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Effeithiau ariannu tymor byr ar y sector gwirfoddol yng Nghymru 
 

 
Cyflwyniad 
 
Mae cylchoedd ariannu ar sail un flwyddyn yn cael effaith sylweddol a negyddol ar fudiadau 
sy’n derbyn arian cyhoeddus. Mae mudiadau a gwasanaethau y mae pobl yn dibynnu arnynt 
yn cael eu peryglu gan y ddibyniaeth bresennol ar gylchoedd tymor byr fel hyn. Disgrifir y 
materion hyn yn fanylach isod. 
 
Deallwn fod Llywodraeth Cymru'n wynebu ansicrwydd na brofwyd erioed o’r blaen mewn 
perthynas â'i chyllideb. Mae Cymru'n dal i ddioddef effeithiau degawd o galedi ac nid yw 
Llywodraeth y DU wedi cynnal yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr a addawyd, er gwaethaf 
y ffaith bod y cyfnod oedd wedi’i gynnwys gan Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr 2015 
bellach wedi dod i ben. Rydym yn cydnabod bod hyn yn ei gwneud yn anodd i Lywodraeth 
Cymru gyllidebu yn y tymor hir ac rydym yn ei hannog i ddal i bwyso ar Lywodraeth y DU i 
gynnal yr Adolygiad. Mae'r ansicrwydd parhaus ynghylch Brexit a'r trefniant ar gyfer Cronfa 
Ffyniant a Rennir y DU hefyd yn creu diffyg sefydlogrwydd. 
 
Fodd bynnag, mae angen i ni ddod o hyd i atebion i sefyllfa sy'n gynyddol argyfyngus i lawer 
o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.  Bu gostyngiad mewn arian grant Llywodraeth Cymru o 
£350 miliwn yn 2010 i £278 miliwn yn 2017-18, sef gostyngiad o tua 21% mewn 7 mlynedd 
ariannol ac mae cyfanswm gwariant Llywodraeth Cymru ar y sector gwirfoddol yn 
cynrychioli dim ond 1.9% o wariant blynyddol Llywodraeth Cymru (Ffynhonnell: Canolfan 
Ddata'r Trydydd Sector).  
 
Mae'r achosion diweddar o gylchoedd ariannu tymor byr yn gwneud sefyllfa anodd bron yn 
amhosibl. Os nad yw'r sector yn gallu darparu gwasanaethau, bydd hyn yn cael effaith 
uniongyrchol a negyddol ar y weledigaeth a nodwyd ar ei gyfer mewn nifer o ddarnau o 
ddeddfwriaeth a dogfennau strategol Llywodraeth Cymru – er enghraifft, Cymru Iachach, 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r Polisi Gwirfoddoli, i enwi dim ond 
rhai. 
 
Mae'r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu'r Trydydd Sector yn nodi egwyddorion allweddol ar 
gyfer ariannu'r sector gan Lywodraeth Cymru. Mae'n hanfodol bod hyn yn parhau, er 
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gwaethaf yr ansicrwydd. Byddem yn gofyn i Lywodraeth Cymru bwysleisio pwysigrwydd hyn 
i'r holl gyrff allanol y mae'n eu hariannu, sydd hefyd yn ariannu'r sector. Mae'r Is-bwyllgor 
Ariannu a Chydymffurfiaeth, sy'n dwyn y Llywodraeth i gyfrif ar bob agwedd o’r Cod ac sy'n 
hyrwyddo arfer da, wedi'i atgyfodi'n ddiweddar. Fe'i cadeirir gan Jane Hutt AC, y Dirprwy 
Weinidog. 
 
Mae nifer o fudiadau yn y sector gwirfoddol yn rhan o rwydwaith cyllid y trydydd sector, 
sy'n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn â'r Gweinidog dros Gyllid. Mae'r mudiadau sy'n rhan o'r 
rhwydwaith wedi cyflwyno eu pwyntiau i'r papur hwn. 
 
Problemau gydag ariannu tymor byr 

• Gall y buddsoddiad mewn sefydlu prosiect fod yn sylweddol, ac mae cyllid tymor byr 
yn caniatáu dim ond cyfnod byr i ddangos gwerth prosiect cyn i’r cyllid ddod i ben. 
Mae hyn yn golygu bod ceisio cyllid pellach yn her, ac mae'n bosibl mai dim ond ar ôl 
i'r cyllid ddod i ben y bydd prosiect yn gallu dangos ei effaith yn llawn. 

• Gall greu marchnad lle caiff cyfran anghyfartal o gyllid ei thargedu at wasanaethau 
'arloesol ', gan arwain at brosiectau mwy sefydledig yn colli allan. Does dim o'i le ar 
ariannu gwasanaethau y profwyd eu bod yn gweithio. 

• Mae adnoddau staffio yn anodd eu sicrhau gyda chyllid cyfyngedig a gall arwain at 
golli staff tuag at ddiwedd cyfnod cyllido. Mae cael staff yn eu lle ar gontractau 
tymor byr iawn yn hynod o anodd. 

• Yna mae colli adnoddau staffio yn gallu arwain at ostyngiad yn ansawdd y 
gwasanaeth tuag at ddiwedd y contract. Mae hyn yn ei dro yn effeithio ar allu i 
ddangos gwerth ac effaith, gan ei gwneud yn anos fyth sicrhau cyllid newydd. 

• Yn yr un modd â staff, mae'n hawdd colli gwirfoddolwyr tua diwedd contract 
gwasanaeth os yw'n ymddangos na fydd yn cael ei adnewyddu. Mae'n well gan 
wirfoddolwyr, fel staff, ddewisiadau mwy sefydlog. 

• Mae gwneud ceisiadau drwy'r amser am botiau ariannu tymor byr yn llafurus ac yn 
defnyddio llawer o adnoddau, yn enwedig ar gyfer mudiadau llai, sydd yn y pen draw 
yn treulio amser anghymesur yn dod o hyd i gyllid posibl ar draul rhedeg eu 
prosiectau. Gall yr amser a'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer y broses atal rhai 
mudiadau rhag gwneud cais o gwbl. 

• Nid yw cyllid tymor byr yn rhoi llawer o amser ar gyfer cynllunio cydgynhyrchiol – 
Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Gronfa Gofal Integredig (ICF) eisoes 
wedi tynnu sylw at y mater hwn. 

• Gall cylchoedd ariannu 12 mis nad ydynt yn cyfateb i'r flwyddyn ariannol greu gwaith 
ychwanegol i staff rheoli ac mae'n ei gwneud yn anodd cynllunio. 

• Mae prosiectau cyfalaf mawr yn cymryd cryn dipyn o amser i'w datblygu, eto i gyd, 
mae cyllid yn dymor byr a disgwylir iddo gael ei wario yn ystod y flwyddyn. Mae hyn 
yn atal cynllunio da ac yn atal sefydliadau rhag ceisio manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd 
drwy gyflwyno adnoddau eraill. 

• Yn aml, dim ond yn ystod y flwyddyn ariannol y mae cytundebau ariannu'n cael eu 
gwneud, sy’n golygu bod disgwyl i sefydliadau wario eu harian a chyflawni 
canlyniadau mewn cyfnod o amser cywasgedig iawn. 

• Mae trefniadau ariannu tymor byr yn cael effaith arbennig o niweidiol ar waith 
partneriaeth, gan fod llwyddiant yn dibynnu'n helaeth ar reoli perthynas yn 
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rheolaidd a'r ymddiriedaeth sy’n cael ei meithrin dros amser rhwng unigolion o fewn 
sefydliadau partner. 

• Mae arloesi hefyd yn llai tebygol pan fydd amser ac adnoddau yn brin. 

• Mae sefydliadau sy'n delio ag atgyfeiriadau wedi dweud, mewn achosion lle mae 
amheuaeth a geir arian yn y dyfodol, nad ydynt wedi gallu derbyn atgyfeiriadau 
newydd tuag at ddiwedd contract rhag gorfod tynnu gwasanaeth oddi ar 
ddefnyddiwr cyn cwblhau. 

• Mae'r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi newid o gyllid craidd i gyllid prosiect wedi 
creu problem i sefydliadau ymbarél. Adroddodd un sefydliad ambarél fod yn rhaid 
iddo ail-lunio ei sefydliad cyfan fel prosiect a gwneud cais am gyllid o dan y Grant 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy'r Trydydd Sector – ond nid yw hon yn 
sefyllfa gynaliadwy. Mae angen cyllid craidd hirdymor i alluogi sefydliadau ymbarél i 
sicrhau bod y lleisiau o dan eu hymbaréls yn cael eu clywed gan lunwyr polisi mewn 
modd cydgysylltiedig. 

• Byddai cyllid craidd hefyd yn caniatáu i fudiadau yn y sector dalu costau fel systemau 
TG yn fwy effeithiol. Nid yw cyllid prosiect tymor byr yn golygu bo modd iddynt 
wneud hyn. 

• O ystyried yr holl bwyntiau uchod, mae sicrhau manteision hirdymor i les pobl fwy 
neu lai yn amhosibl. 

 
Byddai cyllid mwy hirdymor o dair i bum mlynedd yn lliniaru'n sylweddol y materion a 
ddisgrifiwyd uchod, gan wneud y sector gwirfoddol yn llawer mwy gwydn nag ydyw ar hyn o 
bryd ac yn fwy abl i barhau i ddarparu gwasanaethau y mae cynifer o unigolion a 
chymunedau'n dibynnu arnynt. Mae Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy'r 
Trydydd Sector yn cynnig cyllid tair blynedd. Gan fod hyn wedi bod yn bosibl gyda'r ffrwd 
ariannu benodol hon, credwn y dylai fod yn bosibl gydag eraill. 
 

Astudiaeth achos 
[Mae’r manylion yn ddienw ar gais y sefydliad] 
“Mae prosesau caffael yn parhau i fod yn her i fudiadau'r trydydd sector, yn enwedig drwy'r 
Byrddau Iechyd.  Mae'r broses yn aml yn faith, hyd yn oed os ydyw am swm cymharol fach o 
arian, gydag oedi yn aml, a dim ond ychydig o esboniadau neu ddim o gwbl i egluro pam.  Yn 
ein profiad ni, po fwyaf yr ydym yn mynd ar ôl yr achosion o oedi, y lleiaf tebygol ydym o 
gael ymateb, oni bai ein bod yn gofyn i uwch reolwr o fewn y Bwrdd Iechyd ein helpu i 
gyflymu'r broses. 
 
“Os caiff arian ICF neu Gyllid Trawsnewid ei ddyrannu i wasanaeth a gaiff ei ddarparu gan 
fudiad yn y trydydd sector, a bod hyn wedyn yn cael ei gaffael drwy gwerthwchigymru, gall 
unrhyw oedi olygu y gallai dros hanner blwyddyn o gyllid gael ei 'golli ' i'r gwasanaeth.  Fel 
arfer, cawn wybod y bydd y ‘tanwariant' yn sgil hyn yn mynd i gronfa ganolog ac y bydd, o 
bosibl, 20% o'r tanwariant hwn yn cael ei ddychwelyd i'r trydydd sector.  Felly mae oedi 
wrth gaffael yn golygu y collir cyllid i'r gwasanaeth dan sylw ac y collir cyllid i'r trydydd 
sector, tra bod mudiadau yn y trydydd sector sydd wedi cyflwyno tendrau yn aros yn rhy hir 
i ganfod a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio, sy’n golygu oedi cyn gweithredu 
gwasanaethau. 
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“Deallwn y gallai staff caffael fod yn gweithio o dan bwysau, ond bydd prosesau sy'n 
ymddangos yn aneffeithlon neu'n orfiwrocrataidd ond yn ychwanegu at y pwysau sydd ar y 
staff yma, yn ogystal â rhoi pwysau ar y trydydd sector. 
 
"Ar brydiau, rydym wedi ei chael hi'n anodd cael taliad wrth anfonebu'r Bwrdd Iechyd ac 
rydym wedi gorfod gofyn i uwch staff y Bwrdd Iechyd ein helpu i gael y tâl.  Mae hyn wedi 
arwain at oedi mewn cynlluniau grant lle'r ydym wedi cael cyllid ICP i redeg cynllun grant, 
ond wedi wynebu oedi cyn cael y cyllid er i ni anfonebu ac anfon negeseuon atgoffa.  O 
ganlyniad, mae'n bosibl mai dim ond dau neu dri mis fydd gan y mudiadau yn y trydydd 
sector sydd wedi derbyn grant i’w wario.  Efallai y gallai Llywodraeth Cymru ystyried rhoi 
canllawiau neu gyfarwyddyd i sefydliadau yn y sector cyhoeddus i sicrhau bod anfonebau 
gan y trydydd sector yn cael eu talu’n brydlon.  Mae risg y bydd mudiadau yn y trydydd 
sector yn defnyddio cronfeydd wrth gefn dros dro wrth aros am y cyllid. " 
 
Gall y grŵp ddarparu mwy o astudiaethau achos. 
 
 

Atebion 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi cyd-destun yr ansicrwydd yn y naratif a oedd yn cyd-fynd 
â'i gyllideb ddrafft. Mae hyn yn debygol o barhau. Mae angen i ni ddod o hyd i atebion sy'n 
galluogi mudiadau gwirfoddol i greu mwy o wahaniaeth i les pobl, o fewn cyfyngiadau'r cyd-
destun hwn o ansicrwydd a newid.  
 
Byddem yn gofyn i'r Gweinidog weithio gyda'r sector a phartneriaid eraill i ddod o hyd i 
atebion i leihau effeithiau negyddol yr amgylchedd presennol. Er enghraifft, rydym yn 
gwybod mai dim ond 1.9% o wariant blynyddol Llywodraeth Cymru sy'n cael ei wario ar y 
sector gwirfoddol. Yn ddelfrydol, byddai hyn yn cynyddu'n sylweddol, ond o leiaf dylai 
gwybod mai dyma'r cyfanswm y mae'n ei wario ar y sector bob blwyddyn rhoi rhywfaint o le 
i Lywodraeth Cymru gynllunio ei wariant ar y sector yn strategol, yn effeithiol ac yn yr 
hirdymor.  
 
Hoffem hefyd gynnig gweithio gyda swyddogion ar gynllunio senario posibl fel ein bod yn 
fwy parod i ddelio â'r ansicrwydd presennol ac yn y dyfodol. 
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