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Diben y papur hwn

Ym mis Tachwedd 2018, galwodd CGGC drafodaeth gyda chynrychiolwyr o'r 
trydydd sector, cyllidwyr, Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, academyddion a 
sefydliadau elusennol i archwilio cyflwr incwm y trydydd sector yng Nghymru. 
Canolbwyntiodd y drafodaeth ar yr heriau mae'r sector yn eu hwynebu wrth 
ddod o hyd i gyllid.
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Yn 2019, lansiwyd yr adroddiad cysylltiedig, 
Cyllid Cynaliadwy ar gyfer y Trydydd Sector, 
a oedd yn cynnwys cynllun gweithredu ar 
gyfer sut y gallai CGGC, ei bartneriaid a 
chyrff a sefydliadau eraill fynd i'r afael â'r 
materion a'r rhwystrau mae mudiadau 
gwirfoddol yn eu cael yn anodd ar eu taith i 
ddod yn gynaliadwy.  
 

Nawr, yn 2021 a thros 12 mis ar ôl i 
bandemig Covid-19 a'r cyfyngiadau 
cysylltiedig daro rydym wedi ailedrych ar yr 
adroddiad a'r cynllun gweithredu i weld: 
 
•    pa gynnydd sydd wedi'i wneud ers 2019 
 
•    beth sydd wedi newid (er gwell neu er 

gwaeth) o ran y materion a'r rhwystrau a 
nodwyd 

CYLLID CYNALIADWY AR GYFER Y TRYDYDD SECTOR



Cefndir

Amlygodd ein hadroddiad yn 2019 y 
gostyngiad mewn cyllid a chontractau gan 
Lywodraeth Cymru rhwng 2010/11 a 2016/17 
(sy'n cynrychioli 55% o incwm sector 
gwirfoddol Cymru yn 2010/11 i lawr i 46% yn 
2016/17).  
 
Roedd deng mlynedd o galedi a'r toriadau 

cysylltiedig yn y sector cyhoeddus, mwy o alw am 

wasanaethau, Brexit, ac ansicrwydd ynghylch y 

cynlluniau i ddisodli Cronfeydd Strwythurol yr UE (y 

mae Cymru'n dderbynnydd net ohonynt) eisoes wedi 

peri achosion difrifol o bryder i fudiadau gwirfoddol 

yng Nghymru a'u hyder i gynnal eu sefydliad yn 

ariannol. 
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CYLLID CYNALIADWY AR GYFER Y TRYDYDD SECTOR

I ddechrau, roeddem yn bwriadu ailedrych ar 
y Cynllun Gweithredu a rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf yn 2020. Fodd bynnag, fe 
wnaeth dyfodiad pandemig Covid 19 a'r 
cyfyngiadau cysylltiedig ar gymdeithas dorri 
ar draws ein cynlluniau ac roedd angen 
ailystyried y rhwystrau gwreiddiol unwaith y 
byddai effaith y pandemig a'r cyfyngiadau yn 
fwy amlwg.  
 
Mae CGGC yn amcangyfrif bod pandemig 
Covid-19 wedi arwain at golled o £620m 
mewn incwm i'r sector gwirfoddol yng 
Nghymru. Ledled y DU, amcangyfrifir y bydd 
sefydliadau'n colli/wedi colli 24% o'u 
hincwm rhagamcanol am y flwyddyn, ond 
gwyddom fod hyn yn golygu colledion llawer 
mwy difrifol i rai sefydliadau.  
 
Yn eironig, sefydliadau â ffrydiau incwm mwy 
amrywiol sydd wedi dioddef fwyaf yn ystod y 
pandemig. Yn eu hymchwiliad i 'Effaith Covid 
19 ar y sector gwirfoddol' derbyniodd 
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau Senedd Cymru dystiolaeth yn 
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Roedd yr adroddiad yn cydnabod y materion mewnol ac allanol (gan gynnwys 
Brexit) yr adroddodd mudiadau gwirfoddol eu bod yn eu profi, a oedd yn 
gweithredu fel rhwystrau i gynaliadwyedd ariannol. Yna, rhestrodd y Cynllun 
Gweithredu Ariannu Cynaliadwy ar ddiwedd yr adroddiad gamau gweithredu a 
nodwyd i helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau hyn. 

https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf


Mae ymchwil a gomisiynwyd gan Clore 
Social Leadership wedi canfod mai'r 'angen i 
arallgyfeirio ein cyllid' yw'r her fwyaf 
perthnasol mae sefydliadau'n ei hwynebu ar 
hyn o bryd; "Bydd angen i bob sefydliad 
trydydd sector ar ôl Covid [...] ddod o hyd i 
ffyrdd eraill o gynhyrchu incwm"2. Bydd yr 
adroddiad hwn yn archwilio'r rhwystrau 
mewnol ac allanol i gynaliadwyedd ariannol 
sy'n wynebu sefydliadau gwirfoddol yng 
Nghymru ar hyn o bryd. Yn hydref 2021, 
byddwn yn cyhoeddi adroddiad dilynol, yn 
archwilio'r newidiadau cadarnhaol sydd 
wedi digwydd o fewn y sector ers 2019 ac yn 
amlygu'r cyfleoedd i gynhyrchu incwm 
cynaliadwy.   

dyfynnu colli incwm ar draws llawer o 
ffrydiau incwm; manwerthu (siopau 
elusennol), digwyddiadau herio a chyfranogi 
torfol, gweithgarwch codi arian wyneb yn 
wyneb, incwm etifeddol* a chodi tâl am 
wasanaethau (e.e. ffioedd presenoldeb a 
mynediad, hyfforddiant, llogi ystafelloedd).  
 
Yn gyffredinol, mae sefydliadau â chyfrannau 
uwch o gyllid grant a chontractau wedi 
gwneud yn well, gan fod rhai cyllidwyr wedi 
blaenoriaethu eu grantiau presennol am 
gymorth ychwanegol ac anogwyd cyrff y 
sector cyhoeddus i anrhydeddu'r trefniadau 
ariannu presennol a chaniatáu hyblygrwydd 
wrth ddarparu ac adrodd gan y sefydliadau 
maen nhw’n eu cefnogi'n ariannol. Fodd 
bynnag, mae cydweithwyr ar draws Cymorth 
Trydydd Sector Cymru yn adrodd am bryder 
gan sefydliadau ynghylch sut olwg fydd ar y 
darlun ariannu yn 2021-22 a thu hwnt wrth i 
sgil-effeithiau cyllidebol y cyllid ymateb a 
ddarparwyd yn 2020-21 gael eu teimlo gan 
rai cyllidwyr a chyrff statudol. Mae hyn yn 
bryder cyffredin gan gyllidwyr eu hunain. 
Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn disgwyl 
fod "blwyddyn anodd o'n blaenau"1.  

* Mae'r Monitor Meincnodi Elusennau 
Covid 19 yn nodi bod incwm etifeddol yn 
dal yno, ond bydd oedi i'r gwasanaeth 
profiant yn effeithio ar pryd y bydd 
elusennau'n derbyn incwm etifeddol.3
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1 Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru Effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol (Senedd 
Cymru, 2021), Tudalen 36 

2 Ymchwil rhaglen Clore Social Leadership i Gymru (Eva Trier Consulting a Penbryn Consulting, 2021) 
3 Monitor Meincnodau Elusennol Covid-19 (Meincnodau Elusennol, 2021), Tudalen 36
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https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://mcusercontent.com/c52d6e92975e6637565d656fb/files/4e2352e9-e2e5-4fd2-8939-273a14e55d3c/Charity_Benchmarks_Covid_19_Impact_Monitor.pdf


Rhwystrau mewnol  

(diweddarwyd)

AMSER MEDDWL 
 
Yn 2019 fe wnaethom dynnu sylw at y diffyg 
capasiti o ran staff ac amser fel rhwystr 
mewnol allweddol sy'n atal sefydliadau rhag 
gallu gweithio ar gynhyrchu incwm. Mewn 
llawer o achosion, bydd pandemig Covid-19 
wedi gwaethygu hyn.  
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a fyddai fel arall yn eu galluogi i barhau â 
gweithgareddau o bell yn ystod y 
cyfyngiadau symud. Nododd y Gymdeithas 
Manwerthu Elusennau fod gwarchod eu 
hunain a cholli hyder wedi effeithio ar 
alluoedd elusennau i ailagor eu siopau, a 
byddai’n effeithio ar eu galluoedd pan fydd 
cyfyngiadau'n codi gan nad yw 
gwirfoddolwyr yn dychwelyd i'w rolau 
blaenorol5.  
 
Wrth i'r pandemig fynd yn ei flaen a'r 
tebygolrwydd o ail don gynyddu, daeth 
newidiadau i staffio elusennau yn fwy 
parhaol. Amcangyfrifodd economeg Pro-
Bono fod dros 25,000 o swyddi wedi'u colli yn 
y sector gwirfoddol ledled y DU erbyn mis 
Awst 20206.     
 
Bydd hyn i gyd wedi cynyddu'r galw o ran 
amser ar uwch arweinwyr (boed hynny'n 
staff elusennau mwy neu'n fyrddau 
gwirfoddol o grwpiau anghorfforedig), gan 
leihau ymhellach yr amser a'r gallu 
ymennydd sydd ganddynt i gymryd cam yn 
ôl, edrych ar y darlun mawr a gwneud 
cynlluniau strategol tuag at gynaliadwyedd 
eu sefydliad neu i'w gefnogi.  

Mae sefydliadau sy'n gweithio mewn 
meysydd gan gynnwys trais domestig, iechyd 
meddwl, cyngor ar ddyledion a thlodi bwyd 
wedi gweld y galw ar eu gwasanaethau yn 
codi i’r entrychion tra bod pob elusen wedi 
gorfod treulio amser ac adnoddau ariannol 
ar addasu eu gwasanaethau i ddarpariaeth 
ar-lein gymaint â phosibl. Mae'r cynllun 
ffyrlo wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth gan 
elusennau, ond yn anecdotaidd mae'n aml 
wedi canolbwyntio ar staff sydd fel arfer yn 
gysylltiedig â chynhyrchu incwm a 
swyddogaethau cefn swyddfa eraill gan fod 
angen staff rheng flaen i gynnal 
gwasanaethau.  
 
Mae amser gwirfoddolwyr hefyd wedi lleihau 
mewn rhai achosion. Dywed NCVO fod 35% 
o'r rhai a gymerodd ran yn eu prosiect 
monitro parhaus wedi gweld eu niferoedd 
gwirfoddolwyr yn gostwng ers mis Mawrth 
20204 DS: Dywedodd 20% o ymatebwyr fod 
eu niferoedd gwirfoddoli wedi cynyddu); mae 
llawer o fyrddau ymddiriedolwyr a 
phwyllgorau rheoli yng Nghymru yn hŷn ac 
yn fwy tebygol o fod yn gwarchod eu hunain 
a/neu fod ganddynt lai o lythrennedd digidol 
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4 Ymateb, adfer, ailosod: y sector gwirfoddol a COVID-19 (NCVO et al, 2021), Tudalen 9 
5 Sut mae cael digon o wirfoddolwyr i'n siopau elusennol nawr ein bod wedi ailagor? (Cymdeithas Manwerthu Elusennau, 

Anhysbys) 
6 Dod drwy’r storm: Traciwr Elusen Covid PBE (Pro Bono Economics, 2020), Tudalen 17 
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http://cpwop.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/NTU-Covid-voluntary-sector-report-Feb-2021_DIGITAL.pdf
https://www.charityretail.org.uk/guest-blog-charity-retail-consultancy/
https://www.probonoeconomics.com/news/press-release-collapse-in-charity-provision-looms-at-moment-of-greatest-need
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SGILIAU A GWYBODAETH 
 
Nodwyd yn flaenorol bod bylchau 
sgiliau mewn codi arian a meysydd 
cysylltiedig eraill o reoli elusennau 
(gan gynnwys cyllid, rheoli a 
marchnata) yn fater allweddol i 
fudiadau gwirfoddol yng Nghymru. 
Fodd bynnag, mae pandemig Covid-19 
wedi dod â sgiliau digidol a'r diffyg 
sgiliau, yn fater amlwg iawn.   
 
Mae rheoliadau aros gartref wedi golygu bod 
llawer o'r boblogaeth bellach yn gweithio ac 
yn defnyddio gwasanaethau o gartref. Mae 
hyn wedi ei gwneud yn ofynnol i fudiadau 
gwirfoddol ddatblygu neu weithredu ffyrdd 
digidol o weithio ar draws eu sefydliad yn 
gyflym, gan ganslo'r gwasanaethau hynny fel 
arall. Canfu sefydliadau yn 2020 fod angen 
iddynt gysylltu â chydweithwyr a defnyddio 
systemau o bell, darparu gwasanaethau ar-
lein a chynhyrchu incwm yn ddigidol.  
 
Canfu adroddiad Charity Digital Skills 20207 
mai sgiliau a gwybodaeth oedd yr ail rwystr 
mwyaf i “gael y gorau o’r maes digidol” (y tu 
ôl i gyllid); nododd 83% o ymatebwyr eu bod 
yn weddol neu'n wael wrth ddarparu 
gwasanaethau digidol, gyda 27% yn canslo 
gwasanaethau oherwydd nad oedd ganddynt 

y sgiliau a'r dechnoleg angenrheidiol. 
Dywedodd 78% o ymatebwyr hefyd fod 
ganddynt lefelau sgiliau gweddol neu wael 
ar gyfer codi arian digidol.  
 
 
Y pum rhwystr mewnol mwyaf i gael y gorau 
o ddigidol, 2020 (% ymatebwyr yr arolwg) 
 
Diffyg cyllid sy'n benodol i ddigidol 

50 
Nid oes gan ein staff sgiliau a chymhwysedd 
digidol craidd 

48 
Nid yw ein mudiad yn hyderus â digidol 

47 
Mae ein helusen yn wynebu heriau eraill a 
gaiff eu hystyried yn bwysicach na digidol 

39 
Mae angen newid ar ein diwylliant 

38 
 
Ffynhonnell: Adroddiad Sgiliau Digidol 
Elusen, 2020 wedi'i greu gyda Datawrapper 

7  Adroddiad Sgiliau Digidol Elusennol 2020 (Skills Platform, 2020)
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Bydd gwella sgiliau digidol o ran codi arian 
yn allweddol i sefydliadau allu denu rhoddwyr 
newydd a chynnal perthnasoedd presennol 
yn y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, yn enwedig 
tra bod cyfnodau clo a chyfyngiadau yn 
parhau i gyfyngu ar weithgareddau codi 
arian posibl. Fe wnaeth Charity Benchmarks 
ganfod yn ddiweddar, ar draws yr elusennau 
wnaeth gymryd rhan (sefydliadau 
cenedlaethol mawr yn y DU) “Ar gyfer rhoi'n 
rheolaidd, mae nifer a chanran y rhoddwyr 
sydd wedi’u recriwtio ar-lein wedi mwy na 
dyblu o gymharu â 2019 ac, am y tro cyntaf, 
wedi rhagori ar weithgarwch all-lein”8. 
 
Mae'r cyfnod hwn o weithio o bell wedi 
dangos i sefydliadau yr hyn y gellir ei 
gyflawni wrth weithio'n ddigidol. Mae CGGC 
ei hun wedi canfod bod cyflwyno 
digwyddiadau ar-lein wedi cynyddu nifer y 
bobl sy'n gallu eu cyrchu. Amlygodd 
Adroddiad Sgiliau Elusennol 2020 fod 66% o 
ymatebwyr yn cyflawni gwaith o bell a bod 
61% yn bwriadu cynnig mwy o wasanaethau 
ar-lein wrth symud ymlaen. Mae gwella 
sgiliau digidol staff, ymddiriedolwyr a 
gwirfoddolwyr, gan gynnwys sut i werthuso ei 
effaith, yn anghenraid i ganiatáu i 
sefydliadau wella a/neu esblygu sut maent 
yn gweithio, yr hyn maen nhw’n ei gynnig a 
sut maen nhw’n ei ariannu.  
 

DANGOS EFFAITH 
 
Roedd adroddiad 2019 yn cydnabod yr her 
mae mudiadau gwirfoddol yn ei hwynebu o 
ran y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i fesur 
effaith yn briodol. Mae mesur effaith yn 
allweddol i sawl agwedd ar gyllid cynaliadwy, 
gan gynnwys ei ddefnyddio i ddatblygu achos 
dros gefnogi gweithgareddau codi arian ac 
adrodd i gyllidwyr. Fodd bynnag, mae tystiolaeth 
anecdotaidd ac adborth yn awgrymu y gall hwn 
fod yn faes heriol, yn enwedig i sefydliadau 
bach nad oes ganddynt staff ymroddedig i 
gynnal gweithgareddau gwerthuso.  
 
Mae CGGC yn arwain y prosiect Effaith 
Ysbrydoledig ledled y DU yng Nghymru, gan 
gefnogi'r sector gwirfoddol i ddatblygu 
arferion effaith da drwy weminarau, 
digwyddiadau, a'r adnoddau am ddim sydd ar 
gael ar wefan Inspiring Impact tan fis Awst 
2021. Mae galw mawr wedi bod am y prosiect 
gyda dros 40% o'r holl gyfranogwyr wedi'u 
lleoli yng Nghymru ym mlwyddyn tri 
(2020/21), sy'n dangos lefel y diddordeb yn y 
maes gwaith hwn.  
 

8 Charity Benchmarks: Monitor Effaith Covid 19 (Charity Benchmarks, 2021), Tudalen 45

https://www.skillsplatform.org/uploads/charity_digital_skills_report_2020.pdf
https://www.skillsplatform.org/uploads/charity_digital_skills_report_2020.pdf
https://www.skillsplatform.org/uploads/charity_digital_skills_report_2020.pdf
https://mcusercontent.com/c52d6e92975e6637565d656fb/files/4e2352e9-e2e5-4fd2-8939-273a14e55d3c/Charity_Benchmarks_Covid_19_Impact_Monitor.pdf


10

CYLLID CYNALIADWY AR GYFER Y TRYDYDD SECTOR

Mantell Gwynedd sy'n arwain ar waith ar 
Werth Cymdeithasol Cymru, sy'n cynnwys 
pedwar maes effaith allweddol: 
Cymdeithasol, Amgylcheddol, Economaidd a 
Diwylliannol. Mae'n ddull mwy cyfannol o 
fesur effaith ehangach ymyriad, gan eich 
galluogi “... i fuddsoddi yn y meysydd lle 
byddwch yn cael yr elw mwyaf...”9. Mae'r 
Senedd wedi cynnwys argymhelliad ar 
ymchwilio i werth cymdeithasol ei 
buddsoddiad ei hun yn y sector gwirfoddol. 
Bydd yn ddiddorol gweld canlyniadau hyn ac 
os bydd y dull hwn yn hidlo drwy'r sectorau 
cyhoeddus a gwirfoddol ac yn cael effaith 
gadarnhaol ei hun ar brofiad sefydliadau.  
 
 

ADRODD I GYLLIDWYR 
 
Adroddwyd ers tro bod mudiadau 
gwirfoddol, yn enwedig rhai llai, yn gweld y 
gweithdrefnau adrodd i rai cyllidwyr yn 
afresymol oherwydd eu capasiti cyfyngedig.   
Ym misoedd cyntaf y pandemig, ymrwymodd 
llawer o gyllidwyr yng Nghymru i 
Ddatganiad Cyllidwyr Covid-19. Roedd y 
datganiad yn cydnabod y gallai rhwystrau 
ychwanegol i gael gafael ar gyllid fod yn 

drychinebus wrth i sefydliadau frwydro i 
gynnal gwasanaethau er gwaethaf 
ymyriadau enfawr i'w gweithgareddau 
cynhyrchu incwm. Mae'r datganiad yn 
ymrwymo cyllidwyr i gynyddu hyblygrwydd 
gyda gwariant, addasu gweithgareddau ac 
adrodd am derfynau amser. Cynlluniwyd 
cronfeydd brys newydd gyda rhwyddineb 
defnydd ar flaen meddyliau cyllidwyr.  
 
Cafodd prosesau drwy gydol y cylch grant eu 
cyflymu a'u haddasu ar draws cyrff ariannu i 
sicrhau bod cyllid yn cyrraedd mudiadau a 
chymunedau gwirfoddol yn gyflym. Bydd 
mudiadau gwirfoddol yn awr yn awyddus i 
weld a yw cyllidwyr yn gallu cynnal y 
prosesau symlach hyn, yn enwedig gofynion 
adrodd oedd yn feichus neu’n anghymesur 
o'r blaen, yn y tymor hir. Mae Cymdeithas y 
Sefydliadau Elusennol wedi canfod bod 80% 
o'r aelodau a arolygwyd yn bwriadu ymestyn 
yr hyblygrwydd a'r newidiadau a wnaethant 
yn ystod y pandemig i 2021 a thu hwnt, neu 
eu gwneud yn barhaol10.  

9 Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru Effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol (Senedd 
Cymru, 2021), Tudalen 41 

10 Ymateb i'r her: Ymatebion sefydliadau elusennol i Coronafeirws a'u rhagolwg ar gyfer y dyfodol (Cymdeithas Sefydliadau 
Elusennol, 2021), Tudalen 3 

https://funding.cymru/news/wales-funders-forum-join-the-covid-19-funders-statement
https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://www.acf.org.uk/downloads/publications/Rising_to_the_Challenge_-_ACF_Coronavirus_Report_FINAL.pdf
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Rhwystrau mewnol  

(newydd)

CRONFEYDD WRTH GEFN 
 
Wrth i lefelau codi arian ac incwm 
masnachu syrthio oddi ar ymyl y clogwyn yn 
chwarter cyntaf 2020-21, daeth lefelau'r 
cronfeydd wrth gefn yn y sector gwirfoddol 
yn bwnc trafod mawr.  

Mae'r rhwystrau canlynol wedi dod i'r amlwg 
yn ystod argyfwng Covid-19. 
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Adroddodd Almanac NCVO ar gyfer 2020 fod 
gan llai na chwarter yr elusennau unrhyw 
gronfeydd wrth gefn11. Nodwyd ffocws 
diweddar ar ariannu prosiectau fel rheswm 
pam nad yw llawer o elusennau, yn enwedig 
sefydliadau bach a micro-sefydliadau, wedi 
gallu cronni cronfeydd arian parod wrth 
gefn12. Ni fyddwn yn gweld effaith lawn y 
pandemig ar gronfeydd wrth gefn elusennau 
cofrestredig nes bod ffurflenni ar gyfer 2020-
21 (a 2021-22) yn cael eu ffeilio gyda'r 
Comisiwn Elusennau. 
 
Lle'r oedd gan sefydliadau gronfeydd wrth 
gefn, byddant wedi cael eu defnyddio i helpu 
i gynnal gwasanaethau a chadw sefydliadau 
i redeg; canfu rhifyn mis Chwefror 2021 o'r 
prosiect 'Ymateb, adfer, gorffwys: y sector 
gwirfoddol a Covid-19' fod 46% o'u 600 o 
ymatebwyr wedi defnyddio cronfeydd arian 
parod wrth gefn i ymdopi yn ystod y 
pandemig13. Bydd yn cymryd amser i ddeall 
faint o arian wrth gefn sydd wedi'i ddisbyddu 
yn ystod y pandemig, ac i'r cronfeydd wrth 
gefn hyn gael eu hadeiladu'n ôl i lefelau cyn 
pandemig. Gallai hyn olygu y bydd ehangiadau 
neu fuddsoddiadau a gynlluniwyd yn 
flaenorol, a allai fel arall fod wedi cyfrannu 
at gynaliadwyedd hirdymor sefydliad, wedi'u 
gohirio neu eu rhoi o’r neilltu.  

STRWYTHUR CYFREITHIOL 
 
Mae'r gallu i gael gafael ar gyllid, ac yn 
gyflym, wedi bod yn hanfodol i fudiadau 
gwirfoddol yng nghyfnod y pandemig wrth 
iddynt geisio diogelu eu gwasanaethau, eu 
cymunedau a'u timau staff a/neu 
wirfoddolwyr. Mae cyllid craidd neu 
anghyfyngedig bob amser ar frig y rhestr pan 
ofynnwn i fudiadau gwirfoddol beth sydd ei 
angen arnynt. Ariannwyd Cronfa Gwydnwch 
y Trydydd Sector (TSRF) gan Lywodraeth 
Cymru a'i darparu gan dîm Buddsoddi 
Cymdeithasol Cymru yn CGGC. Yn ei iteriad 
cyntaf, cynlluniwyd y TSRF i “gefnogi'r 
sefydliadau sector gwirfoddol hynny sydd 
angen cymorth ariannol i oroesi'r argyfwng 
presennol yn bennaf oherwydd gostyngiad 
digynsail yn eu hincwm codi arian a 
rhoddion”14. Ceisiodd ddarparu cyllid i 
sefydliadau i 'gadw'r drysau ar agor' mewn 
ffordd na fyddai incwm a enillir neu gyllid 
craidd anghyfyngedig wedi'i wneud fel arfer. 
Fodd bynnag, roedd cynnwys 25% o gyllid 
benthyciadau yn y cynllun yn golygu nad 
oedd sefydliadau anghorfforedig yn 
dderbynwyr addas.  

11 Almanac 2020 Cymdeithas Sifil y DU (NCVO, 2020) 
12 Gallai un rhan o ddeg o elusennau weithredu am ychydig ddyddiau'n unig os byddant yn cael eu gorfodi i ddibynnu ar 

gronfeydd wrth gefn (Cymdeithas Sifil, 2020)  
13 Rhagwelir y bydd effaith y pandemig yn 'anwastad ac anrhagweladwy' dros y flwyddyn i ddod, yn ôl ymchwil (Trydydd 

Sector, 2021)  
14 Cyllid coronafeirws: pa un ddylwn i wneud cais amdano? (CGGC, 2020) 

https://data.ncvo.org.uk/financials/assets-and-reserves/#reserves
https://www.civilsociety.co.uk/news/one-tenth-of-charities-could-operate-for-just-a-few-days-if-forced-to-rely-on-reserves-says-research.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/one-tenth-of-charities-could-operate-for-just-a-few-days-if-forced-to-rely-on-reserves-says-research.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/one-tenth-of-charities-could-operate-for-just-a-few-days-if-forced-to-rely-on-reserves-says-research.html
https://www.thirdsector.co.uk/impact-pandemic-projected-uneven-unpredictable-coming-year-research-finds/finance/article/1709921
https://wcva.cymru/views/coronavirus-funding-which-should-i-apply-for/
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Fe wnaeth Buddsoddiad Cymdeithasol 
Cymru bod nifer annisgwyl o sefydliadau nad 
oeddent yn gorfforedig ac felly nid oeddent 
yn darparu'r amddiffyniad a argymhellir rhag 
atebolrwydd i'w hymddiriedolwyr, gan eu 
gwneud yn anghymwys ar gyfer y cyllid. 
'Syndod' gan fod llawer o'r sefydliadau hyn 
yn cyflogi staff, rhent, neu eiddo eu hunain 
neu'n ymgymryd â gweithgareddau mwy 
peryglus (fel gweithgarwch corfforol a allai 
arwain at ddamweiniau neu weithio gyda 
phlant) a allai, heb yr atebolrwydd 
cyfyngedig a ddarperir drwy fod yn 
gorfforedig, arwain at ddal ymddiriedolwyr 
unigol yn atebol os bydd damweiniau ac ati.  
 
Mae cyllidwyr yn ystyried arfer da wrth bennu 
meini prawf cymhwysedd; mae derbyn 
sefydliadau corfforedig yn unig ar gyfer 
cyllid benthyciadau yn enghraifft berffaith o 
hyn. Felly, mae asesu effaith strwythur 
penodol ar allu sefydliad i ddenu cyllid neu 
grantiau a chynhyrchu incwm yn ymarfer 
hynod ddefnyddiol a llawn gwybodaeth; 
gellid dadlau ei fod yn un sy'n cael ei anghofio.  
 
Mae grwpiau heb eu cyfansoddi hefyd wedi 
ei chael hi'n anoddach cael gafael ar gyllid, 
gyda dim ond nifer fach o gyllidwyr yn gallu 
darparu cyllid i'r grwpiau ymateb cymunedol 
ar lawr gwlad sy'n gweithio'n aruthrol ledled 
Cymru.  

CYDRADDOLDEB, AMRYWIAETH, 
A CHYNHWYSIANT (EDI)* 
 
Mae pobl, prosiectau, ymgyrchoedd a 
chronfeydd penodol wedi bod yn gweithio i 
gynyddu amrywiaeth y sector gwirfoddol 
ledled y DU ers peth amser, nid yw'n newydd. 
Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos mai 
dim ond 9.6% o ymddiriedolwyr mewn 100 o 
elusennau mawr yn y DU sy’n syrthio i’r grŵp 
BAME (Pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig)15 ac mae'r niferoedd yn debygol o fod 
hyd yn oed yn is ar gyfer sefydliadau bach 
yng Nghymru.  Mae protestiadau Mae 
Bywydau Du o Bwys yn 2020, a gor-
gynrychiolaeth pobl o gymunedau ethnig 
amrywiol yr effeithiwyd arnynt gan Covid-19 
wedi dod â phwysigrwydd cynrychiolaeth ac 
amrywiaeth o nodweddion gwarchodedig yn 
fwy amlwg. Mae amrywiaeth o gefndiroedd a 
phrofiad, ac felly amrywiaeth meddwl, yn 
cynyddu gwydnwch a chyfleoedd sefydliad i 
ddod yn fwy cynaliadwy gan fod mwy o 
syniadau, cynulleidfaoedd a dulliau yn cael 
eu harchwilio a'u profi16.   
 

15 Green Park Leadership 10,000 (Green Park, 2019)  
16 Cod Llywodraethu Elusennau; Egwyddor 6. Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (Grŵp Llywio Llywodraethu Da, 2017)  

https://www.green-park.co.uk/insights/green-park-leadership-10-000-2019/s94929/
https://www.charitygovernancecode.org/en/6-diversity
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Nid yw'r angen a'r ysgogiad i arallgyfeirio 
sefydliadau a sicrhau mynediad cyfartal i 
wasanaethau (ac ati) yn rhwystr yr ydym yn 
tynnu sylw ato yma. Yn anffodus, fel gyda 
llawer o feysydd datblygu sefydliadol, prin 
yw'r cyllid a'r capasiti o fewn sefydliadau 
sydd ar gael i roi buddsoddiadau amser ac 
ariannol i fynd i'r afael â materion sy'n 
ymwneud ag EDI. Mae hyn yn atal sefydliadau 
rhag defnyddio cymorth sydd ar gael a rhag 
gwireddu'r potensial llawn y gallai 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o 
fewn eu sefydliadau ei gyflawni.  
 
(*Rydym yn cydnabod bod gwahanol 
sefydliadau yn defnyddio gwahanol 
iteriadau o'r ymadrodd hwn, gan gynnwys 
defnyddio tegwch yn hytrach na 
chydraddoldeb. Rydym wedi defnyddio EDI 
oherwydd ei gyffredinolrwydd o ran defnydd. 
Rydym hefyd yn cydnabod bod BAME yn 
broblemus oherwydd homogeneiddio'r 
amrywiaeth o ethnigrwydd nad yw'n wyn 
sy'n bresennol yn y DU). 
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Rhwystrau allanol  
(Diweddarwyd)

COMISIYNU 
 
Nodwyd tair her benodol yn ymwneud â 
Chomisiynu yn ein hadroddiad gwreiddiol. 
Mae'r heriau hyn (symleiddio a chynyddu 
contractau, cydweithio problemus ac 
Awdurdodau Lleol sy'n tynnu gwaith yn 
fewnol) yn dal i fod yn gyffredin i elusennau, 
yn enwedig elusennau llai, yng Nghymru 
nawr yn 2021.   
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Mae'r pandemig wedi dod â phryderon 
ychwanegol i'r amlwg. Rydym bellach wedi 
treulio dros flwyddyn gyda chyfrannau mawr 
o'r boblogaeth yn gweithio ac yn darparu 
gwasanaethau ar-lein o gartref. A fydd 
comisiynwyr yn gweld gweithio a darparu 
gwasanaethau o bell fel ffordd o arbed 
costau, o bosibl ar draul ansawdd a 
buddiolwyr?  
 
Mae rhai pethau cadarnhaol i ddarpariaeth 
o bell. Wrth roi tystiolaeth i adolygiad y 
Senedd o effaith Covid-19 ar y sector 
gwirfoddol tynnodd Conffederasiwn GIG 
Cymru sylw at y ffaith fod ‘dulliau digidol 
wedi arwain at fwy o bobl yn cael eu cefnogi 
dros ddaearyddiaeth ehangach "heb ddim o'r 
anawsterau teithio a thrafnidiaeth arferol y 
gellir eu profi mewn rhannau gwledig o 
Gymru"'17. Fodd bynnag, mae angen ystyried 
yr holl sylwebaeth ynghylch gwelliannau a 
brofwyd o fewn darparu gwasanaethau o 
bell ochr yn ochr â'r bylchau mewn 
llythrennedd digidol a mynediad a brofwyd 
hefyd ar draws cymunedau yng Nghymru.  
 
Mae cost y pandemig i Awdurdodau Lleol 
wedi creu pwysau ariannol y tu hwnt i'r rhai 
a deimlwyd eisoes o ganlyniad i fesurau 
llymder presennol. Dywed NCVO fod bron i 
60% o elusennau â chontractau gwasanaeth 
cyhoeddus yn 2020 yn defnyddio dulliau codi 
arian a dulliau cynhyrchu incwm eraill i 

gynnal eu contractau'n ariannol18. Mae'r 
sefyllfa hon yn annhebygol o wella yn y 
tymor byr.  
 
Daw ansicrwydd pellach wrth i Awdurdodau 
Lleol, sy'n wynebu'r pwysau ariannol 
cynyddol hyn, ailasesu eu blaenoriaethau a 
chomisiynu gwaith yn unol â hynny.  
 
 

BOD YN UCHELGEISIOL 
 
Soniodd iteriad 2019 o'r adroddiad hwn fod 
sefydliadau llai yn uchelgeisiol a 
mecanweithiau'n caniatáu iddynt fod yn 
gystadleuol o fewn amgylcheddau 
comisiynu. Mae'r syniad o gymryd naws fwy 
uchelgeisiol ac ymfalchïo yn y gwaith rydyn 
ni’n ei gyflawni o fudd wrth ariannu 
ceisiadau a datblygu achosion ar gyfer 
cymorth i godi arian.  
 
Rydym yn dal i glywed gan gyllidwyr y tu 
allan i Gymru nad ydynt yn cael digon o 
geisiadau gan sefydliadau yng Nghymru, 
a/neu fod ansawdd y ceisiadau hynny'n 
ddiffygiol. Gwyddom fod y gwaith mae 
mudiadau gwirfoddol yn ei wneud yn 
arloesol, yn ystyrlon ac yn hynod o effeithiol, 
ond nid yw'n ymddangos bod hynny'n trosi i 
geisiadau am gyllid.  
 

17 Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru Effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol (Senedd 
Cymru, 2021), Tudalen 17 

 18 Y Ffordd Ymlaen (NCVO, 2021) 
 

https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
https://publications.ncvo.org.uk/road-ahead-2021/economic-drivers/
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Ar lefel gymdeithasol ehangach, mae hyn yn 
rhywbeth a gydnabyddir gan y Prif Weinidog 
Mark Drakeford MS. Yn y rhaglen ddogfen yn 
dilyn ei arweinyddiaeth yn ystod y pandemig, 
dywedodd yr Athro Drakeford “Mae pobl yng 
Nghymru yn bathogenaidd wylaidd! Ar un 
ochr, rydyn ni'n swil, dydyn ni ddim yn siarad 
am bethau... sy'n beth da iawn... ond weithiau 
mae'n troi'n ddiffyg hyder”19. 
 
Mae cyflawniadau'r sector gwirfoddol yng 
Nghymru yn ystod y pandemig wedi bod yn 
gwbl syfrdanol, o fwydo miloedd o 
deuluoedd i gefnogi'r cynllun brechu torfol. 
Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gwneud 
gwaith anhygoel. Ond a allai bod yn fwy 
uchelgeisiol, hyderus yn ein galluoedd a heb 
gywilydd ein clodfori ein hunain gael effaith 
gadarnhaol ar ein gallu i ddenu incwm? 
 
 

BREXIT   
 
Roedd pryderon ynghylch adnewyddu cyllid 
yr UE yn arbennig o arwyddocaol. Nododd 
hefyd ymchwil a gomisiynwyd gan CGGC ac 
a ariannwyd gan gronfa Pontio'r UE 
Llywodraeth Cymru i archwilio effaith Brexit 
ar y sector yng Nghymru. Mae'r adroddiad - 
Grymuso Cymunedau yng Nghyd-destun 
Brexit – i'w weld yma ac mae crynodeb 
gweithredol ar gael yma. 
 
 

Mae'r DU bellach wedi gadael yr UE, mae'r 
cyfnod pontio a ohiriodd y rhan fwyaf o 
newidiadau wedi dod i ben ac mae'r 
cytundeb a negodwyd – y Cytundeb Masnach 
a Chydweithredu, wedi dod i rym. Cyn 
diwedd y cyfnod pontio, cyhoeddodd Fforwm 
Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit ganllawiau 
wedi'u diweddaru ar Baratoi ar gyfer Diwedd 
y Cyfnod Pontio. Gallai hyn barhau i fod o 
ddefnydd wrth nodi newidiadau posibl. 
 
Bydd yn cymryd peth amser i ddeall cwmpas 
a graddfa effaith Brexit ar dirwedd Cymru yn 
llawn, yn enwedig wrth i Covid-19 
ddargyfeirio capasiti ar gyfer y rhan fwyaf o 
2020 a llawer o 2021. Mae llawer o 
benderfyniadau hefyd ynglŷn â'r berthynas 
newydd rhwng y DU a'r UE sydd angen cael 
eu gwneud o hyd. Fodd bynnag, mae rhai 
newidiadau eisoes wedi dechrau dod i'r 
amlwg: 
 
• Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru wedi ymgynghori ar newidiadau i 
reolau caffael. 

• Mae Llywodraeth y DU hefyd yn 
dadansoddi adborth o'r ymgynghoriad 
diweddar ar reoli cymorthdaliadau. 

 
 

19 Prif Weinidog mewn Pandemig (S4C, 2021) 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Empowering-Communities-Brexit-Final-report-1.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Empowering-Communities-Brexit-Final-Summary-1.pdf
https://wcva.cymru/views/getting-ready-for-the-end-of-the-transition-period/
https://wcva.cymru/views/getting-ready-for-the-end-of-the-transition-period/
https://wcva.cymru/views/getting-ready-for-the-end-of-the-transition-period/
https://www.gov.uk/government/consultations/green-paper-transforming-public-procurement
https://gov.wales/potential-procurement-reform-in-wales
https://www.gov.uk/government/consultations/subsidy-control-designing-a-new-approach-for-the-uk
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Fel yr amlygwyd yn flaenorol gan y Grŵp 
Cyllid Elusennau, mae gadael yr UE hefyd yn 
agor y posibilrwydd o ddiwygiadau i reolau 
domestig ar TAW anadferadwy a allai fod o 
fudd i'r sector. Fodd bynnag, mae 
trafodaethau diweddar hefyd wedi amlygu 
rhwystrau pellach. 
 
• Er y bydd rhai prosiectau a ariennir gan yr 

UE yn parhau hyd at 2023, nid yw bellach 
yn bosibl i sefydliadau fanteisio ar 
gronfeydd Ewropeaidd a Strwythurol. 

• Mae'r sector celfyddydau a diwylliant 
wedi colli mynediad i Creative Europe ac 
mae'n wynebu costau a rhwystrau acíwt 
newydd oherwydd colli rhyddid i symud. 

• Ni fydd y DU yn cymryd rhan yn Erasmus+ 
mwyach. Daw hyn ar gost cyfle i bobl 
ifanc ac yn enwedig o ran gwirfoddoli 
rhyngwladol gan nad yw hyn yn dod o dan 
gynllun newydd Llywodraeth y DU – y 
Cynllun Turing. Mae'r cynllun olynol hwn 
hefyd yn llai hygyrch i bobl o gefndiroedd 
difreintiedig gan ei fod yn cynnig llai o 
gymorth ariannol nag Erasmus+ yn y maes 
hwn. Mae Llywodraeth Cymru yn lansio 
cynllun newydd ychwanegol a fydd yn 
rhedeg ochr yn ochr â Turing ar ffurf 
Rhaglen Cyfnewid Dysgu Cymru. 

 
 
 
 
 

Dechreuodd newid sylweddol yn y tirlun 
ariannu ddechrau datblygu ddiwedd 2020 
gyda phasio Deddf Marchnad Fewnol y DU. 
Mae Rhan 6 o'r darn hwn o ddeddfwriaeth yn 
rhoi pwerau cymorth ariannol newydd i 
Lywodraeth y DU mewn meysydd lle mae 
cymhwysedd polisi datganoledig.20 Yng 
nghyllideb 2021 eglurodd Llywodraeth y DU 
fod y rhain yn cael eu defnyddio i lansio a 
chanoli'r gwaith o weinyddu cyfres o 
gronfeydd newydd, y bwriedir i rai ohonynt 
ddisodli cyllid yr UE. Mae hyn yn cynnwys: 
  
Mae hyn yn cynnwys: 
• Y Gronfa Adnewyddu Cymunedol – 

cynllun peilot a fwriadwyd i baratoi'r 
ffordd ar gyfer datblygu'r Gronfa Ffyniant 
Gyffredin llawer mwy a llywio'r gwaith o'i 
datblygu. Mae hwn yn 90% o arian 
refeniw. Bydd angen i fudiadau'r sector 
gwirfoddol gyflwyno ceisiadau i'w 
awdurdodau lleol perthnasol sydd â rôl 
mewn hidlo ceisiadau cyn eu cyflwyno i 
Weinyddiaeth Cymunedau Tai 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Leol am 
benderfyniad terfynol. 

• Bydd y Gronfa Lefelu Tuag i Fyny yn 
canolbwyntio ar fuddsoddiadau cyfalaf 
mewn seilwaith lleol. 

• A bydd y Gronfa Perchnogaeth 
Gymunedol yn cefnogi grwpiau i brynu 
neu gymryd drosodd asedau cymunedol 
sydd mewn perygl o gael eu colli. 

20 Mae hyn yn cynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i weithgareddau diwylliannol, gweithgareddau chwaraeon, gweithgareddau 
a chyfnewidiadau addysg a hyfforddiant rhyngwladol, a gweithgareddau addysg a hyfforddiant domestig a 
chyfnewidiadau a seilwaith a gymerir i gynnwys cyfleusterau iechyd, addysg, diwylliannol a chwaraeon, yn ogystal â thai 
yn fwy cyffredinol.

https://cfg.org.uk/a_world_of_opportunity_what_next_post_brexit
https://cfg.org.uk/a_world_of_opportunity_what_next_post_brexit
https://cfg.org.uk/a_world_of_opportunity_what_next_post_brexit
https://www.eventbrite.co.uk/e/life-after-eu-membership-what-next-for-the-third-sector-in-wales-tickets-144990928771
https://www.turing-scheme.org.uk/
https://gov.wales/written-statement-international-learning-exchange-programme-wales
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/27/contents/enacted
https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus
https://www.gov.uk/government/publications/levelling-up-fund-prospectus
https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund
https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund
https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund
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Mae CGGC wedi cyhoeddi trosolwg mwy 
cynhwysfawr o'r hyn sy'n hysbys ar hyn o 
bryd am y cronfeydd hyn yma. 
 
Mae'r amserlen gyfyngedig iawn i lunio 
syniadau am brosiectau, creu ceisiadau a 
chyflawni'r gwaith ar y Gronfa Adnewyddu 
Cymunedol, sy'n amrywio o awdurdod lleol i 
awdurdod lleol, wedi'i hamlygu fel rhwystr 
sylweddol. Mae pryderon ehangach hefyd 
bod y model hwn yn cael ei ddefnyddio i 
lywio datblygiad y Gronfa Ffyniant Gyffredin 
tymor hwy ac ychydig iawn o ymgysylltu neu 
ymgynghori a gafwyd â'r sector.  
 
Yn olaf, mae'r broses sylfaenol o ailstrwythuro'r 
ffordd y caiff cyllid ei ganoli a'i ddarparu yn 
awgrymu y bydd angen i'r sector 
ganolbwyntio ar ddyfnhau ac adeiladu 
perthynas newydd â'u hawdurdodau lleol, 
sy'n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
lywodraethu'r tirlun ariannu hwn. 

https://wcva.cymru/views/what-do-we-know-about-the-future-of-european-funding-in-wales/


20

CYLLID CYNALIADWY AR GYFER Y TRYDYDD SECTOR

Rhwystrau allanol 
(newydd)

DIFFYG CYLLID HIRDYMOR A 'CHRAIDD' 
 
Nid yw hwn yn fater newydd i'r sector ond nid 
ymddangosodd yn ein hadroddiad gwreiddiol.  
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Diffyg cyllid tymor hwy a chyllid 
anghyfyngedig neu 'graidd' yw'r materion 
ariannu a ddyfynnir amlaf sy’n cael eu profi 
gan fudiadau gwirfoddol. Dyma'r ddau brif 
fater a amlygwyd gan adroddiad Uchel ac yn 
Groch Sefydliad Cymunedol Cymru21.  
 
Fel yr amlygwyd gan Uchel ac yn Groch, mae 
cylchoedd ariannu tymor byr (grantiau 12 
mis yn aml) yn achosi llu o broblemau i 
fudiadau gwirfoddol, gan gynnwys y rhai a 
amlygir yn yr adroddiad hwn. Maen nhw’n 
cynnwys yr anallu i gynllunio y tu hwnt i'r 
tymor ariannu, anawsterau wrth recriwtio 
staff cymwysedig a phrofiadol ar gontractau 
cyfnod penodol ac amhariadau ar ddarparu 
gwasanaethau wrth i sefydliadau frwydro i 
alinio grantiau er mwyn osgoi bylchau yn y 
ddarpariaeth rhwng dyfarniadau. Bydd 
sefydliadau'n gyfarwydd â'r cydbwysedd 
rhwng dod o hyd i gyllid amserol i gyd-fynd 
â'u prosiect ac addasu eu prosiect i gyfateb i 
amcanion yr arian sydd ar gael iddynt. Gall 
hyn, ynghyd â'r angen i gynnal gwasanaethau 
hanfodol, hefyd arwain at newidiadau 
diangen i wasanaethau sy'n well na'r 
gwasanaeth yn dod i ben yn gyfan gwbl.   
 
Nid sefydliadau'n unig sy'n cael eu 
heffeithio. Ar adeg pan fo lles staff, 
ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr y sector 
gwirfoddol hefyd yn bryder penodol (gyda 
llawer yn profi 'for-weithio'), mae cyllid 

tymor byr yn ychwanegu straen ychwanegol 
ar unigolion sy'n gweithio yn y sector 
oherwydd diffyg diogelwch swyddi a 
goblygiadau hynny ar feysydd bywyd eraill.  
 
Mae cyllid craidd hefyd yn allweddol i 
sefydliadau allu adeiladu eu cynaliadwyedd 
a'u gwydnwch. Mae cyllid o'r fath yn 
caniatáu i sefydliadau dalu eu costau 
rhedeg, talu cyflogau staff nad ydynt yn 
gysylltiedig â phrosiectau (gan gynnwys 
uwch reolwyr a chodwyr arian) a buddsoddi 
mewn datblygu sefydliadol, boed hynny yn 
hyfforddiant i staff, treialu dulliau cynhyrchu 
incwm newydd neu gynnal ymgyrchoedd 
recriwtio ar gyfer ymddiriedolwyr mwy 
amrywiol. Mae cyllid craidd yn 'brin' yn 
nhirwedd ariannu Cymru; mae modelau 
adennill costau llawn a ddefnyddir gan 
lawer o gyllidwyr i'w croesawu, ond maen 
nhw’n gyfyngedig gyda'i effaith ar 
gynaliadwyedd cyffredinol y sefydliad 
oherwydd ei natur gyfyngedig o ran amser.  
 
Wrth gwrs, gall incwm anghyfyngedig a 
gynhyrchwyd gan sefydliadau eu hunain 
hefyd dalu'r costau hyn. Fodd bynnag, heb 
gyllid craidd a fyddai'n cwmpasu 
buddsoddiadau cychwynnol sy'n ofynnol ar 
gyfer codi arian neu sefydlu gweithgareddau 
mentrau cymdeithasol, mae llawer o 
sefydliadau o bob maint yn dal i fod wedi'u 
dal mewn cylch ariannu.  

21 Uchel ac yn Groch: Ein sgwrs ariannu fawr gyda'r trydydd sector yng Nghymru (Sefydliad Cymunedol Cymru, 2020) 

https://communityfoundationwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Loud-and-Clear-Research-Report-ENG-1.pdf
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COVID-19, A'R CYFYNGIADAU 
CYSYLLTIEDIG 
 
Mae effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol 
yn amrywiol ac yn bellgyrhaeddol, er bod 
llawer o'r effeithiau hyn yn ymwneud â'r 
gostyngiad economaidd o'r cyfyngiadau a 
roddwyd ar waith gan Lywodraethau Cymru 
a'r DU i ddiogelu'r boblogaeth.  
 
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae'r 
DU yn llywio cyfnod parhaus o ansicrwydd 
economaidd sylweddol. Nododd y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol fod diweithdra ar ei 
gyfraddau uchaf mewn pum mlynedd ar 
gyfer y cyfnod Hydref-Rhagfyr 202022. Efallai 
y bydd diwedd y cynllun ffyrlo ym mis Medi 
2021 yn gweld hyn yn cynyddu ymhellach, er 
ein bod yn gobeithio y bydd cyflwyno'r 
brechlynnau yn golygu y bydd diwydiannau'n 
dechrau dychwelyd i'r arfer yn ystod yr 
Haf/Hydref.  
 
Mae'r tlodi cynyddol a achosir gan y lefelau 
diweithdra hyn yn cael effaith 
bellgyrhaeddol ar y sector. Mae tlodi'n 
gysylltiedig â llawer o faterion ac 
anghydraddoldebau y mae'r sector yn mynd 
i'r afael â nhw, gan gynnwys, ond heb fod yn 
gyfyngedig i iechyd a lles meddyliol a 
chorfforol, darpariaeth bwyd, cyngor ac 
eiriolaeth, diweithdra ei hun ac addysg.  

Mae gostyngiadau mewn incwm gwario (ac 
incwm nad yw’n incwm gwario), ansicrwydd 
ynghylch diogelwch incwm aelwydydd yn y 
tymor hwy, gorchmynion aros gartref, 
cyfyngiadau ar yr hyn y gall busnesau a 
lleoliadau ei agor a sut, ac anallu 
sefydliadau i gyflawni eu gweithgareddau 
codi arian arferol (neu efallai sydd newydd 
eu cynllunio) wedi cael effaith negyddol ar 
allu mudiadau gwirfoddol i gynhyrchu 
incwm gwirfoddol ac enilledig.  
 
Mae CGGC a sefydliadau cymorth eraill wedi 
treulio blynyddoedd yn gweithio gyda 
mudiadau gwirfoddol i'w helpu i arallgyfeirio 
eu gweithgareddau cynhyrchu incwm a bod 
yn llai dibynnol ar incwm grantiau. Yn 
eironig, mae ei sefydliadau sydd â 
chyfrannau mwy o incwm grant wedi 
gwneud yn well yn ystod y pandemig diolch 
i'r hyblygrwydd a'r cymorth cynyddol a 
gynigir gan gyllidwyr grantiau. Fodd bynnag, 
mae'n bwysig nad yw sefydliadau'n 
dychwelyd i ddibynnu ar grantiau nac yn dod 
yn ddibynnol ar grantiau yn y tymor hir. 
 
Er bod ymateb y cyllidwyr i'r argyfwng wedi'i 
ganmol, mae pryder bellach yn troi at yr 
ymyl 'clogwyn ariannu' a ddisgwylir wrth i 
flwyddyn ariannol 2020-21 ddod i ben.  
Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi 
cyllid cymorth ychwanegol ar gyfer y sector 
yng Nghymru ym mis Mehefin 2021, ond ni 

22 Cyfradd diweithdra: Faint o bobl sydd allan o waith? (BBC, 2021) 

https://www.bbc.co.uk/news/business-52660591
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chafwyd unrhyw arwydd pellach o gymorth 
ychwanegol gan Lywodraeth y DU. Bydd 
llawer o'r arian ychwanegol neu arian brys a 
ddarparwyd yn 2020 wedi dod i ben gyda'r 
flwyddyn ariannol. Mae nifer fach o gyllidwyr 
(Sefydliad Moondance er enghraifft) wedi 
cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer 2021, 
ond rydym yn dal i aros am ddealltwriaeth 
glir o sut y bydd y mewnlifiad o gyllid brys i'r 
sector yn 2020 yn effeithio ar y broses o 
wneud grantiau tymor hwy cyllidwyr.  
 
Ffactor arall i rai elusennau fu newidiadau 
yn hoffterau'r cyhoedd o ran pa elusennau 
i’w cefnogi'n ariannol. Bu cynnydd 
canfyddedig ym mhoblogrwydd elusennau ar 
rheng flaen y pandemig, er anfantais i 
achosion eraill. Er enghraifft, manteisiodd 
Elusennau'r GIG Gyda'n Gilydd yn aruthrol o'r 
ffocws (a hynny'n briodol) ar y GIG ym 
misoedd cyntaf y pandemig, er enghraifft 
drwy boblogrwydd Capten Tom a'i her i 
gerdded 100 hyd o'i ardd.  
 
Mae peidio â bod yn achos poblogaidd neu 
ffasiynol yn rhywbeth a deimlir gan rai 
sefydliadau mewn "amseroedd arferol" 
hefyd. Mae adroddiad Uchel ac yn Groch 
Sefydliad Cymunedol Cymru yn nodi bod 
sefydliadau sy'n gweithio gyda chymunedau 
ethnig amrywiol, pobl anabl a chymunedau 
Cymraeg yn credu bod eu hachos yn gwneud 
codi arian yn heriol23. 

23 Uchel ac yn Groch: Ein sgwrs ariannu fawr gyda'r trydydd sector yng Nghymru (Sefydliad Cymunedol Cymru, 2020)

https://communityfoundationwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Loud-and-Clear-Research-Report-ENG-1.pdf
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Casgliad ac edrych 
ymlaen

Fel yr ydym wedi archwilio uchod, mae 
pandemig Covid-19 wedi cael effaith 
waethygol ar lawer o'r rhwystrau mae 
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn eu 
hwynebu i ddenu a chynhyrchu incwm 
cynaliadwy. Cafodd yr anallu i godi arian ac 
agor neu redeg llawer o weithgareddau 
cynhyrchu incwm effaith negyddol ar 
gapasiti llawer o sefydliadau wrth i staff 
gael eu rhoi ar ffyrlo, gwirfoddolwyr yn 
gwarchod eu hunain, a thimau yn ceisio i 
ddigideiddio eu gwasanaethau. Roedd hefyd 
yn golygu bod yn ofynnol i'r sefydliadau 
hynny a oedd â chronfeydd wrth gefn eu 
defnyddio i lefelau annisgwyl. Mae'r ffocws 
cynyddol ar gydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant (oherwydd effaith 
anghymesur y pandemig ar y rhai sydd â 
nodweddion gwarchodedig a'r protestiadau 
byd-eang Mae Bywydau Du o bwys yn Haf 
2020) yn gofyn yn ychwanegol ar fudiadau 
gwirfoddol i sicrhau arfer da.  
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Mae mesur effaith ac adrodd i gyllidwyr wedi 
bod yn her i lawer o fewn y sector ers 
blynyddoedd, a dangosodd ymdrechion 
cyllidwyr i gefnogi eu ceiswyr a'u grantïon yn 
ystod y pandemig y gellir gwneud 
gwelliannau, gobeithio ar seiliau hirdymor.  
 
Bellach mae gennym ddarlun gwell o sut 
olwg sydd ar y tirlun ariannu ar ôl Brexit, er 
bod hynny hefyd yn dod gyda heriau.  
Mae'n werth nodi yma bod 85% o sector 
gwirfoddol Cymru yn fach neu'n ficro-
elusennau24, ac mae crynodeb diweddar 
nfpSynergy o ymchwil i'r modd mae'r 
pandemig wedi effeithio ar y sector yn nodi 
bod elusennau bach wedi cael eu taro'n 
anghymesur o galed25. 
 
Gobeithiwn y bydd y mewnwelediadau yn yr 
adroddiad hwn yn rhoi cyfle i fudiadau 
gwirfoddol, cyllidwyr, comisiynwyr a 
Llywodraeth Cymru ystyried sut y gallent 
fynd i'r afael â'r heriau hyn wrth iddynt 
ysgrifennu strategaethau newydd a 
chynllunio eu gwaith ar gyfer y misoedd a'r 
blynyddoedd nesaf.  
 
Mae'r tudalennau uchod yn mynd i'r afael â 
sut mae rhwystrau i ariannu cynaliadwy ac 
incwm yn effeithio ar fudiadau gwirfoddol 
yng Nghymru. Yn 2019, nodwyd saith 
canlyniad ar gyfer y sector gwirfoddol yng 
Nghymru, ynghyd â chamau gweithredu i'n 

helpu i gyflawni'r canlyniadau hynny tra'n 
mynd i'r afael â'r rhwystrau hyn. Yn dilyn y 
casgliad hwn mae crynodeb o'r cynnydd a 
wnaed yn erbyn y camau hynny. Un darn o 
gynnydd yw bod CGGC bellach wedi 
comisiynu arolwg incwm y sector gwirfoddol. 
Bydd yr arolwg yn archwilio pa ffrydiau 
incwm mae trefniadaeth yng Nghymru yn 
gwneud y defnydd mwyaf ohonynt, a ble 
mae'r bylchau. Bydd hyn yn helpu i hysbysu 
CGGC a chyrff seilwaith eraill sut y gallwn 
helpu sefydliadau gwirfoddol i wneud y 
gorau o'u gallu i gynhyrchu incwm 
cynaliadwy.  
 
Er ein bod wedi canolbwyntio ar y rhwystrau 
i ariannu cynaliadwy yn yr adroddiad hwn, 
gwyddom fod pandemig Covid-19 hefyd wedi 
creu cyfleoedd ac wedi ysbrydoli ffyrdd 
newydd o weithio sydd wedi bod o fudd i 
sefydliadau, eu buddiolwyr a'u 
rhoddwyr/cefnogwyr. Mae cyfleoedd ar y 
gwrthwyneb i’r rhan fwyaf o'r rhwystrau a 
restrir. Yn ddiweddarach yn 2021, byddwn yn 
cyhoeddi adroddiad atodol ochr yn ochr â 
chanfyddiadau arolwg incwm y sector 
gwirfoddol. Byddwn yn archwilio'r cyfleoedd 
a'r newidiadau cadarnhaol a grëwyd ac a 
weithredwyd ers mis Mawrth 2020, yn 
ogystal â meysydd posibl ar gyfer dulliau 
cynhyrchu twf ac incwm a ffynonellau a allai 
fod yn cael eu tan-weithredu. 

24 Uchel ac yn Groch: Ein sgwrs ariannu fawr gyda'r trydydd sector yng Nghymru (Sefydliad Cymunedol Cymru, 2020) 
25 Canolfan Ddata'r Trydydd Sector (CGGC, 2021)

https://communityfoundationwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Loud-and-Clear-Research-Report-ENG-1.pdf
https://wcva.cymru/the-voluntary-sector-in-wales/
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Cynllun gweithredu
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CANLYNIAD 1:  Gwella ein dealltwriaeth o incwm y trydydd sector

1.1. Hwb Data Trydydd Sector CGGC - 
diweddarwyd ym mis Ebrill 2019 gyda 
data'r Comisiwn Elusennau am incwm i 
elusennau yng Nghymru.

Diweddarwyd yr Hwb Data ym mis Ebrill 2021 
gyda data incwm ar gyfer 2017-18. Bydd yr 
Hwb yn parhau i gael ei ddiweddaru a'i 
ddatblygu'n rheolaidd gan CGGC a Data Cymru.

1.2. Bydd ymchwil sy'n mynd rhagddo gyda 
Sefydliad Cymunedol Cymru mewn 
perthynas ag ymddiriedaeth ac incwm 
sylfaenol yn cyfrannu at ein 
dealltwriaeth.

Ymchwil a wnaed hyd yma gydag aelodau’r 
Gymdeithas Sefydliad Elusennol. Mae'r 
canfyddiadau wedi tynnu sylw at y ffaith nad 
yw dros 90% yn gallu ariannu grwpiau nad 
ydynt yn elusennau cofrestredig. Mae data 
Cymru yn dangos bod nifer isel iawn o 
elusennau cofrestredig yng Nghymru o gymharu 
â grwpiau gwirfoddol nad ydynt wedi'u cofrestru. 
 
Mae angen ystyried sut mae'r sector yn ymateb 
i'r dysgu hwn e.e. gweithio’n well mewn 
partneriaeth gydag elusen arweiniol, gan na allwn 
ddisgwyl i'r Ymddiriedolaethau a'r Sefydliadau 
newid amcanion i gyd-fynd â heriau Cymru. 

1.3. Llywodraeth Cymru, gyda CGGC a Chyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector, i greu Is-
bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 
mwy effeithiol o Gynllun y Trydydd 
Sector, sy'n galluogi sefydliadau'r trydydd 
sector i godi materion allweddol sy'n 
ymwneud â chydymffurfio yn erbyn y 
Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu'r Trydydd 
Sector. Bydd hyn yn darparu mwy o 
ddata ar arferion ariannu cyhoeddus 
sy'n effeithio ar incwm y trydydd sector.

Mae'r Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 
wedi'i adnewyddu. Mae cynllun gwaith 
newydd wedi'i gymeradwyo ac mae'n 
cysylltu'n agos â chynllun adfer newydd 
Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.  

1.4. Bydd CGGC yn datblygu arolwg 
Tueddiadau Ariannu blynyddol.

Mae CGGC wedi comisiynu Arolwg Incwm i'w 
gyhoeddi ym mis Medi 2021. Defnyddir y 
canfyddiadau i ddiweddaru Hwb Data'r 
Trydydd Sector.   
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1.5. Uchelgais tymor hwy CGGC yw gweithio 
gyda phartneriaid i gwmpasu a datblygu'r 
gallu i gynnal dadansoddiad manylach 
o ddata incwm ar gyfer sefydliadau'r 
trydydd sector yng Nghymru.

Yr arolwg uchod yw'r cam cyntaf tuag at 
gyflawni hyn. 

CANLYNIAD 2: Dealltwriaeth gliriach o'r cymorth meithrin gallu sydd ar gael i'r sector ar hyn 
o bryd

2.1.1.  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol (NLCF) wedi gwneud 
darn o waith i fapio'r cymorth 
meithrin gallu sydd ar gael i 
sefydliadau'r trydydd sector.  

 
2.1.2.  Mae CGGC yn crynhoi'r dystiolaeth ar 

y ffactorau sy'n cyfrannu at wydnwch 
sefydliadol ac ariannol. 

Trydydd sector ffyniannus: 
Cyhoeddwyd adolygiad o gymorth gwydnwch 
yng Nghymru yn 2019. 
 
 
Mae tîm Datblygu Sector CGGC yn adolygu 
ymchwil (gan gynnwys darn a gomisiynwyd yn 
arbennig) a thystiolaeth ynghylch sut y 
diffinnir gwydnwch yn y sector gwirfoddol a 
bydd yn cyhoeddi diffiniad o wydnwch yn 2021 
a fydd yn llywio gwaith CGGC wrth symud 
ymlaen. Bydd y tîm Datblygu Sector yn 
ailffocysu eu gwaith i sicrhau y bydd 
gweithgareddau CGGC yn cyfrannu at 
alluoedd sefydliadau i wella eu gwydnwch. 

https://bigblogwales.files.wordpress.com/2019/08/tf19_tf19_037_resilience-02i.pdf
https://bigblogwales.files.wordpress.com/2019/08/tf19_tf19_037_resilience-02i.pdf
https://bigblogwales.files.wordpress.com/2019/08/tf19_tf19_037_resilience-02i.pdf
https://bigblogwales.files.wordpress.com/2019/08/tf19_tf19_037_resilience-02i.pdf
https://bigblogwales.files.wordpress.com/2019/08/tf19_tf19_037_resilience-02i.pdf
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yn 2019

Ystyriaethau a diweddariadau ar gynnydd

2.2. Bydd CGGC a'r NLCF yn 
cydlynu trafodaeth gyda'r 
gwahanol ddarparwyr 
cymorth gyda'r nod o 
ddatblygu darpariaeth 
fwy cyson ar gyfer 
sefydliadau ledled Cymru.

• Gan weithio gyda PAVO, ychwanegwyd y sefydliadau 
cymorth a nodwyd drwy ymarfer mapio'r Gronfa (2.1.1.) at 
InfoEngine, a chrëwyd tudalen lanio ar Ariannu Cymru i 
ganiatáu i sefydliadau sy'n chwilio am gymorth i chwilio'r 
gronfa ddata o sefydliadau cymorth: 
https://funding.cymru/third-sector-funding-support  

• Gwnaeth y Gronfa ei  'gwiriwr cryfderau' ar gael yng 
Nghymru, offeryn diagnostig y gall sefydliadau ei 
ddefnyddio i nodi anghenion datblygu a defnyddio'r 
canfyddiadau mewn trafodaethau gyda chyllidwyr a 
darparwyr cymorth fel y gallant gael gwell mynediad at y 
cymorth sy'n berthnasol i'w hanghenion: 
https://vcsestrengthchecker.org.uk/ 

• Ym mis Rhagfyr 2020, diwygiodd Y Llyfrgell Genedlaethol 
feini prawf cymhwysedd Pawb a’i Le i gynnwys costau 
sy'n gysylltiedig â datblygu sefydliadol, yn ogystal â 
chostau prosiectau. Yn ystod y broses ymgeisio, gall 
ymgeiswyr bellach gael sgwrs gyda'u swyddog ariannu 
am eu hanghenion datblygu, gan dynnu ar 
ganfyddiadau'r ymarfer 'gwirio cryfderau'. 

• Ledled y DU, mae'r NLCF yn cymryd rhan mewn sgwrs 
eang sy'n ymwneud â Dyfodol Cymdeithas Sifil yn y DU, 
gan ganolbwyntio'n benodol ar y cymorth sydd ar gael i 
sefydliadau. Mae nifer o ymholiadau agored cyfochrog yn 
cefnogi'r gwaith hwn ar hyn o bryd, gan gynnwys 'addasu 
a gwydnwch gweithredol': 
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/insights/civil-
society-approach  

• Yng Nghymru, mae'r Gronfa wrthi'n adolygu ei phortffolio 
ariannu ac mae'n archwilio'r pwysau ychwanegol a 
grëwyd gan bandemig COVID-19 ar gyfer mudiadau 
gwirfoddol ledled Cymru fel rhan o'i hymholiadau. Bydd y 
canfyddiadau'n llywio blaenoriaethau ariannu'r Gronfa 
yn y dyfodol a'i dull ariannu. 

https://funding.cymru/third-sector-funding-support
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/insights/civil-society-approach
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/insights/civil-society-approach
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CANLYNIAD 3: Dulliau mwy cydweithredol o gefnogi gwydnwch sefydliadol a 
chynaliadwyedd

3.1. Sgwrs archwiliadol gyda rhanddeiliaid 
allweddol a arweiniodd at CGGC yn 
cydlynu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
gyfer Cynaliadwyedd y Trydydd Sector i 
ddatblygu cynllun cyffredin.

Er nad yw'n ymateb penodol i'r cam 
gweithredu hwn, mae Fforwm Cyllidwyr 
Cymru wedi comisiynu darn o ymchwil i 
archwilio sut y gallant adeiladu ar y 
cydweithio y gwnaethant gymryd rhan ynddo 
yn ystod 12 mis cyntaf y pandemig. Mae 
profiadau gwell ac effeithiau cadarnhaol ar 
ymgeiswyr a grantiau yn sbardunau allweddol 
ar gyfer y gwaith hwn.  

CANLYNIAD 4: Mwy o fuddsoddiad gan ymddiriedolaethau a sefydliadau yng Nghymru

4.1. Bydd CGGC yn ceisio cynnull 
digwyddiad yn Llundain yn ystod 2019 a 
gynhelir gan Gymdeithas y Sefydliadau 
Elusennol (ACF) gydag 
Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn 
bresennol. Cynhaliwyd digwyddiad 
tebyg y llynedd a bu'n boblogaidd iawn 
ac mae'n gyfle gwych i gyflwyno'r achos 
dros fuddsoddi yng Nghymru.

Nid yw digwyddiad o'r fath wedi'i gynnal eto, 
ond mae awydd amdano o hyd o fewn CGGC 
ac ACF. 

4.2. Adroddiad Sefydliad Cymunedol Cymru 
yn manylu ar dueddiadau ariannu 
ymddiriedolaethau a sefydliadau yng 
nghyd-destun Cymru.

Cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru 
adroddiad Uchel ac yn Groch yn 2020, yn 
amlinellu'r hyn sydd ei angen ar elusennau 
gan gyllidwyr.   

CANLYNIAD 5: Mae prosesau comisiynu'r sector cyhoeddus yn well am gynnwys y trydydd 
sector a'u galluogi i chwarae rhan fwy wrth ddarparu atebion

5.1. Er mwyn adeiladu ar y gwaith hwn, 
bydd Sefydliad Banc Lloyds a CGGC yn 
cynnal sesiwn ar y cyd i nodi camau 
ymarferol a phartneriaid priodol i fynd 
i'r afael â heriau gyda chomisiynu.  

Gweler 5.3

https://communityfoundationwales.org.uk/changing-lives/loud-and-clear/
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5.2. Bydd CGGC ac NCVO yn gweithio mewn 
partneriaeth i gyflawni’r prosiect Marc 
Elusen Gymeradwy Cymru tan fis 
Mehefin 2021. Mae elfen sylweddol o'r 
gwaith hyd yma wedi canolbwyntio ar 
ymgysylltu â chomisiynwyr a chyllidwyr 
i egluro manteision y marc ansawdd.  

Yn dilyn newidiadau yn NCVO, mae CGGC 
wedi comisiynu ymgynghorydd i adolygu 
Elusen Ddibynadwy yng Nghymru a chefnogi'r 
gwaith o ddatblygu achos busnes dros 
fframwaith ansawdd cynaliadwy ar gyfer 
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Bydd y 
gwaith hwn wedi'i gwblhau erbyn hydref 2021.

5.3. Sgwrs archwiliadol gyda rhanddeiliaid 
allweddol, gan gynnwys comisiynwyr y 
sector cyhoeddus, i ddod o hyd i 
atebion ymarferol i rwystrau i 
gyfranogiad y trydydd sector.

Mae'r angen am welliannau i arferion 
comisiynu a chaffael yn cynnwys cynllun 
gwaith Is-bwyllgor Ariannu a 
Chydymffurfiaeth y TSPC yn 2021-22.

5.4. Darnau o waith wedi'u hariannu i fynd 
i'r afael â rhwystrau i gyfranogiad y 
trydydd sector mewn comisiynu.

Gweler 5.3  

CANLYNIAD 6: Third sector leaders have more space and time to develop their leadership skills

6.1. Mae CGGC yn archwilio systemau a 
phrosesau gwneud grantiau ac yn ceisio 
datblygu cronfa i fuddsoddi mewn rhai 
sefydliadau gyda'r bwriad y gallai hyn 
greu lle i arweinwyr y trydydd sector 
arwain.

Dim cynnydd
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6.2. Cynhaliwyd trafodaethau cychwynnol 
gydag Academi Cymru ac ACEVO 
ynghylch rhaglen arweinyddiaeth ar 
gyfer y sector yng Nghymru.  

Mae Clore Social Leadership, gan weithio 
mewn partneriaeth â Chanolfan 
Cydweithredol Cymru, yn datblygu rhaglen 
arweinyddiaeth newydd i Gymru sydd i'w 
lansio ym mis Mehefin 2021. Cynhaliwyd 
ymgynghoriad ar draws y sector i lunio'r rhaglen.

6.3.1.  Ymchwilio i enghreifftiau o fodelau 
effeithiol ar gyfer rhyddhau capasiti 
arweinyddiaeth a datblygu cynigion i 
dreialu dull gweithredu.

Dim cynnydd.

6.3.2.  Adroddiad yn manylu ar fodelau ar 
gyfer rhyddhau capasiti 
arweinyddiaeth gydag enghreifftiau 
ymarferol o sut y gellid eu gweithredu.

Dim cynnydd. 

CANLYNIAD 7: Mae sefydliadau'r trydydd sector mewn sefyllfa well i ddangos eu heffaith i 
gyllidwyr

7.1. Trafodaeth ford gron gydag Inspiring 
Impact, Alliance for Useful Evidence, 
Gwerth Cymdeithasol Cymru, Adran 
Ystadegau Llywodraeth Cymru, y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), 
Cymdeithas Frenhinol yr Ystadegwyr ac 
academyddion i drafod sut i gefnogi 
sefydliadau'r trydydd sector yn well i 
werthuso a dangos eu heffaith.

Dim cynnydd

7.2. Gweithio gyda chyllidwyr i sicrhau bod 
eu disgwyliadau mewn perthynas ag 
effaith yn glir a bod canllawiau'n cael 
eu darparu. 

Dim cynnydd
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7.3. Gwasanaeth gwerthuso a chymorth 
effaith pwrpasol ar gyfer sefydliadau'r 
trydydd sector yng Nghymru yn seiliedig 
ar fodelau a ddatblygwyd gan Evaluation 
Support Scotland (ESS) a Community 
Evaluation Northern Ireland (CENI). 

Dim cynnydd.

7.4. Cynllun gweithredu ar gyfer galluogi 
sefydliadau'r trydydd sector i werthuso 
a dangos eu heffaith.

Dim cynnydd.


