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Cyfarfod yr Economi & Thrafnidiaeth, y Trydydd Sector 

Yr economi sylfaenol a busnesau cymdeithasol yng Nghymru  

Mae busnesau cymdeithasol yn rhan bwysig o’r economi sylfaenol ond tra bod yr 

economi sylfaenol a busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn rhannu nifer o 

nodweddion mae hefyd rhai gwahaniaethau arwyddocaol. Pwrpas y papur hwn yw 

dangos y berthynas agos rhwng busnesau cymdeithasol ac agenda polisi’r economi 

sylfaenol yn ogystal â thynnu sylw at y gwahaniaethau fel nad yw diddordebau’r 

sector busnes cymdeithasol yn cael eu hesgeuluso ym maes datblygu’r polisi hwn.  

Ehangder yr economi sylfaenol a’r sector busnesau cymdeithasol  

Mae’r economi sylfaenol yn cynnwys gweithgareddau sy’n darparu nwyddau a 

gwasanaethau hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd. Mae gan fentrau cymdeithasol yn 

aml strwythurau sefydliadol a chyfreithiol gwahanol. Mae'r term menter cymdeithasol 

yn cyfeirio at ystod eang o fodelau sefydliadol posib gan gynnwys cwmnïau 

cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a chymdeithasol yn ogystal â modelau 

cyfreithiol fel cymdeithasau diwydiannol a darbodus, cwmnïau budd cymunedol a 

chwmnïau cyfyngedig trwy warant. 

Dangosodd ein harolwg mapio diweddar o'r sector menter gymdeithasol yng 

Nghymru fod llawer yn gweithredu mewn sectorau sylfaenol. Mae busnesau 

cymdeithasol yn gweithredu ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys y 

celfyddydau, adloniant, hamdden, iechyd a gofal, addysg, canolfannau cymunedol, 

gofodau cymdeithasol a gwasanaethau clybiau ieuenctid. Mae llawer o'r rhain yn 

rhan bwysig o'r economi sylfaenol yng nghymunedau Cymru. Ond nid yw mentrau 

cymdeithasol wedi'u cyfyngu i sectorau sylfaenol sy'n darparu hanfodion dyddiol. Er 

enghraifft, yng Nghymru, gellir dod o hyd i fentrau cymdeithasol yn gwneud pethau 

ymolchi a chwrw moethus yn ogystal â rhedeg stiwdios dylunio graffig a chwmnïau 

cynhyrchu cyfryngau. 

Busnesau Seiliedig  

Mae busnesau’r economi sylfaenol wedi ei sylfaenu mewn cymunedau lleol a gwneud 

penderfyniadau wedi’i gwreiddio’n ddwfn yn ein cymunedau. Dyma nodwedd 

allweddol mae busnesau sylfaenol yn ei rannu gyda mentrau cymdeithasol. Mae 

mentrau cymdeithasol wedi angori yn eu cymunedau. Er enghraifft, mae ein harolwg 

mapio diweddar wedi darganfod bod gwella cymuned benodol yn parhau i fod yn 

brif amcan ar gyfer busnesau cymdeithasol yng Nghymru. Gall mentrau cymdeithasol 

hefyd fod yn brif gyflogwyr yn eu hardal leol. Mae’r arolwg diweddaraf o’r sector 

wedi darganfod bod 57% o weithlu’r ymatebwyr yn byw o fewn 10 milltir i’r busnes.1 

 
1 Mapping the Social Business Sector in Wales 2019, https://wales.coop/sbw-mapping-report-2019/ 
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Mae buddsoddiad ynddyn yn aros yn y gymuned ac yn cael ei hailddefnyddio ar 

gyfer buddion economaidd a chymdeithasol ehangach.  

O'u cymharu â busnesau prif ffrwd yn yr economi sylfaenol, mae busnesau 

cymdeithasol yn darparu gwerth cymdeithasol ychwanegol. Fel busnesau sylfaenol 

prif ffrwd maent yn anelu at wneud elw ond maent yn ail-fuddsoddi neu'n rhoi elw i 

greu newid cymdeithasol cadarnhaol. Yn wahanol i fusnesau sylfaenol prif ffrwd, mae 

gan fentrau cymdeithasol genhadaeth gymdeithasol a / neu amgylcheddol glir yn eu 

dogfennau llywodraethu. Trwy werthu nwyddau a gwasanaethau, mae busnesau 

cymdeithasol yn creu cyflogaeth ac yn ail-fuddsoddi eu helw yn ôl i'w busnes neu'r 

gymuned leol. Mae hyn yn caniatáu iddynt fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol, 

gwella cyfleoedd bywyd pobl, darparu hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth i'r rhai 

sydd bellaf o'r farchnad, cefnogi cymunedau a helpu'r amgylchedd. 

Mae busnesau cymdeithasol hefyd yn fusnesau aml-randdeiliad sy'n cael eu rheoli'n 

ddemocrataidd gan eu haelodau. Maent yn cynnwys cydweithfeydd gweithwyr a 

busnesau sy'n eiddo i weithwyr sy'n cynyddu ymgysylltiad gweithwyr ac yn arwain at 

rannu gwargedion yn fwy cyfartal. 

Mae hefyd dangosyddion yn argymell bod sector busenau cymdeithasol yn sector 

waith deg. Er enghraifft, mae dros chwarter o’r holl fusnesau yn buddsoddi eu helw 

yn eu hamcanion cymdeithasol a mae mwy na tri chwater yn talu’r Cyflog Byw i’w 

staff i gyd, o gymharu â 48% o BbaCHau Cymreig.2  Mae mwyafrif o fentrau 

cymdeithasol (86%) yn adrodd bod, i oleiaf rhai graddau, eu staff yn rhan weithredol 

o wneud penderfyniadau.3 

Er bod mentrau cymdeithasol yn wynebu llawer o'r un heriau ag unrhyw fusnes 

sylfaenol, prif ffrwd, maent hefyd yn wynebu heriau penodol hefyd. Mae ganddyn 

nhw wahanol ysgogwyr ac mae angen iddyn nhw gydbwyso amgylchedd, ac 

amcanion cymdeithasol â rhai economaidd. Gallant ei chael yn anoddach cael gafael 

ar gyllid oherwydd eu strwythurau perchnogaeth. Maent yn fusnesau aml-randdeiliad 

sydd â chyfraniad staff, y gymuned ac aelodau, sy'n gofyn am ddull gwahanol o 

redeg busnes. Am y rhesymau hyn maent angen cyngor a chymorth busnes 

arbenigol arnynt a systemau cyllido pwrpasol. Mae angen cefnogi'r busnesau hyn 

mewn ffyrdd sy'n cydymdeimlo â'r dull cyflwyno a'r effaith gymdeithasol. 

 

Cwestiynau i’w trafod  

 

 
2 Mapping the Social Business Sector in Wales 2019, https://wales.coop/sbw-mapping-report-2019/ 
3 Capitalism in Crisis? Transforming our economy for people and planet, 
https://www.socialenterprise.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Capitalism-in-Crisis-State-of-Social-
Enterprise-Report-2019-1.pdf 

https://wales.coop/sbw-mapping-report-2019/
https://www.socialenterprise.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Capitalism-in-Crisis-State-of-Social-Enterprise-Report-2019-1.pdf
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• Pa ysgogiadau polisi ac ymyriadau sy'n cael eu hystyried i gefnogi'r Economi 

Sylfaenol a fydd o fudd i fusnesau cymdeithasol? 

• Pa gyfran o geisiadau i Gronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru a 

oedd yn cynnwys busnesau cymdeithasol? 

• Mae busnesau cymdeithasol yn rhan bwysig o'r economi sylfaenol ond er 

mwyn gwireddu'n llawn eu cyfraniad posibl mae angen cefnogaeth a chyngor 

penodol ac arbenigol. A all y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am 

gynlluniau ar gyfer trefniadau cymorth busnes ar ôl Cronfeydd Strwythurol? 

 


