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Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
(WCVA) yn cynrychioli, cefnogi a datblygu 
mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a 
gwirfoddolwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu 
drostynt. Rydym yn cynrychioli’r sector ar lefel 
genedlaethol ac ar lefel y DU, ac ynghyd ag ystod 
o asiantaethau arbenigol cenedlaethol, cynghorau 
gwirfoddol sirol, canolfannau gwirfoddol ac 
asiantaethau datblygu eraill, rydym yn darparu 
strwythur cymorth ar gyfer trydydd sector Cymru. 
Mae gennym dros 3,000 o aelodau, ac rydym yn 
cysylltu â nifer mwy o fudiadau drwy ystod eang o 
rwydweithiau cenedlaethol a rhanbarthol.

WCVA Prif Swyddfa
Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH

Ffôn 0800 2888 329
Ffacs 029 2043 1701
Minicom 0808 1804080
help@wcva.org.uk

Swyddfa Gogledd Cymru 
Neuadd Morfa
Stryd y Baddon 
Y Rhyl
LL18 3EB

Ffôn 0800 2888 329
Ffacs 01745 357541
Minicom 0808 1804080
help@wcva.org.uk

Swyddfa’r Canolbarth 
2 Parc Gwyddoniaeth
Cefn Llan
Aberystwyth
Ceredigion 
SY23 3AH

Ffôn 0800 2888 329
Ffacs 01970 631121
Minicom 0808 1804080
help@wcva.org.uk

Ein Gweledigaeth
Cymru lle mae pawb yn cael ei ysbrydoli i
gydweithio er mwyn gwella eu bywydau, eu
cymunedau a’u hamgylchedd.

Ein Cenhadaeth
Darparu cymorth ac arweinyddiaeth
ardderchog, a llais dylanwadol i’r trydydd
sector a gwirfoddoli yng Nghymru.

Ein Gwerthoedd
Pobl a chymunedau yn cydweithio drwy’r 
trydydd sector i fynd i’r afael â’r materion sydd 
o bwys iddyn nhw – yn eu cymuned neu eu 
hamgylchedd, neu ar draws y byd. Credwn  
fod trydydd sector cryf a gweithgar yn:

•  Meithrin cymunedau cadarn, cydlynus a chynhwysol

•  Rhoi rhan i bobl yn eu dyfodol trwy eu 
gweithredoedd a’u gwasanaethau eu hunain

•  Creu cymdeithas gref, iach a theg

•  Arddangos gwerth 

Yn ein gwaith ein hunain, rydym yn 
benderfynol o arddangos:

•  Amrywiaeth – bod yn hygyrch i bawb

• Tegwch – bod yn agored ac yn gyson

•  Uniondeb – bod yn onest, a chynnal annibyniaeth y 
trydydd sector

•  Atebolrwydd – bod yn foesegol, yn gyfrifol ac yn 
ymatebol

•  Partneriaeth – gweithio gyda phawb sy’n helpu i 
gyrraedd ein gweledigaeth

•  Cynaliadwyedd – cael effaith bositif ar bobl, 
cymunedau a’r blaned a’i hadnoddau

Gweledigaeth, cenhadaeth
a gwerthoedd WCVA

Lein Gymorth WCVA

0800 2888 329
www.wcva.org.uk

www.facebook.com/
walescva

www.twitter.com/
walescva

http://wcva.tumblr.com

www.youtube.com/
walescva

www.linkedin.com/company/
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www.pinterest.com/
walescva
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Cover photo: RUNNER UP in of WCVA’s member photography 
competition, Cartrefi Cymru: Making a difference... One of 
our drop-in centre volunteers helps a service user to make 
jewellery using pipe cleaners, beads and a variety of other 
items. Information on Cartrefi Cymru can be found here: 
http://cartrefi.org/ 

Llun y clawr: AIL yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth aelodau 
WCVA, Cartrefi Cymru: Gwneud gwahaniaeth... Dyma un 
o wirfoddolwyr ein canolfan galw heibio yn helpu un o 
ddefnyddwyr y gwasanaeth i wneud gemwaith o lanhawyr 
pibelli, mwclis ac amryw o eitemau eraill. Mae gwybodaeth 
ynglŷn â Cartrefi Cymru ar gael yma: http://cartrefi.org/
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1,692 
o fudiadau wedi’u 

cefnogi gan y prosiect 
Cymunedau Mentrus

67 
o fentrau cymdeithasol 

wedi’u creu

\

73.5
 o swyddi gros wedi’u 

creu gan ragori ar y 
targed sef 25

783 
o bobl ifanc wedi 
ennill tystysgrif 
100-awr drwy 

Gwirfoddolwyr y 
Mileniwm

5,040 
o bobl wedi gwirfoddoli 

drwy brosiectau a 
ariannwyd gan y  

Gronfa Gwirfoddoli  
yng Nghymru

Gan roi cyfanswm o 

467,151 
o oriau i helpu eraill  
yn eu cymunedau

400
 wedi ennill 

tystysgrif 200-awr

645 
o gyfranogwyr wedi’u 
cefnogi i gyflogaeth 

drwy’r Porth 
Ymgysylltu

SWYDDI

191 
o gyrsiau hyfforddi 
wedi’u darparu i

94% 
yn rhoi ‘da’ neu 

‘rhagorol’

2,008
o gyfranogwyr

Y flwyddyn yn gryno1
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76 
o atgyfeiriadau at 
Cynigion Gwell

£4,396,527 
wedi’i ddyfarnu i’r 
sector mewn cyllid

£
9,724 
cyfanswm y  

munudau a wyliwyd

4,054 
nifer o weithiau y 

gwyliwyd ein fideos 
YouTube

15,039 
o ymholiadau gan y 
sector wedi’u hateb

520 
o brosiectau wedi’u 
cefnogi gan Cyswllt 
Cymunedol Cymru 

Affrica

651 
o bobl wedi’u 

galluogi i wirfoddoli 
i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau 
rhyngwladol

18,943 
o wiriadau GDG 
wedi’u cynnal

99% 
wedi’u cwblhau o fewn 
dau ddiwrnod gwaith 

i’r hysbysiad GDG

277 
o interniaid wedi’u 

lleoli’n llwyddiannus 
gan raglen Mentro

£1.5 
miliwn+ 
o fudiadau wedi’u 
cymeradwyo drwy 

gronfeydd buddsoddi 
cymdeithasol megis 
y Gronfa Fuddsoddi 

Cymunedol a’r 
Gronfa Fenthyciadau i 

Ficrofusnesau

99% 
yn fodlon â’r gwasanaeth

£11,142,654 
wedi’i sicrhau 

gan fudiadau a 
ddefnyddiodd ein 

gwasanaeth cyngor
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Adroddiad y Cadeirydd2
Mae’n anrhydedd yn ogystal ag yn gyfrifoldeb  
mawr ymgymryd â rôl cadeirydd mudiad 
cenedlaethol sydd ag 80 mlynedd o hanes a 
chylch gwaith i ddarparu arweinyddiaeth, cymorth 
ardderchog a llais dylanwadol i’r trydydd sector a 
gwirfoddoli yng Nghymru.

Rwy’n ymwybodol 
o’r gwaddol o 
sefydlogrwydd a 

llwyddiant y gorffennol a adlewyrchir yng nghynnwys yr 
adroddiad blynyddol hwn, ond hefyd o’r angen am newid.

Fel cadeirydd, fy mlaenoriaeth gyntaf oedd gweithio 
gyda’r Bwrdd a’r Prif Weithredwraig i ail-lunio’r 
drefn lywodraethu a’r strwythurau sy’n ein galluogi 
i gynrychioli buddiannau’r sector yn well. Bydd 
hyn yn gwahaniaethu’n glir rhwng swyddogaethau 
llywodraethu a chynrychioli’r sector, gyda bwrdd llai 
wedi’i seilio ar y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i 
gyflawni’r swyddogaeth llywodraethu.

Mae hyn hefyd yn cydnabod pwysigrwydd allweddol 
effeithiolrwydd Byrddau a’u rôl hanfodol yn darparu’r 
atebolrwydd ac yn meithrin y ffydd ymysg y cyhoedd 
sydd ei hangen os yw’r sector am gyflawni ei rôl yn 
arwain newid.

Yn ein cynhadledd flynyddol ddiwethaf, amlinellodd y 
Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus agenda i ‘rannu 
grym a chyfrifoldeb â’n cymunedau’, gan bwysleisio 
‘rheolaeth gymunedol a democratiaeth gyfranogol’, 
a’n hatgoffa ni yng Nghymru ein bod wedi bod yn 
‘arloeswyr ymgysylltu â chymunedau’.

Mae’r egwyddorion hyn bellach wedi’u sefydlu 
yng ngofynion deddfwriaethol Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant. Dyma gyfle a her i’r sector 
symud y tu hwnt i fusnes fel arfer, ysgogi gweithredu 
cymunedol y tu hwnt i’r criw arferol, galluogi mwy o 
fentergarwch dan arweiniad y gymuned ac, yn fwy na 
dim, gydweithio i gynnig atebion cydgysylltiedig.

Credaf y bydd heriau’r dyfodol yn mynnu newid sylfaenol 
ar draws y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Ni 
allwn fforddio parhau i weithio ar wahân, na chredu bod 
gan unrhyw un mudiad neu sector yr ateb i broblemau 
cymhleth, hirdymor. Mae gan WCVA hanes hir o fod yn 
y rheng flaen yn arwain newid ac edrychaf ymlaen at 
weithio gyda chi i ddarparu arweinyddiaeth, cymorth 
a llais er mwyn hyrwyddo datblygu cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol positif.

Peter Davies OBE, Cadeirydd

3
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Adroddiad y  
Prif Weithredwraig3

Mae pedair egwyddor arweiniol wedi darparu 
fframwaith defnyddiol ar gyfer fy misoedd cyntaf  
fel Prif Weithredwraig.

Yn gyntaf, 
llywodraethu; fel 
y corff ymbarél 
cenedlaethol i’r 
trydydd sector yng 
Nghymru, rhaid i 
ni arddangos arfer 
gorau. Wrth gynnal 

adolygiad trylwyr, rydym wedi dal drych o flaen y ffordd 
y llywodraethir WCVA a chyda chymorth aelodau rydym 
wedi diwygio Bwrdd yr Ymddiriedolwyr. Roedd yr 
adolygiad yn gyfle i ailedrych ar ein ffordd o ymgysylltu 
ag aelodau a’n cysylltiadau ehangach â’r sector. Bydd 
hwn yn parhau’n ffactor allweddol i ganolbwyntio arno 
wrth symud ymlaen.

Yn ail, arloesi; mae’r trydydd sector yn aml yn arwain y 
ffordd y mae pobl a chymunedau yn cyfrannu at newid, 
ac yn ei greu, mewn cymdeithas sifil. Rwyf am i WCVA 
gynorthwyo’r trydydd sector i ganfod ffyrdd newydd o 
wneud pethau, a rhoi prawf arnynt – o gyfranogi digidol i 
wneud y gorau o gyfleoedd newydd o ran deddfwriaeth a 
pholisi i gynyddu cyfranogi ac ymgysylltu sydd mor bwysig 
i sicrhau y clywir lleisiau pobl ac yr ymatebir iddynt.

Yn drydydd, tystiolaeth ac effaith; fel mudiad sy’n 
darparu cymorth i’r trydydd sector, mae’n hanfodol i ni 
arddangos y gwahaniaeth rydym yn ei wneud. Mae’n 
bwysig hefyd i ni annog y trydydd sector i gynhyrchu nid 
yn unig enghreifftiau meintiol ond hefyd enghreifftiau 
ansoddol o’n gwaith. Yn aml, y ffordd fwyaf grymus o 
gyfleu ein neges yw annog pobl i adrodd eu straeon eu 
hunain. Un o’r agweddau mwyaf ysbrydoledig ar ein 
gwaith yw’r effaith y mae gwirfoddolwyr yn ei chael.

Yn bedwerydd, cydweithio; mudiad aelodaeth yw 
WCVA ac rydym yn ymgysylltu â phartneriaid ar draws 
y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat 
yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt. 
Rydym yn gweithio orau pan rydym yn glir ynglŷn â’n rôl 
a’n diben. Rwyf am sicrhau ein bod yn manteisio ar ein 
cryfderau ac nad ydym yn dyblygu gwaith ein haelodau 
na’n partneriaid. Wrth atgyfnerthu cydweithio, byddwn 
yn fwy effeithiol fel WCVA ac fel sector unedig.

Yn olaf, hoffwn gofnodi’n ffurfiol rhai diolchiadau 
arbennig. Phil Jarrold, a arweiniodd WCVA am y rhan 
fwyaf o’r flwyddyn fel Prif Weithredwr Dros Dro. Bu i 
Phil ymddeol ar ôl 18 mlynedd gyda WCVA. Bu i Lindsey 
Williams hefyd ymddeol fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Allanol ar ôl dros 30 mlynedd o weithio i WCVA. 
Cyfrannodd y ddau yn fawr iawn at y mudiad a’r sector.

Win Griffiths OBE a Margaret Jervis MBE DL a 
wasanaethodd fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd. Bu eu 
hymdrechion yn llywodraethu ac yn cefnogi WCVA a’r 
sector yn amhrisiadwy dros gyfnod hir iawn.

Mae Peter Davies OBE fel y Cadeirydd, yr holl 
ymddiriedolwyr a’r cynghorwyr yn darparu 
goruchwyliaeth ac arweiniad strategol ardderchog. Mae 
staff WCVA wedi gwneud gwaith ardderchog gydag 
ymrwymiad perthnasol i’r sector rydym yn ei wasanaethu.

Yn drist, bu farw Doug Morris fis Mehefin 2015. Bu Doug 
yn gweithio i WCVA fel Rheolwr Cyllid ac ar ôl ymddeol, 
ymunodd â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr fel Trysorydd, ac 
yn ddiweddarach fel Cynghorydd i’r Bwrdd ar faterion 
yn ymwneud ag eiddo. Bydd y Bwrdd, staff a’r sector 
ehangach yn gweld colli ei wybodaeth a’i gefnogaeth.

Ac mae fy ffarwel olaf eleni i Marjorie Dykins OBE, 
a wasanaethodd fel Cadeirydd WCVA rhwng 1994 
a 2000. Fel un o’r menywod cyntaf i weithio fel 
cemegydd diwydiannol yn y 1940au, roedd Marjorie yn 
rhan annatod o’r trydydd sector ar lefel leol ac ar lefel 
genedlaethol.

Yn ddiweddar, cyfarfûm â gwirfoddolwr a ddywedodd 
‘braint yw chwarae rhan’. Adleisiaf ei barn. Braint i 
mi yw cyflwyno fy adroddiad blynyddol cyntaf fel Prif 
Weithredwraig WCVA.

Ruth Marks MBE, Prif Weithredwraig
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Rydym wedi parhau i hyrwyddo 
buddion gwirfoddoli a 
llwyddiannau ein miliwn a mwy 
o unigolion sy’n rhoi o’u hamser 
i ymgymryd ag ystod eang o 
weithgareddau yn ein cymunedau 
drwyddynt draw.  

Biwro Gwirfoddolwyr 
Crucywel yn adnewyddu 
ei Wobr Buddsoddi 
mewn Gwirfoddolwyr
Roedd 2014 yn nodi deng mlynedd o’r Wobr Buddsoddi 
mewn Gwirfoddolwyr, safon ansawdd y Deyrnas 
Unedig i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr. Ac 
eleni, llwyddodd Biwro Gwirfoddolwyr Crucywel i 
adnewyddu ei Wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Dywedodd Rheolwr y Biwro, Kerry Crosfield: ‘Fe 
benderfynon ni fynd drwy broses y Wobr Buddsoddi 
mewn Gwirfoddolwyr i sicrhau ein bod yn parhau i 
ddilyn y polisïau a’r gweithdrefnau y bu i ni eu rhoi ar 
waith i gefnogi ein gwirfoddolwyr gwerthfawr.

‘Mae eu cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ni 
a’n cymuned leol ac rydym wrth ein boddau bod ein 
hymrwymiad i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli o safon yn 
cael ei brofi a’i arddangos drwy sicrhau’r wobr hon’.

Dinasyddion gweithgar 4

Eleni, rhoddwyd 727 o gyfleoedd gwirfoddoli 
ychwanegol ar y wefan gynhwysfawr a phwrpasol ar 
gyfer cyfleoedd gwirfoddoli, gwirfoddolicymru.net, 
gan gynnig cyfanswm o 7,751 o gyfleoedd.

Eleni, bu i brosiectau a ariannwyd drwy’r Gronfa 
Gwirfoddoli yng Nghymru recriwtio 5,040 o 
wirfoddolwyr a gyfrannodd 467,151 o oriau i helpu 
eraill yn eu cymunedau.  Roedd hyn wedi cynyddu 
o ychydig o dan 400,000 o oriau a gyfrannwyd y 
llynedd. Ac yn ein rhaglen ar gyfer gwirfoddolwyr 
ifanc, Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV), hawliodd 
783 o bobl ifanc dystysgrif 100-awr, a 400 dystysgrif 
200-awr.  Bellach, mae dros 70 o bartneriaid MV yn 
cynnig y cyfle i bobl ifanc gydnabod yr oriau maent 
yn eu cyfrannu drwy wobr MV.  Rhoddwyd bron 
i un o bob pump o dystysgrifau 50 awr MV am 
wirfoddoli ym myd y campau neu weithgareddau.

Gwasanaeth Pryd ar Glud Biwro 
Gwirfoddolwyr Crucywel

Bu i’n gwaith gwirfoddoli ymestyn ei 
gyrhaeddiad i gyfandir arall, wrth i brosiect 
Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica gefnogi 520 
o brosiectau a galluogi 651 o wirfoddolwyr i fod 
yn rhan o weithgaredd rhyngwladol. Ac yn olaf, 
rydym wedi parhau i hyrwyddo safon ansawdd 
y Deyrnas Unedig ar gyfer arfer da wrth reoli 
gwirfoddolwyr gydag 16 o fudiadau yn cyrraedd 
y safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. 
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Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru wedi bod o 
fudd i YMCA Caerdydd
Mae cyllid o’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru yn 
galluogi prosiect PreFab Clothing Cymdeithas Tai 
YMCA Caerdydd i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli i 
bobl ddigartref a’r rheini sydd wedi bod yn ddi-waith 
ers amser hir. Maent yn gwneud hyn yng Nghanolfan 
Ailgylchu PreFab a siop elusen PreFab Clothing YMCA, 
ill dwy yng Nghaerdydd.

Mae dillad sydd wedi’i roi yn cael ei ailgylchu a’i 
‘uwchgylchu’ i greu eitemau newydd i’w gwerthu yn 
y siop. Rhoddir cyfle i bob gwirfoddolwr ennill sgiliau 
newydd a chael profiad gwaith ym mhob agwedd ar 
brosiectau Prefab – er enghraifft, rheoli ac ailgylchu 
rhoddion dillad, creu cynnyrch newydd o ddeunydd 
sydd wedi’i ailgylchu, a gweithio mewn siop. Mae grant 
y Gronfa Gwirfoddoli yn galluogi’r mudiad i gyflogi 
rheolwr prosiect ac uwch swyddog ailgylchu.

Mae’r prosiect wedi recriwtio 90 o wirfoddolwyr 
pellach yn yr ail flwyddyn (2014/15) sydd wedi 
cyfrannu cyfanswm o 8,678 o oriau gwirfoddoli. Mae 
gwirfoddolwyr a gafodd eu recriwtio yn y flwyddyn 
gyntaf wedi cyfrannu 6,496 o oriau yn ychwanegol yn 
2014/15.

Cyfrannodd y gwirfoddolwyr a gafodd eu recriwtio 
15,174 o oriau, gan arwain 13 ohonynt i symud i 
gyflogaeth lawn amser, a 12 i gyflogaeth ran amser, o 
ganlyniad i’r sgiliau a’r profiad a gawsant, tra aeth wyth 
arall ymlaen i addysg bellach.

Siop Prefab Clothing



Trydydd sector ffyniannus5
Er bod y cyfnod anodd yn parhau  
i fudiadau di-elw, mae ein 
cefnogaeth wedi galluogi trydydd 
sector Cymru i ffynnu ac wynebu’r 
heriau o’u blaenau.  

Hyfforddiant 
ymddiriedolwyr ar y 
‘traw perffaith’
Arweiniodd ein Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol, 
Anna Bezodis, gwrs hyfforddi wedi’i deilwra ar gyfer 
Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth y Cambrian 
ym Mhlas Llanelly, sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth, ac 
sydd wedi’i adnewyddu ganddi a’i sefydlu’n atyniad 
poblogaidd i ymwelwyr yn Llanelli.

Nod y cwrs oedd ailedrych ar rôl a chyfrifoldebau bwrdd 
ymddiriedolwyr, ac amlinellu sut mae sefydlu a chynnal 
trefn lywodraethu dda wrth redeg cwmni elusennol, 
gan roi ystyriaeth arbennig i newid ac ehangu rôl yr 
ymddiriedolaeth drwy ddatblygu cangen fasnachu.
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Dywedodd Joanie Speers, un o aelodau o fwrdd yr 
Ymddiriedolaeth:

‘Roedd ar y traw perffaith o ran y 
cynnwys a’r ffordd y’i cyflwynwyd. 
Rwyf wedi bod i lawer o sesiynau 
llywodraethu ac wedi trefnu sawl 
un fy hun, ond un y chi oedd y 
gorau o bell fordd.’

Rydym wedi parhau i gynnig cyngor drwy ein 
timau cyllid, gwirfoddoli ac ymchwil a chymorth 
arbenigol drwy ein swyddogion polisi, yr Uned 
Cofnodion Troseddol a’n Swyddog Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

Rydym hefyd wedi bod yn cynnig gwasanaethau 
i gefnogi ymddiriedolwyr megis seminarau, 
llinell gymorth am ddim a chymorth a 
hyfforddiant pwrpasol. Rydym wedi dyfarnu 
dros £4m mewn cyllid a thros £1.5m mewn 
benthyciadau cymdeithasol gan gynnwys o’n 
Cronfa Fenthyciadau i Ficrofusnesau i’r trydydd 
sector, ac mae ein gwaith polisi ac ymchwil 
wedi creu deialog rhwng y trydydd sector a 
Llywodraeth Cymru, ac wedi dangos ehangder a 
phwysigrwydd y sector yng Nghymru.

Rydym wedi ymateb i 15,039 o ymholiadau eleni a 
boed yn gymorth fel hyn drwy ein Desg Gymorth, 
rhannu ein harbenigedd, neu drwy ein hyfforddiant 
a digwyddiadau pwrpasol, rydym wedi bod yn 
cynorthwyo’r sector i ddisgleirio ar adeg pan fo 
angen y grwpiau rhagorol hyn yn fwy nag erioed.

15,039 
o ymholiadau  
gan y sector 

wedi’u hateb

Joanie Speers, un o aelodau o 
fwrdd Ymddiriedolaeth Adfywio 

Treftadaeth y Cambrian.



Buddsoddiad cymdeithasol yn helpu cymuned  
ar Ynys Môn i achub tafarn y pentref
Mae cymuned ar Ynys Môn wedi achub tafarn y  
pentref drwy ffurfio menter gymdeithasol a sicrhau 
cyllid i’w chadw’n agored. 

Mae’r busnes cymdeithasol newydd, Bryngwran 
Cymunedol Cyf, wedi prynu’r Iorwerth Arms ym 
Mryngwran gyda chymorth buddsoddiad cymdeithasol ar 
ffurf benthyciad a ddarparwyd gan WCVA a’r arbenigwr ar 
gyllid i fusnesau bach a chanolig, Cyllid Cymru.

Mae’r grŵp wedi bod yn rhedeg y dafarn yn wirfoddol 
ers mis Awst 2014 gan ddefnyddio’r benthyciad i 
brynu’r busnes gan y cwmni tafarndai, Punch Taverns. 

Bydd y dafarn bellach yn masnachu’n dŷ rhydd, wedi’i 
chyflenwi gan y cyfanwerthwr diodydd annibynnol 
o Gaergybi, Joseph Keegan & Sons, a’i rhedeg gan y 
gymuned leol, ac ar ei chyfer, fel menter ddi-elw.

Dywedodd Cadeirydd Bryngwran Cymunedol, Nev 
Evans: ‘Mae’n newyddion ardderchog ac yn rhyddhad 
mawr i achub ased cymunedol go iawn sydd wrth galon 
y pentref. Byth ers i ni gymryd y dafarn drosodd fel les, 
mae’r ymateb yn lleol wedi bod yn aruthrol. Mae gan y 
lle botensial mawr i ychwanegu at fywyd y pentref.’

Adroddiad blynyddol WCVA 2014-15        9
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Cymorth Cynigion 
Gwell yn cynorthwyo 
WCADA i sicrhau cyllid
Gydag arweiniad Cynigion Gwell, llwyddodd 
WCADA (canolfan sy’n gweithredu ar 
ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau yng 
Nghymru) i sicrhau £498,778 i gynnal prosiect 
a fydd yn cynorthwyo cyfranogwyr i wella eu 
hymgysylltiad â thriniaeth, cynnal eu hadferiad 
ac arwain at ffordd o fyw fwy cyflawn a hyderus, 
yn rhydd o sylweddau.

Gyda chymorth Cynigion Gwell, cynhyrchodd 
WCADA gais a oedd wedi’i gynllunio’n dda 
gyda thystiolaeth glir o’r angen, canlyniadau 
realistig a chyraeddadwy, cynigion monitro 
cynhwysfawr, ac ystyriaeth dda o ddatblygu 
cynaliadwy a strategaeth ymadael.

Dywedodd Prif Weithredwr WCADA, Karen 
Ozzati: ‘Roedd y cyfarfodydd adolygu o 
gymorth i feithrin perthynas dda i ddechrau 
a chael gwybod beth oedd ei angen yn yr 
adrannau gwahanol.

‘Rhoddodd Cynigion Gwell adborth yn 
ogystal wrth i’r cais gael ei gwblhau. Roedd 
yr adolygiad dilynol a’r awgrymiadau ar ein 
dogfen wrth i ni fynd drwy’r broses ymgeisio yn 
brydlon ac yn hynod o ddefnyddiol.’

Hyfforddiant WCVA yn 
helpu i wella cyfathrebu 
ac effaith yn y sector 
cyhoeddus
Trwy gyfrwng contract bach, roedd staff hyfforddi 
WCVA yn gallu cynorthwyo staff sy’n gweithio i’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru 
i ddatblygu dull wedi’i dargedu i farchnata’r 
gwasanaethau hanfodol maent yn eu darparu i 
deuluoedd yng Nghymru.

Cynhaliodd ein tîm ddau gwrs ar wahân mewn 
marchnata yn y Rhyl a Chaerdydd fis Mawrth 2015 i 
21 o aelodau o staff. Yn ystod y cwrs, roedd modd i 
gyfranogwyr ganolbwyntio o’r newydd ar yr hyn mae 
eu gwasanaeth yn ei gynnig, eu negeseuon marchnata 
allweddol a’r ffordd y byddent yn cynllunio eu gwaith 
marchnata yn y dyfodol.

Barnodd 95 y cant o gyfranogwyr fod yr 
hyfforddiant yn dda neu’n ardderchog, a dyma a 
ddywedodd dau ohonynt: 

• ‘Hyfforddiant rhagorol, llawn gwybodaeth.’

•  ‘Fe wnes i fwynhau’r ffordd braf, bersonol y 
darparwyd y cwrs – hyfforddwyr galluog a hyderus.’

Wrth sôn am yr hyfforddiant, dywedodd  
Lucy Akhtar, Uwch-reolwr Cymorth i Deuluoedd  
yn Llywodraeth Cymru:

‘Gwn fod staff wedi gwerthfawrogi’r 
hyfforddiant a’u bod yn ystyried 
eu strategaethau marchnata o 
ganlyniad. Braf iawn yw gweld 
y ffordd y gellir defnyddio sgiliau 
a gwybodaeth o’r trydydd 
sector i gefnogi darpariaeth 
gwasanaethau cyhoeddus.’

Timau Coch a Glas WCADA yn y Gynghrair Pêl-
droed Stryd yn Abertawe, ynghyd â’r pencampwr 
pêl-droed dull rhydd – a noddwr WCADA – Ash 
Randell (sy’n cydbwyso’r bêl yn y llun).
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Mae ein gwaith yn cynorthwyo’r sector i gyflawni newid positif er lles 
cymunedau ac unigolion ar hyd a lled y wlad wedi parhau i ragori. 

Cyflawni newid6
Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru 
a phartneriaid yn y sector i helpu i frwydro yn 
erbyn tlodi drwy, er enghraifft, hwyluso Tasglu 
Rhaglenni Gwrthdlodi’r Trydydd Sector, mynd 
i’r afael â thangyflawni ym myd addysg drwy 
Grŵp Hyrwyddwyr Dysgu’r Trydydd Sector a 
benthyg cyllid i fudiadau’r sector drwy ein Cronfa 
Fuddsoddi Cymunedol. Rydym hefyd wedi helpu’r 
sector i ddarparu swyddi, gan gynorthwyo dros 
1,700 o gyfranogwyr yn y Porth Ymgysylltu i ennill 
cymhwyster ac ymgymryd â dysgu neu hyfforddi 
pellach, a 645 o gyfranogwyr i gyflogaeth.

Yn ogystal, rydym wedi gweithio i gefnogi 
mudiadau sy’n gobeithio elwa o raglenni’r 
Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn y 
dyfodol, wedi parhau ein gwaith i weddnewid 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru drwy 
hyrwyddo ‘rhoi pobl yn y canol’ (a elwir weithiau 
yn gydgynhyrchu) a, thrwy Amgylchedd Cymru, 
wedi helpu i ariannu mudiadau’r sector sy’n ceisio 
mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Cyllid Amgylchedd 
Cymru yn chwynnu 
problemau
Nod prosiect ‘Repel Invaders’ Ymddiriedolaeth Afonydd 
Morgannwg yw cael gwared â chwyn goresgynnol yn 
barhaol o goridorau afonydd. Sicrhaodd y grŵp £8,082 
o gyllid trwy Amgylchedd Cymru yn 2014 i dargedu Nant 
Iechyd, sy’n silfa i bysgod mudol yng Nghwm Dimbath, a 
oedd yn llawn Jac y Neidiwr a Chlymog Japan. 

Cyfrannodd 24 o wirfoddolwyr dros 540 o oriau. Roedd 
pob un ar eu hennill o ran gwell iechyd a lles drwy 
weithio yn yr awyr agored, cynhwysiant cymdeithasol 
a hyfforddiant anffurfiol a ffurfiol, ac enillodd pedwar 
ohonynt gymhwyster y Ddinas a’r Urddau mewn 
defnyddio plaladdwyr.

Cliriodd y prosiect naw cilomedr o lan yr afon a thua 
dau gilomedr o lwybrau cyfagos, gan wella mynediad at 
y ddyfrffos ac annog rhywogaethau lleol i ailgytrefu. 

CYN

AR ÔL
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Sally (ar y dde) gyda Beverly Thomas o Eve Victoria Candles.
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Dyfodol Sally yn llosgi’n ddisglair diolch i leoliad y 
Farchnad Lafur Drosiannol 
Daeth Sally Crees o Bont-y-pŵl o hyd i waith ar 
ôl cymryd rhan yng nghynllun ‘Ail Gyfle’ Cyngor 
Torfaen, prosiect cyflogadwyedd i bobl dros 50 oed a’r 
rheini â chyflyrau sy’n effeithio ar eu gallu i weithio. 
Ariennir y cynllun drwy raglen WCVA, y Farchnad 
Lafur Drosiannol, a gyllidir yn rhannol drwy Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop. Mae’r Farchnad Lafur Drosiannol 
yn cynorthwyo mudiadau’r trydydd sector a mentrau 
cymdeithasol i gynnig cyflogaeth am dri mis, gyda 
chefnogaeth a thâl, i bobl yng Nghymru.

Cynigiwyd lleoliad i Sally yn Eve Victoria Candles ym 
Mhont-y-pŵl, lle mae hi’n cynhyrchu ac yn pacio 
tryledwyr a chanhwyllau. Aeth ar gyrsiau cymorth cyntaf 
ac iechyd a diogelwch yn y gweithle, a chynigiwyd rôl 
barhaol iddi wedi i’r lleoliad ddod i ben.

Prosiect WISH yn helpu pobl i gyllidebu
Mae ein rhaglen, y Porth Ymgysylltu, a ariennir yn 
rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn helpu i 
ariannu rhaglenni cyflogadwyedd ar gyfer pobl sydd dan 
anfantais ac wedi’u hallgáu’n economaidd ledled Cymru.

Un o’r rheini yw Prosiect WISH Cymorth i Fenywod 
Llanelli sydd, ymysg cynlluniau eraill, yn cynnal 
gweithdy ar gynnal tenantiaeth a chyllidebu. 

Dau o’r cyfranogwyr gyda’u tystysgrifau 
o’r gweithdy Cyllidebu.

‘Mae pawb wedi bod yn gymaint 
o gymorth, ac mae’r gefnogaeth 
wedi parhau drwy gydol y cyfnod.’

Mae cyfranogwyr amrywiol wedi elwa o’r cwrs 
hwn, gan ddweud:

•  ‘Roedd pob munud ohono’n werth chweil. 
Roedd yn gas gen i’r ysgol ac ro’n i’n meddwl 
byddai’n gas gen i hwn ond ro’n i wrth fy modd. 
Alla’i ddim aros i wneud y cwrs nesaf ac roedd 
Amanda, fy nhiwtor, yn ardderchog. Roedd hi’n 
garedig ac yn amyneddgar a doedd hi ddim yn 
gwneud i mi deimlo’n wirion waeth beth ro’n i’n 
ei ofyn iddi.’

•  ‘Fe ddes i o hyd i’m hyder ac rwy’n teimlo’n falch 
iawn o’m hun!’

•  ‘Fe ddysges i gymaint a hoffwn i fy mhlant fod yn 
falch ohona’ i a gwybod bod addysg yn bwysig.’
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Grantiau
Gweinyddodd yr elusen 11 (2014: 13) o gynlluniau grant yn ystod y flwyddyn a gwnaed taliadau grant i 536 
(2014:541) o fudiadau

 

Grantiau / Cynlluniau 2015 
Nifer 

y Grantiau  
a Dalwyd ac 
ad-dalwyd 

2015  
Gwerth y 

Grantiau a 
Dalwyd/  

(ad-dalwyd)  
£

2014 
Nifer 

y Grantiau  
a Dalwyd ac 
ad-dalwyd 

2014  
Gwerth y 

Grantiau a 
Dalwyd/  

(ad-dalwyd)  
£

Cronfa Fuddsoddi Cymunedol 7  51,134  6  61,758

Cymunedau yn Gyntaf (grantiau wedi'u dychwelyd) - (1,720) - -

Cyllid seilwaith - Cynghorau Gwirfoddol Sirol  19  2,694,853  19  2,754,426

Cywllt Cymunedol Cymru Affrica  26  70,725  31  63,874

Cronfa Gwirfoddoli yng Nghymru  64  799,539  76  966,660

Cynllun grant i Gefnogi Byw’n Gynalidawy  6  47,131  15  230,619

Amgylchedd Cymru  147  861,382  106  859,254

Cronfa grant Bioamrywiaeth -  1  1,379

Interreg  7  823,841  6  566,337

Cyllid seilwaith - cynghorau gwirfoddol sirol  19  1,200,628  19  1,249,173

Prosiect Gwirfoddoli’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru - -  19  434,026

GwirVol  85  747,161  93  814,905

Y Cyngor Partneriaeth  35  112,625  33  112,327

Y Porth – Ardal Gydgyfeirio  121  3,441,194  117  3,084,680

536 10,848,493 541 11,199,418

Incwm a gwariant cyllid cyfatebol wedi’u cynnwys 1,760,249 Nil

Grantiau a chontractau7



Adroddiad blynyddol WCVA 2014-15        15

Contractau a gaffaelwyd
Gweinyddodd yr elusen 7 (2014: 6) o gynlluniau contractau a gaffaelwyd yn ystod y flwyddyn.  

2015 
Gwerth 

y Contractau 
a Dalwyd 

£

2014 
Gwerth 

y Contractau 
a Dalwyd 

£

Marchnad Lafur Drosiannol - Ardal Gydgyfeirio  874,740  2,099,665

Marchnad Lafur Drosiannol - Ardal Gystadleurwydd  269,632  1,070,476

Newid Hinsawdd  17,250  43,125

Iechyd a gofal cymdeithasol  7,500 -

Creu’r Cysylltiadau  1,135,319  1,251,608

Datblygiad Economaidd Cymunedol  1,275,674  1,190,062

Y Porth - Ardal Gydgyfeirio  30,940  265,873

Y Porth - Ardal Gystadleurwydd - (27,027)

3,611,055 5,893,782

Incwm a gwariant cyllid cyfatebol wedi’u cynnwys  902,763 969,247

Wrth ddefnyddio Gweithgareddau gydag Anifeiliaid, a diwylliant prosiect fferm weithio, rhoddodd Lylac Ridge hwb i sgiliau pobl  
yn y farchnad lafur a datblygwyd ystod o weithgareddau i hyrwyddo moeseg gweithio sylfaenol y byddai’r mwyafrif o gyflogwyr yn ei 
gwerthfawrogi. Cafodd Lylac Ridge gyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy brosiect WCVA, y Porth Ymgysylltu. 
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Enillwyr ein gwobrau ni8
A’r enillwyr oedd...

Categori ymddiriedolwyr
David Weston 

Categori rhyngwladol
Lucy Humble
Joanna Clay 

Categori oeolion
Rhys Llewellyn Williams 
Jim Cowie 
Pam Allinson 
Hugh Griffith Roberts 
Dylan Walters  

Categori grwpiau
Siop Dewi Community Shop 
The Garnwen Trust
Greenbank Busy Bees

Categori gwyrdd
Mike Price
Warren Davies

Categori gwirfoddolwr ifanc
Shannon Brandon 
Elan Môn Gilford 
Daniel Matthews
James Kelleher 

Gwobrau Gwirfoddolwr y 
Flwyddyn Cymru 2015
Denodd ein Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn 
127 o enwebiadau a chyflwynwyd 17 o enillwyr o bob 
rhan o Gymru gyda gwobrau mewn chwe chategori. 
Un unwaith eto, roeddem yn falch o gael y Gweinidog 
Cymunedau a Threchu Tlodi yn noddi ein digwyddiad 
yn y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Gwobr Class am y cyfathrebu gorau   
Communities 2.0  Enillydd 
Cyfeillion Dementia Enillydd
WWF Cymru’s Welsh Wish\ Yr ail orau  
Dymuniad Cymru  
Calan DVS Yr ail orau 

Y wobr amgylcheddol 
FareShare Cymru  Enillydd
Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd   Yr ail orau
Draig Tex Yr ail orau

Y wobr iechyd, gofal cymdeithasol a lles  
Gwasanaeth Cymorth Cymunedol  Enillydd 
Gofal y Ddolen   
Prosiect Filter Ash Cymru Yr ail orau
Canolfan Therapi Niwro Yr ail orau
Spice  Yr ail orau

Y wobr am lywodraethu da 
Calan DVS  Enillydd
NewLink Wales   Yr ail orau
Tai Pawb   Yr ail orau

Y wobr am godi arian yn arloesol 
Grŵp Ieuenctid Cymdeithas Tai  Enillydd 
Merthyr Tudful  
Inner Wheel District 15  Yr ail orau
Xcel Bowl  Yr ail orau

Y wobr am y mudiad a edmygir fwyaf  
Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST)  Enillydd
Cwmni Theatr Taking Flight  Yr ail orau
Amser i Newid Cymru   Yr ail orau

Gwobrau Trydydd Sector  
Cymru 2014
Mae Gwobrau Trydydd Sector Cymru, a gefnogir gan 
Class Networks, yn gynllun blynyddol sy’n cydnabod 
y mudiadau gwirfoddol gorau ac effeithiol Cymru yn 
parhau i dynnu sylw at brosiectau creadigol. Denodd 
gwobrau 2014 dros 80 o enwebiadau, gyda Jason 
Mohammad yn cyflwyno’r enillwyr a’r ail oreuon mewn 
cinio gala ym mis Ionawr.
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‘Mae gwylio ein mudiad yn ffynnu ar ôl dod mor agor 
i ddod i ben a gweld y tîm yn datblygu gyda phawb yn 
cyfrannu at ein cynaliadwyedd wedi bod yn fraint o’r mwyaf. Rwy’n 
credu yn yr hyn y mae’r mudiad hwn yn ei wneud i bobl ac fe fyddai 
wedi bod yn dorcalonnus ei weld yn diflannu. Y gwaith caled a’r 
ymdrech enfawr a oedd eu hangen drwy gydol y cyfnod hwn oedd yr 
her fwyaf i ni ei hwynebu gyda’n gilydd. Ar ddiwedd y dydd, mae gweld 
pobl yn cyflawni eu hamcanion adfer eu hunain a bod yn rhan o hynny 
gan ein bod yma o hyd yn drech o lawer nag unrhyw un o’r heriau 
rydym wedi gorfod eu goresgyn fel mudiad’

Gwobrau Arwain Cymru  
(Mae WCVA yn rhan o gonsortiwm y Gwobrau)

Lindsay Bruce, Prif Weithredwaig NewLink Cymru, a enillodd  
Gwobr Arwain Cymru ar gyfer arweinyddiaeth yn y sector  
gwirfoddol a di-elw, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Fairwood.

Dros y degawd diwethaf, mae Rhys Llewellyn Williams wedi 
dangos i gannoedd o bobl ledled Prydain eu bod yn gallu byw 
bywyd llawn ag anaf i linyn asgwrn y cefn. Parlyswyd ef o’r 
frest i lawr ar ôl torri ei wddf wrth feicio mynydd 14 mlynedd 
yn ôl, ac mae’r gŵr 36 mlwydd oed o Gaerdydd bellach yn 
gwirfoddoli fel hyfforddwr sgiliau cadair olwyn i’r elusen 
genedlaethol ar gyfer anafiadau i’r cefn, Back-Up, gan ddysgu 
pobl i fod yn fwy annibynnol ar ôl cael eu parlysu.  

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) yn Abertawe a sefydlwyd 
yn 2005 gan grŵp o bobl ifanc leiafrifol ethnig i lenwi bwlch 
yn y ddarpariaeth i bobl ifanc Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig 
rhwng 11 a 25 oed drwy ddarparu gwasanaeth holistaidd a 
diwylliannol sensitif i ddiwallu eu hanghenion.

Lindsay Bruce gyda Barry Hitchcock o Ymddiriedolaeth Fairwood

Yn y llun: Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau  
a Threchu Tlodi, Rhys Llewellyn Williams, a Ruth Marks,  
Prif Weithredwraig WCVA

Yn y llun: Cyflwynwr Gwobrau Trydydd Sector Cymru Jason 
Mohammad gyda Shehla Khan (Rheolwraig EYST), Rocio Cifuentes, 
(Cyfarwyddwraig EYST) a Momena Ali (Cadeirydd EYST)
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Llywydd Glenys Kinnock

Is-lywyddion Tom Jones OBE

Margaret Thorne CBE DL

Cadeirydd Peter Davies OBE Penodwyd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Win Griffiths OBE Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Is-gadeirydd Margaret Jervis MBE DL Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Eurwen Edwards OBE BEM

Trysorydd C Mair Gwynant Penodwyd Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015

Chad Patel Gadawodd Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015

Prif 
Weithredwraig

Ruth Marks MBE

Ymddiriedolwyr Philip Avery 

Louise Bennett 

Cherrie Bija

Pamela Boyd

Rocio Cifuentes

Peter Davies OBE

Walter Dickie

Richard Edwards Penodwyd Dydd Iau, 10 Ebrill 2014

Amanda Everson Penodwyd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Paul Glaze

Eirwen Godden Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

C Mair Gwynant

Efa Gruffudd Jones Gadawodd 
Penodwyd

Dydd Mercher, 21 Mai 2014 
Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Simon Harris

Sioned Hughes

Dilys Jackson Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Aelodau’r Bwrdd WCVA 
a chynghorwyr 9
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Helen Mary Jones

Liza Kellett Gadawodd Dydd Iau, 09 Hydref 2014

Ymddiriedolwyr Judy Leering

(parhad) Moira Ann Lockitt 

William George Lockitt Penodwyd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Harold Martin Penodwyd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Salah Mohamed

Barbara Natasegara MBE

Catherine O'Sullivan

Chad Patel 

Martin Pollard

L Mair Stephens

Anne Stephenson Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Hilary Stevens Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Fran Targett OBE

Janet Walsh

Catriona Williams OBE

Michael Williams Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Thomas Michael Williams MBE Gadawodd Dydd Iau, 27 Tachwedd 2014

Pauline Young MBE

Cynghorwyr Douglas E Morris -  
Cynghorydd Adeiladau

Gadawodd Dydd Llun, 01 Mehefin 2015

David Evans - Cynghorydd Rheoli

Hanef Bhamjee OBE -  
Cynghorydd Cyfreithiol

Ysgrifennydd Tracey Lewis
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ACRE Action for Communities in Rural England

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau 

Big Issue

Carnegie UK Trust 

Carnegie Challenge 

Centurion VAT 

Class Networks  

CLINKS 

Creative Loop

Cronfa Dreftadaeth y Loteri 

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr   

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru  

Cymen  

Enterprise

Geldards

Hugh James 

Keegan and Pennykid 

Llywodraeth Cymru

Picture This

Prifysgol Caerdydd   

Prifysgol De Cymru 

Pugh Computers    

Sefydliad Cymorth Elusennau 

Sefydliad Waterloo 

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru  

Utilty Aid

Watts Gregory

Whittingham Riddell   

Y Comisiwn Ewropeaidd  

Y Gronfa Loteri Fawr 

Ysbryd 2012 

Hoffai WCVA ddiolch i’r 
mudiadau canlynol am eu 
cefnogaeth: 

Datganiadau  
ariannol cryno10

Datganiad 
ymddiriedolwyr
Mae’r datganiadau ariannol cryno hyn yn crynhoi 
gwybodaeth a godwyd o’r Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol 
statudol. Efallai na fyddant yn cynnwys digon o wybodaeth i 
rywun ddeall materion ariannol yr Elusen yn llawn. 

Ar 31ain Mawrth 2015, roedd gan yr Elusen £4.2miliwn 
mewn cronfeydd wrth gefn digyfyngiad. Roedd ganddi 
£3.8miliwn pellach mewn cronfeydd cyfyngedig, sef cyllid a 
gafwyd i gynnal prosiectau a gweithgareddau penodol.

Bydd yr Ymddiriedolwyr yn ceisio sicrhau y cynhelir 
strategaeth ariannol gall a gofalus i sicrhau diogelu 
cronfeydd digyfyngiad yr elusen a rheoli arian prosiectau 
mewn modd ariannol briodol i gefnogi cynaliadwyedd 
ariannol parhaus yr Elusen.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, dylid darllen y Cyfrifon 
Blynyddol llawn, Adroddiad yr Archwilydd Annibynnol am y 
cyfrifon hynny ac Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr. 
Mae modd cael copïau o’r rhain gan Tracey Lewis, 
Ysgrifennydd y Cwmni neu ar www.wcva.org.uk.

Cymeradwywyd y Cyfrifon Blynyddol ar 8 Hydref 2015 
ac maent wedi cael eu cyflwyno i’r Comisiwn Elusennau 
a’r Cofrestrydd Cwmnïau. Mae’r cyfrifon wedi cael eu 
harchwilio gan Archwilydd Statudol, Grant Thornton UK LLP, 
sydd wedi cyhoeddi adroddiadau diamod am y datganiadau 
ariannol blynyddol llawn ac am gysondeb adroddiad yr 
ymddiriedolwyr â’r datganiadau ariannol blynyddol hynny. 
Nid oedd eu hadroddiad am y datganiadau ariannol 
blynyddol llawn yn cynnwys dim datganiad o dan Adrannau 
498(2) a 498(3) o Ddeddf Cwmnïau 2006.
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Datganiad grŵp o weithgareddau ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015

 
Cronfeydd 

Digyfyngiad
£

 
Cronfeydd 

cyfyngedig 
£

Cyfanswm 
cronfeydd  

2015 
£

Cyfanswm 
cronfeydd 

2014 
£

Adnoddau a dderbyniwyd

Adnoddau a dderbyniwyd o gronfeydd  
a gynhyrchwyd:

Gweithgareddau i gynhyrchu cronfeydd 679,988 330,868 1,010,856 1,006,687

Incwm buddsoddi 14,251 130,967 145,218 151,926

Incwm gwirfoddol 1,003,261 - 1,003,261 1,011,351

Adnoddau a dderbyniwyd o 
weithgareddau elusennol:

Grantiau derbyniadwy 602,828 15,826,443 16,429,271 19,732,123

Gwariant wedi’i adennill 1,445,364 - 1,445,364 1,462,068

Cyfanswm yr adnoddau a dderbyniwyd 3,745,692 16,288,278 20,033,970 23,364,155

Adnoddau a wariwyd

Costau cynhyrchu cronfeydd:

Costau a gafwyd wrth gynhyrchu cronfeydd 614,641 - 614,641 630,499

Costau’r rheolwr buddsoddi 11,655 - 11,655 986

Gweithgareddau elusennol 2,950,811 17,965,847 20,916,658 23,889,711

Costau llywodraethu 17,022 - 17,022 19,293

Incwm cyllid pensiwn (320,000) - (320,000) (100,000)

Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd 3,274,129 17,965,847 21,239,976 24,440,489

Adnoddau net (a wariwyd)/  
a dderbyniwyd cyn enillion/ 
(colledion) eraill a gydnabyddir                                                                                                                 

471,563 (1,677,569) (1,206,006) (1,076,334)

Trosglwyddo rhwng cronfeydd parthed 
cynllun pensiwn â buddion wedi’u diffinio

40,945 (40,945) - -

Trosglwyddiadau eraill                 (220,817) 220,817 - -

Enillion/(colledion) actiwaraidd ar gynllun 
pensiwn â buddion wedi’u diffinio

(990,000) - (990,000) 3,270,000

Enillion ar ailbrisio buddsoddiadau 11,655 - 11,655 986

Symudiad net mewn cronfeydd (686,654) (1,497,697) (2,184,351) 2,194,652

Balans a ddygwyd ymlaen 4,888,306 5,310,939 10,199,245 8,004,593

Balans a ddygwyd ymlaen 4,201,652 3,813,242 8,014,894 10,199,245
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2015
£

2014
£

Asedau sefydlog

Asedau diriaethol 2,041,558 2,170,902

Asedau cyfredol

Buddsoddiadau 90,216 78,561

Dyledwyr 202,047 136,344

Dyledwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl dros flwyddyn 3,137,945 2,070,011

Arian yn y banc 3,236,607 5,953,657

6,666,815 8,238,573

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus cyn pen blwyddyn (503,479) (610,230)

Asedau cyfredol net 6,163,336 7,628,343

Cyfanswm asedau namyn atebolrwydd cyfredol 8,204,894 9,799,245

Ased/(atebolrwydd) cynllun pensiwn â buddion wedi’u diffinio (190,000)  400,000

Asedau net 8,014,894 10,199,245

Cronfeydd

Digyfyngiad:

Cronfeydd cyffredinol 2,891,652 2,988,306

Cronfeydd cynaliadwy 1,500,000 1,500,000

Cronfeydd dynodedig - -

Cronfeydd digyfyngiad (ac eithrio ased /(atebolrwydd) pensiwn) 4,391,652 4,488,306

Ased /(dyled) pensiwn (190,000) 400,000

Cyfanswm cronfeydd digyfyngiad 4,201,652 4,888,306

Cyfyngedig:

Â gwarged - sy’n ymwneud ag eiddo 918,120 972,128

Â gwarged - sy’n ymwneud â benthyciadau hirdymor a ddyfarnwyd 3,137,945 2,070,011

Â gwarged - eraill 1,871,953 3,865,887

Cronfeydd â diffyg (2,114,776) (1,597,087)

Cyfanswm cronfeydd cyfyngedig 3,813,242 5,310,939

CYFANSWM CRONFEYDD 8,014,894 10,199,245

Mantolen y grŵp
Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015
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Adnoddau i mewn (Cronfeydd digyfyngiad)

Gweithgareddau ar gyfer  £679,988 18.2% 
cynhyrchu cronfeydd

Incwm o fuddsoddiadau £14,251 0.4%

Incwm gwirfoddol £1,003,261 26.8%

Grantiau derbyniadw £602,828 16.1%

Gwariant a adenillwyd £1,445,364 38.5%

Adnoddau i mewn (Cronfeydd cyfyngedig)

Gweithgareddau ar gyfer £330,868 2.0% 
cynhyrchu cronfeydd

Incwm o fuddsoddiadau  £130,967  0.8%

Incwm gwirfoddol - -

Grantiau derbyniadwy £15,826,443 97.2%

Adnoddau a wariwyd (Cronfeydd digyfyngiad)

Gweithgareddau elusennol £2,950,811 90.1%

Costau llywodraethu a phensiynau (£302,978) -9.3%

Costau a gafwyd wrth £614,641 18.8% 
gynhyrchu cronfeydd

Costau’r rheolwr buddsoddiadau £11,655 0.4%

Adnoddau a wariwyd (Cronfeydd cyfyngedig)

Gweithgareddau elusennol £17,965,847 100.0%

£3,745,692 
100%

£16,288,278
100%

£3,274,129
100%

£17,965,847
100%
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Rydym wedi archwilio datganiad ariannol cryno Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru am y flwyddyn a 
ddaeth i ben 31 Mawrth 2015, sef Datganiad Grŵp o 
Weithgareddau Ariannol a’r Fantolen Grŵp. 

I aelodau’r cwmni’n unig, fel corff, y mae’r datganiad 
hwn, yn unol ag Adran 428 o Ddeddf Cwmnïau 2006 
a’r rheoliadau a wnaethpwyd dani. Mae ein gwaith 
wedi’i wneud er mwyn inni allu rhoi datganiadau i 
aelodau’r cwmni am y materion hynny y mae gofyn 
inni roi datganiad iddynt yn eu cylch a hynny mewn 
adroddiad archwilwyr ac nid at unrhyw ddiben arall. I’r 
graddau mwyaf ag a ganiateir dan y gyfraith, nid ydym 
yn derbyn nac yn ysgwyddo cyfrifoldeb i neb arall ac 
eithrio i’r cwmni ac i aelodau’r cwmni fel corff, am ein 
gwaith archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn 
rydym wedi’i llunio.

Cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr  
a’r archwilwyr
Y cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am baratoi’r Adroddiad 
blynyddol yn unol â chyfraith y Deyrnas Unedig.  

Ein cyfrifoldeb ni yw adrodd ein barn ichi am gysondeb 
y datganiad ariannol cryno yn yr Adroddiad blynyddol 
â’r datganiadau ariannol blynyddol llawn ac adroddiad 
yr Ymddiriedolwyr, ac a yw’n cydymffurfio â’r gofynion 
perthnasol yn Adran 428 o Ddeddf Cwmnïau 2006 a’r 
rheoliadau a wnaethpwyd dani.    

Rydym hefyd yn darllen y wybodaeth arall sydd yn 
yr Adroddiad blynyddol ac yn ystyried y goblygiadau 
ar gyfer ein hadroddiad pe baem yn sylwi ar unrhyw 
gamddatganiadau ymddangosiadol neu anghysonderau 
o bwys yn y datganiad ariannol cryno.  

Gwnaethom ein gwaith yn unol â Bwletin 2008/3 
‘Datganiad yr Archwilwyr am y Datganiad Ariannol 
Cryno yn y Deyrnas Unedig’ a gyhoeddwyd gan y 
Bwrdd Arferion Archwilio. Mae ein hadroddiad am 
ddatganiadau ariannol blynyddol llawn y cwmni yn 
disgrifio sail ein barn archwilio am y datganiadau 
ariannol hynny.

Barn
Yn ein barn ni, mae’r datganiad ariannol cryno yn gyson 
â’r datganiadau ariannol blynyddol llawn ac adroddiad 
Ymddiriedolwyr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 ac mae’n 
cydymffurfio â gofynion perthnasol Adran 428 o Ddeddf 
Cwmnïau 2006, a’r rheoliadau a wnaethpwyd dani.

Rhian Owen
Uwch Archwilydd Statudol
Grant Thornton UK LLP
Archwilydd Statudol, Cyfrifwyr Siartredig
Caerdydd

Adroddiad yr archwilwyr annibynnol i aelodau 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru


