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Cyflwyniad
y Llywydd
Yn fy nghyflwyniad i’r adroddiad blynyddol diwethaf,
siaradais am bwysigrwydd ein gwerthoedd
Sgowtio yn ein byd a’n cymdeithas sy’n newid
yn barhaus. Mae’r gwerthoedd hyn yn parhau
i fod yn rhan annatod o bopeth a wneir gan
ScoutsCymru, ac maent yn ffurfio ein cyfeiriad
strategol a’n rhaglen. Drwy gydol y flwyddyn,
rydym wedi dangos ein gwerthoedd i’n gilydd, i’r
cyhoedd ac i randdeiliaid allweddol, gan sicrhau
bod y canfyddiad o’n sefydliad yn un cadarnhaol.
Roedd penodi tîm y Comisiynydd Ieuenctid yn gam
arall ymlaen i Sgowtio yng Nghymru. Drwy ganiatáu
i bobl ifanc arwain ar lefel uwch, cynrychioli
eu cyfoedion a dylanwadu ar benderfyniadau,
rydym yn dilyn syniadau pellgyrhaeddol ein
Sefydlydd. Ers dyddiau cynharaf y Sgowtiaid,
mae safbwyntiau’r aelodau ifanc wedi eu mynegi
drwy’r “Patrol in Council” a’r “Patrol Leaders
Council”. Mae’r Comisiynwyr newydd wedi bod
yn weithgar drwy gydol cyfnod dechreuol eu
tymor, ac mae eu gweithgareddau wedi cynnwys
recriwtio rhagor o Gomisiynwyr ieuenctid lleol,
siarad â’r aelodaeth, a chyfrannu at bwyllgorau.
Roeddwn wrth fy modd yn cael bod yn bresennol
yn lansiad ein partneriaethau newydd, Miliwn
o Ddwylo yn ôl ym mis Tachwedd yn y Senedd.
Rydym ni’r Sgowtiaid bob amser yn ceisio trin
pobl eraill fel yr hoffem ni gael ein trin, ac mae
ein prosiectau effaith ar y gymuned yn gwneud
hynny. Drwy weithio gyda’n chwe phartner
elusennol, gall ein haelodau weithredu ynghylch
achosion cymdeithasol sy’n bwysig iddynt a
bod yn rym cadarnhaol dros newid yn y byd.
Mae aelodau o bob rhan o Gymru wedi bod
ar anturiaethau, gan gynnwys yn arbennig y
Sgowtiaid Fforio a aeth i Jamborî Sgowtiaid y
Byd yng Ngorllewin Virginia! Mae’r sgiliau a’r
profiadau y byddant wedi eu hennill yn ystod

y tair wythnos hynny heb eu hail ac maent
wedi creu atgofion a chyfeillgarwch a fydd
yn para am oes. Ar gyfer ein haelodau iau, fe
wnaethom ni gynnal Diwrnod o Hwyl i Gybiau
yn Llanfair-ym-Muallt, lle daeth Cybiau o bob
rhan o Gymru at ei gilydd, gan roi cynnig ar
weithgareddau newydd ac ennill bathodynnau.
Mae bod yn agored ac yn groesawgar i bawb yn
elfen allweddol o’n strategaeth yn ScoutsCymru, ac
rwy’n ffyddiog ein bod ni’n blaenoriaethu hyn yn ein
sefydliad drwy gyflwyno’r Gweithgor Cydraddoldeb,
Amrywiaeth a Chynhwysiant. Edrychaf ymlaen
at weld eu gwaith yn y blynyddoedd i ddod.
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i
Andrew Tuggey am ei dair blynedd o wasanaeth
rhagorol yn gweithredu fel Cadeirydd Bwrdd
yr Ymddiriedolwyr. Mae wedi rhoi o’i amser a’i
dalentau lu. Yn ystod ei dymor pan oedd yn
Gadeirydd, bu’r sefydliad yn tyfu ac yn addasu, gan
sicrhau ei fod yn lle croesawgar i bobl ifanc. Bydd
cychwyn yr adolygiad llywodraethu a sefydlu’r
Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu yn paratoi’r
sefydliad ar gyfer y dyfodol sy’n newid yn barhaus.
Wrth gwrs, tua diwedd eleni, fe gafodd Sgowtio
wyneb yn wyneb ei atal oherwydd pandemig y
Coronafeirws. Mae ein pobl ifanc a’n gwirfoddolwyr
yn dangos cydnerthedd, creadigrwydd ac uniondeb
mawr wrth i ni weithio drwy hyn gyda’n gilydd.
Rwy’n siŵr y bydd adroddiad y flwyddyn nesaf
yn synnu llawer! Yn y cyfamser, diolch yn fawr
iawn i’n holl wirfoddolwyr niferus, dan arweiniad
ein Prif Gomisiynydd rhagorol, ac a gefnogir
gan dîm bach ond ymroddedig llawn amser.

Rudi Plaut
CBE Llywydd
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Adroddiad y Prif
Gomisiynydd
Mae sgowtio yn parhau i’m syfrdanu i. Mae
Bear Grylls yn dweud yn aml ‘rydym ni’n rym
er daioni na ellir ei atal’, ac mae e’n iawn.
Er bod yr adroddiad hwn yn adlewyrchu
2019 a hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020,
hoffwn ddiolch i chi am eich ymdrech arwrol
i barhau i gefnogi pobl ifanc drwy 2020.
Ddiwedd mis Mawrth, dechreuodd y byd newid
ac fe welodd pawb garedigrwydd ein Sgowtiaid
a’n gwirfoddolwyr yn disgleirio. Buom yn
gweithio i gadw’r cyfarfodydd wythnosol i fynd
a daethom at ein gilydd ledled y wlad i heicio i’r
lleuad a chymryd rhan mewn gweithgareddau
gwych o dan do yn ogystal â chymryd rhan
mewn digwyddiadau a gweithgareddau yn ein
grwpiau, ein Dosbarthiadau ac yn ein Hardaloedd.
Rydych chi wedi bod yn ysbrydoliaeth.
Drwy 2019 ac i mewn i 2020, gwelais lawer
o enghreifftiau o Sgowtiaid ledled Cymru yn
ysbrydoli ei gilydd a’r rhai o’u hamgylch, gan
eu helpu i feithrin cydnerthedd ac i sefydlu
eu lle yn y byd drwy ddatblygu’r cymeriad, y
cyflogadwyedd a’r sgiliau ymarferol sydd eu
hangen arnynt i lwyddo. Cefais amser gwych yn
y Diwrnod o Hwyl i Gybiau Cymru Gyfan, a chael
cyfle i roi cynnig ar y wifren wib ac roeddwn yn
falch iawn o wylio dros gant o Sgowtiaid Fforio
yn mynd ar antur oes i Jamborî Sgowtiaid y Byd
yng Ngorllewin Virginia. Diolch yn fawr i’r timau
a wnaeth i’r digwyddiadau hynny ddigwydd, yn
ogystal â digwyddiadau eraill ledled Cymru.
Pan ddeuthum yn Brif Gomisiynydd, gofynnais
i Dîm Cymru ganolbwyntio ar arweinyddiaeth
wych, i ddychwelyd at y pethau hanfodol a rhoi
cynlluniau clir ar waith i gefnogi mwy fyth o
bobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen
arnynt ar gyfer yr ysgol, y coleg, y brifysgol,
y cyfweliad am swydd, yr araith bwysig, yr
her anodd a’r breuddwydion mawr: y sgiliau
sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd.
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Gyda’n gilydd, byddwn yn gwneud gwahaniaeth.
Rydym wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd i
gefnogi’r broses recriwtio, i newid y ffordd yr ydym
yn cynnig hyfforddiant i wirfoddolwyr, ac i gefnogi
mwy fyth o bobl ifanc i ennill eu prif wobrau.
Bydd y flwyddyn i ddod yn her, ond os oes
meddylfryd cadarnhaol gennym ni, gallwn
ddefnyddio’r argyfwng hwn yn ein cymdeithas
fel cyfle i ailfeddwl ac i ail-ddelweddu
sgowtio, gan ei wneud hyd yn oed yn fwy
hygyrch i bobl ifanc. Gallwn ailgodi gyda’n
gilydd yn gryfach a chynnig fersiwn newydd
o Sgowtio ar gyfer y genhedlaeth nesaf.
Gallwn fod yn rhan o’r broses o ailgodi
ein cymunedau, gan gynnwys llesiant ein
cenedlaethau yn y dyfodol. Rydym yn helpu
gyda’r atebion ac yn dod â phobl at ei gilydd
mewn ffyrdd newydd a chyffrous.
Mae bod yn frwdfrydig ac yn bobl sy’n gwneud
pethau ac yn barod i roi cynnig ar bethau yn rhan o
fyw ein gwerthoedd. Drwy holi, gwrando a bod â
meddwl agored iawn, rydych wedi dangos eich bod
yn credu yn yr hyn yr ydym yn ei wneud ac rydych
wedi ymrwymo i ddatblygu mudiad y Sgowtiaid yng
Nghymru, i gydweithio, a gweld y darlun ehangach,
gan anwybyddu unrhyw bryderon a rhoi cynnig arni.
Mewn cyfnod arbennig o heriol, diolch am
eich ymdrechion i gefnogi Sgowtio. Heboch
chi, ni fyddai Sgowtio’n digwydd o gwbl.
Rydych yn gwneud gwaith anhygoel er mwyn
cefnogi pobl ifanc o’ch cwmpas chi. Da iawn,
a llongyfarchiadau i bob un ohonoch chi.

Rhian Moore
Prif Gomisiynydd
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Adroddiad y Cadeirydd
Dyma fy nhrydydd adroddiad, a’r un terfynol, i Gyngor
ScoutsCymru. Rwy’n gadael fy swydd yn Gadeirydd Bwrdd
Ymddiriedolwyr ScoutsCymru yn y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol ym mis Tachwedd. Mae wedi bod yn dair blynedd
eithriadol o brysur. Roedd yn fraint ac yn anrhydedd i mi
gael bod yn Gadeirydd drwy gyfnod o newid o’r fath ac i
weld yn ddiweddar sut y mae Sgowtio yng Nghymru wedi
ymateb i heriau pandemig y coronafeirws ac yn manteisio
ar y goleuni y tu ôl i gymylau tywyll COVID-19.
Er mai fy adroddiad i’r Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol
1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020 y dylai’r adroddiad hwn
fod, ar 25 Mawrth 2020, gan fod pandemig y coronafeirws
wedi ei ddatgan, fe gyhoeddwyd cyfyngiadau symud yn y
DU ac fe ohiriwyd Sgowtio wyneb yn wyneb. Felly, byddaf
yn ymdrin â rhai agweddau ar y gwaith a wnaethpwyd gan
y mudiad Sgowtio yng Nghymru yn ystod y cyfyngiadau.
Dechreuwyd Sgowtio Digidol ac er ein bod yn dyheu am gael
dychwelyd yn raddol at Sgowtio wyneb yn wyneb yn ystod
y misoedd i ddod ond ni ddylem dwyllo ein hunain, fe fydd
ambell i gam yn ôl yn ystod ein taith yn ôl i normalrwydd. Mae
wedi bod yn galondid mawr gweld y datblygiadau newydd
rhyfeddol sydd wedi digwydd er mwyn darparu Sgowtio ar-lein
i’n pobl ifanc. Cymeradwyaf a diolchaf i’r Prif Gomisiynydd,
Tîm Cymru a’r holl Wirfoddolwyr hynny sy’n parhau i weithio’n
ddiflino i ddarparu #SgiliauBywyd yn y Grwpiau Sgowtiaid
a’r Adrannau ledled Cymru, er gwaethaf unrhyw straen a allai
fod ganddynt yn eu teulu a’u bywyd gwaith eu hunain.
Yn ystod yr wythnosau yn dilyn 25 Mawrth, daeth yn amlwg yn
raddol y byddai cydrannau o’r DU yn dilyn llwybrau ychydig yn
wahanol wrth frwydro yn erbyn COVID-19. Mae Iechyd, Gofal
Cymdeithasol, ac Addysg i gyd yn gyfrifoldebau datganoledig.
Felly mae ScoutsCymru, Sgowtiaid Gogledd Iwerddon a
Sgowtiaid yr Alban wedi bod yn gweithio yn unol â’r gofynion
a osodwyd gan lywodraeth briodol eu Cenedl. Ym mhob un o’r
Cenhedloedd, mae effeithiau’r cyfyngiadau symud ar Sgowtio
wedi bod yn wahanol. Rwyf yn falch o ddweud bod Sgowtio
yng Nghymru mewn gwell sefyllfa na Sgowtio mewn rhannau
eraill o’r DU. Yn wahanol i eraill, gan nad oes gan ScoutsCymru
ffrydiau incwm mawr o ganolfannau gweithgareddau awyr
agored, nid ydym wedi dioddef colledion incwm enfawr. Hefyd,
nid ydym wedi gorfod diswyddo neb o Bencadlys ScoutsCymru.
Aeth rhai o dîm Pencadlys ScoutsCymru ar ffyrlo, ond erbyn
hyn maent yn eu holau yn ail-ganolbwyntio eu gwaith er
mwyn parhau i gefnogi Sgowtio ar lawr gwlad yn y cyfnod
gwahanol hwn; boed hynny’n rhoi cyngor ynglŷn â grantiau
cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a
sector gwirfoddol Cymru, y gwaith o ddarparu Sgowtio Digidol,
neu’r paratoadau sy’n ofynnol mewn Grwpiau Sgowtiaid a

lleoliadau Sgowtio i gadw ein pobl ifanc a’n Gwirfoddolwyr
yn ddiogel wrth i Sgowtio wyneb yn wyneb ddychwelyd.
Mae Pencadlys ScoutsCymru yn gwneud yr holl bethau hynny
na all Ardaloedd, Dosbarthiadau na Grwpiau eu gwneud
ac sydd y tu allan i gylch gwaith Cymdeithas y Sgowtiaid.
Mae Pencadlys ScoutsCymru yn rhyngweithio â’r sectorau
cyhoeddus a gwirfoddol ledled Cymru ar ran Sgowtio. Ni
all neb arall yn Sgowtiaid Cymru wneud hynny; ac ni all
Cymdeithas y Sgowtiaid wneud hynny ychwaith. Mae gan
Bencadlys ScoutsCymru swyddogaeth hanfodol hefyd o ran
cefnogi, cynghori a mentora ar faterion llywodraethu, iechyd a
diogelwch, eiddo ac ariannu i’r mudiad Sgowtio yng Nghymru,
yn ogystal â’r cymorth a roddir i Dîm Cymru. Mae tîm Pencadlys
ScoutsCymru wedi ymateb yn wych i’r amgylchiadau yn
ystod y pandemig ac ar eich rhan, rwyf yn diolch iddynt.
Bydd adroddiad yr Ymddiriedolwyr yn y cyfrifon blynyddol yn
dweud rhagor am y cyllid ar gyfer blwyddyn ariannol 20192020, ond bydd yn tynnu sylw hefyd at y risg o ostyngiad
mewn incwm ym mlwyddyn ariannol 2021-2022 pe na fyddai
pobl ifanc yn dychwelyd i Sgowtio ar ôl y pandemig – felly her
i’n Gwirfoddolwyr yw cadw niferoedd y Sgowtiaid i fyny.
Roedd eich Bwrdd Ymddiriedolwyr eisiau gallu ymateb
yn gyflym i unrhyw ddatblygiadau yn ystod y pandemig.
Sefydlwyd Pwyllgor Ymateb i’r Coronafeirws yn un o
bwyllgorau’r Bwrdd. O dan gadeiryddiaeth Rob Redmond,
Comisiynydd Rhanbarthol y De, mae’r Pwyllgor Ymateb
i’r Coronafeirws yn gymysgedd o Ymddiriedolwyr, o Dîm
Cymru, ac o Wirfoddolwyr ac mae’n gweithio’n dda.
Yn ei hadroddiad, mae’r Prif Gomisiynydd yn rhoi manylion
am y cyflawniadau Sgowtio rhyfeddol ledled Cymru, rwyf
innau’n tynnu sylw at y gwaith llywodraethu y mae’r Bwrdd
wedi canolbwyntio arno yn ystod y flwyddyn adrodd a
byddaf yn parhau i wneud hynny yn y blynyddoedd i ddod.
Dechreuodd adolygiad llywodraethu ScoutsCymru ddiwedd
mis Rhagfyr 2018 a chyhoeddwyd yr adroddiad ym
mis Mawrth 2020. Mae Cam 1 wedi ymdrin â materion
Pencadlys ScoutsCymru a bydd Cam 2 yn ymdrin â
llywodraethu ar draws Sgowtio yng Nghymru.
Oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn sgil y coronafeirws,
rhoddwyd sylw i adroddiad Cam 1 yng nghyfarfod ar-lein
y Bwrdd ar 13 Mehefin. Mae pedwar o naw argymhelliad
yr adroddiad ar y gweill yn awr a byddant yn cael eu
goruchwylio gan y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu
newydd, dan gadeiryddiaeth Is-gadeirydd y Bwrdd, Chris

Lee. Gan fod Cymdeithas y Sgowtiaid yn mynd i’r afael â
materion llywodraethu tebyg, mae Bwrdd ScoutsCymru yn
credu bod synergedd a synnwyr i’r pum argymhelliad sy’n
weddill yn adroddiad yr adolygiad llywodraethu; maint Bwrdd
yr Ymddiriedolwyr, Cyfansoddiad ScoutsCymru, Cyngor
Sgowtiaid Cymru, cysylltiad y Bwrdd â Bwrdd Cymdeithas
y Sgowtiaid, a’r broses o drefnu Pencadlys ScoutsCymru
i’w gweithredu ar y cyd â thîm adolygu llywodraethu
Cymdeithas y Sgowtiaid. Dan reolaeth y Bwrdd, bydd
Cam 2 o adolygiad llywodraethu ScoutsCymru yn cael ei
ddechrau gan y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu.
Fel yr adroddais y llynedd, sefydlwyd Archwiliad o Asedau
Eiddo ScoutsCymru er mwyn cefnogi a gweithio ochr
yn ochr â’r adolygiad llywodraethu i edrych ar ystâd y
mudiad Sgowtio yng Nghymru. Mae effaith pandemig y
coronafeirws wedi rhoi momentwm ei hun i’r Archwiliad o
Asedau Eiddo. Cydnabyddir bellach fod ei waith yn hanfodol
er mwyn dychwelyd yn llwyddiannus at Sgowtio wyneb
yn wyneb yng Nghymru. Diolch i’m Cyd-ymddiriedolwr
Edward Watts MBE DL a’i dîm am y gwaith angenrheidiol
iawn y maent yn ei wneud er lles Sgowtio yng Nghymru.
Yn bwysig iawn hefyd, mae eich Bwrdd wedi cydnabod
bod gan ScoutsCymru waith brys i’w wneud i fynd i’r afael
â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y
mudiad Sgowtio yng Nghymru. O dan arweiniad Edward
Watts, sefydlwyd gweithgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth
a Chynhwysiant i wneud argymhellion i’r Bwrdd ac i Dîm
Cymru er mwyn gweithredu mesurau i fynd i’r afael â
diffygion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
yn y mudiad Sgowtio yng Nghymru a’u datrys.
Fy olynydd enwebedig ar gyfer swydd Cadeirydd Bwrdd
Ymddiriedolwyr ScoutsCymru yw Pam Kelly. Bydd Pam yn
adnabyddus i lawer ohonoch chi, i’r rhai o Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion, Gwent, Sir Benfro a Phowys yn enwedig. Prif
Gwnstabl Heddlu Gwent yw Pam, a chyn hynny roedd hi’n
Ddirprwy Brif Gwnstabl yn Heddlu Dyfed-Powys. Mae Pam
yn unigolyn rhagorol ac rwy’n falch iawn ei bod wedi cael
ei henwebu i fod yn Gadeirydd nesaf eich Ymddiriedolwyr.
Dymunaf lwc dda iddi hi a phawb yn ScoutsCymru wrth iddynt
ddod â #SgiliauBywyd y Sgowtiaid i’n pobl ifanc yng Nghymru.

Andrew Tuggey CBE DL
Cadeirydd
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Adroddiad y
Comisiynydd
Ieuenctid
Pan aeth yr alwad allan i ymgeiswyr ymuno â
Thîm Cymru, ac i fod yn Gomisiynwyr Ieuenctid
cyntaf Cymru, bachwyd ar y cyfle hwn gennym
i helpu i wneud ScoutsCymru a Chymru hyd
yn oed yn fwy addas ac wedi eu llunio gan
bobl ifanc. Efallai y byddwch yn cofio inni sefyll
yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr hydref
diwethaf gan nodi ein cynlluniau ar gyfer y tair
blynedd nesaf, a choeliwch ni, nid ydym wedi
gwastraffu unrhyw amser cyn bwrw iddi. Roedd
ffigurau nifer y comisiynwyr ieuenctid lleol yng
Nghymru yn destun darllen arswydus, ond
ers hynny maent wedi cynyddu’n sylweddol,
a bellach, mae gennym ugain ledled y wlad ac
mae’r nifer hwn yn cynyddu drwy’r amser.
Rydym wedi gweithio’n galed i wneud i
gomisiynwyr ieuenctid lleol deimlo eu bod yn
cael mwy o gefnogaeth ac yn teimlo’n rhan o dîm
drwy drefnu diwrnod cefnogaeth ym Mhencadlys
ScoutsCymru. Rydym yn trafod heriau gyda nhw’n
rheolaidd, yn mynd i’r afael â’r ffordd orau o’u
goresgyn ac rydym hyd yn oed wedi cymryd rhan
mewn rhywfaint o waith datblygu personol gyda’n
gilydd wrth i ni fynd i’r afael â’r heriau hynny. Ein
cam nesaf yw rhannu sgiliau a llais y bobl ifanc hyn
gydag aelodau ledled Cymru gan ein bod yn credu
eu bod o fudd mawr i ScoutsCymru ac mae hyn
yn rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono. Mae
hyn yn golygu y bydd Ardaloedd, Dosbarthiadau
a Grwpiau yn cael eu cefnogi’n llawn i rymuso
eu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd drwy
benderfynu ar eu rhaglen eu hunain, a’i harwain.
Hefyd, fe wnaethom ni ddechrau chwilio am bobl
a fyddai’n ymgymryd â swyddogaethau Dirprwy
Gomisiynydd Ieuenctid dros Bobl, Rhaglen a
Chanfyddiad ac er bod COVID-19 wedi peri i ni
oedi ein hymgyrch recriwtio, mae gennym rai

ymgeiswyr gwych a byddwn yn rhoi hyn ar waith
eto cyn gynted ag y gallwn. Yn y cyfamser, rydym
wedi canolbwyntio ein hymdrechion ar brosiectau
penodol yn ein gwaith megis darparu llais ieuenctid
ar lefel genedlaethol a chefnogi ein hymddiriedolwyr
18-25 oed er mwyn sicrhau bod arweinwyr ifanc
yn dal yn gallu datblygu’r sgiliau arwain sydd
eu hangen arnynt er gwaethaf COVID-19.
Gobeithiwn eich bod wedi gweld ar ddiwedd
tymor yr haf ein bod wedi llunio arolwg ar gyfer
pob aelod boed ifanc neu hŷn i ddarparu sylwadau
am eu profiadau o Sgowtio wedi ei lunio gan
ieuenctid. Rhoddodd hyn well syniad inni o’r darlun
mawr o sut y cyflawnir Sgowtio wedi ei lunio
gan ieuenctid yng Nghymru, a sut a ble y mae
angen inni ddarparu cymorth i ymwreiddio hyn a’i
wneud hyd yn oed yn well. Mae hyn yn arbennig
o bwysig mewn Ardaloedd a Dosbarthiadau lle
nad oes Comisiynydd Ieuenctid. Rydym hefyd
wedi cyflwyno e-bost ‘youshape’ rheolaidd sy’n
cael ei anfon at aelodau ac sy’n cynnwys straeon
llwyddiant, blogiau a gweithgareddau posibl i
ysbrydoli ac annog arweinwyr i gynnwys pobl
ifanc mewn penderfyniadau a’r gwaith o arwain
gymaint â phosibl. Gwnewch yn siŵr eich bod
yn cadw llygad am y rhifyn nesaf yn fuan!
Rydym yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed eisoes
gan aelodau ScoutsCymru, ein Comisiynwyr
Ieuenctid lleol a phob aelod i wneud Cymru yn wlad
sydd wedi ei llunio gymaint â phosibl gan ieuenctid.
Diolch am eich holl waith ac mae’r ddau ohonom
yn llawn cyffro gan edrych ymlaen at weld beth
fydd yn digwydd yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Kristofor Hall-Ellis & Callum Jones
Comisiynydd Leuenctid Cymru
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Adroddiad Gweithgor
Cydraddoldeb,
Amrywiaeth a
Chynhwysiant
Mae cynhwysiant yn rhan allweddol o’n cynllun
strategol a gwerthoedd y Sgowtiaid. Dyna pam mae
Bwrdd Ymddiriedolwyr ScoutsCymru wedi penderfynu
sicrhau ei fod yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae
sefydlu’r Gweithgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant yn gam cyntaf gwych, a fydd yn grymuso
ein gwirfoddolwyr a’n staff i gyflawni’r darn allweddol
hwn o waith ac roedd yn anrhydedd i mi gael fy ngofyn
i’w gadeirio. Rwyf eisiau defnyddio’r fforwm hwn i
amlinellu ein gweledigaeth, dathlu ein cyflawniadau
hyd yma a rhoi gwybod i chi sut i gymryd rhan.
Mae’r gweithgor ei hun yn cynnwys arbenigwyr allanol
o bob rhan o Gymru o amrywiaeth o sefydliadau a
chefndiroedd, yn ogystal â rhai aelodau o ScoutsCymru.
Mae’n grŵp amrywiol a deinamig o bobl sy’n angerddol
dros sicrhau y gall pawb gymryd rhan mewn Sgowtio
wrth ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig a
safbwyntiau. Maen nhw yno i ddarparu’r weledigaeth
a’r cyfeiriad strategol i’n Tîm Cynhwysiant ScoutsCymru
newydd sbon, o dan arweiniad ein Comisiynydd
Cynhwysiant, Gareth Tanswell. Bydd y tîm hwn yn
cynorthwyo gwirfoddolwyr ar lawr gwlad drwy gynhyrchu
adnoddau, ymestyn ein cyrhaeddiad i gymunedau
newydd a sicrhau bod ein haelodau presennol yn cael yr
holl gymorth sydd ei angen arnynt. Gallwch weld beth
maen nhw’n ei wneud ar ScoutsCymru.org.uk/inclusion
ac maen nhw eisoes wedi dechrau cyflawni eleni, gan
hyfforddi dros 60 o bobl a chynnal ein Pride digidol cyntaf!
Gall cynhwysiant ymddangos fel pwnc brawychus
gyda llawer o dermau a damcaniaethau gwahanol, ond
os dilynwn ein gwerthoedd ac ymwreiddio meddwl

am eraill ym mhopeth a wnawn, gallwn gyflawni hyn
gyda’n gilydd. Mae mudiadau fel Mae Bywydau Du o
Bwys wedi herio syniadau a chredoau llawer ohonom
eleni ac rydym wedi defnyddio hyn fel cyfle i wrando,
addysgu ein hunain a sicrhau ein bod yn wrth-hiliaeth.
Bydd yr her adeiladol hon yn ein gwneud yn gryfach
fel mudiad a bydd yn ein helpu i agor ein drysau i
hyd yn oed mwy o bobl ifanc a gwirfoddolwyr. Yr hyn
yr wyf yn gofyn yw eich bod yn parhau i wrando a
dysgu wrth i ni fynd ar y daith hon gyda’n gilydd.
Nid ar lefel leol yn unig y bydd y darn allweddol hwn
o waith yn cael effaith. Drwy ddod yn fwy cynhwysol
gallwn helpu Cymru i weithio tuag at ei nod o fod yn
Gymru Fwy Cyfartal, fel y nodir yn Neddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar raddfa fwy fyth, mae’n
helpu i gyflawni Nod 10 Datblygu Cynaliadwy y
Cenhedloedd Unedig, llai o anghydraddoldebau.
Rydym yn gwybod fod pandemig y Coronafeirws wedi
effeithio’n negyddol ar lawer o wahanol gymunedau,
a’n cyfrifoldeb ni fel Sgowtiaid yw gweithio gyda
nhw i sicrhau bod pobl ifanc yn dal i allu datblygu
sgiliau ar gyfer bywyd. Dim ond drwy fod yn
hyblyg, yn greadigol ac yn agored i bawb y gallwn
wneud hyn. Edrychaf ymlaen at roi’r wybodaeth

Edward Watts MBE DL
Cadeirydd Gweithgor Cydraddoldeb,
Amrywiaeth a Chynhwysiant ScoutsCymru

#SgiliauAmOes
6

Dathlu
Llywyddiant
Medal am Ymddygiad Teilwng

Dyfarnwyd am ymddygiad teilwng o safon eithriadol o uchel
Iwan Caddick

Eryri a Môn

Gwobrau Sgowtiaid y Frenhines
Jack Harvey

Eryri a Môn

Philip Higton

Eryri a Môn

Jessica Wicks

Gorllewin Morgannwg

Sol Ashley

Sir Drefaldwyn

Gwobrau Aur Dug Caeredin
Cavan Norton

Caerdydd a’r Fro

Thomas James Wright

Caerdydd a’r Fro

Sian Mary Morris

Caerdydd a’r Fro

Nathan Glencross

Caerdydd a’r Fro

Tomes Havard

Caerdydd a’r Fro

Katie May Partridge

Caerdydd a’r Fro

Andrew Church

Caerdydd a’r Fro

Emily Mabbett

Caerdydd a’r Fro

Jasper Williams

Caerdydd a’r Fro

Grace Davies

Caerdydd a’r Fro

Frank Zaffino

Caerdydd a’r Fro

Ieuan Meredith

Ceredigion

Jack O’Sullivan

Ceredigion

Kerry-Anne Knight

Ceredigion

Samuel Knight

Ceredigion

Emma Williams

Eryri a Môn

7

Gwobrau Dathlu Sgowtiaid
Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc
Louisa Shapton

Gorllewin Morgannwg

Lewis Griffiths

Morgannwg Ganol (Cymeradwyaeth uchel)

Gwobr Ymddiriedolwr Gwirfoddol
Valerie Kealy

Clwyd

Gwobr Oedolyn Gwirfoddol
Heulwen Jenkins

Caerdydd a’r Fro

Kelvin Vernon

Clwyd (Cymeradwyaeth uchel)

Gwobr Grŵp
CRAI Activity Park

Mid Morgannwg Ganol

Conwy District Activities Group

Eryri a Mon (Highly commended)

Gwobr Effaith Gymunedol
Ceri Carlyon

Gwent

Gwobr Effaith Gymunedol
Jon Rees

Grŵp Sgowtiaid Glyndŵr, CEM Parc

Gwobr Gwirfoddolwr Ysbrydoledig
Daniel Reynolds

Clwyd

Ceri Carlyon

(Cymeradwyaeth uchel)

Gwobr Cyflawniad Oes
Christine Roberts

Sir Drefaldwyn

Steve Burgess

Gorllewin Morgannwg

Glenys Shelley

Caerdydd a’r Fro

Andrea Soulsby

Morgannwg Ganol

June Worthington

Clwyd

#SgiliauAmOes

Cyfrifiad
Aelodaeth 2020
Aelodaeth ieuenctid

Gwryw

Benyw

Hunanddiffinio

Dewis
peidio â
dweud

Cyfanswm

Sgowtiaid Afanc

2,998

804

1

0

3,803

Cybiau

3,702

1,013

0

0

4,715

Sgowtiaid

2,853

1,071

1

14

3,939

Sgowtiaid Fforio

930

448

4

4

1,355

Aelodau Rhwydwaith

226

135

0

0

Cyfanswm aelodaeth ieuenctid

10,682

3,471

6

14

Gwryw

Benyw

Hunanddiffinio

Dewis
peidio â
dweud

Benyw

Arweinwyr Adrannau

440

493

1

0

934

Arweinwyr Adrannau Cynorthwyol

548

497

0

0

1,045

Cynorthwywyr Adrannau

265

327

0

0

592

361

Cyfanswm y
Swyddogaethau arwain

1,253

1,317

1

0

2,571

14,173

Arweinwyr Ifanc

355

212

0

1

568

1,526

1

1

3,139

Cyfanswm y swyddogaethau
552
llywodraethu

714

0

0

1,266

Cyfanswm y
swyddogaethau cymorth

470

359

0

0

829

13,180

5,987

7

14

19,188

154

Comisiynwyr a Dirprwyon
Dosbarth

39

22

0

0

61

Comisiynwyr Ieuenctid Dosbarth

6

1

0

0

7

Comisiynwyr a Dirprwyon Ardal

17

5

0

0

22

Comisiynwyr Ieuenctid Ardal

7

1

0

0

8

Cyfanswm y
swyddogaethau rheoli

223

126

0

0

349

0

0

Cyfanswm

Cyfanswm

Arweinwyr Grwpiau Sgowtiaid ac
Arweinwyr Grwpiau Sgowtiaid
Cynorthwyol

97

Dewis
peidio â
dweud

Gwryw

Aelodau’r tîm arwain

Swyddogaethau rheoli

Hunanddiffinio

Swyddogaethau arwain

251

Cyfanswm yr aelodaeth
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Cynnydd yn Aelodaeth
Sgowtio yng Nghymru
Oedolion Gwirfoddol
Rhwydwaith Sgowtio
Sgowtiaid Ffor
25,000

Sgowtio
Cybiau
Sgowtiaid Afanc

20,000

15,000

Unedau

10,000

5000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Llwythau Afancod			

271

Paciau Cybiau			

296

Carfannau Sgowtiaid		

258

Unedau Sgowtiaid Fforio		

99

Rhwydweithiau Sgowtiaid Lleol

20

Unedau Cefnogaeth Weithredol

57

Grwpiau				

293

Dosbarthiadau			

32

Ardaloedd			

12

2020
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24% 16

ScoutsCymru
Gwobrau Dathlu
Sgowtio

O aelodau ifanc yn Ferched

14,173
O aelodau ifanc

3,139

23%
o’n haelodau yn
siaradwyr Cym-raeg

Rolau Arwain Oedolion

540

Rolau Cymorth Rheoli

1,266
Rolau Llywodraethu
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Incwm
2019 - 2020 (£)
Rhaglen Ieuenctid

10,544
1%
12,021
1%

Ffioedd y Cyfrifiad

2,148
0%

Timau Gweithgareddau a
Chanolfannau Mynyddoedd

32
0%

Nwyddau Masnach
Buddsoddiadau
Incwm arall

86,634
8%

Rhoddion

566,793
51%

436,275
39%
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Gwariant yn ôl math
2019 - 2020 (£)
Costau Eraill
Costau Staff Cymorth

13,943
1%

Costau Staff Uniongyrchol
Costau Cymorth Arall
Dibrisiant

135,096
11%

135,592
11%

764,229
63%

160,717
14%
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Gwariant yn ôl categori
2019 - 2020 (£)
Rhaglen Ieuenctid
Datblygu Sgowtio
Cymorth a Gwasanaethau i
Sgowtio yng Nghymru

58,119
5%

20,433
2%

74,824
6%

Cymorth a Gwasanaethau i
Sgowtio yng Nghymru
Costau Llywodraethu
Cymorth a Hyfforddiant Oedolion

627,847
52%

Codi Arian

101,838
8%

146,934
12%

179,582
15%

#SgiliauAmOes
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A ydych chi’n
fodlon gwneud
addewid i fuddsoddi
yn eu dyfodol??
Mae sgowtio’n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc Cymru, ac i raddau
helaeth mae hynny o ganlyniad i haelioni ein rhagflaenwyr – yn
ystod eu hoes a thrwy flaengynllunio, ar ôl iddynt farw.
Drwy adael cymynrodd i Sgowtio, gallwch helpu i sicrhau bod ein
holynyddion yn gallu parhau i wasanaethu cenedlaethau o bobl ifanc yn y
dyfodol. Mae’r geiriad enghreifftiol canlynol yn addas i’w gynnwys mewn
ewyllys newydd neu fel codisil i ewyllys sydd eisoes yn bodoli.
Yr wyf yn cymynnu a becweddu ...
Y swm o ... i ScoutsCymru, o Castle House, Caerffili, CF83 1LH ar
gyfer dibenion cyffredinol, sy’n elusennol yn ôl y gyfraith, y dywededig
ScoutsCymru ac YR WYF YN CYFARWYDDO bod derbyniad y trysorydd
anrhydeddus neu swyddog arall o’r dywededig Gyngor a gymeradwywyd
gan fy ymddiriedolwyr yn gyflawniad digonol i’m hymddiriedolwyr.
NEU
Holl weddill yr ystâd gan gynnwys eiddo tiriog ac eiddo personol a pha le bynnag y
caiff ei leoli ar ôl talu fy nyledion, costau angladd a chostau ewyllysiol, i ScoutsCymru,
o Castle House, Caerffili, CF83 1LH ar gyfer dibenion cyffredinol, sy’n elusennol
yn ôl y gyfraith, y dywededig ScoutsCymru ac YR WYF YN CYFARWYDDO bod
derbyniad y trysorydd anrhydeddus neu swyddog arall o’r dywededig Gyngor a
gymeradwywyd gan fy ymddiriedolwyr yn gyflawniad digonol i’m hymddiriedolwyr.
NEU
Cyfran o’m hystâd i ScoutsCymru, o Castle House, Caerffili, CF83 1LH ar gyfer
dibenion cyffredinol, sy’n elusennol yn ôl y gyfraith, y dywededig ScoutsCymru ac YR
WYF YN CYFARWYDDO bod derbyniad y trysorydd anrhydeddus neu swyddog arall
o’r dywededig Gyngor a gymeradwywyd gan fy ymddiriedolwyr yn gyflawniad digonol
i’m hymddiriedolwyr.
Bydd eich cymynrodd, pa beth bynnag ei faint, yn ein helpu ni i roi cychwyn gwell
mewn bywyd i genedlaethau o bobl ifanc o bob cefndir yng Nghymru yn y dyfodol.
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