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Rydyn ni’n gwybod bod mudiadau 
gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn gwneud 
gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl bob 
dydd, ond daw hyn yn fwy eglur fyth 
mewn cyfnod o argyfwng.

Dechreuodd pandemig COVID-19 
dynnu’r tir o dan ein traed yn ystod 
wythnosau olaf mis Mawrth, diwedd 
cyfnod 2019/20, ac mae wedi parhau i 
newid ein bywydau a’r ffordd rydyn ni’n 
gweithio yn gyfan gwbl.

Byddwn ni’n cymryd y cyfle hwn i 
edrych yn ôl ar y pethau y gwnaethom 
i gynorthwyo mudiadau gwirfoddol 
i wneud mwy o wahaniaeth cyn yr 
argyfwng, ac wrth iddo ddechrau, ond 
bydd yn rhaid i ni gydnabod yr heriau 
sy’n wynebu ein sector hanfodol.

Y gwahaniaethau mwyaf rydyn ni 
wedi eu gwneud yn ystod 2019/20

Gwnaeth ein Gwobrau Elusennau 
Cymru cyntaf erioed ddathlu a chodi 
proffil rhai o’r mudiadau gwirfoddol a 
gwirfoddolwyr anhygoel yng Nghymru.

Gwnaethom hwyluso mudiadau ar 
draws y sector gwirfoddol yng Nghymru 
i ddod ynghyd a chael llais cyfunol 
cryfach ar Brexit drwy ein Fforwm 
Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit.

Wrth i lifogydd a COVID-19 gyflwyno 
argyfyngau i gymunedau Cymru ar 
ddechrau 2020, gwnaethom weithio 
gyda Llywodraeth Cymru i gael cyllid 
brys allan yn gyflym ac yn gyfrifol i’r 
mannau oedd ei angen.

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau ein 
Hadroddiad Blynyddol.

Croeso
Helo a chroeso i’n Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2019/20.
MAE CGGC YN BODOLI I ALLUOGI MUDIADAU GWIRFODDOL YNG NGHYMRU I WNEUD MWY O 
WAHANIAETH GYDA’N GILYDD

PETER DAVIES CBE
Cadeirydd

RUTH MARKS MBE 
Prif Weithredwr
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Ein nodau 
Cynllun ar gyfer newid 2017-22 CGGC 

NODAU MEWNOL

Mae CGGC yn 
fwy cynaliadwy a 
chyfrifol 

Mae CGGC yn 
gwneud defnydd 
gwell o adnoddau 
mwy amrywiol 

GWEITHGAREDDAU NODAU ALLANOL

Mae mudiadau gwirfoddol 
a gwirfoddoli’n gryfach ac 
yn fwy cadarn 

Mae mudiadau gwirfoddol 
a gwirfoddoli’n cael eu 
gwerthfawrogi’n fwy 
a rhoddir mwy o ffydd 
ynddynt 

Mae mudiadau gwirfoddol 
a gwirfoddoli yn cael mwy 
o effaith ar lesiant, nawr 
ac yn y dyfodol 

Catalydd ar gyfer 
newid cadarnhaol:

Cysylltu
Galluogi
Dylanwadu

Dyfodol lle mae mudiadau 
gwirfoddol a gwirfoddoli’n 
ffynnu ledled Cymru, gan 
wella llesiant i bawb 

EIN GWELEDIGAETH
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Mae mudiadau 
gwirfoddol yn gryfach ac 
yn fwy cadarn

Ein nod

Er mwyn i fudiadau gwirfoddol wneud y 
gwahaniaeth mwyaf posibl, mae angen 
iddynt fod yn gryf eu hunain. Rydym ni 
eisiau cefnogi’r sector i ffynnu o fewn y 
newid a’r ansicrwydd sydd o’n  
cwmpas heddiw.
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Gwnaethom ddarparu amrediad o wasanaethau 
cymorth ac adnoddau ar wirfoddoli, cyllid 
cynaliadwy, llywodraethu da, diogelu a chadernid 

Gwnaeth ddosbarthu £14.6 miliwn mewn cyllid 
grant a benthyciadau. Aethom ati i gyflenwi ein 
holl gynlluniau grant a benthyciadau mewn modd 
sy’n cefnogi cadernid mudiadau. Gwnaeth Y Gronfa 
Comic Relief, y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol 
a Chronfa Gwydnwch y Trydydd Sector (COVID-19) 
gefnogi mudiadau’n benodol i gynyddu eu cadernid  

Gwnaethom gynorthwyo 150 o fudiadau gyda 
gwybodaeth a chyngor uniongyrchol 

Gwnaethom gyflenwi ein rhaglen hyfforddi a 
datblygu ar sail anghenion, a oedd yn cynnwys 54 
o gyrsiau wyneb yn wyneb a digidol gyda 732 o 
gyfranogwyr, a gwnaeth 366 o’r rhain gymryd rhan 
yn ddigidol 

Ar ôl trafod â mudiadau gwirfoddol, cyllidwyr, 
Llywodraeth Cymru, y llywodraeth leol, pobl 
academaidd a sefydliadau elusennol, gwnaethom 
ryddhau ein hadroddiad ar gyllid cynaliadwy ar gyfer 
y sector – gan amlinellu camau i fynd i’r afael â’r 
heriau a nodwyd yn sgil y trafodaethau hyn  

Gwnaethom gyflwyno’r prosiect ‘Catalydd Cymru: 
Treftadaeth Wydn’, sef prosiect i gynorthwyo 
mudiadau treftadaeth yng Nghymru i gynyddu  
eu cadernid 

1

3

2

4

5

6

Beth a wnaethom

Y gwirfoddolwyr Nomba Richard ac Otis Bolamu yn cludo bwyd ar gyfer y  Congolese 
Development Project, a gyllidwyd gan Gronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol 
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Grantiau a benthyciadau a ddosbarthwyd i’r sector - £14.6 miliwn

£6,346,814 

£3,673,126 

£1,230,000 

£1,226,936 

£907,726 

£747,632 

£237,560 

£87,545 

£76,180 

£75,000 
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Beth wnaethoch chi ei ddweud 
am ein hyfforddiant 
GWNAETH 98% O’R BOBL A FYNYCHODD 
HYFFORDDIANT CGGC YN YSTOD 2019/20 DDWEUD EI 
FOD YN DDA NEU’N RHAGOROL, O’I GYMHARU Â 96% YN 
YSTOD 2018/19.

Cyflwyniad rhagorol – sesiwn wedi’i chyflwyno 
a’i chyfathrebu’n dda iawn a staff hawdd iawn 
mynd atynt. Nid yw’r pwnc hwn yn un hawdd i’w 
gyflwyno, ond cafodd ei wneud yn dda iawn ac 
mae wedi fy helpu i fod yn fwy hyderus.

Un o fynychwyr ein cwrs GDPR, Tachwedd 2019 

Cefais fwy o wybodaeth yn yr un sesiwn 
honno nac yn y bum mlynedd o weithio yn y 
trydydd sector.

Un o gyfranogwyr y sesiwn wybodaeth ar Lywodraethu 
gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 

Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn traddodi Darlith Flynyddol CGGC yn Llandudno
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‘Mae ein cyllid [Grant Gwirfoddoli Cymru] cychwynnol wedi 
dod yn rhan annatod o’n gweithrediadau. Rydyn ni wedi 
cwrdd â chymaint o bobl ryfeddol, sydd nid yn unig wedi 
cael effaith ar ddatblygu bywydau ein cyfranogwyr, ond 
sydd hefyd wedi gwella ein gweithle. Mae llawer gyda ni o 
hyd, naill ai’n parhau â’u rôl fel gwirfoddolwr neu wedi dod 
yn aelod o’n tîm staff cyflogedig.’

Andrea Wayman, Elite Supported Employment

Y gwahaniaeth y 
gwnaethom ni
Beth wnaethoch chi ei ddweud 
am ein cyllid

‘Eisiau dweud diolch o galon i @wcvacymru am y cyllid y 
gwnaethon ni ei dderbyn yn ddiweddar. Gyda thair wythnos 
arall o gyfyngiadau symud a’r dyfodol yn parhau i fod yn 
ansicr, bydd yr arian hwn yn hanfodol i’n helpu ni i gynnal 
ein gwasanaeth ar gyfer pobl y Mwmbwls.’ 

The Shared Plate, Abertawe
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Astudiaeth achos 
Ysgol gyda gwahaniaeth

Mae plant anodd eu cyrraedd sydd 
mewn perygl o adael addysg prif ffrwd 
yn gyfan gwbl wedi cael eu bywydau 
wedi’u gwyrdroi mewn llai na blwyddyn 
gan yr ‘Alternative Learning Company’ 
(ALC).

Cafodd yr ALC, darparwr addysg 
amgen, ei sefydlu yn 2017 gan yr CBSA 
(y Ganolfan Adeiladu Gweithredu 
Cymdeithasol) ac mae’n derbyn rhan 
o’i gyllid gan CGGC drwy’r Gronfa Tyfu 
Busnesau Cymdeithasol. Mae’r ALC 
yn rhoi ail gyfle i bobl ifanc anodd eu 
cyrraedd sydd wedi ymddieithrio a 
chyda rhagolygon cyfyngedig, ac mae 
wedi eu helpu i ennill cymwysterau a 
hyd yn oed i symud ymlaen i  
addysg bellach.

Yn drist iawn, roedd nifer o’r bobl 
ifanc hyn mewn perygl o gael eu 
camfanteisio’n rhywiol ac roedd gan 
lawer broblemau camddefnyddio 
sylweddau. Yn ogystal â hyn, roedd rhai 
yn wynebu problemau fel methu â byw 
gyda’u rhieni (a allai fod yn brwydro 

GWNAETH CYLLID GAN CGGC GYNORTHWYO’R ‘ALTERNATIVE LEARNING COMPANY’ I ROI AIL GYFLE I BOBL IFANC  
DAN ANFANTAIS.

eu heriau iechyd eu hunain), bod ag 
anawsterau cymdeithasol/emosiynol neu 
ddioddef o ADHD neu awtistiaeth.

‘

‘Pan maen nhw’n dod atom ni, y 
cwbl maen nhw’n ei weld yw grŵp 
o oedolion,’ meddai Holly Nicholl, 
rheolwr Canolfan Ddysgu. ‘Neu’n  
waeth fyth - grŵp o athrawon, ond 
rydyn ni wedi llwyddo i feithrin 
cydberthnasau go iawn.’

O’r 15 o bobl ifanc o flwyddyn 11 y 
gwnaeth yr ALC fynd ati i’w helpu yn 
ystod ei flwyddyn weithredu gyntaf, y 
rhagwelwyd y byddai pob un ohonynt 
yn dod yn NEET (pobl nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant), 
mae pob un ohonynt wedi mynd ymlaen 
i addysg bellach, cyflogaeth neu 
hyfforddiant, sy’n gwbl ryfeddol.

Mae’r buddsoddiad gan CGGC wedi 
helpu’r ALC i arallgyfeirio eu ffrydiau 
incwm er mwyn gwneud yn siŵr eu 
bod yno i gefnogi’r bobl ifanc sydd eu 
hangen, nawr ac yn y dyfodol.

Staff yr ‘Alternative Learning Company’ mewn gwisg ffansi ar gyfer Diwrnod Llyfr y Byd 
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Mae mudiadau gwirfoddol 
yn cael eu gwerthfawrogi’n 
fwy a rhoddir mwy o  
ffydd ynddynt 

Gwyddom nad yw pobl bob amser 
yn sylweddoli’r gwerth enfawr y mae 
mudiadau gwirfoddol yn ei gyfrannu at 
gymunedau ledled Cymru. Rydym ni’n 
benderfynol o adrodd y stori hon.

Ein nod
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Gwnaethom helpu i amlygu’r gwahaniaeth 
y mae mudiadau gwirfoddol yn ei wneud 
ledled Cymru i’r cyhoedd a phenderfynwyr, 
gan gynnwys drwy ein Gwobrau Elusennau 
Cymru newydd, a thrwy noddi’r categori 
Menter Gymdeithasol Yng Ngwobrau Busnesau 
Newydd Cymru  

Gwnaethom weithio gyda Data Cymru 
i gyhoeddi data newydd a data wedi ei 
ddiweddaru am y sector yng Nghymru ar ein 
Porth Data ar gyfer y Trydydd Sector – gan 
ddarparu sylfaen dystiolaeth ddibynadwy – a 
gwnaethom gyhoeddi data gan y Comisiwn 
Elusennau a oedd yn edrych ar nifer yr 
elusennau cofrestredig yng Nghymru, ble maen 
nhw’n gweithio a’r hyn y maen nhw’n ei wneud 

Gwnaeth ein rhaglen Ennyn Effaith helpu’r 
sector i fesur a dangos ei effaith 

Gwnaethom ddarparu hyfforddiant a 
chanllawiau ar ddiogelu er mwyn helpu 
mudiadau gwirfoddol i ddeall a pharhau i 
gyflawni eu cyfrifoldebau o ran diogelu pobl 

Beth a wnaethom 
1

3

2

4

Tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yng Ngwobrau Busnesau Newydd 
Cymru, yn barod i gyflwyno Menter Gymdeithasol Newydd y flwyddyn!

Alun Jones o CGGC yn cyflwyno’r wobr Menter Gymdeithasol i Good Wash 
yng Ngwobrau Busnesau Newydd Cymru
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Astudiaeth achos 

Mae’r Gwobrau Elusennau Cymru newydd sbon 
yn cydnabod a dathlu’r cyfraniad di-ail y mae 
elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau nid-er-
elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru.

Cafwyd seremoni emosiynol iawn yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol yng Nghaerdydd wrth i’r straeon 
gwasaidd gael eu datgelu un ar ôl y llall. Un stori 
o’r fath oedd un Momena Ali, sylfaenydd a llywydd 
EYST Cymru yn Abertawe (Tîm Cymorth Ieuenctid 
Ethnig), sy’n darparu gwasanaeth cymorth 
holistaidd a sensitif i ddiwylliant ar gyfer pobl 
BAME ifanc rhwng 11 a 25 oed.

Cafodd Momena ei choroni’n ‘Wirfoddolwr y 
Flwyddyn’ am iddi dreulio’r 15 mlynedd ddiwethaf 
yn ymroi i’r elusen â’i holl enaid, gan wirfoddoli 
miloedd o oriau a rhoi staff ac ymddiriedolwyr 
ar ben ffordd i dyfu a datblygu’r EYST i’r mudiad 
ffyniannus y mae ef heddiw.

‘Roedd derbyn gwobr CGGC yn golygu 
llawer i mi,’ eglurodd Momena. ‘Ac i’r 
rheini y mae’r EYST yn eu gwasanaethu, 
roedd yn profi, er gwaethaf y rhwystrau 
strwythurol a chymdeithasol y mae pobl 
BAME yn eu hwynebu, y gall menyw o’r 
demograffig hwnnw eu goresgyn a derbyn 
cydnabyddiaeth am wneud hynny.’

GWNAETHOM DDATHLU CYFLAWNIADAU ANHYGOEL  
Y BOBL SY’N GWNEUD GWAHANIAETH YNG NGHYMRU.

Pawb yn eu dagrau

Momena Ali yn derbyn Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn 
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Y gwahaniaeth y 
gwnaethom ni

Gwnaeth y llwyddiant yng Ngwobrau Elusennau 
Cymru arwain at nifer o gyfleoedd yn y wasg 
i’r EYST, gan gynnwys erthygl ar Momena yn y 
Western Mail. Cafodd pob un o’n henillwyr gwobrau 
sylw gan y cyfryngau ar ôl y seremoni a chafodd 
llawer o’r enwebeion eu crybwyll cyn y noson, gan 
gynnwys ar raglen Heno ar S4C

Gwnaeth ein harweiniad helpu elusennau i ddeall 
eu cyfrifoldebau diogelu. Gydag achosion amlwg 
iawn o fethiannau diogelu elusennau’n fyw o hyd 
yng nghof y cyhoedd, mae sicrhau bod mudiadau 
gwirfoddol yn gwybod sut i ddiogelu eu cyflogeion 
a’u defnyddwyr gwasanaethau yn hanfodol i sicrhau 
bod gan bobl ffydd yn ein sector 

1

2

BETH WNAETHOCH CHI EI DDWEUD AM EIN 
CANLLAWIAU DIOGELU

‘Canllawiau gwych ar ddiogelu – diolch o galon am roi o’ch 
amser i wneud yr holl waith hwn. A dweud y gwir, bu’n rhaid 
i mi ddefnyddio’r gweithdrefnau Diogelu ddwywaith yr 
wythnos ddiwethaf.’

Jackie Dorrans, Swyddog Iechyd a Llesiant, CAVS

‘Mae’r canllawiau ar wiriadau’r DBS wedi bod yn ddefnyddiol 
iawn. Diolch yn fawr am yr holl ddeunydd hwn.’  

Barbara Davies-Quy, Pennaeth Rhaglenni, Cymru Ddiogelach 
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Categori Ysgogi Newid 
noddwyd gan designdough

Enillydd: Diabetes UK Cymru

Cymeradwyaeth uchel:
Triniaeth Deg i Fenywod Cymru
Cwpan y Byd Digartref Caerdydd 2019

Categori Ymddiriedolwyr Rhagorol 
noddwyd gan Hugh James

Enillydd: Bwrdd Ymddiriedolaeth y 
Neuro Therapy Centre 

Cymeradwyaeth uchel:
Antur Waunfawr
Prosiect Datblygu Cymunedol Llanharan 

Gwobrau Elusennau Cymru 2019
WEDI EU NODDI’N GAREDIG GAN CLASS NETWORKS

Categori Defnydd Gorau o’r 
Gymraeg - noddwyd gan ateb

Enillydd: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Cymeradwyaeth uchel:
Clwb Gemau Fideo Menter Caerffili
Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y 
Merched
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Categori Elusen Ffyniannus 
noddwyd gan Impact Innovation

Enillydd: ACE (Gweithredu yng 
Nghaerau a Threlai)

Cymeradwyaeth uchel:
CYCA – Cymdeithas Ieuenctid a Phlant 
Sir Gaerfyrddin 
Ymddiriedolaeth Amgueddfa Cwm 
Cynon (CVMT)

Gwirfoddolwr y Flwyddyn
noddwyd gan Keegan & Pennykid

Enillydd: Momena Ali

Cymeradwyaeth uchel:
Elizabeth Williams
Katie Clark

Categori Cynnwys y Gymuned 
noddwyd gan Gronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol 
Enillydd: Mal’s Marauders Men’s Health

Cymeradwyaeth uchel:
Y Bartneriaeth Awyr Agored 
Sight life

Gwobrau Elusennau Cymru 2019
WEDI EU NODDI’N GAREDIG GAN CLASS NETWORKS
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Tîm Gwirfoddoli y Flwyddyn 
noddwyd gan Print Sauce

Enillydd: Tîm Achub Mynydd Canol  
y Bannau 

Cymeradwyaeth uchel:
Community Furniture Aid
Hear to Help Powys

Mudiad y Flwyddyn 
noddwyd gan Class Networks

Enillydd: Beiciau Gwaed Cymru

Cymeradwyaeth uchel:
ACE (Gweithredu yng Nghaerau a Threlai)
Mudiad Meithrin
Cerddoriaeth mewn Ysbytai a Gofal
Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens  
& George 
St John Cymru - Wales

I GAEL GWYBOD MWY AM Y GWOBRAU, EWCH I GWOBRAUELUSENNAU.CYMRU 

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn 
noddwyd gan rockadove

Enillydd: Laura Ann Moulding

Cymeradwyaeth uchel:
Bethany Burrell
Catrin Davies

Gwobrau Elusennau Cymru 2019
WEDI EU NODDI’N GAREDIG GAN CLASS NETWORKS
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Mae mudiadau a 
gwirfoddolwyr yn cael 
mwy o effaith ar lesiant, 
nawr ac yn y dyfodol 

Rydym ni eisiau helpu mudiadau 
gwirfoddol i wirioneddol wella llesiant 
Cymru, gan adeiladu ar y gwahaniaeth y 
maen nhw eisoes yn ei wneud. Er mwyn 
gwneud hyn, rydym ni’n canolbwyntio 
ar sut gall y sector helpu i rymuso 
cymunedau, dod o hyd i ddatrysiadau ac 
ymgysylltu â’r llywodraeth, busnesau a’r 
sector cyhoeddus.

Ein nod
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Gwnaeth Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi a’n cyfraniad at Fuddsoddiad Cymdeithasol 
Cymru ddarparu bron £2 miliwn ar gyfer gweithgareddau 
sy’n grymuso cymunedau ac yn eu gwneud yn fwy cadarn 

Gwnaeth ein Cronfa Cynhwysiant Gweithredol a’n 
grantiau Cymru ac Affrica ddosbarthu £6.6 miliwn i 
fudiadau sy’n cyflwyno datrysiadau i gynorthwyo pobl i 
mewn i gyflogaeth ac i grwpiau sy’n cyflawni prosiectau 
sydd o fudd i Gymru ac Affrica 

Gwnaeth ein prosiectau – Chwaraeon BME Cymru, 
Helplu Cymru, Trawsnewid Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
a Phartneriaethau Natur Lleol – gefnogi gweithgarwch ar 
draws sectorau er mwyn ceisio dod o hyd i ddatrysiadau 
arloesol i hybu byd natur a’n hiechyd a llesiant 

Aethom ati i gynnal trafodaethau â rhanddeiliaid eraill 
ar y ffordd orau o ddosbarthu a defnyddio Cronfa 
Cyfoeth Cymunedol, sef ffrwd gyllido sy’n defnyddio 
asedau segur yng Nghymru 

Gwnaethom lansio siarter gyda TUC Cymru i egluro a 
chryfhau’r gydberthynas rhwng gweithwyr cyflogedig a 
gwirfoddolwyr 

Gwnaethom ymhel â mwy na 700 o bobl drwy 
bartneriaethau, fforymau a digwyddiadau rhwydweithio 
yn sgil ein gwaith ar bolisïau a dylanwadu. Gwnaethom 
gefnogi’r sector i ymgysylltu ar draws y llywodraeth 
drwy Gynllun y Trydydd Sector a chanolbwyntio ein 
gweithgarwch dylanwadu ar Brexit

Beth a wnaethom
1

3

6

2

5

4

Ymweliad safle â Phrosiect Pafiliwn Grange Prifysgol Caerdydd, a gyllidwyd 
gan Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
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Pan fwrodd COVID-19, canfu sector 
gwirfoddol Cymru ei hun ar reng flaen 
pandemig byd-eang, na welwyd ei fath 
o’r blaen.

Gwnaethom weithio gyda Llywodraeth 
Cymru i gyflwyno dwy gronfa argyfwng 
– un i helpu mudiadau a oedd yn cael 

LLWYDDASOM I GAEL CYLLID I GRWPIAU SY’N GWEITHIO AR Y RHENG FLAEN 
YN HELPU’R RHAI MWYAF AGORED I NIWED MEWN CYMDEITHAS.

anawsterau ariannol yn sgil y pandemig 
i ddal dau ben llinyn ynghyd, ac un i 
fudiadau a oedd yn cynnig cymorth 
uniongyrchol i’w cymunedau.

Gwelodd Ymddiriedolaeth Blwyfol 
BMMR (Bedwas, Machen, Michaelston-
y-Fedw a Rhydri) yn ne-ddwyrain Cymru 
gynnydd enfawr mewn ceisiadau am 

barseli bwyd yn eu hardal, a gwyddent 
fod yn rhaid iddynt ateb y galw hwn 
drwy brynu mwy gan wasanaethau 
bwyd dros ben, yn ogystal â chynyddu 
capasiti’r gwirfoddolwyr er mwyn cludo 
parseli i ddrysau’r rheini sy’n agored 
i niwed. Gwnaethant gais i Gronfa 
Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol 
(VSEF) a chyrhaeddodd y cyllid eu cyfrif 
banc o fewn wythnos.

‘Mae’r cymorth gan CGGC drwy eu 
cronfa VSEF Llywodraeth Cymru nid 
yn unig wedi rhoi’r adnoddau ariannol 
i ni, ond mae hefyd wedi cadarnhau 
ein bod yn gwneud y peth iawn dros 
ein cymunedau yn ystod y cyfnod 
anodd ac anarferol hwn,’ meddai’r 
Parch Dean Aaron Roberts. ‘Nhw oedd 
y mudiad cyntaf i roi grant sylweddol i 
ni, felly rydyn ni’n ddiolchgar tu hwnt.’

Gwirfoddolwyr banc bwyd yn helpu i baratoi 
pecynnau ar gyfer Ymddiriedolaeth Blwyfol BMMR

Astudiaeth achos 
Cyllid argyfwng COVID-19 yn helpu gwirfoddolwyr i 
ddarparu bwyd ar gyfer y gymuned 

Y Parchedig Dean Roberts a Monisha, Gwirfoddolwr 
yn y Ganolfan Fwyd
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Mae gwaith CGGC wedi ei grybwyll 48 o weithiau 
mewn cyfarfodydd llawn y Cynulliad Cenedlaethol, 
cwestiynau ac atebion ysgrifenedig, cyfarfodydd 
pwyllgor ac mewn adroddiadau llywodraethol 

Yn ôl adroddiad gwerthuso annibynnol ar y Gronfa 
Cynhwysiant Gweithredol (AIF): ‘Mae’r AIF wedi 
cyfrannu drwy fynd i’r afael â phrif yrrwr tlodi:  
iechyd gwael ac allgau cymdeithasol – h.y. methiant  
y rheini sy’n wynebu’r heriau mwyaf i gael gwaith.  
Er enghraifft, helpu’r rheini ag iechyd meddwl gwael, 
caethiwed i sylweddau neu anawsterau dysgu i fynd i 
mewn i waith neu wirfoddoli yw’r ffactor mawr i wella 
llesiant unigolyn, teulu ac, yn y pen draw, cymuned.’ 
Cefnogwyd 6,647 o gyfranogwyr gan y Gronfa 
Cynhwysiant Gweithredol yn ystod 2019/20

1

2

‘Diolch am y cyfle i gyflwyno ein briff i’r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol yn gynharach yr wythnos hon. Mae’n 
siŵr nad hwn oedd y tro cyntaf i’r Gweinidog weld ein 
hadroddiad (na’r tro olaf!), ond mae wedi ein helpu 
ni i gyflwyno safbwynt gwahanol ac ymdrin â rhai o’r 
cwestiynau sydd ganddi cyn cyfarfodydd pellach, mwy 
ffurfiol. Ar y cyfan, roedd yn amhrisiadwy.

Ross Thomas, Rheolwr Polisi a Chysylltiadau Cyhoeddus, 
Tai Pawb 

Y gwahaniaeth y 
gwnaethom ni

Rhoi’r Tîm Uwch-reolwyr ar brawf yn ystod ein diwrnod staff blynyddol20



Golygfeydd o ddistryw yn Ne Cymru 

GWNAETHOM GYNORTHWYO MUDIADAU GWIRFODDOL 
DRWY’R GRONFA HELPU CYMRU AR ÔL STORM DENNIS.

Astudiaeth achos 
Cefnogi’r ymateb i’r llifogydd 

Yn ôl ym mis Chwefror, chwalwyd cymunedau yng 
Nghymru gan Storm Dennis a’r llifogydd a  
achoswyd ganddi.

Gwnaeth ein Llywydd, Michael Sheen, weld y distryw a 
achoswyd gan y storm a chododd dros £85,000 ar gyfer 
mudiadau gwirfoddol a oedd yn brwydro’r llifogydd – a 
chafodd yr arian hwn ei ddosbarthu wedyn drwy Gronfa 
Helpu Cymru ar ôl Storm Dennis CGGC.

Roedd y dinistr yn arbennig o amlwg mewn rhannau 
o Dde Cymru, lle y bu’n rhaid i fudiadau cymunedol 
weithredu’n sydyn fel hosteli, banciau bwyd a  
chyflenwyr dodrefn.

‘Gwariwyd y rhan helaeth o’r arian a dderbyniwyd gan y 
ganolfan ar gynorthwyo’r rheini heb yswiriant, meddai 
Kate Fullstone o ganolfan gymunedol Trallwn, ardal a 
gafodd ei heffeithio’n wael gan y llifogydd.

‘Nid oedd llawer o’r trigolion yn gallu fforddio yswiriant 
yn sgil llifogydd blaenorol, neu ni allai eu hyswiriant 
ymdopi â swm anferthol y difrod.’

Gwnaeth cyllid gan CGGC alluogi 
ein mudiad i helpu’r bobl hyn i 
ailadeiladu eu bywydau.
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Mae CGGC yn fwy 
cynaliadwy a chyfrifol

Rydym wedi ein hymrwymo i 
weithio mewn modd amgylcheddol, 
diwylliannol, economaidd a 
chymdeithasol gyfrifol. 

Ein nod 
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Gwnaethom gefnogi llesiant a datblygiad ein staff 
drwy gadw ein safon ansawdd Buddsoddwyr mewn 
Pobl a rhoi sylw i’r Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd 
Meddwl, gyda’n hyrwyddwyr iechyd meddwl Amser 
i Newid Cymru yn trefnu gweithgareddau, gan 
gynnwys taith gerdded byd natur a chasglu sbwriel 
yn y gymuned leol 

Er mwyn bod yn fwy cymdeithasol gyfrifol, 
gwnaethom hyfforddi ein staff ar bwysigrwydd 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ac, yn ogystal â bod yn 
gyflogwr Cyflog Byw, gwnaethom gadw ein statws fel 
Arianwyr Cyflog Byw drwy sicrhau bod ein cyllid yn 
cefnogi swyddi sy’n cynnig cyflogau ar y Cyflog Byw 
neu’n uwch

Gwnaethom drefnu diwrnodau gwirfoddoli er 
mwyn annog staff i fanteisio i’r eithaf ar ein cynllun 
gwirfoddoli â chymorth cyflogwr 

Gwnaethom weithio ar leihau ôl troed carbon 
ein mudiad 

Beth a wnaethom
1

3

2

4

Codi sbwriel ar gyfer wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl 
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Astudiaeth achos
Staff CGGC yn treulio’r diwrnod gyda Gofal Canser Tenovus 

Yn CGGC, rydym eisiau sicrhau ein bod nid yn unig yn gyfrifol 
o ran y ffordd yr ydym yn gweithredu, ond ein bod hefyd yn 
cyfrannu at lesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol 
ac amgylcheddol yng Nghymru.

Dyna pam ein bod yn gweithredu Cynllun Gwirfoddoli 
Cyflogeion sy’n annog staff i dreulio amser yn cefnogi’r 
achosion da sydd yn agos at eu calonnau. Mae’r cynllun yn 
paru unrhyw amser gwirfoddoli hyd at 14 o oriau’r flwyddyn.

Eleni, er mwyn sicrhau y gallai ein staff fanteisio ar y cynllun 
hwn, gwnaethom drefnu dau ddiwrnod gwirfoddoli. Bu Gofal 
Canser Tenovus yn ddigon caredig i’n croesawu ni i’w warws 
i ddidoli, glanhau a phecynnu dillad a oedd wedi eu rhoi 
iddynt yn barod i gael eu gwerthu yn eu siopau elusen a’u 
harwerthu ar-lein.

‘Roedd cael y cyfle gwirfoddoli hwn gyda chefnogaeth 
CGGC yn werthfawr tu hwnt’, meddai Emma Manderson o 
dîm Cynhwysiant Gweithredol CGGC. ‘Fe wnes i fwynhau 
cael diwrnod allan o’r swyddfa yn gwneud rhywbeth 
hollol newydd, a dod i adnabod fy nghydweithwyr mewn 
cyd-destun newydd. Ar ddiwedd diwrnod hir ar fy nhraed 
roeddwn i wedi blino, ond roedd gennyf ymdeimlad 
bodlon fy mod wedi cyflawni rhywbeth.’

GWNAETHOM ANNOG STAFF I DDEFNYDDIO EIN CYNLLUN GWIRFODDOLI DRWY DREFNU 
DIWRNOD GWIRFODDOLI.

Staff CGGC yn didoli dillad yn warws Tenovus
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Y gwahaniaeth y 
gwnaethom ni  

O ganlyniad i drefnu gweithgareddau gwirfoddoli ar 
gyfer staff CGGC, gwnaeth 19 aelod o staff hawlio 
cyfanswm cyfunol o 75.5. awr o amser gwirfoddoli â 
chymorth yn ystod 2019/20 (y gwnaethant eu paru 
â 75.5 awr o’u hamser eu hunain), o’i gymharu â dau 
aelod o staff a hawliodd gyfanswm cyfunol o 11 awr 
yn ystod 2018/19 

Mae 97% o staff CGGC yn ‘cytuno’ neu’n ‘tueddu i 
gytuno’ fod CGGC yn lle da i weithio 

Gwnaethom ddefnyddio 3% yn llai o drydan o’i 
gymharu ag y llynedd 

1

2
3

Staff CGGC yn cael hyfforddiant gan Hyfforddiant Beicio Cymru ar gynnal a 
chadw beiciau yn ystod ein diwrnod staff blynyddol25



Mae CGGC yn gwneud 
defnydd gwell o 
adnoddau mwy amrywiol

Byddwn yn amrywio ein sylfaen gyllido, 
yn gwneud defnydd gwell o’r byd digidol 
ac yn hyrwyddo diwylliant o welliant 
parhaus a chydweithio ag eraill.

Ein nod 
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Gwnaethom gydweithio ag eraill i wneud mwy o 
wahaniaeth gyda’n gilydd mewn meysydd fel  
Brexit, lleihau gwastraff o safleoedd tirlenwi a  
helpu mudiadau gwirfoddol i ddylanwadu  
ar benderfyniadau 

Gwnaethom ddatblygu gwefan newydd er mwyn 
sicrhau y gall mudiadau gwirfoddol ddod o hyd i’r 
cymorth sydd ei angen arnynt a chael mynediad 
hawdd ato  

Fel llawer o rai eraill, pan darodd y pandemig, 
gwnaethom newid i weithio o gartref dros nos ac 
rydym wedi parhau i hyrwyddo a rhoi cefnogaeth 
lawn i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru gan 
ddefnyddio technoleg ddigidol 

Beth a wnaethom
1

3

2

Fran Targett, ymddiriedolwr CGGC, yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
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Astudiaeth achos

Mae’r Fforwm Cymdeithas 
Sifil ar Brexit yn bartneriaeth 
gydweithredol rhwng CGGC 
a Phrifysgol Caerdydd sy’n 
dwyn ynghyd aelodau o bob 
rhan o’r sector gwirfoddol. 
Eleni, gwnaethom ddwyn 
ynghyd mudiadau – gan 
gynnwys ein chwaer-gyrff 
seilwaith - NCVO, NICVA ac 
SCVO – mewn cynhadledd 
yn Belfast a oedd yn edrych 
ar effeithiau Brexit ar 
gymdeithas sifil  
ledled Prydain.

Gwnaeth ein Dirprwy Brif 
Weithredwr gymeryd rhan 

GWNAETH Y FFORWM DDWYN YNGHYD MUDIADAU 
SECTOR O BOB CWR O GYMRU A’R DU.

Yn y flwyddyn y dechreuodd y DU y broses o ymadael 
â’r Undeb Ewropeaidd, daeth yn bwysicach nag erioed i 
ni barhau i gydweithio ag eraill yn barhaus i gyflawni’r 
canlyniadau gorau posibl i bawb yng Nghymru, a bydd hyn yn 
parhau i fod yn wir. 

Ein gwaith fel rhan o’r Fforwm 
Cymdeithas Sifil ar Brexit 

mewn trafodaeth ford gron, 
gan rannu ei farn ar effeithiau 
Brexit ar gyllid y sector 
gwirfoddol, a siaradodd y 
Cwnsler Cyffredinol, Jeremy 
Miles, mewn trafodaeth 
banel, gan amlygu rôl 
allweddol mudiadau 
gwirfoddol yng Nghymru. 

Yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn, cyflwynodd y 
Fforwm ddigwyddiad Brexit a 
phobl BAME yng Nghaerdydd, 
mewn partneriaeth â’r Tîm 
Cymorth Ieuenctid Ethnig, 
Dangos y Cerdyn Coch i 
Hiliaeth a Race Council 

Trafodaeth yn nigwyddiad Brexit BAME Caerdydd 

Trafodaeth banel yn y gynhadledd yn Belfast 
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CGGC, fel rhan o’r Fforwm, a chynrychiolwyr eraill o’r sector gwirfoddol, yn ymweld â’r  
Undeb Ewropeaidd 

Cymru, a daeth Jeremy Miles a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane 
Hutt, i hwn.

Yn olaf, gwnaeth amrediad o fudiadau’r sector o bob rhan o Gymru 
gymryd rhan mewn ymweliad Fforwm â Brwsel ar ddechrau mis Chwefror 
i adeiladu ar ddatganiad y Prif Weinidog pan ddywedodd ‘efallai ein bod 
yn gadael sefydliadau Ewrop, ond rydym yn parhau i fod yn rhan o Ewrop’.

Y neges a dderbyniwyd drwy gydol y daith oedd nad oedd rhwydweithiau 
Ewropeaidd ar gau i Gymru. Mae brwdfrydedd ac awydd gwirioneddol i 
sicrhau bod ein gwerthoedd cyffredin yn cael eu defnyddio fel sylfaen i 
adeiladu cydberthnasau yn y dyfodol er budd y rhai mwyaf amddifad yn 
ein cymunedau.
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Roedd y rheini a aeth i’r gynhadledd yn Belfast yn 
credu bod y gynhadledd yn ‘ddefnyddiol iawn’ ac 
yn ‘ardderchog’, a gwnaeth mudiadau gysylltiadau 
defnyddiol y tu allan i’w gwledydd cartref. 

Dywedodd cynrychiolwyr o’r digwyddiad BAME ei 
fod yn ‘bwysig clywed profiadau go iawn’ a’i fod wedi 
amlygu ‘realiti Brexit a’r effaith y gallai ei gael ar 
gymunedau BAME’.

 

Gwnaeth y cyfarfodydd ym Mrwsel alluogi CGGC 
i ddweud wrth y sector fod Ewrop yn parhau i fod 
yn awyddus i gadw cysylltiadau â Chymru ac i greu 
cysylltiadau newydd â hi, hyd yn oed ar ôl Brexit, ac 
roedd hon yn neges werthfawr tu hwnt.

Y gwahaniaeth y 
gwnaethom ni 

Is-lywydd CGGC, Tom Jones, fel siaradwr gwadd yn Senedd Wledig Croatia  
yn Vodice
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Astudiaeth achos

GWNAETH MAP DDARPARU RHYNGWYNEB HAWDD EI DDEFNYDDIO ER MWYN 
CYNORTHWYO YMGEISWYR YN WELL I GAEL GAFAEL AR GYFLEOEDD CYLLIDO.

Cyflwynodd CGGC y MAP newydd 
y flwyddyn hon (y Porth Ymgeisio 
Amlbwrpas). Yn ôl adborth gan 
ymgeiswyr, roedd prosesau ymgeisio 
cyfredol ar-lein yn rhy dechnegol, 
gymhleth, annymunol neu, yn syml, yn 
anodd eu defnyddio. Er mwyn mynd i’r 
afael â’r problemau hyn, gwnaethom 
ddatblygu ein porth ymgeisio ar-lein  
ein hunain.

Drwy weithio gyda staff a mudiadau 
gwirfoddol, crewyd MAP i fod yn system 
y gellir ei haddasu a allai ymdrin â’r 
gwahanol fathau o brosiectau cyllido y 
mae CGGC yn eu rheoli a bod yn hyblyg 
ar gyfer cyllid y dyfodol.

Aeth MAP ar-lein ym mis Ionawr 2020 ac 
mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol 
dros ben. Mae’r system wedi profi i fod 
yn un sy’n gallu cael ei haddasu’n gyflym 
i adborth defnyddwyr ac mae’n hawdd ei 
haddasu ar gyfer prosiectau newydd, fel 

System ymgeisio newydd ar-lein yn helpu’r 
sector i gael cyllid gan CGGC

Ein Rheolwr Cydymffurfio, AJ, yn cyflwyno MAP i ymgeiswyr yng Nghanolfan Gymunedol Butetown 
yng Nghaerdydd 

y cyllid COVID-19 brys a gyflwynwyd ym 
mis Mawrth. ‘…Yn y trobwll o geisio cadw 
i’r funud â gwybodaeth fyth newidiol 
a pharhau i arwain mudiad gwirfoddol 
canolig sydd ar y rheng flaen o ran 
cefnogi’r plant a theuluoedd mwyaf 
agored i niwed yng Nghymru – amser a 
chapasiti yw popeth ar hyn o bryd… Wrth 
wneud cais am y VSEF [Cronfa Argyfwng 
y Gwasanaethau Gwirfoddol], canfuom 
fod y MAP, nad oeddem erioed wedi ei 
ddefnyddio o’r blaen, yn eithriadol o 
hawdd ei ddefnyddio.

‘Yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn, 
canfuom fod yr holl broses yn eglur, 
yn gryno, yn gyflym ac yn hawdd ei 
llywio. Roedd canllawiau priodol ar 
ei gyfer ac roedd yn hawdd symud 
drwy’r tudalennau.’ 

Media Academy Cymru.

Yn y tri mis cyntaf ers lansio MAP, mae 
392 o fudiadau wedi cofrestru ar y porth.31



Mae’r prosiect yn casglu gwastraff o fannau cyhoeddus i’w hailgylchu.

GWNAETH Y BARTNERIAETH Â TSSW ARWAIN AT LANSIO PROSIECT AILGYLCHU NEWYDD.

Astudiaeth achos 
TSSW yn helpu i achub eitemau rhag mynd i safle tirlenwi 

Rydym yn falch o fod yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector 
Cymru (TSSW), y rhwydwaith o fudiadau cymorth ar gyfer 
y trydydd sector yng Nghymru. Mae TSSW yn bartneriaeth 
genedlaethol sy’n cynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol 
(CVCs) a CGGC.Gwnaeth y gydberthynas rhwng CGGC 
a’i bartneriaid CVC ar Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS) y flwyddyn hon arwain at 
lansio prosiect ailgylchu cymunedol newydd yng  
Ngogledd Cymru. 

Mae CGGC yn gweithio gyda CVCs i asesu ceisiadau ar gyfer 
yr LDTCS, sy’n galluogi system weinyddu ganolog ynghyd â 
gwybodaeth ragorol am anghenion lleol. Eleni, rhoddwyd 
grant i helpu Cymunedau G2G i ddatblygu’r prosiect 
Ailgylchu yn Eich Helpu i Fyw (RHYL). Bydd yn partneru â 
grwpiau lleol i gyflwyno hyfforddiant ac ymwybyddiaeth i 
gymunedau o fuddion ailgylchu plastig, ac mae’n bwriadu 
sefydlu pum canolfan ailgylchu gymunedol.

Mae’r prosiect wedi cyflwyno gwybodaeth amlgyfrwng i 
grwpiau partner ac wedi cynhyrchu adnoddau ar-lein am 
ddim ar gyfer ei blatfform dysgu ar-lein er mwyn denu mwy 
o’r gymuned. Gwnaeth RHYL hefyd weithio gyda Syrffwyr yn 
erbyn Carthffosiaeth i drefnu sesiwn glanhau traeth ar hyd 
promenâd y Rhyl, gan gasglu 17 o fagiau o sbwriel i gyd, ac 
mae gwirfoddolwyr ifanc wedi sefydlu ‘eco-gynghorau’ yn 
eu hysgolion. 

Yn ystod chwe mis cyntaf y prosiect, ailgylchwyd 368kg o 
blastig. Cyflwynwyd prosiect hydroponeg hefyd ochr yn ochr 
â gweithgarwch gwirfoddolwyr, gan ddefnyddio plastig wedi 
ei ailgylchu i dyfu saladau, perlysiau a llysiau. Mae’r prosiect 
hwn wedi ailgyfeirio 200 o boteli plastig a chynhwyswyr eraill 
o safleoedd tirlenwi hyd yma.
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Buddion cyfuno ein hadnoddau

Rydym ni’n gweithredu fel rhan o 
grŵp ehangach o gwmnïau. Mae grŵp 
CGGC yn cynnwys CGGC, Buddsoddiad 
Cymdeithasol Cymru – prif ddarparwr 
buddsoddiad cymdeithasol ar gyfer 
mentrau cymdeithasol a’r sector 
gwirfoddol ehangach yng Nghymru, a 
Cynnal Cymru – y prif fudiad ar gyfer 
datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Un o’r prif ysgogwyr i groesawu Cynnal 
Cymru i mewn i strwythur grŵp CGGC 
yn 2018 oedd y cyfle i gydweithio 
mwy ar ddatblygu cynaliadwy. Ym mis 

Tachwedd 2019, cyhoeddodd y Dirprwy 
Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, 
fwriad i sefydlu fforwm aml-randdeiliad 
i gynorthwyo Llywodraeth Cymru i 
wneud cynnydd ar nodau llesiant Cymru.

Arweiniodd hyn at gydweithrediad 
rhwng CGGC, Cynnal Cymru a WWF 
Cymru i edrych ar y ffurf y gallai corff 
o’r fath ei gymryd a’r swyddogaethau 
y gallai ei wneud, ynghyd â’r mesurau 
yr oedd eu hangen i sicrhau y gallai’r 
sector gwirfoddol chwarae rhan lawn  
o’i fewn.

Gwnaeth adroddiad manwl, a gyllidwyd 
gan WWF Cymru, edrych ar ddulliau 
cyfranogi blaenorol yng Nghymru, 
enghreifftiau o arferion gorau yn 
rhyngwladol, a mewnwelediadau gan 
rwydweithiau’r sector. Darparodd yr 
adroddiad amrediad o argymhellion a 
oedd yn cefnogi’r fforwm arfaethedig ac 
yn hyrwyddo rhwydwaith, neu ganolfan, 
annibynnol gydag adnoddau ar gyfer y 
sector gwirfoddol ochr yn ochr ag ef.

Bydd yr argymhellion yn cael eu 
hystyried nawr, ac os cânt eu derbyn, 
ein gobaith yw y byddant yn gwella 
gallu’r sector i gyfrannu ei arbenigedd 
at bolisïau a phrosesau penderfynu 
yn y dyfodol, yn ogystal â’i rymuso 
i weithredu er mwyn creu dyfodol 
cynaliadwy byd-eang.

Ruth Marks o CGGC, Ena Lloyd o Swyddfa Archwilio 
Cymru a Sarah Hopkins o Cynnal Cymru yn y Gwobrau 
Academi Cynaliadwy

GWNAETH CYDWEITHREDIAD RHWNG CGGC A CYNNAL CYMRU HELPU’R SECTOR I 
GYFRANNU AT BROSESAU PENDERFYNU YNG NGHYMRU YN Y DYFODOL. 

Astudiaeth achos 
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Ein cyllid
Mae’r ffigurau hyn yn rhoi trosolwg o’n perfformiad ariannol yn 2019/20. 

GWNAETHOM DDOSBARTHU £14.6 MILIWN MEWN GRANTIAU A BENTHYCIADAU I’R TRYDYDD SECTOR  
YN YSTOD Y FLWYDDYN. EIN HINCWM OEDD £21.2 MILIWN A’N GWARIANT OEDD £20.9 MILIWN.

Incwm cyfyngedig
Incwm anghyfyngedig

Grantiau derbyniadwy
Incwm o fuddsoddiadau
Gweithgareddau masnachu eraill

INCWM 

£21.2 MILIWN
INCWM CYFYNGEDIG

£18.5 MILIWN

87%

99%

13%

INCWM ANGHYFYNGEDIG 

£2.7 MILIWN

Incwm arall o weithgareddau masnachu 
Gwariant wedi’i adennill
Gweithgareddau masnachu eraill
Grantiau derbyniadwy
Incwm o fuddsoddiadau
Incwm arall

<1%

<2% <1%

<1%
33%

31%

23%

12%
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Grantiau i’r sector
Costau staff (ee cyflogau, recriwtio, hyfforddi)
Gorbenion (ee costau adeiladu, cyfarpar, cyfleustodau) 
Costau eraill (ee archwiliad, ymgynghorwyr, marchnata)

GWARIANT 

£20.9 MILIWN

70%18%

6%

6%

Diolch am eich 
dealltwriaeth 
Oherwydd y pandemig, bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad i 
ganslo gofod3 ym mis Mawrth, sef ein digwyddiad blaenllaw 
sy’n darparu gofod i’r sector gwirfoddol ddysgu o eraill ac 
ysbrydoli ei gilydd.

Hoffem ddiolch yn arbennig i fynychwyr, noddwyr, siaradwyr, 
arddangoswyr a chyflenwyr am eich cefnogaeth garedig a’ch 
dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gobeithio y byddwn yn eich gweld chi flwyddyn nesaf.

Mae ein Cyfrifon Blynyddol llawn ac adroddiad yr archwilydd 
annibynnol ar y cyfrifon hynny ar gael ar wefan y  
Comisiwn Elusennau.
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Aelodau bwrdd CGGC
Llywydd

Michael Sheen OBE

Is-lywyddion
Tom Jones OBE
Margaret Thorne CBE DL

Cadeirydd
Peter Davies CBE

Is-gadeirydd
Fran Targett OBE 

Trysorydd
Jonathan Evans 

Ymddiriedolwyr
Stephen Brooks (penodwyd 21 Tachwedd 2019)

Rocio Cifuentes
Lindsay Cordery-Bruce
Lisa Davies (penodwyd 21 Tachwedd 2019)

Elizabeth Girling
Simon Harris
Chris Lines
Mark Llewellyn
Sara Moseley 
Joseph Stockley 

Edward Watts MBE DL
Helen Bulkeley (adnabwyd fel Helen White)

Richard Williams (ymddiswyddodd 21 Tachwedd 2019)

Kate Young

Ysgrifennydd
Tracey Lewis

Rhif cofrestru’r cwmni
425299

Rhif elusen
218093

Swyddfa gofrestredig
Tŷ Baltic, Sgwar Mount Stuart,  
Caerdydd, CF10 5FH

Bancwyr
Barclays Bank Plc
Tŷ Baltic, Sgwar Mount Stuart,  
Caerdydd CF10 2XU

Cynghorwyr cyfreithiol
Crowley & Co
10 - 16 Vere Street, Y Rhath,  
Caerdydd CF24 3DS

Geldards LLP, 
Tŷ Dumfries, Plas Dumfries,  
Caerdydd CF10 3NF

Hugh James
Dau Sgwâr Canolog,  
Caerdydd, CF10 1FS

Capital Law
Capital Building, Stryd Tyndall, 
Caerdydd, CF10 4AZ

Archwilydd
Bevan Buckland LLP
Tŷ Langdon  
Heol Langdon  
Glannau Abertawe
SA1 8QY
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Diolch
HOFFAI CGGC DDIOLCH I’N HOLL AELODAU A PHARTNERIAID AM EU 
CEFNOGAETH YN OGYSTAL Â’R MUDIADAU CANLYNOL:

Asda
ATEB
Banc Datblygu Cymru 
Barclays Bank PLC
Bevan Buckland LLP
Centurion VAT 
Class Networks
CLlLC
Comic Relief
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Chwaraeon Cymru
Darwin Gray
Data Cymru
Designdough
Geldards
GIG Cymru
Glass by design

Gofal Cymdeithasol Cymru 
Helplu’r UK
Hugh James
Impact Innovation
Keegan & Pennykid
Legal Education Foundation
Llywodraeth Cymru
Prifysgol Caerdydd
Print Sauce
Recruit3
Rockadove
Stadiwm Dinas Caerdydd
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)
Triodos
TUC Cymru
Un Llais Cymru 
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