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dystiolaeth: potensial 

cymdeithas sifil  
 
 
YNGLŶN AG CGGC  
 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol ar 
gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. Ein gweledigaeth yw am ddyfodol lle mae’r 
trydydd sector a gwirfoddoli’n ffynnu ledled Cymru, gan wella lles pawb. Ein 
cenhadaeth yw bod yn gatalydd ar gyfer newid cadarnhaol drwy gysylltu, galluogi a 
dylanwadu. 
 
Rydym yn falch o gael y cyfle i ymateb i alwad y ‘Law Family Commission on Civil 
Society’ am dystiolaeth ar botensial cymdeithas sifil. 
 

CWESTIYNAU AC YMATEBION 

Beth hoffech chi i’r ‘Law Family Commission on Civil Society’ ei gyflawni orau? 

O’ch safbwynt chi, a allwch chi roi enghreifftiau/argymhellion i ni o’r hyn a 
fyddai’n galluogi cymdeithas sifil i gyflawni ei photensial llawn? 

Rydym yn croesawu cylch gorchwyl y Comisiwn, sy’n canolbwyntio ar werth 

cymdeithas sifil, gan edrych y tu hwnt i werth economaidd gyda mwy o bwyslais ar 

gyfalaf cymdeithasol. Byddai’n ddefnyddiol rhoi hyn yng nghyd-destun symudiadau – 

neu efallai pa symudiadau fyddai’n well gennym – yn yr hyn rydym yn ei 

werthfawrogi fel cymdeithas. 

Yng Nghymru, mae llawer o fudiadau cymdeithas sifil o blaid uchelgais ar y cyd sy’n 

canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy. Adlewyrchwyd hyn yn gynghrair eang o 

fudiadau cymdeithas sifil a ymgyrchodd yn galed am yr hyn a elwir bellach yn Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Bu mudiadau cymdeithas sifil yn rhan o drafodaethau 

ynghylch y dyfodol rydym am ei weld drwy’r Cymru rydym ni ei Heisiau (Saesneg yn 
unig).  

Waeth a yw’n gysylltiedig â’r ddeddfwriaeth neu beidio, mae llawer o bobl ar draws 

cymdeithas sifil yn cefnogi’r egwyddor datblygu cynaliadwy a gweithio ar y cyd tuag at 

wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol, nawr ac ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol. Os ydyn ni’n mynd i gyflawni’r symudiad hwnnw i gymdeithas, 
mae gan gymdeithas sifil rôl enfawr i’w chwarae.     

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/01/wfg-essentials-guide-cy.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/01/wfg-essentials-guide-cy.pdf
https://cynnalcymru.com/the-wales-we-want-national-conversation/
https://cynnalcymru.com/the-wales-we-want-national-conversation/


Byddem yn croesawu ffocws ar yr hirdymor. Yn hanesyddol, mae gennym 

enghreifftiau di-ri i ddangos sut mae’r sector yn cyfrannu’n sylfaenol at ein cymdeithas. 

Gellir dysgu llawer o’r flwyddyn ddiwethaf a’r ffordd y gwnaeth cymdeithas sifil ymateb 

i’r pandemig – o lawr gwlad i elusennau cenedlaethol a wnaeth addasu’n gyflym.   

Bydd gan gymdeithas sifil lawer i’w chyfrannu at y dyfodol hefyd. Mae’n hanfodol bod 

cymdeithas sifil yn gallu mynd ati’n weithredol i lunio’r gymdeithas rydyn ni am ei 

gweld. CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng 

Nghymru. Fel mudiadau a arweinir gan werth, dylai mudiadau gwirfoddol fod yn rhan 

o’r penderfyniadau ar sut rydyn ni’n llunio’r gymdeithas rydyn ni ei heisiau yn y 

dyfodol.  

Mae’r pandemig wedi ein gorfodi i arbrofi gyda ffyrdd newydd o wneud pethau ac wedi 

gwneud i lawer ohonom fyfyrio ar yr hyn sy’n wirioneddol o bwys. Hoffem weld y 

Comisiwn yn edrych ar yr hyn sydd angen digwydd i sicrhau bod mudiadau gwirfoddol 
yn chwarae rôl weithredol yn y gwaith o lunio a chyflawni dyfodol gwell i gymdeithas.  

Nod prosiect rhagolwg cymunedol Dyfodol Gwell Cymru yw rhoi’r offer ymarferol i 

gynorthwyo mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i ddychmygu a llunio’r dyfodol y maen 
nhw am ei weld.  

Gan edrych i’r hirdymor, gallwn hefyd baratoi nawr ar gyfer y gwahanol ffyrdd y gall 

gymdeithas sifil gyfrannu at lesiant pobl yn y dyfodol. Byddem yn croesawu camau 

gan y Comisiwn i ystyried beth fyddai’r heriau allweddol tebygol i gymdeithas a sut gall 
cymdeithas sifil ddarparu datrysiadau cadarnhaol.  

Bydd heriau disyfyd, tymor canolig a mwy hirdymor o ganlyniad uniongyrchol i’r 

pandemig (ychydig o ddadansoddiad gan yr Ysgol Dyfodol Rhyngwladol (Saesneg yn 

unig)). Sut gallai cymdeithas sifil fynd i’r afael â rhai o’r rhain. Mae gwirfoddolwyr a 

mudiadau gwirfoddol wedi chwarae rolau pwysig mewn cefnogi iechyd, gofal 

cymdeithasol a llesiant ehangach pobl drwy’r pandemig (Bydd CGGC yn cyhoeddi cyfres 

o dystiolaeth berthnasol cyn hir, ym mis Mehefin). Mae’r dystiolaeth hon yn amrywio o 

helpu cymdogion – gydag amrywiaeth o fuddion llesiant – i wirfoddoli cymorth drwy’r 

GIG a mudiadau iechyd a gofal cymdeithasol mwy o faint yn cyflawni gwasanaethau 

allweddol. Beth allwn ni ei ddysgu o hyn er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol yn 

yr hirdymor?  

Mae heriau ar y gorwel sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r pandemig, gan gynnwys 

diweithdra ac yn benodol, diweithdra ymhlith ieuenctid. Sut gall cymdeithas sifil 

ddarparu datrysiadau i hyn, gan gyflwyno cyn lleied â phosibl o effeithiau negyddol i 

bobl. Sut gallai gwirfoddoli barhau i ddarparu diben a chynorthwyo pobl i dyfu? Sut gall 

mudiadau cymdeithas sifil helpu i baratoi pobl ar gyfer mathau gwahanol o gyflogaeth? 

Er enghraifft, mae CGGC yn gweithio gyda phobl eraill ar gyflogadwyedd a Gwasanaeth 

Natur Cenedlaethol.  

Gwyddom fod gwahanol heriau a chyfleoedd o’n blaenau a allai fod wedi dod i’r golwg 

yn gyflymach gan y pandemig ond sy’n deillio o sbardunau mwy hirdymor. Er enghraifft, 

y newid yn yr hinsawdd, digidol ac anghydraddoldeb. Sut mae angen i gymdeithas sifil 

ymateb a sut gallwn ni lunio datrysiadau? A allai fod mwy o lawer o angen am y buddion 

https://wcva.cymru/cy/projects/dyfodol-gwell-cymru-prosiect-rhagolwg-cymunedol/
https://soif.org.uk/app/uploads/2021/02/SOIF-The-Long-Pandemic.pdf
https://soif.org.uk/app/uploads/2021/02/SOIF-The-Long-Pandemic.pdf
https://wcva.cymru/cy/cylch-newydd-o-cynhwysiant-gweithredol-nawr-ar-agor/
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llesiant sy’n deillio o wirfoddoli – cysylltiad cymdeithasol a chynhwysiant, twf personol, 

ymdeimlad o ddiben a theimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi –mewn dyfodol lle 
mae’r byd gwaith yn edrych yn wahanol iawn?  

Byddai’r CGGC yn croesawu camau gan y Comisiwn i ystyried pa fathau o gydberthnasau 

sydd eu hangen i wireddu potensial llawn cymdeithas sifil. Pa fath o gydberthnasau 

sydd eu hangen ar draws cymdeithas sifil a rhwng cymdeithas sifil a’r llywodraeth, 

busnes a dinasyddion. 

Un o’r pethau rydyn ni wedi’i weld yn ystod y pandemig yw faint yn fwy y gellir ei 

gyflawni ar gyfer llesiant pobl pan rydyn ni’n gweithio’n fwy effeithiol ar draws ffiniau 

mudiadau – gan gydweithio i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n hadnoddau cyfunol. Pa 

newidiadau ehangach sydd eu hangen yn ein systemau i annog y cydberthnasau hynny y 

tu hwnt i’r pandemig? Gallwn hefyd ddysgu o enghreifftiau pam y gwnaeth rhai 

cydberthnasau a oedd yn bodoli eisoes alluogi’r cydweithio hwnnw a pham y gwnaeth 
eraill ei rwystro.   

Yng Nghymru, mae nifer o raglenni’n edrych nawr ar sut gallwn ni adeiladu ar y dysgu 

hwnnw er mwyn cefnogi cydberthnasau gwell yn yr hirdymor. Hwn oedd un o’r prif 

argymhellion yn adroddiad Adfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Yn ogystal â 

chydberthnasau rhwng gwahanol fudiadau a sectorau, rydyn ni eisiau edrych ar y 

cydberthnasau rhwng cyrff cenedlaethol a gweithrediadau lleol sy’n seiliedig ar leoedd.  

Yn olaf, byddem yn croesawu mewnwelediadau gan y Comisiwn ar beth mae hyn yn ei 

olygu i bobl sy’n rhedeg mudiadau cymdeithas sifil. Pa fath o bethau allai fod angen i 

bobl sy’n rhedeg mudiadau gwirfoddol feddwl amdanynt, neu eu haddasu, o ran 

llywodraethu, arweinyddiaeth, sicrhau a defnyddio adnoddau mewn modd cynaliadwy, 

denu gwirfoddolwyr, cefnogi llesiant staff. Os bydd pobl yn gallu dod ynghyd yn 

wirfoddol a gwneud gwahaniaeth o ran y materion sydd o bwys iddynt yn y dyfodol – pa 

seilwaith a chymorth sydd eu hangen yn eu lle i’w galluogi i wneud hynny?  

 

Beth allwch chi ei ddweud wrthym am y gwahanol ffyrdd y mae eich mudiad neu 

gymdeithas sifil yn ‘ychwanegu gwerth’ yn fwy cyffredinol? Ydych chi’n credu bod 

gwerth yn cael ei ddeall yn iawn gan y cyhoedd a chan llunwyr polisi? Os nad 

ydych, pam?  

Nid oes amheuaeth fod cymdeithas sifil yng Nghymru yn ychwanegu gwerth aruthrol. 

Dengys ein Porth Data'r Sector Gwirfoddol fod: 

• Mwy na 48,500 o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru, a mwy na 6,500 o’r rhain yn 

elusennau. 

• Cymru sydd â’r ganran uchaf o ficroelusennau yn y DU (53%). Mae 33% arall yn 

elusennau bach. 

• Mae gwirfoddolwyr yng Nghymru yn cyfrannu cyfanswm o 145 miliwn o oriau 

bob blwyddyn. Gwerth bras hyn yw £1.7 biliwn – a amcangyfrifir i fod yn 

oddeutu 31% o gyfanswm cynnyrch domestig gros (GDP) Cymru. 

https://wcva.cymru/cy/dylanwadu/cael-mynediad-at-y-cynulliad/
https://wcva.cymru/cy/y-sector-gwirfoddol-yng-nghymru/


• Yn ystod y pandemig, gwnaeth mwy nag 18,000 o wirfoddolwyr gofrestru ar 

wefan Gwirfoddoli Cymru, Volunteering-Wales.net, a gwnaeth miloedd o rai 

eraill wirfoddoli mewn ffyrdd eraill, naill ai’n anffurfiol neu drwy fudiadau eraill. 

Awgryma gwaith ymchwil rhagarweiniol y byddai oddeutu 30% o’r bobl hyn yn 

ystyried cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol. 

 

Mae’r gwerth y mae’r gweithredu gwirfoddoli hwn yn ei gyflwyno yn cael ei gefnogi gan 

ofynion Cynllun y Trydydd Sector, sef cyfrifoldeb statudol sy’n amlinellu sut mae 

Llywodraeth Cymru ‘yn bwriadu hybu, wrth gyflawni eu swyddogaethau, fuddiannau 

mudiadau gwirfoddol perthnasol’. Mae hyn wedi arwain at ddatblygiad seilwaith 

trydydd sector cryf, yn genedlaethol ac yn lleol, sy’n cynnwys CGGC ar lefel genedlaethol 

a 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol ar lefel leol. Gyda’i gilydd, y bartneriaeth hon yw 

Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae’r seilwaith hwn yn cefnogi mentrau llywodraethol a 

fyddai’n elwa ar wirfoddoli a arweinir yn lleol, cymorth gan y sector gwirfoddol a 

datblygiad cymunedol.  

Dros gyfnod y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi canmol y sector gwirfoddol a 

gwirfoddolwyr fynych am eu gwaith ar hyd a lled Cymru. Credwn felly bod gwerth y 

sector yn cael ei ddeall yn dda ar lefel genedlaethol, ond mae rhwystrau sy’n ei atal rhag 

cyrraedd ei botensial llawn – trafodir rhai o’r rhain isod. 

 

Beth yw eich profiad o’r rhyngweithiad rhwng y llywodraeth (ar bob lefel – 

cenedlaethol a lleol) a chymdeithas sifil? A allwch chi ddweud wrthym am 

enghreifftiau da neu wael iawn y dylai’r Comisiwn fyfyrio arnynt? Beth yw’r 

pethau mwyaf defnyddiol neu lesteiriol mewn cydberthynas gydweithredol 

rhwng cymdeithas sifil a’r llywodraeth?  

Mae gan CGGC, corff cenedlaethol, cydberthynas cadarnhaol â Llywodraeth Cymru ar y 

cyfan, diolch i Gynllun y Trydydd Sector, sy’n rhoi gofyniad ar bob Gweinidog i gwrdd 

â’r sector ddwywaith y flwyddyn.  

Fodd bynnag, gall rhyngweithiau grwpiau lleol â’r llywodraeth fod yn fwy cymysg. Un 

o’r prif rwystrau sy’n atal lleisiau’r grwpiau hyn rhag cael eu clywed yn effeithiol gan 

benderfynwyr yw capasiti. Mae cyrff cyhoeddus yn gofyn yn aml i Gynghorau 

Gwirfoddol Sirol roi safbwynt y trydydd sector ar bartneriaethau’r sector cyhoeddus 

neu i frocera cyfraniad priodol gan y trydydd sector. Er mwyn dangos y galw: yn ystod 

2017-18, gwnaeth Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot hwyluso 

cyfraniad y sector mewn 74 o grwpiau cynllunio strategol/gweithgorau a gwnaeth ei 

Gyfarwyddwr eistedd ar fwy na 50 o gyrff allanol strategol allweddol. Gwnaeth Cymorth 

Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) gymryd rhan mewn oddeutu 60+ o fyrddau / 

fforymau / partneriaethau / paneli a chafodd Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg 

(GVS) ei gynrychioli ar bron 60 o bartneriaethau strategol a gweithgorau ar y 

cyd. Roedd hyn i gyd, wrth gwrs, cyn COVID. Er nad oes gennym ffigurau y gallwn ni eu 



cymharu’n uniongyrchol o gyfnod y pandemig, mae’r sector yn bendant wedi gorfod 

gweithio’n galetach nag erioed. 

Er mwyn cael cydberthynas gryfach rhwng y sector ac awdurdodau llywodraethol, mae 

hefyd yn hanfodol bod mudiadau’r sector yn cael cyllid diogel a chynaliadwy – rydym 

wedi ymhelaethu ar hyn yn yr ateb i C5. 

Fel arfer, yr awdurdodau lleol â’r cydberthnasau cryfaf â mudiadau lleol yn y sector 

gwirfoddol yw’r rheini â’r trefniadau compact mwyaf effeithiol. Dull gweithredu 

trosfwaol o ymgysylltu â’r mudiadau gwirfoddol a chymunedol ar lefel leol yw compact. 

Mae gweithio mewn partneriaeth gydgynhyrchiol go iawn hefyd yn allweddol i alluogi 

cydberthynas gydweithredol rhwng cymdeithas sifil a’r llywodraeth. Mae hyn yn 

sicrhau bod yr holl bartneriaid yn gyfartal ac yn rhoi mwy o ymdeimlad o 

berchenogaeth i’r gymuned ynghylch y gwasanaethau y maen nhw’n eu derbyn. 

Yn ei adroddiad yn 2017 ar Y Modd y mae Awdurdodau Lleol yn Ariannu 

Gwasanaethau’r Trydydd Sector, cynigiodd Swyddfa Archwilio Cymru y dylai 

awdurdodau lleol gael rhestr wirio i’w helpu i gael eglurder ar eu cydberthnasau 

strategol â’r trydydd sector, a oedd y modelau cyllido’n briodol a sut oeddent yn dangos 

effaith eu gwaith gyda’r sector. Roeddem yn credu bod hwn yn offeryn defnyddiol iawn, 
ond nid ydym yn gwybod faint o awdurdodau lleol, os o gwbl, sy’n ei ddefnyddio. 

Byddem hefyd yn argymell bod holl bartneriaid y llywodraeth leol yn cofrestru ar gyfer 

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru, fel y 

cymeradwyir gan Lywodraeth Cymru. 

 

Pa rôl gall, neu dylai, cymdeithas sifil ei chwarae o ran gwireddu uchelgais y 

llywodraeth i ‘godi gwastad’ y wlad? Pa fuddsoddiad neu gymorth sydd ei angen 
ar gymdeithas sifil i wneud hyn yn effeithiol? 

Mae cwestiynau yng Nghymru ynghylch rhai o’r cronfeydd cymunedol a gyhoeddwyd yn 

ddiweddar gan Lywodraeth y DU, yn enwedig ynghylch sut y penderfynwyd ar feysydd 

blaenoriaethol, a hefyd a yw’r cronfeydd hyn yn gwrthdaro â’r cytundeb datganoli, gan 

ystyried y gallai Llywodraeth y DU ddyfarnu cyllid i brosiectau sy’n gweithredu mewn 
meysydd gwaith datganoledig heb ymgysylltu â Llywodraeth Cymru. 

Gan edrych heibio i’r cwestiynau hyn, yr hyn y mae ei angen fwyaf ar y sector 

gwirfoddol i sicrhau buddion hirdymor i’r bobl a’r cymunedau y mae’n ei wasanaethu 

yw cyllid hirdymor, cynaliadwy. Mae CGGC a’r sector wedi bod yn trafod â Llywodraeth 

Cymru gan amlygu’r problemau a achosir gan gylchredau cyllido un flynedd - yn fyr, 

mae cyllid anniogel yn golygu bod gwasanaethau’n wynebu dyfodol ansicr yn gyson, gan 

arwain defnyddwyr gwasanaethau i fod yn ansicr ynghylch a fydd y gwasanaethau y 

maen nhw’n dibynnu arnynt ar gael o un wythnos i’r llall. Mae’r broblem hon hefyd yn 

arwain at ddiffyg sicrwydd i staff, gyda chontractau tymor byr i’w gweld amlycaf, sy’n 

aml yn ei gwneud hi’n anodd i fudiadau gyflogi neu gadw gweithiwr. Mae cyllid diogel 

yn arwain at wasanaethau diogel, a’r buddsoddiad hwn yw’r peth sydd ei angen mwyaf 

ar gymdeithas sifil i gyflawni ei gwaith yn effeithiol. 

https://www.audit.wales/cy/publication/y-modd-y-mae-awdurdodau-lleol-yn-ariannu-gwasanaethaur-trydydd-sector
https://www.audit.wales/cy/publication/y-modd-y-mae-awdurdodau-lleol-yn-ariannu-gwasanaethaur-trydydd-sector
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/972/Guidance_notes_for_National_Principles_for_Public_Engagement.pdf


Mae mynd i’r afael â hyn wedi’i gytuno fel blaenoriaeth ar gyfer gwaith is-bwyllgor 

Cyllid a Chydymffurfio Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru yn y 
tymor llywodraethol i ddod. 

 

Beth yw eich profiad o’r rhyngweithio rhwng busnesau a chymdeithas sifil? A 

allwch chi ddweud wrthym am enghreifftiau da neu wael iawn y dylai’r Comisiwn 

fyfyrio arnynt? Beth yw’r pethau mwyaf defnyddiol neu lesteiriol mewn 

cydberthynas gydweithredol rhwng cymdeithas sifil a’r sector preifat?   

Mae’n bosibl mai arferion caffael yw’r pethau y gall helpu neu lesteirio cydberthynas 

gydweithredol rhwng cymdeithas sifil a’r sector preifat fwyaf. Mae angen i gyrff 

cyhoeddus wneud eu harferion caffael yn addas fel nad ydynt yn rhwystro busnesau 

lleol, llai o faint rhag tendro. Nid yw busnesau cymdeithasol yn edrych am driniaeth 

arbennig gan y sector preifat. Y cwbl y maen nhw eu heisiau yw cydnabyddiaeth o’r 

gwerth y maen nhw’n eu hychwanegu. 

 

Sut gall cymdeithas sifil ddefnyddio amser gwirfoddolwyr mor effeithiol â phosibl 

a pha gymorth sydd ei angen i wneud hynny? Os ydych chi’n gweithio gyda 

gwirfoddolwyr ar hyn o bryd, a fydd y ffordd rydych yn gweithio gyda 

gwirfoddolwyr yn newid yn ystod y 2020au? 

Gall cymdeithas sifil ddefnyddio amser gwirfoddolwyr yn fwy effeithiol mewn nifer o 
ffyrdd, gan gynnwys: 

• Cynllunio gwell ymlaen llaw ar gyfer sut gall gwirfoddolwyr fod yn rhan o 
ymateb brys yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys gwirfoddolwyr newydd, digymell 
sydd eisiau helpu a hefyd mudiadau sy’n cynrychioli seilwaith cyflawn o 
wirfoddolwyr gwbl hyfforddedig gydag arbenigeddau arbenigol. 

• Systemau o brosesau recriwtio a hyfforddi ar y cyd er mwyn galluogi 
gwirfoddolwyr i symud yn haws rhwng mudiadau, naill ai i gael mwy o brofiadau 
neu mewn ymateb i angen lleol. 

• Seilwaith lleol da a fydd yn sylfaen i wirfoddoli ac yn galluogi arferion da a 
chysylltedd rhwng gwahanol fudiadau a sectorau. 

• Dealltwriaeth well yn genedlaethol o ehangder gwirfoddoli o ran, e.e. y cyd-
destun diwylliannol (anffurfiol/ffurfiol), cwmpas y gweithgarwch a’r rhesymau 
dros wirfoddoli. 

• Rhai dulliau cytunedig cenedlaethol o werthuso – a beth sy’n dangos ‘gwerth’ 
gwirfoddoli.  

• Buddsoddi mewn arweinyddiaeth wirfoddoli. 
• Gwella gwefan Gwirfoddoli Cymru er mwyn galluogi gwirfoddolwyr i gael eu 

recriwtio, eu rheoli a’u monitro/adrodd ar gyfer amrywiaeth eang o fudiadau a 
chyd-destunau. 

• Dull cymesur o reoli risg, sy’n lleihau biwrocratiaeth ddiangen. 
• Trefniadau cyllido mwy hirdymor. 

 



Os ydych chi’n fudiad cymdeithas sifil, beth yw’r prif gyfyngiadau ar eich 

‘cynhyrchiant’ ar hyn o bryd? Pe na bai cyllid yn broblem, beth fyddech chi’n 
buddsoddi ynddo i’ch helpu chi i gael cymaint â phosibl o effaith? 

Er nad ydym wedi tueddu i ddefnyddio iaith gynhyrchiant, un o’r prif gyfyngiadau y mae 

CGGC yn ei brofi, a’r un y mae ein haelodau yn ei amlygu, yw natur tymor byr cylchredau 

cyllido, fel y trafodir yn C5. Mae hyn yn cyfyngu ar gynlluniau a buddsoddiadau ar gyfer 

yr hirdymor. Mae’r amser a’r adnoddau wedi’u canolbwyntio ar ddiwallu anghenion 
tymor byr, ac mae’n llawer anoddach i gyflawni nodau mwy hirdymor. 

Mae cydweithio â mudiadau eraill yn caniatáu i ni wneud mwy o wahaniaeth gyda’n 

hadnoddau cyfunol. Pan fydd cydberthnasau neu systemau’n gwneud hyn yn anoddach, 

mae hyn yn cyfyngu ar ein heffaith. Mae’r pandemig wedi helpu i ddatgelu’r hyn sy’n 

cefnogi neu’n cyfyngu ar y cydweithio hwnnw. Gall hyn amrywio o ddiwylliant 

mudiadau, dulliau gweithredu cyllidwyr i ddulliau caffael a chomisiynu. 

 

A allwch chi ein cyfeirio at ddata, gwaith ymchwil neu fewnwelediadau o waith 

blaenorol neu gan wledydd eraill a fydd yn ein helpu ni i gael gwell dealltwriaeth 

o raddfa’r heriau sy’n wynebu cymdeithas sifil neu ddatblygu datrysiadau posibl?  

Mae Porth Data'r Trydydd Sector CGGC yn cynnwys data ar fudiadau’r sector gwirfoddol 

yng Nghymru, eu gweithgarwch, demograffeg wirfoddoli, cyllid elusennol a mwy. 

Rydym hefyd yn argymell adroddiadau CGGC ar dueddiadau'r dyfodol a senarios y 
dyfodol ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. 

 

David Cook 
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https://wcva.cymru/cy/y-sector-gwirfoddol-yng-nghymru/
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/01/Llunio-Eich-Dyfodol-Tueddiadau.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/01/Llunio-Eich-Dyfodol-Senarios.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/01/Llunio-Eich-Dyfodol-Senarios.pdf

