
 
 
Effaith ariannol COVID-19 ar y sector gwirfoddol  
 
Mae’r pandemig coronafeirws wedi dangos yr angen i roi hybu 
cydnerthedd y sector gwirfoddol. Nid yw hyn wedi’i gyfyngu i 
gydnerthedd ariannol yn unig (er bod hyn yn ystyriaeth bwysig i lawer o 
fudiadau gwirfoddol), ond mae hefyd yn golygu sicrhau eu bod yn gallu 
darparu gwasanaethau i’r bobl maent yn gweithio â hwy mewn cyfnod 
pan fo amgylchiadau’n newid, mewn adeg pan fo Cymru’n wynebu heriau 
iechyd cyhoeddus, economaidd ac amgylcheddol. 
 
Fodd bynnag, mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar yr heriau ariannol y 
bydd y sector gwirfoddol yng Nghymru yn eu hwynebu yn ystod y 18 mis 
nesaf.  
 
 
Caledi cynyddol  
 
Mae’r pandemig coronafeirws wedi golygu mwy o galedi yng Nghymru, 
ac mae hyn wedi arwain at fwy fyth o alw am y sector gwirfoddol. Mae 
rhai o’r meysydd lle mae’r sector wedi profi cynnydd mewn galw yn ystod 
yr wythnosau diwethaf yn cynnwys: 
 

• Cymorth i rai sy’n hunanynysu neu’n gwarchod oherwydd y 
pandemig (gan gynnwys pobl nad oes angen bellach iddynt i lynu 
wrth reoliadau penodol ond sydd heb yr hyder i adael eu cartref yn 
rheolaidd). 

• Cymorth i bobl â chyflyrau meddygol. 
• Cymorth i bobl sydd wedi profi heriau o ganlyniad i’r cyfyngiadau 

symud, fel rhai sy’n profi camdriniaeth neu ddieithrio teuluol. 
• Gwasanaethau cymorth iechyd meddwl a chyfeillio. 
• Cymorth i bobl sydd wedi colli incwm o ganlyniad i’r cyfyngiadau 

symud neu’r pandemig, yn enwedig y rhai hynny sy’n awr yn 
ddiymgeledd. 

• Y ddarpariaeth ddiwylliannol, gelfyddydol ac addysgol yn ystod y 
cyfyngiadau symud. 
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Mae’r holl wasanaethau hyn yn hanfodol i’r bobl mae elusennau yn 
gweithio â hwy. Mae’r cyfyngiadau symud wedi arwain at ymchwydd 
mewn galw sydd wedi bod yn anodd i’r sector ei reoli, yn enwedig o 
gofio’r angen i ddatblygu dulliau digidol mwy newydd o weithio, mewn 
cyfnod normal. Mae’r ansicrwydd ariannol sy’n wynebu llawer o fudiadau 
yn y cyfnod hwn wedi golygu bod yr angen hwn am ddulliau darparu 
gwasanaethau newydd yn her neilltuol.  
 
 
Yr her ariannol  
 
Mae’r sector yn profi colledion ariannol sylweddol, a hynny ar yr un pryd 
â phrofi cynnydd yn y galw am y gwasanaethau a ddarperir ganddo. O 
ganlyniad, mae’r sector yn llai galluog i helpu’r bobl hynny mae’n 
gweithio â hwy ar yr union adeg pan mae cymaint o alw amdano.  
 
Mae’n debygol iawn y bydd yn rhaid i elusennau gau, neu uno. Yn achos 
mudiadau mwy, efallai na fydd llai o gyllid yn golygu bod yn rhaid iddynt 
gau, ond bydd yn golygu eu bod yn gorfod lleihau eu gwaith â phobl. 
Mae amrywiaeth eang o elusennau eisoes yn gorfod diswyddo niferoedd 
sylweddol o’u staff 
 
Amcangyfrifir y bydd elusennau sy’n gweithredu ar lefel y DU gyfan yn 
colli 24% o gyfanswm eu hincwm am y flwyddyn1. Rydym yn amcangyfrif 
y byddai hyn yn golygu tua £620m i elusennau â phencadlys yng 
Nghymru, a cholled fwy i elusennau DU gyfan sy’n gweithredu yng 
Nghymru. 
 
Mae elusennau Cymreig yn llai na’u cymheiriaid yn Lloegr a’r Alban, a 
Chymru sydd â’r gyfran uchaf o elusennau micro yn y DU (53%). Mae 32% 
arall yn elusennau bach (Micro: llai na 10k, Bach: llai na 100k). I 
elusennau llai fel y rhai yng Nghymru, gall newidiadau sylweddol i 
incwm codi arian fod yn arbennig o broblemus. Mae’r Ganolfan 
Cyfiawnder Cymdeithasol yn amcangyfrif nad oes gan 24% o elusennau 
ag incwm o lai na £1m DDIM cronfeydd wrth gefn, sy’n golygu bod eu 
gallu i oroesi ac addasu yn ystod y cyfnod hwn yn llai tebygol.  
  
Nid yw’n amlwg eto faint o staff a gaiff eu diswyddo – mae llawer yn aros 
i ailasesu eu sefyllfa ar ddiwedd y Cynllun Cadw Swyddi drwy Gyfnod y 
Coronafeirws – ond mi wyddom: 
 

 
1 Ymchwil DU gyfan gan NCVO, Charity Finance Group, y Sefydliad Codi Arian, gyda chymorth 
PricewaterhouseCoopers. 
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• dywed 33% o elusennau eu bod yn disgwyl gorfod torri swyddi yn 
ystod y 12 mis nesaf 

• dywedodd 36% arall o elusennau nad ydynt yn siŵr a fydd yn rhaid 
iddynt ddiswyddo staff.2 

 
Bydd llai o gyfleoedd hefyd i gynhyrchu incwm yn y dyfodol. Er 
enghraifft, mae digwyddiadau torfol, sy’n ffordd bwysig o godi arian, yn 
debygol o wynebu cyfyngiadau hyd yn oed os bydd cyfyngiadau eraill yn 
cael eu codi. Mae llawer o fudiadau hefyd yn dibynnu ar gyfleusterau 
lletygarwch, hamdden neu fanwerthu sy’n parhau i wynebu heriau 
ariannol (ac efallai na fyddant ychwaith yn gymwys i gael cymorth 
busnes am na fu digon o ostyngiad yng nghyfanswm eu hincwm), ond na 
chaniateir iddynt i ddefnyddio cyllid sydd wedi’i gyfyngu i brosiectau 
penodol i wneud iawn am y diffyg). 
 
Mae’r sector wedi gwneud defnydd da o’r cronfeydd a ddarparwyd gan 
Lywodraeth Cymru3. Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith bod Llywodraeth 
Cymru wedi gofalu bod cyllid ychwanegol ar gael i alluogi’r sector 
gwirfoddol i hybu’r adferiad cyffredinol. 
 
Mae’r cyllid hwn wedi cyfateb yn fras i gyllid San Steffan, er bod rhai 
bylchau, er enghraifft mewn grantiau uniongyrchol i wasanaethau rheng 
flaen.  
 
Heriau cyllido ehangach  
 
Mae’r argyfwng hwn wedi dwysau heriau ehangach sy’n gysylltiedig â 
chyllid i elusennau yng Nghymru. Mae’r heriau hyn yn cynnwys: 

 
1. Mae’r incwm elusennol y pen yn hanner yr hyn sy’n bodoli yn 

Lloegr a’r Alban; £400 y pen yng Nghymru, £800 yn Lloegr a’r Alban. 
(Fodd bynnag, gellir priodoli hyn yn rhannol i leoliad swyddfeydd 
cofrestredig y prif elusennau, a bod peth gweithgarwch “Seisnig” yn 
digwydd yng Nghymru). 
 

2. Ystod lai o gyllidwyr (neu ranbarthau Cymreig) a nifer llawer llai o 
ymddiriedolaethau gwaddol yng Nghymru nag yng ngweddill y DU. 
 

3. Mae llawer o weithgarwch elusennol Cymru yn cael ei ddarparu 
gan elusennau sydd â’u pencadlys mewn rhannau eraill o’r DU, ac 

 
2 Ymchwil gan Acevo a’r Centre for Mental Health. 
3 Mae rhestr o dderbynwyr Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol ar gael yma: https://wcva.cymru/wp-
content/uploads/2020/06/Derbynwyr-CAGG.pdf  

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/06/Derbynwyr-CAGG.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/06/Derbynwyr-CAGG.pdf
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mae llawer o’r rheini’n debygol o brofi gostyngiad yn eu hincwm. 
Mae’n bosibl nad yw rhai â phencadlys y tu allan i Gymru’n deall y 
cyd-destun yn llawn ac nad oes ganddynt gysylltiad â’r prosesau 
penderfynu a geir yma. Gall hyn, yn ei dro olygu y bydd 
gweithrediadau yng Nghymru yn llai cydnerth ac y bydd eu 
swyddfeydd yng Nghymru’n cau. 
 

4. Mae ymdeimlad ymhlith y sector nad yw rhai cyllidwyr sy’n rhai DU 
gyfan mewn enw’n darparu cyllid digonol ar gyfer mudiadau yng 
Nghymru. 
 

5. Mae gweithgarwch codi arian wedi cynyddu fel cyfran o incwm 
elusennau Cymreig yn ystod y degawd diwethaf, ond mae 
elusennau o Gymru’n dueddol o fod yn llai ac yn codi cyfran is o’u 
hincwm drwy weithgarwch o’r fath. 
 

6. Mae ymdeimlad bod ymdrechion llawer o fudiadau i symud tuag at 
gymysgedd incwm mwy amrywiol wedi dioddef o ganlyniad i’r 
cyfyngiadau symud.  
 

7. Mae sefyllfa ariannol arbennig o anodd yn wynebu mudiadau sy’n 
cynrychioli cymunedau BAME yng Nghymru, gan gynnwys colled 
sylweddol mewn incwm dros nifer o flynyddoedd. 
 

8. Y posibilrwydd o ostyngiad neu golli cyllid Ewropeaidd o ganlyniad 
i ddirwyn Cronfeydd Strwythurol Ewrop i ben. 
 

 
Cydnerthedd anariannol  
 
Mae gwaith diweddar wedi tynnu sylw hefyd ar faterion eraill, 
anariannol a all hybu cydnerthedd y sector, gan gynnwys cymorth i droi 
at dechnoleg ddigidol a gwella gallu’r sector gwirfoddol i ddylanwadu 
mwy ar y sector cyhoeddus.  
 
 
 
 
 

https://wcva.cymru/cy/views/sut-gallwn-ni-baratoi-ar-gyfer-dyfodol-gwahanol/

