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 Cynigion Cyllideb 
Ddrafft 
Llywodraeth 
Cymru 2020-21 

YMATEB GAN CGGC  

1. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yw'r mudiad aelodaeth cenedlaethol i'r 
trydydd sector yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw bod y trydydd sector a gwirfoddoli 
yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.  Ein cenhadaeth yw bod yn gatalydd 
i newid cadarnhaol, trwy gysylltu, hwyluso a dylanwadu. Mae CGGC yn bodoli i alluogi 
mudiadau gwirfoddol wneud gwahaniaeth mawr gyda’n gilydd. 
 

2. O fewn y Cynllun Trydydd Sector, mae CGGC yn gweithio gyda rhwydweithiau Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector (CPTS), gan gynrychioli 26 categori o ddiddordeb i’r 
trydydd sector; y 19 cyngor gwirfoddol sirol (CGS) ac asiantaethau datblygu eraill, i 
ddarparu strwythur cefnogi i’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’r Cynllun Trydydd 
Sector yn ddull hanfodol i fudiadau gwirfoddol gael eu clywed gan Lywodraeth Cymru. 
 

3. Mae’r ’Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu'r Trydydd Sector 
(https://www.wcva.org.uk/media/159311/090224volsecfunding_cym.pdf) yn 
ddogfen hynod o bwysig sy’n cynnwys egwyddorion a strwythur ar gyfer ariannu’r 
sector gwirfoddol. Dylai cyllidwyr a’r rhai sy’n chwilio am gyllid gofio pwysigrwydd 
Adennill Costau Llawn, yn cynnwys costau prosiectau a gorbenion. 
 

4. Gwerthfawrogwn y cyfnod priodol a roddwyd i fudiadau ymateb i’r ymgynghoriad hwn 
a hoffem weld hyn yn digwydd ar gyfer pob ymgynghoriad. 

 
5. Rydym wedi ymgynghori’n eang ar draws y sector gwirfoddol wrth ddrafftio’r ymateb 

hwn ac rydym yn falch o gael y cyfle i gynnwys ystod eang o leisiau o’r sector wrth 
gynllunio ar gyfer Cyllideb ddrafft 2020-21.  
 
Diolch i’r mudiadau canlynol am eu mewnbwn: Walk Newport, Prosiect Addysg Gift of 
Grace, Sefydliad Cymorth Honiadau Ffug, Cymdeithas Cas-gwent, Canolfan Gymuned 
Oakdale, SNAP Cymru, Canolfan Gymuned Rockfield Park, Groundwork Gogledd 
Cymru, Dynamic Wrexham, Cymdeithas Chwaraeon Cymru. 
 
Diolch hefyd i’r unigolion canlynol a ymatebodd yn bersonol yn hytrach na fel mudiad: 
Hayley Richards, Pam Fudge, Carolyn Jones, Alexander Phillips, Jeffrey Greenidge, 
Lindsay Brewis, Marcia Burford, Sonya Hughes, Sara Brock. 

http://www.wcva.org.uk/
https://www.wcva.org.uk/media/818409/final_third_sector_scheme_2014.pdf
https://www.wcva.org.uk/what-we-do/influencing/third-sector-partnership-council
https://www.wcva.org.uk/what-we-do/influencing/third-sector-partnership-council
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PRIF BWYNTIAU 

 
6. Er bod yr ymateb hwn yn manylu ynghylch nifer o argymhellion ar gyfer Cyllideb 

ddrafft 2020-21, dyma’r rhai a ystyriwn sydd fwyaf allweddol: 
 

• Hoffem weld Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar dyfu economi cynhwysol 
yng Nghymru. Mae gan y sector gwirfoddol ran bwysig i lywio a chyflawni hyn. 
Mae'n gwneud cyfraniad pwysig at ein heconomi: 

• Mae’r sector elusennau i gyfri am bron i 10% o’r gyflogaeth yng Nghymru. 

• Mae gan fudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru incwm blynyddol o £1,196 
miliwn. Os yw’r tâl cyfartalog fesul awr i bobl yng Nghymru (£12.50) yn cael ei 
gymhwyso i’r 61 miliwn o oriau mae pobl yn eu treulio’n gwirfoddoli yng 
Nghymru bob blwyddyn, yna mae amser gwirfoddoli yn werth tua £757 miliwn 
y flwyddyn i’r wlad. 

• Mae’r sector gwirfoddol yn parhau i alw am fwy o adnoddau i ymateb i’r galw 
cynyddol ar ei wasanaethau ac yn unol â’r rolau uchelgeisiol a ddisgrifiwyd ar 
gyfer y sector i gyflawni gweledigaethau ‘Cymru Iachach’, Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru).  Yn ‘Ffyniant i Bawb’ mae Llywodraeth Cymru’n gwneud datganiadau 
clir am yr ymrwymiad i weithio gyda’r trydydd sector i gyflawni’r Strategaeth 
Genedlaethol: Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod ‘gwasanaethau 
cyhoeddus a phartneriaid 
yn y sector gwirfoddol yn awyddus i weithio gyda’i gilydd i gyflawni amcanion 
cyffredin, i ganolbwyntio ar anghenion pobl, ar bob adeg o’u bywydau ac ym 
mhob rhan o Gymru’ (t.4) ac mae’n mynegi’r dyhead i ‘feithrin perthynas 
gynaliadwy â’r Sector Gwirfoddol, yn seiliedig ar y canlyniadau y mae pob un 
ohonom am eu cyflawni ar gyfer cymunedau, ac ar y model cyllido cywir ar gyfer 
gwneud hynny (t. 20).  Fodd bynnag, mae profiad mudiadau sy’n gweithio ar 
lawr gwlad yn cadarnhau nad yw’r adnoddau ar gyfer y sector yn cyfateb â 
chywair y strategaeth. 
 

• Mae angen sicrwydd ar y sector gwirfoddol y gallai cylchoedd cyllido hirdymor 
ei gynnig; nid yw cylchoedd cyllido am flwyddyn yn galluogi i fudiadau 
gynllunio gwasanaethau’n effeithiol ac effeithlon a datblygu gweithlu, ac yn y 
pen draw mae hynny’n golygu nad yw mudiadau’n gallu meithrin gwytnwch. 
 

• Rhaid sicrhau adnoddau effeithiol er mwyn cyd-gynhyrchu gwasanaethau 
ataliol yn llwyddiannus. 
 

• Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau i roi pwysau ar Lywodraeth y DU am fwy o 
wybodaeth am Grofna Ffyniant Gyffredin y DU ac i ba raddau y bydd Cymru, a’r 
sector gwirfoddol o fewn y wlad, yn gallu cael llais ynghylch sut y caiff ei 
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defnyddio. 
 

• Mae angen gwella ymhellach y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n rhoi 
tystiolaeth ac yn cyfathrebu eu syniadau wrth wneud penderfyniadau cyllidebu. 
 

• Dylai’r trydydd sector allu cyfrannu ymhellach at lywio economi cynhwysol y 
mae pobl Cymru’n elwa arni. 
 

• Mae angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn 
cael ei chynnwys ar draws holl adrannau ac arferion gwaith Llywodraeth 
Cymru. 

 

BETH, YN EICH BARN, FU EFFAITH CYLLIDEB 2019-20 LLYWODRAETH 
CYMRU? 

7. Mae nifer o fudiadau yr ymgysylltwyd â nhw ynghylch yr ymateb hwn wedi parhau i 
gael trafferth cael cyllid. Mae toriadau yn y gyllideb yn parhau i effeithio’n fawr ar 
fudiadau’r sector. Mae’r sector hefyd wedi mynegi pryder ynglŷn â’r duedd i 
Awdurdodau Lleol ddarparu gwasanaethau ‘yn fewnol’ yn hytrach na’u contractio 
allan. 
 

8. Eto i gyd, fel y nodwyd mewn ymatebion blaenorol, mae disgwyl o hyd i’r sector 
gyflawni gofynion uwch gyda llai o adnoddau; sefyllfa sy’n dal yn anghynaliadwy. Y 
llynedd gofynnwyd am ddadansoddiad p’un ai a yw’r sector wedi cael ei effeithio’n 
anghymesur gan doriadau o’i gymharu ag awdurdodau lleol neu gyrff cyhoeddus eraill. 
Buasem yn dal i hoffi gweld y dadansoddiad hwn yn cael ei wneud ac i lywodraeth 
fynnu bod awdurdodau lleol yn monitro ac adrodd sut mae cyllid a ddyrannwyd gan 
Lywodraeth Cymru wedi’i wario, yn cynnwys dadansoddiad yn ôl sector. 
 

9. Nododd ymatebwyr eraill fod diwygio lles wedi achosi problemau i bobl a chymunedau 
bregus a bod tlodi wedi cynyddu.  
 

10. Dywedodd un ymatebydd fod Cyllideb y llynedd yn teimlo fel eu bod yn sefyll yn yr 
unfan nes gwyddys effaith lawn Brexit. 
 

11. Rydym yn disgwyl am ddata ynglŷn â sut mae Cyllideb 19-20 wedi effeithio ar sefyllfa 
ariannol y sector yn gyffredinol, ond mae ein Porth Data Trydydd Sector yn dangos bod 
grantiau wedi gostwng o £350 miliwn yn 10-11 i £257 miliwn yn 16-17, tra bod cyllid 
contractau wedi gostwng o £71.5 miliwn yn 14-15 i £42.5 miliwn yn 16-17. Yn 2015-
16, roedd cyllid Llywodraeth Cymru yn cynrychioli 46% o incwm y sector, gostyngiad o 
55% yn 2010-11. Nid yw’r gostyngiadau hyn yn gynaliadwy yn y tymor hir.  
 

12. Mae ein hadroddiad, Cyllid Cynaliadwy ar gyfer y Trydydd Sector, yn cynnwys mwy am 
y sefyllfa fregus bresennol o ran cyllid y sector. Mae cefnogi mudiadau trydydd sector i 

https://www.wcva.org.uk/media/6673249/sustainable_funding_for_the_third_sector_report__4_.pdf
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ddatblygu sylfaen incwm cymysg yn parhau i fod yn flaenoriaeth bwysig i’r gwaith a 
wneir ar y cyd gan CGGC a’r 19 cyngor gwirfoddol sirol (CGS) drwy Gymru. 

BETH YW EICH DISGWYLIADAU O GYNIGION CYLLIDEB DDRAFFT 2020-21? 
PA MOR BAROD YN ARIANNOL YW EICH MUDIAD AR GYFER BLWYDDYN 
ARIANNOL 2020-21 A PHA MOR GADARN YW EICH GALLU I GYNLLUNIO AR 
GYFER Y BLYNYDDOEDD I DDOD? 

13. Fel bob amser, cododd nifer o wahanol flaenoriaethau wrth ymgysylltu. Roedd y prif 
bwyntiau’n cynnwys iechyd, gofal cymdeithasol a lles, ynghyd â thlodi, ond roedd 
pryderon hefyd ynghylch lliniaru diwygio lles, cyllid i gefnogi pobl anabl, newid 
hinsawdd a mynediad at gyfiawnder, tai ac addysg, yn ogystal â phryder cyffredinol 
ynghylch yr angen am fwy o adnoddau ar gyfer mudiadau’r sector gwirfoddol i 
ddiwallu anghenion pobl a chymunedau.  
 

14. Y llynedd gofynnwyd i Lywodraeth Cymru annog mwy o gydweithio rhwng mudiadau’r 
sector, a rhwng mudiadau’r sector ac Awdurdodau Lleol. Mae hyn yn digwydd; ond, 
mae cydweithio gwirioneddol yn gofyn am amser ac adnoddau i bob partner gynllunio 
cyn lansio prosiect. Bu cynlluniau grant lle nad oedd amserlenni’n caniatáu i 
bartneriaid gydweithio’n briodol. 
 

15. O ystyried yr ymgynghoriad diweddar ar y pwnc, rydym yn disgwyl y bydd 
Llywodraeth Cymru’n gosod y gyllideb yn unol ag anghenion yr Economi Sylfaenol. I 
wneud hyn yn effeithlon bydd angen ariannu mudiadau’n effeithiol a buddsoddi 
ymhellach yn y swyddogaeth gaffael leol, ynghyd â chefnogi’r newid ffocws 
economaidd hwn. Gweler  yr ymateb i’r ymgynghoriad ar Gaffael Cyhoeddus yn yr 
Economi Sylfaenol a gyflwynwyd gan y Grŵp Tasg a Gorffen Mentrau Cymdeithasol, y 
mae CGGC yn aelod ohono, am fwy o wybodaeth. 

 
16. Rydym yn ailadrodd yr hyn y galwyd amdano yn yr ymatebion ymgynghori blaenorol 

am gylchoedd cyllido hirdymor tair i bum mlynedd, er ein bod yn gwerthfawrogi’r 
anawsterau y mae Llywodraeth Cymru’n eu hwynebu i gyflawni hyn, o ystyried na 
wnaeth Llywodraeth y DU gyflawni ei Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr a addawyd, 
gan atal Trysorlys Cymru rhag gallu gwneud ei gynlluniau hirdymor ei hun. O ystyried 
hyn, gofynnwn i Lywodraeth Cymru barhau i roi pwysau ar Lywodraeth y DU am 
ragolygon ariannol mwy hirdymor. Mae diffyg sefydlogrwydd a achosir gan gylchoedd 
cyllido byr yn ei gwneud yn anodd i nifer o fudiadau’r sector gwirfoddol oroesi. Mae 
cylchoedd cyllido blwyddyn, neu ar y gorau, dwy flynedd, yn ei gwneud yn anodd 
cynllunio i’r dyfodol. Rhaid gwneud tybiaethau a pho bellaf yr ydych yn cynllunio, y 
lleiaf dibynadwy fo’r incwm.  Beth bynnag, unwaith bydd cyllideb 2020-21 wedi cael ei 
drafftio, bydd CGGC yn ei defnyddio fel sylfaen i adeiladu ei gynllun pum mlynedd a 
bydd yn argymell hyn i’n haelodau a’n partneriaid. 

17. Mae heriau o safbwynt ffrydiau ariannu ac arian cyhoeddus sy’n golygu na fydd nifer o 
ffrydiau ariannu’n cyfrannu at orbenion ac mae cyllid cyhoeddus yn aml yn aros yr un 
fath bob blwyddyn, heb unrhyw gynnydd ar gyfer chwyddiant. Hefyd, mae’r pwysau ar 

https://www.wcva.org.uk/media/6785859/fe_and_procurement_response_from_social_enterprise_support_organisations.pdf
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arian cyhoeddus hefyd yn cael effaith ar gynllunio ariannol. 
 

18. Awgrymodd Walk Newport fod Llywodraeth Cymru’n cynnal cyfarfodydd ymgysylltu i 
roi cyfle i’r sector gael mewnbwn pellach mewn cynllunio a chael gwell dealltwriaeth o 
gynlluniau cyllidebu Llywodraeth Cymru. 

 

SYLWADAU AR FEYSYDD Y TYNNWYD SYLW ATYNT GAN Y DDOGFEN 
YMGYNGHORI: Y DULL O SAFBWYNT GWARIANT ATALIOL A’I 
GYNRYCHIOLAETH O RAN NEILLTUO ADNODDAU 

19. Mae gan drydydd sector ffyniannus rôl hanfodol i’w chwarae yn yr agenda ataliol. Mae 
gan y sector nifer o grwpiau a mudiadau sydd wedi datblygu i unioni problemau 
penodol neu atal problemau rhag gwaethygu. Ond gall hefyd sicrhau buddion ehangach 
i gymdeithas trwy ymgysylltu â’r gymuned a gwneud i gymunedau deimlo eu bod yn 
cael eu grymuso ac y cysylltir â nhw’n well. Mae Cymru Iachach yn amlinellu cwmpas a 
chyfraniad y sector o ran darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ond yr 
unig ffordd y gall wneud hyn yw trwy gael ei ariannu’n ddigonol, drwy’r Gronfa 
Trawsnewid a mannau eraill. 
 

20. Mae parhau i flaenoriaethu ymyrraeth gynnar ac atal yn bwysig, a rhaid i gyd-
gynhyrchu gwasanaethau chwarae rhan allweddol yn hyn. Mae problemau o hyd i 
sefydlu trefn gyd-gynhyrchu wirioneddol rhwng cynllunwyr gwasanaeth, darparwyr a 
defnyddwyr, gyda’r sector yn aml yn dweud, er enghraifft, eu bod yn cael eu hystyried 
fel ‘partner iau’ wrth ddatblygu prosiectau neu heb eu cynnwys yn y gwaith cynllunio 
nes bod syniad eisoes wedi dechrau datblygu. 
 

21. Dylid sicrhau adnoddau i ddatblygu cyfalaf cymdeithasol ymhellach. Fel y nodir yn ein 
hadroddiad Grymuso Cymunedau, y meysydd hynny lle mae cyfalaf cymdeithasol yn 
amlwg iawn yw’r rhai sydd â pherthnasoedd da â gwneuthurwyr penderfyniadau. Gall 
hyn yn ei dro greu trefn wirioneddol o gyd-gynhyrchu gwasanaethau, gan arwain at 
well amgylcheddau lleol a thrwy hynny greu gwell lles corfforol a meddyliol, ac yn y 
pen draw, llai o alw ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sylfaenol ac eilaidd. 
 

22. Gall presgripsiynu cymdeithasol chwarae rhan allweddol yn yr agenda ataliol (mae 
tystiolaeth yn awgrymu, ar gyfartaledd, fod presgripsiynu cymdeithasol yn lleihau’r 
ddibyniaeth ar wasanaethau meddygon teulu o 28% yn sgil atgyfeirio at 
wasanaethau/cynllun presgripsiynu cymdeithasol) ond rhaid sicrhau adnoddau 
effeithiol i grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon ac yn y blaen er mwyn rheoli’r galw 
ychwanegol wrth i fwy a mwy o bobl gael eu hatgyfeirio atynt. 
 

23. Dylai Llywodraeth Cymru geisio sefydlu fframwaith i ddatgomisiynu modelau iechyd a 
gofal cymdeithasol nad ydynt yn gweithio ac yn eu lle darparu gwasanaethau gofal a 
chymorth wedi’u comisiynu yn y gymuned. 
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24. Dylid ehangu presgripsiynu cymdeithasol fel model ataliol anfeddygol i helpu i leihau’r 
pwysau ar wasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd. 
 

25. Mae angen mwy o waith i ganfod lle mae integreiddio ar draws gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn gweithio’n dda a’i ehangu. 
 

26. Hefyd gallai ymgyrch i helpu unigolion i fod yn fwy ymwybodol o ba wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol sy’n addas iddyn nhw, a bod yn ymwybodol o fodelau 
newydd fel presgripsiynu cymdeithasol, helpu i leihau’r pwysau ar wasanaethau 
sylfaenol. 
 

27. Mae CGGC a’r 19 cyngor gwirfoddol sirol (CGS) drwy Gymru’n gweithio gyda’i gilydd i 
hybu Infoengine, cronfa ddata o wasanaethau trydydd sector, fel dull chwilio hanfodol i 
ddinasyddion, gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector. Byddem yn croesawu’r 
cyfle i weithio’n agosach â llywodraeth i hyrwyddo’r porth hwn i awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd i helpu gyda’r agenda ataliol. 
 

CYNALIADWYEDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS, ARLOESEDD A 
THRAWSNEWID GWASANAETH 

28. Fel y nodwyd uchod, mae cyd-gynhyrchu bellach yn hynod o bwysig i gynllunio a 
darparu gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy, O’i wneud yn gywir, gall arwain at 
ganlyniadau hynod o arloesol sy’n trawsnewid gwasanaethau. Mae CGGC yn bartner yn 
y Rhwydwaith  Cyd-gynhyrchu Cymru. Mae Sylfaen Gwybodaeth y Rhwydwaith yn 
adnodd hynod o ddefnyddiol i ddarparwyr gwasanaeth. 
 

29. Yn ei hadroddiad Grymuso Cymunedau gwnaed nifer o argymhellion ym maes 
gwasanaethau cyhoeddus y dylid eu hystyried yn ystod y broses gyllidebu. Mae’r rhain 
yn cynnwys:  

• Sicrhau bod arian ar gyfer darparu gweithgareddau gofal cymdeithasol ar gael i 
Fudiadau Angori Cymdeithasol  

• Datblygu dull amlasiantaeth i sicrhau arfer da mewn prosesau comisiynu 
• Archwilio modelau i gynyddu buddsoddiad mewn cymunedau lleol  
• Cynnal pwyslais ar ddulliau yn seiliedig ar le wrth lunio polisïau  
• Cyflwyno canllawiau i roi mynediad i fentrau cymunedol at yr ystâd gyhoeddus 

i reoli mentrau cymdeithasol cynaliadwy sy’n cynhyrchu adnoddau er budd lleol 
 

30. O ran Asedau Cymunedol: mae'n ymddangos bod Awdurdodau Lleol yn dal ddim yn 
defnyddio’r ganllaw arfer da sydd ar gael ar drosglwyddo asedau. Hoffem i Lywodraeth 
Cymru alw ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod y ganllaw hon yn cael ei dilyn. 
 

31. I sicrhau bod gwasanaethau’n parhau i fod yn gynaliadwy, mae angen sicrhau bod 
costau craidd mudiadau (fel staffio, rhent a TG) yn cael eu hariannu ac ni ddylid 
disgwyl iddyn nhw ymdrechu’n barhaus a chael mynediad neu ddibynnu ar gyllid 

https://www.wcva.org.uk/media/6140277/wcva_empowering_communities_report_final.pdf
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tymor byr ar gyfer prosiectau. Heb arian craidd, mae bron yn amhosibl i’r rhan fwyaf o 
fudiadau’r sector barhau gynnal eu gwasanaethau cymunedol hanfodol yn ogystal â 
datblygu prosiectau arloesol.    
 

32. Bwriad Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd 
(https://participation.cymru/cy/egwyddorion/), a gymeradwywyd gan Lywodraeth 
Cymru, yw helpu darparwyr gwasanaeth i ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd. Rydym 
yn argymell bod pob darparwr gwasanaeth cyhoeddus yn eu defnyddio i helpu gyda’u 
gwaith. 
 
 

POLISÏAU I HYBU TWF ECONOMAIDD, LLEIHAU TLODI, 
ANGHYDRADDOLDEB RHWNG Y DDAU RYW A  LLINIARU DIWYGIO LLES 

33. Mae’r sector wedi awgrymu nifer o syniadau yn y meysydd hyn. Mae’r rhain yn 
cynnwys gwella tai cymdeithasol ac ymgyrch i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â thai 
cymdeithasol; helpu merched i gael gwaith gydag opsiynau gofal plant gwell a mwy 
fforddiadwy; mwy o anogaeth i ddynion gymryd absenoldeb tadolaeth; canolbwyntio 
ar feithrin sgiliau i wella rhagolygon gwaith; a defnyddio treftadaeth gadarn Cymru ym 
maes cynhyrchu ynni a gweithgynhyrchu fel ei bod yn wlad sy’n arwain y ffordd ym 
maes ynni gwyrdd a chludiant. 
 

34. Dylid defnyddio’r arbenigedd o’r sector yn ymwneud â’r economi sylfaenol, 
amrywiaeth a datblygu cynaliadwy i gyfrannu at y drafodaeth ar ddatblygiad 
economaidd y dyfodol. 
 

CYNLLUNIAU LLYWODRAETH CYMRU A BOD YN BAROD AR GYFER 
BREXIT 

35. Mae’r sector gwirfoddol yn dal yn bryderus fod Llywodraeth y DU yn oedi o ran 
cyhoeddi’r ymgynghoriad ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Gofynnwn i Lywodraeth 
Cymru roi cymaint o bwysau â phosibl i annog Llywodraeth y DU i gyhoeddi 
gwybodaeth am hyn. Mae'n werth nodi na wnaeth y Canghellor hyd yn oed grybwyll y 
Gronfa hon yn ei Adolygiad Gwariant diweddar. 
 

36. Mae ein sylwadau ar y Gronfa ers y llynedd yn dal yn ddilys. Hoffem i Lywodraeth 
Cymru: 

• Gefnogi’r sector i gael llais mewn llywio dyfodol Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
yng Nghymru 

• Sicrhau bod Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn buddsoddi yn y sector i gyd-
gynhyrchu gweithgareddau sy’n meithrin gwytnwch a ffyniant mewn 
cymunedau difreintiedig 

• Siarad am y ffordd y mae'n teimlo y gall Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU fynd i’r 
afael ag achosion o drosedd casineb, a gododd 28% yn dilyn y Refferendwm 
(https://www.wcva.org.uk/media/6037982/brex_preparedness_w.pdf). 
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37. Rydym yn croesawu defnydd Llywodraeth Cymru o Gronfa Bontio’r UE i helpu’r sector 
i baratoi ar gyfer Brexit. Fodd bynnag, byddai mwy o wybodaeth am adnoddau i leihau 
effaith Brexit heb gytundeb ar gymunedau bregus – er enghraifft, cronfeydd caledi ar 
gyfer chwyddiant a chynnydd mewn prisiau bwyd – yn cael ei chroesawu. 
 

38. Byddem hefyd yn croesawu’r Gronfa Cymorth Dewisol ar gyfer cymorth mewn 
argyfwng i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan ganlyniadau posibl Brexit heb gytundeb. 
 

39. Mae pryder o hyd am fewnfudwyr economaidd, sy’n aml mewn swyddi â chyflogau isel, 
yn gadael y wlad, heb bobl ‘leol’ i gymryd eu lle. 
 

40. Mae angen i’r Gyllideb ddrafft baratoi’r sector gwirfoddol a chymunedau at effaith 
negyddol ar grantiau ar gyfer datblygiad seilwaith a chymunedau. 
 

SUT DYLAI LLYWODRAETH CYMRU DDEFNYDDIO TRETHU A PHWERAU 
BENTHYCA 

41. Fel y llynedd, hoffem weld arian a godir yn mynd yn uniongyrchol i wasanaethau rheng 
flaen. 
 

42. Mae gan y sector brofiad uniongyrchol yn ymwneud â chymorth trethi elusennol, 
defnyddio trethi wedi’u datganoli (fel Cynllun Cymunedau Treth Gwarediadau 
Tirlenwi) ac mae'n awyddus i gyfrannu at drafodaeth bellach yn y maes hwn. 
 

43. Dylid adolygu adroddiad diweddar y Comisiwn Treth Elusennol a gefnogir gan ein 
chwaer sefydliad NCVO i weld a oes cyfleoedd i’r gymdeithas ddinesig gyfrannu mwy. 
 

44. Dylid sicrhau cymaint â phosibl o gronfeydd yr UE y mae gan Gymru fynediad atynt ar 
hyn o bryd, a phwyso a mesur y gwersi a ddysgwyd yn sgil cynllun benthyca fel y rhai a 
weithredwyd gan Social Investment Cymru. Gallai defnyddio cronfeydd yr UE i 
fenthyca mewn ffordd fwy arloesol i fentrau cymdeithasol a micro fusnesau gael ei 
gynnwys mewn gweithgaredd benthyca ehangach. 
 

45. Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi datgan y gallai teuluoedd sydd mewn tlodi 
mawr a heb lawer o gyfle i ennill arian ddioddef yn sgil trethu ychwanegol – yn 
dibynnu ar natur unrhyw drethi newydd a gyflwynir – oni bai bod hyn yn cael i 
wrthbwyso mewn meysydd eraill. 
 

SUT MAE TYSTIOLAETH YN SYMBYLU LLYWODRAETH CYMRU I 
FLAENORIAETHU A DYRANNU CYLLID 

46. Cafwyd sylwadau negyddol yn y maes hwn, yn awgrymu bod Llywodraeth Cymru’n 
wael am gyfleu sut mae'n defnyddio tystiolaeth a bod diffyg tryloywder am y ffordd y 
mae'n gwneud penderfyniadau.  Beirniadwyd ei gwefan oherwydd ei bod yn ‘anodd ei 
llywio’. 
 

https://www.ncvo.org.uk/images/documents/policy_and_research/funding/CharityCommissionReport__ForWeb_3.pdf
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47. Mae tryloywder penderfyniadau cyllidebu yn hanfodol i hybu natur agored ac 
ymddiriedaeth y cyhoedd. Roedd yr astudiaethau achos a ddefnyddiwyd yn nogfen 
Cyllideb ddrafft y llynedd yn ddull derbyniol i helpu i ddeall syniadau Llywodraeth 
Cymru. 
 

48. Hoffem i Lywodraeth Cymru gasglu data ar y modd y mae llywodraeth leol yn ariannu 
gwasanaethau’r trydydd sector. Er gwaethaf adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru 
(https://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-modd-y-mae-awdurdodau-lleol-yn-
ariannu-gwasanaethau%E2%80%99r-trydydd-sector) fwy na dwy flynedd yn ôl, mae 
diffyg gwybodaeth sylweddol o hyd yn y maes hwn. Gyda ffocws cynyddol ar y ffordd y 
mae’r sector yn cael ei ariannu, mae'n bwysig rhoi sylw i hyn. 
 

49. Mae Porth Data’r Trydydd Sector (https://www.wcva.org.uk/what-we-do/the-third-
sector-data-hub) yn olrhain data’n ymwneud â’r sector gwirfoddol mewn nifer o 
feysydd. Rydym yn gwahodd Llywodraeth Cymru, y sector, cyllidwyr ac ymchwilwyr i 
ddefnyddio’r adnodd hwn. 
 

POLISÏAU LLYWODRAETH CYMRU I GRYFHAU’R ECONOMI A HYBU 
ARLOESEDD 

50. Fel y dywedwyd y llynedd, hoffem weld Llywodraeth Cymru’n canolbwyntio ar dyfu 
economi cynhwysol yng Nghymru. Mae gan y sector gwirfoddol ran bwysig i’w 
chwarae i lywio a darparu hyn. Mae'n gwneud cyfraniad pwysig at ein heconomi: 

• Mae’r sector elusennau i gyfri am bron i 10% o’r gyflogaeth yng Nghymru. 

• Mae gan fudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru incwm blynyddol o £1,196 
miliwn. Os yw’r tâl cyfartalog fesul awr i bobl yng Nghymru (£12.50) yn cael ei 
gymhwyso i’r 61 miliwn o oriau mae pobl yn eu treulio’n gwirfoddoli yng 
Nghymru bob blwyddyn, yna mae amser gwirfoddoli yn werth tua £757 miliwn 
y flwyddyn i’r wlad. 

51. Dylid hwyluso’r sector gwirfoddol i gyfrannu ymhellach at lywio economi y mae pobl 
Cymru’n elwa arni. Gall cyfraniadau amrywio o ddatblygu dulliau arloesol o ran cyllid, 
hybu gwerth cymdeithasol a galw am benderfyniadau polisi a rheoleiddio sy’n gallu 
meithrin gwahanol fathau o gyfalaf sy’n cefnogi llesiant yng Nghymru. 

 

SUT MAE DEDDF CENEDLAETHAU’R DYFODOL YN DYLANWADU AR LUNIO 
POLISÏAU  

52. Teimlai nifer o fudiadau bod y Ddeddf yn dal heb ei chynnwys ar draws holl adrannau 
Llywodraeth Cymru, a thrwy hynny nad oedd yn gwneud y mwyaf o’r holl effaith a 
fwriedid. Yn ôl ymatebwyr mae strwythurau’r Llywodraeth yn tueddu i weithio yn 
erbyn themâu trawsbynciol y Ddeddf. 

53. Dywedodd ymatebwr arall fod y Ddeddf yn canolbwyntio’n fawr ar fuddion 
cymdeithasol ac economaidd gan ddiystyru gwaith yn ymwneud â’r amgylchedd. 

https://www.wcva.org.uk/what-we-do/the-third-sector-data-hub
https://www.wcva.org.uk/what-we-do/the-third-sector-data-hub
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54. Fel y nodwyd gan Dynamic Wrexam, mae angen cyllid diogel, cynaliadwy ar fudiadau’r 
sector gwirfoddol iddyn nhw chwarae rhan wirioneddol i gyflawni’r Saith Nod Llesiant. 

 

SUT MAE LLYWODRAETH CYMRU’N BWRIADU YMATEB AC ARIANNU HER 
ARGYFWNG HINSAWDD 

55. Mae’r sector gwirfoddol yn awyddus i helpu ym mha bynnag ffordd y gall mewn 
ymateb i argyfwng yr hinsawdd. Fodd bynnag, bydd angen ariannu mudiadau’n briodol 
er mwyn gwneud hyn yn effeithiol. 

56. Mae plant iau yn arbennig yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y maes gwaith hwn 
a dylid targedu dulliau cyfathrebu’n briodol er mwyn iddynt fod mor gynhwysol a 
hygyrch â phosibl i bawb. 

57. Dylai Llywodraeth Cymru hefyd ddarparu tystiolaeth i egluro sut mae'n bwriadu 
targedu cyllid yn y maes hwn. 

 

TRAFODAETH 

58. Bydd CGGC yn falch o drafod y pwyntiau hyn neu unrhyw rai eraill sy’n ymwneud â’r 
ymateb i’r ymgynghoriad hwn gyda swyddogion, pwyllgorau neu Weinidogion os bydd 
angen. 
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