddiannus 
ac yn gynaliadwy ar gyfer ei Haelodau.
Swyddogaethau eraill
Rwy’n Gyfarwyddwr Anweithredol LINK Scheme Holdings Ltd ac yn Uwch 
Gyfarwyddwr Annibynnol Elexon Limited.

David Rigney 

Cyfarwyddwr 
Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Mawrth 2015

PLlE 
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Sgiliau a phrofiad 
Mae gen i 30 mlynedd o brofiad ym maes bancio domestig a 
rhyngwladol mewn sefydliadau byd-enwog gan gynnwys Lloyds Banking 
Group, Barclays Bank PLC a GE Capital. Roeddwn i’n Gyfarwyddwr 
Anweithredol TransUnion UK a Vanquis Bank.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas 
Mae fy mhrofiad mewn sectorau cyllid manwerthu, busnes, cyfoeth  
ac asedau ac mewn swyddogaethau arwain risg yn fy ngalluogi i 
oruchwylio risgiau presennol ac sy’n dod i’r amlwg a fydd yn sicrhau  
bod y Gymdeithas yn parhau i fod yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy  
i’w Haelodau.
Swyddogaethau eraill 
Rwy’n gyfarwyddwr Baum Advisory Ltd.

Jonathan Baum 

Cyfarwyddwr 
Anweithredol 
 

Ymunodd â’r Bwrdd ym 
mis Gorffennaf 2021

Sgiliau a phrofiad 
Cefais fy mhenodi’n Brif Swyddog Gweithredol yn 2020 a chyn hynny 
roeddwn wedi bod yn Gyfarwyddwr Cwsmeriaid y Gymdeithas ers 2012. 
Cyn ymuno â Principality, cefais bron i 20 mlynedd o brofiad o arwain 
busnesau manwerthu. Roeddwn i’n uwch reolwr gwerthu, marchnata 
a thechnoleg i gwmnïau fel Sainsbury’s ac HBOS. Mae gweithio’n agos 
gyda chwsmeriaid wedi bod yn rhan hanfodol o fy ngwaith erioed.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas 
Rwy’n angerddol ynghylch y Gymdeithas, ac yn sicrhau ein bod yn 
adeiladu ar ein hethos a’n gwerthoedd cydfuddiannol, wedi ein 
gwreiddio yn ein cymunedau, ei phrofiad cwsmeriaid rhagorol ac o ran 
diwallu eich anghenion. Fy nghyfrifoldeb i yw arwain y Tîm Gweithredol 
i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni strategaeth y Gymdeithas ar gyfer 
buddiannau hirdymor ein Haelodau a sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg 
yn ddidrafferth o ddydd i ddydd, gan gynorthwyo cydweithwyr a datblygu 
diwylliant cynhwysol a dymunol.
Swyddogaethau eraill 
Rwy’n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Strategol Haen Ganol UK Finance 
ac o Fwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol Ysgol Fusnes Caerdydd.

Julie-Ann Haines

Prif Swyddog 
Gweithredol  
Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Mai 2016

Sgiliau a phrofiad 
Rwy’n Gyfrifydd Siartredig cymwysedig ac yn dod â mwy nag 20 mlynedd 
o brofiad ym maes cyllid i fy swydd. Cyn ymuno â’r Gymdeithas, roedd 
gen i nifer o swyddi cyllid mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan 
gynnwys eiddo masnachol, seilwaith a’r proffesiwn cyfreithiol, ynghyd â 
phum mlynedd gyda PwC yng Nghaerdydd a Sydney. Cefais fy mhenodi’n 
Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyllid ym mis Mawrth 2016 ac roeddwn i’n gyfrifol 
am yr holl gyllid, gweithrediadau’r trysorlys, caffael a gwasanaethau 
cyfreithiol, wedyn cefais fy mhenodi’n Brif Swyddog Cyllid ym mis 
Mehefin 2017.
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas 
Fy swyddogaeth i yw sicrhau ein bod yn cynllunio ac yn rheoli cyfalaf, 
hylifedd a chyllid y Gymdeithas yn unol â buddiannau hirdymor ein 
Haelodau a chynaliadwyedd y Gymdeithas.

Tom Denman

Prif Swyddog Cyllid  
Ymunodd â’r Bwrdd  
ym mis Awst 2017

PLlE PA PRB
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Sgiliau a phrofi ad
Rwyf wedi gweithio i’r Gymdeithas ers 1997 a chefais fy mhenodi’n 
Bennaeth Risg y Grŵp yn 2005 a fy nyrchafu i swydd Cyfarwyddwr Risg 
y Grŵp (Prif Swyddog Risg erbyn hyn) yn 2009. Ym mis Rhagfyr 2019, 
cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr Dros Dro gan y Bwrdd a chyfl awnais 
y dyletswyddau hynny tan fi s Medi 2020, pan ddychwelais i fy swydd 
barhaol yn Brif Swyddog Risg. Rwyf wedi treulio dros 40 mlynedd yn 
gweithio ym maes Gwasanaethau Ariannol, gan ddechrau fy ngyrfa gyda 
Banc y Midland ac yna HSBC gan gyfl awni nifer o swyddi rheoli yn yr 
is-adrannau manwerthu a bancio corff oraethol. Mae gen i radd mewn 
Economeg ac MBA o Goleg Rheoli Henley, ac rwy’n Aelod Cyswllt o 
Sefydliad Siartredig y Bancwyr. 
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Yn Brif Swyddog Risg, ynghyd a’r Prif Swyddog Cyllid, rwy’n gyfrifol am 
sicrhau bod y Gymdeithas yn cynnal sail gyfalaf gref a fydd yn ei galluogi 
i dyfu a chystadlu’n llwyddiannus yn y tymor hir. Rwy’n gyfrifol hefyd 
am ail linell amddiff yn y Gymdeithas i sicrhau bod trefniadau rheoli 
risg wedi’u hymsefydlu ar draws y Gymdeithas gyfan ac yn cyfochri â 
pharodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg, ei diben a’i hamcanion.
Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Fwrdd Cynhyrchion a Gwasanaethau Morgeisi UK Finance.

Michael Jones 

Prif Swyddog Risg
Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Chwefror 2013

Sgiliau a phrofi ad
Yn wreiddiol, ymunais ag is-fusnes Principality, Nemo Personal Finance, 
yn Gyfarwyddwr Cyllid ym mis Ionawr 2015. Ym mis Hydref 2017, cefais 
fy mhenodi’n Brif Swyddog Gweithredu y Gymdeithas. Rwy’n Gyfrifydd 
Siartredig cymwysedig, a chyn ymuno â Principality, cefais 15 mlynedd 
o brofi ad mewn swyddi arwain uwch mewn banciau mawr, busnesau 
newydd a busnesau gwasanaethau ariannol manwerthu a chymorth 
ecwiti preifat. 
Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas
Fy swyddogaeth i yw sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth rhagorol 
i’n cwsmeriaid, yn cynnal ac yn gweddnewid ein technoleg ac yn 
cyfl awni newid mewn modd eff eithiol ac eff eithlon wrth gynnal 
cadernid gweithredu priodol i gynnal ein busnes er budd ein Haelodau 
a chynaliadwyedd y Gymdeithas. Rwyf hefyd yn gyfrifol am Fenthyca 
Masnachol a Nemo yn ogystal â bod yn Noddwr Gweithredol HTP – ein 
rhaglen weddnewid amlfl wyddyn.

Iain Mansfi eld

Prif Swyddog 
Gweithredu 
Ymunodd â’r Bwrdd 
ym mis Rhagfyr 2019
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Penderfyniadau Arferol 

1. Derbyn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, y 
Datganiad Busnes Blynyddol, yr Adroddiad 
Blynyddol a’r Cyfrifon ac Adroddiad yr 
Archwilwyr ar gyfer y fl wyddyn a ddaeth 
i ben ar 31ain o fi s Rhagfyr 2021.

2. Cymeradwyo’r Adroddiad ar 
Gydnabyddiaeth y Cyfarwyddwyr ar gyfer 
y fl wyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fi s 
Rhagfyr 2021 fel y’i nodir yn y Cyfrifon 
Blynyddol.

3. Ailbenodi Deloitte LLP yn Archwilwyr tan 
ddiwedd y Cyfarfod Cyff redinol Blynyddol 
nesaf.

4. Ethol ac Ailethol Cyfarwyddwyr:

 a) Ethol Jonathan Baum

 b) Ailethol Nigel Annett

 c) Ailethol Thomas Denman

 ch) Ailethol Debra Evans-Williams

 d) Ailethol Claire Hafner

 dd) Ailethol Julie-Ann Haines

 e) Ailethol Derek Howell

 f) Ailethol Michael Jones

 ff ) Ailethol Sally Jones-Evans

 g) Ailethol Iain Mansfi eld

Mae’r Bwrdd yn argymell eich bod yn 
pleidleisio ‘O Blaid’ pob un o’r penderfyniadau 
arferol ac ‘O Blaid’ ethol ac ailethol pob un o’r 
Cyfarwyddwyr.

Drwy Orchymyn y Bwrdd.

Tony Smith
Prif Swyddog Llywodraethu
21ain o fi s Chwefror 2022

Darllenwch y nodiadau gyferbyn.

Hysbysiad o Gyfarfod Cyff redinol 
Blynyddol 2022

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD 
CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Hysbysir drwy hyn y cynhelir Cyfarfod Cyff redinol Blynyddol rhif cant chwe deg dau 
Cymdeithas Adeiladu Principality am 11am ddydd Llun 25ain o fi s Ebrill 2022 yng Ngwesty’r 
Parkgate, Heol y Porth, Caerdydd, CF10 1DA ac ar-lein yn attend.cesjoin.com/login yn unol 
â’r wybodaeth a nodir yn eitem 7 y Nodiadau i’r Hysbysiad hwn at y dibenion a nodir isod. 
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Nodiadau
1) Mae’r Nodiadau hyn yn rhan o’r Hysbysiad 

o’r Cyfarfod.

2) O dan Reolau’r Gymdeithas, caiff  Aelod sydd 
â hawl i fod yn bresennol yn y Cyfarfod a 
phleidleisio benodi un dirprwy i fod yn bresennol 
a phleidleisio ar ei ran. Cewch benodi Cadeirydd 
y Cyfarfod neu unrhyw un arall i fod yn ddirprwy, 
ac nid oes rhaid i’ch dirprwy fod yn aelod o’r 
Gymdeithas. Caiff  eich dirprwy bleidleisio ar eich 
rhan yn y Cyfarfod, ond dim ond mewn pleidlais. 
Ni chaiff  eich dirprwy siarad ar eich rhan yn y 
Cyfarfod heblaw i fynnu pleidlais neu i ymuno 
ag eraill i fynnu pleidlais. Cewch benodi dirprwy 
drwy’r post neu ar-lein drwy ddefnyddio safl e 
pleidleisio annibynnol diogel y Gymdeithas a 
cheir rhagor o fanylion am hyn yn y canllaw i 
bleidleisio.

3) Cewch ddweud wrth eich dirprwy sut i bleidleisio 
yn y Cyfarfod. Darllenwch y cyfarwyddiadau ar 
y ff urfl en pleidleisio trwy ddirprwy.

4) Y dyddiad pleidleisio yw dyddiad y Cyfarfod, 
25ain o fi s Ebrill, os ydych yn pleidleisio yn 
bersonol a 5pm ddydd Gwener 22ain o fi s Ebrill 
2022 os ydych yn pleidleisio trwy ddirprwy.

5) Er mwyn bod yn bresennol a phleidleisio yn y 
Cyfarfod, neu benodi dirprwy, mae’n rhaid i chi 
fod yn gymwys naill ai fel Aelod-gyfranddaliwr 
neu Aelod-fenthyciwr.

Aelod-gyfranddalwyr
a. Er mwyn bod yn gymwys fel Aelod-

gyfranddaliwr – 
i) mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n 

hŷn ar 25ain o fi s Ebrill 2022, os ydych 
yn unigolyn; ac

ii) mae’n rhaid bod gennych 
gyfranddaliadau* gwerth dim llai na 
£100 yn y Gymdeithas ar 31ain o fi s 
Rhagfyr 2021; ac

iii) mae’n rhaid i chi beidio â bod wedi 
rhoi’r gorau i ddal cyfranddaliad* neu 
gyfranddaliadau* yn y Gymdeithas ar 
unrhyw adeg rhwng 31ain o fi s Rhagfyr 
2021 a’r dyddiad pleidleisio.

b. Pan fo cyfranddaliadau* yn cael eu dal 
ar y cyd gan ddau neu fwy o bobl, dim 
ond y cyntaf a enwir yng nghofnodion 
y Gymdeithas mewn cysylltiad â’r 
cyfranddaliadau hynny* fydd ag unrhyw 
hawl i bleidleisio.

Aelod-fenthycwyr
a. Er mwyn bod yn gymwys fel Aelod-

fenthyciwr –
i) mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn 

ar 25ain o fi s Ebrill 2022, ac
ii) mae’n rhaid bod gennych ddyled i’r 

Gymdeithas heb fod yn llai na £100 
mewn cysylltiad â dyled morgais ar 31ain 
o fi s Rhagfyr 2021; ac

iii) mae’n rhaid bod gennych ddyled i’r 
Gymdeithas heb fod yn llai na £100 
mewn cysylltiad â dyled morgais ar y 
dyddiad pleidleisio.

b. Pan fo dyled morgais yn ddyledus ar y cyd 
gan ddau neu fwy o bobl, dim ond y cyntaf a 
enwir yng nghofnodion y Gymdeithas mewn 
cysylltiad â’r morgais hwnnw fydd ag unrhyw 
hawl i bleidleisio. 

6) Yn ogystal â hyn, unwaith yn unig y cewch 
bleidleisio fel Aelod, ni waeth –
a. nifer y cyfrifon sydd gennych a pha un a oes 

gennych wahanol gyfrifon mewn gwahanol 
rinweddau (er enghraiff t, ar eich rhan eich 
hun ac fel ymddiriedolwr), ac

b. a ydych yn gymwys i bleidleisio fel Aelod-
gyfranddaliwr ac fel Aelod-fenthyciwr.

7) Ar gyfer Cyfarfod 2022, am y tro cyntaf mae’r 
Gymdeithas yn galluogi aelodau i fynychu, 
cymryd rhan a phleidleisio yn y cyfarfod drwy 
ddull electronig, pe baech yn dymuno gwneud 
hynny. Mae manylion am sut i gyrraedd a 
defnyddio’r llwyfan pleidleisio electronig ar 
gael ar y dudalen berthnasol yng nghanllaw’r 
Gymdeithas i bleidleisio. Fel y bu’n wir mewn 
blynyddoedd blaenorol, bydd hefyd yn bosibl 
pleidleisio trwy’r post neu ar-lein cyn y cyfarfod.
(* Mae ‘cyfranddaliad’ neu ‘cyfranddaliadau’ yn 
cyfeirio at gyfrif cyfranddaliadau a agorwyd neu 
gyfranddaliad a ddyroddwyd gan y Gymdeithas 
yn unol â Rheolau’r Gymdeithas.)

Bydd modd cofrestru yn y Cyfarfod Cyff redinol 
Blynyddol o 10am yng Ngwesty’r Parkgate, 
Heol y Porth, Caerdydd, CF10 1DA ac ar-lein yn 
attend.cesjoinin.com/login.
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