
 

 

Diweddariad i’r Gweinidog  

 

Papur i’w nodi  

 

“Trawsnewid Cymru trwy Fenter Gymdeithasol” Gweledigaeth a Chynllun Gweithredu 

ar gyfer y Sector Mentrau Cymdeithasol 2020-2030.  

San Leonard; Cwmnïau Cymdeithasol Cymru (cynrychiolydd i’r Sector Mentrau 

Cymdeithasol)   

Peter Williams; Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru/ DTA Wales 

(cynrychiolydd i’r Sector Mentrau Cymdeithasol) 

Derek Walker; Canolfan Cydweithredol Cymru (cynrychiolydd i’r Sector Mentrau 

Cymdeithasol) 

 

Yn dilyn lansiad y Weledigaeth a’r Cynllun Gweithredu “Trawsnewid Cymru trwy Fenter 

Gymdeithasol” ganol mis Gorffennaf 2020 mae’r Grŵp Rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol 

(SESG) wedi bod yn datblygu’r cynllun gweithredu fydd yn cefnogi ac yn cyflawni’r 

weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y sector; fel amlinellir yn y ddogfen. Mae cynnydd wedi’i 

wneud ar lefel SESG ac ar lefel mudiadau unigol (DTA Wales, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, 

UnLtd, Canolfan Cydweithredol Cymru a CGGC). Mae pob mudiad partner wedi bod yn 

gweithio gyda Dr Sarah Evans (Ymgynghorydd Polisi ac Ymchwil Annibynnol) er mwyn 

datblygu’r cynllun gweithredu. Mae trafodaethau rheolaidd gyda swyddogion Llywodraeth 

Cymru o’r Adran Economi hefyd wedi eu cynnal.  

 

Amlinellir crynodeb o’r cynnydd ym mhob un o’r Deilliannau isod:  

 

Deilliant 1 

Bydd mwy o bobl yn dewis ymgysylltu â mentrau cymdeithasol – fel cwsmeriaid, 

cyflogeion, gwirfoddolwyr neu arweinwyr. 

Yr hyn sy’n allweddol i’r deilliant hwn yw lobïo ac annog cyrff cyhoeddus i gynnwys mentrau 

cymdeithasol yn eu cadwyni cyflenwi; mae’r SESG yn archwilio nifer o ffyrdd o gyflawni hyn.  

Mae trafodaeth bord gron gychwynnol gydag Awdurdodau Lleol dethol yn cael ei hystyried, 

gyda’r bwriad o gynnal digwyddiad rhithiol ym mis Tachwedd.  

Mae gwaith hefyd yn cael ei wneud gydag asiantaethau cefnogi’r sector i sicrhau bod y 

sector yn barod i fanteisio ar gyfleoedd caffael cyhoeddus.  

Mae’r SESG hefyd yn archwilio ymgyrchoedd Buy Social ehangach ac yn cefnogi unigolion i 

gymryd rhan mewn gwirfoddoli neu ar lefel aelodaeth Bwrdd gyda’u mentrau cymdeithasol 

lleol.  

 

Deilliant 2 

Bydd mwy o bobl yn dewis model menter gymdeithasol i ddechrau busnes newydd. 
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Ffocws y deilliant hwn yw gwreiddio’r sector o fewn byd addysg. Mae gwaith wedi’i wneud 

gyda Syniadau Mawr Cymru ac mae cynlluniau i lansio Sialens Mentrau Cymdeithasol i 

ysgolion er mwyn clymu â’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd Eang ym mis Tachwedd. Ar lefel 

fwy strategol mae Syniadau Mawr Cymru a’r SESG hefyd mewn trafodaethau cynnar wrth 

ystyried datblygiad Rhaglen Entrepreneuriaeth Gymdeithasol i Ieuenctid. Mae mudiadau 

rhanddeiliaid hefyd wedi cysylltu â Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth o fewn Prifysgolion Cymru 

ac eto mae digwyddiadau’n cael eu cynllunio yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd 

Eang.    

Mae mudiadau cefnogi mentrau cymdeithasol lleol yn darparu ystod o ddarpariaeth 

cychwynnol yn amrywio o gefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol unigol (UnLtd.), y rheiny 

sydd bellach i ffwrdd o’r farchnad waith (Cwmnïau Cymdeithasol Cymru), cefnogaeth fentora 

Atebion Mentrus (DTA Wales), rhaglen tai CCH (DTA Wales a Chanolfan Cydweithredol 

Cymru), rhaglen ‘Dechrau Newydd’ Busnes Cymdeithasol Cymru (SBW), gweithredu a 

chymorth cychwynnol newid hinsawdd Adfywio Cymru. Mae mudiadau cefnogi cenedlaethol 

yn parhau â’r gwaith o ddatblygu dull cydweithredol o hyrwyddo mentrau cymdeithasol, 

ehangu mynedfeydd y farchnad ac annog chwa o gynwysoldeb. 

 

Deilliant 3 

Bydd llunwyr polisi yn rhoi blaenoriaeth i atebion menter gymdeithasol wrth ystyried 

sut i fynd i’r afael â phroblemau a byddant yn creu amodau sy’n helpu mentrau 

cymdeithasol i ailadeiladu a ffynnu. 

Mae trafodaethau â swyddogion Llywodraeth Cymru ac aelodau o’r SESG wedi’u cynnal 

parthed y deilliant hwn ac mae’r grŵp rhanddeiliaid yn cynllunio sut i adeiladu ar y 

trafodaethau cychwynnol hyn. Mae digwyddiad gyda City Growth Deal and Development 

Partnerships hefyd yn cael ei gynllunio.  

Mae agenda ymchwil ar gyfer y dyfodol, i hysbysu arfer, hefyd yn cael ei werthuso.  

 

Deilliant 4 

Bydd mentrau cymdeithasol wedi’u cysylltu’n well â’i gilydd a byddant yn siarad gyda 

llais mwy unedig. 

Mae nifer o rwydweithiau mentrau cymdeithasol (MC) cenedlaethol, rhanbarthol a sector 

benodol eisoes yn bodoli yng Nghymru ac mae cyswllt wedi’i wneud â rhai o hwyluswyr y 

rhwydweithiau. Trwy SBW mae rhwydweithiau thematig newydd wedi dechrau, er enghraifft 

rhwydwaith fwyd a rhwydwaith y celfyddydau a diwylliant. Arweiniodd natur rithiol y 

digwyddiadau hyn at gynulleidfa Cymru gyfan ac roedd y cyfranogwyr yn awyddus i 

archwilio gwaith/ dysgu gyda’i gilydd yn y dyfodol. Fel sector gwerthfawrogwn fod nifer o 
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rwydweithiau thematig eisoes yn bodoli ac mae angen i ni sicrhau bod ein rhwydweithiau’n 

cefnogi ac yn gweithio gyda’r mudiadau hyn. 

 

Deilliant 5 

Bydd mentrau cymdeithasol yn chwarae rhan fwy i fynd i’r afael â’r argyfwng 

hinsawdd a gwarchod yr amgylchedd. 

Mae gwaith sylweddol eisoes yn cael ei wneud yn y maes hwn a’n rôl ni yw pwysleisio’r hyn y 

gall y sector mentrau cymdeithasol ei gyflawni, er mwyn ychwanegu gwerth a hyrwyddo 

opsiynau a chyfleoedd rhoi ar waith ar gyfer y gweithgaredd hwn. Cafodd gweminar 

lwyddiannus, mewn perthynas â’r deilliant hwn, ei chynnal ganol mis Medi gydag ystod o 

siaradwyr oedd yn ymarferwyr mentrau cymdeithasol; bydd yn darparu sail ar gyfer 

gweithredu gan Fentrau Cymdeithasol yn y maes hwn yn y dyfodol, yng nghyswllt yr 

Adferiad Gwyrdd yn enwedig.   

Gan fod hwn yn faes mor eang, mae ystyriaeth yn cael ei roi i greu is-grŵp rhanddeiliaid yn 

cynnwys cynrychiolwyr o’r sector gweithredu ar newid hinsawdd.  

 

Deilliant 6 

Bydd mwy o fentrau cymdeithasol yn mabwysiadu arferion Gwaith Teg, yn talu’r 

Cyflog Byw ac yn cynyddu amrywiaeth ymhlith eu cyflogeion a gwirfoddolwyr. 

Mae astudiaeth o’r deilliant hwn yn awgrymu bod gennym dystiolaeth gyfyng o ran maint 

amrywiaeth yn y sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru.  Mae cwestiynau ychwanegol 

wedi’u cynllunio yn y cylch nesaf o fapio’r sector; mae ymchwil pellach yn y maes hwn hefyd 

yn cael ei ystyried. O ran talu’r Cyflog Byw, nododd adroddiad mapio’r sector (2019) fod 76% 

o fentrau cymdeithasol yng Nghymru yn talu’r Cyflog Byw.  

Mae’n rhaid nodi, er bod gwaith teg a heriau amrywiaeth yn gydnaws â’i gilydd, maent yn 

wahanol. Mae gwaith teg yn cymryd i ystyriaeth tâl teg; cael eich gwerthfawrogi, eich clywed, 

eich cynnwys a chael rhywun yn gwrando arnoch, tra bod amrywiaeth yn cymryd i ystyriaeth 

ffactorau megis rhywedd/ bod yn niwtral o ran rhywedd, oed, crefydd, hil, cefndir, a’r ffaith y 

gall pobl fod yn wahanol mewn nifer o ffyrdd hyd yn oed os oes ganddyn nhw bethau’n 

gyffredin. O ran y pwynt olaf mae sgyrsiau’n parhau angen eu cynnal er mwyn sicrhau bod y 

deilliant hwn yn gwneud y mwyaf o bob agwedd yn ymwneud â chydraddoldeb a 

chynhwysiant.   
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Deilliant 7 

Bydd mentrau cymdeithasol yn gallu manteisio’n well ar dechnoleg ddigidol er lles 

cymdeithasol. 

Gellid ystyried cynnydd mewn perthynas â’r deilliant hwn yn un o agweddau cadarnhaol prin 

pandemig COVID-19. Mae llawer o fentrau cymdeithasol wedi symud rhai/ pob un o’u 

gwerthiannau ar-lein a/ neu wedi achub ar y cyfle i ddarparu gwasanaethau’n rhithiol, lle bo 

hynny’n ymarferol.   

Cynhaliodd SBW ddigwyddiad hefyd yn nigwyddiad digidol Fforwm Mentrau Cymdeithasol y 

Byd (Social Enterprise World Forum Digital) mewn perthynas â mentrau cymdeithasol a Tech 

for Good. Bwriedir adeiladu ar hyn yn ystod cyfres o ddigwyddiadau wythnos o hyd yn y 

Tech Fest (12fed i 16eg Hydref). Bydd y Dirprwy Weinidog yn mynychu’r digwyddiad bord gron 

agoriadol. Mae ‘Hackathon’ cyd-greu hefyd yn cael ei gynllunio er mwyn cloi’r wythnos o 

ddigwyddiadau.    

 

Deilliant 8 

Bydd ystod a gwerth opsiynau cyllid wedi’u teilwra at anghenion mentrau 

cymdeithasol yn cynyddu. 

Caiff ei gydnabod, wrth gwrs, bod y cyfnod hwn yn heriol yn ariannol. Mae trafodaethau 

amlinellol yn awgrymu bod y sector yn fwy awyddus i wneud defnydd o gyllid ad-daladwy 

na’r dewis/ y ddibyniaeth flaenorol ar gyllid yn seiliedig ar grantiau. Ceir pryderon, wrth gwrs, 

ynglŷn ag effaith Brexit ar ffrydiau cyllido yn y dyfodol.                                              

Mae bylchau cyllido ar gyfnodau penodol o ddatblygiad mentrau cymdeithasol wedi eu 

hadnabod hefyd ac fe ymhelaethir ynglŷn â’r rhain mewn adroddiadau i’r pwyllgor hwn yn y 

dyfodol. Bydd y rhain yn parhau i ddatblygu wrth i’r effeithiau a’r cyfyngiadau sy’n 

gysylltiedig â’r pandemig newid.  

 

Deilliant 9 

Bydd cymorth busnes arbenigol o ansawdd da, wedi’i deilwra at anghenion y sector, ar 

gael i bawb y mae ei angen arnyn nhw. 

Mae’r pandemig wedi amlygu pwysigrwydd cefnogaeth fusnes arbenigol i oroesiad ac 

adferiad y sector. Mae’r SESG wedi anfon adroddiad byr ymlaen i swyddogion Llywodraeth 

Cymru mewn perthynas â dyfodol cefnogaeth busnes i’r sector.  

 

Nodiadau: 

Mae’r cylch nesaf o fapio’r sector wedi’i gomisiynu a bydd yn dechrau ym mis Hydref 2020. 

Mae’r gwaith wedi’i gomisiynu gan SBW; fodd bynnag, mae Sarah Evans wedi bod ynghlwm 

â llunio a darparu’r prosiect hwn.  
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Cafodd Sarah Evans wahoddiad i siarad yng Ngweithdy Polisi Fforwm Mentrau Cymdeithasol 

y Byd (Social Enterprise World Forum Policy Workshop) ym mis Awst, er mwyn hybu’r 

Weledigaeth a’r Cynllun Gweithredu. Mynychodd aelodau o’r SESG y digwyddiad rhithiol 

hefyd gan gyfrannu i drafodaethau ar-lein.  

 

Yn ystod y pandemig mae aelodau o’r SESG wedi cwrdd yn wythnosol, sydd wedi 

cynorthwyo’r sector i ymateb a rhannu gwybodaeth yn gydlynus. Mae cyfarfodydd rheolaidd 

o’r fath hefyd wedi caniatáu i’r ddeialog ynghylch y cynllun gweithredu symud ymlaen yn 

raddol yn ystod y cyfnod heriol hwn. Caiff ei gydnabod fod yr angen am gyfarfodydd 

rheolaidd o’r fath yn annhebygol o barhau yn yr hirdymor.     

 

 


