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Papur eglurhaol – yr Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio  

Corff o fewn Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) yw’r Is-bwyllgor Cyllid a 

Chydymffurfio. Ei nod yw dwyn y llywodraeth i gyfrif am bob agwedd ar y Cod Ymarfer 

ar gyfer Cyllido’r Trydydd Sector. Caiff ei gadeirio gan y Gweinidog Cyfiawnder 
Cymdeithasol, Jane Hutt Aelod o’r Senedd. 

Mae’r Pwyllgor wedi’i ailgychwyn yn ddiweddar ar ôl cyfnod o anweithgarwch ac, yn 

dilyn trafodaethau ag aelodau TSPC, wedi llunio Cynllun Gwaith. Mae’r Cynllun yn nodi 

pum maes gweithgaredd allweddol o waith i’r Pwyllgor ymgymryd â nhw yn ystod 
tymor nesaf y Senedd. Y rhain yw: 

• Creu mwy o ymwybyddiaeth o’r Cod Ymarfer ar gyfer Cyllido’r Trydydd 
Sector ac o waith yr Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio. 

• Gwella dealltwriaeth o brosesau penderfynu o ran sut i gyllido a chaffael er 
mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau i’n cymunedau, gan sicrhau eglurder a 
thryloywder. 

• Cytundebau cyllido mwy hirdymor er mwyn caniatáu darpariaeth fwy 
effeithiol i’n cymunedau. 

• Dysgu’r gwersi o COVID-19 er mwyn gweld sut gellir sicrhau bod yr arferion a 
ddysgwyd yn ystod y pandemig yn parhau. 

• Edrych ar ba dystiolaeth a data sydd ar gael i alluogi penderfyniadau cyllido 
mwy gwybodus, a sicrhau y gall y sector gael gafael ar arian cyhoeddus mewn 
modd teg a chyfartal. 

 

Mae Grŵp Cynllunio Cyllid a Llywodraeth Leol y Sector Gwirfoddol yn gofyn i’r 

Gweinidog a’i swyddogion weithio gyda nhw, a’r Pwyllgor, gyda’r nod o gyflawni 

blaenoriaethau’r Cynllun Gwaith dros dymor nesaf y Senedd. 

Mae’r Cynllun Gwaith wedi’i atodi i’r ddogfen hon fel Atodiad. 

 

Grŵp Cynllunio Cyllid a Llywodraeth Leol y Sector Gwirfoddol  

Mai 2021 

 

 

 

 

  



 

ATODIAD 

 

Cynllun Gwaith Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio TSPC  

Cefndir:  

Yn dilyn adolygiad o’i Gylch Gorchwyl a chyflwyno aelodau newydd – mae Is-

bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio TSPC, trwy gyfuniad o drafodaethau grŵp gydag 

aelodau TSPC a chyfweliadau unigol, wedi nodi bod angen mynd i’r afael â’r 

materion “allweddol” canlynol o fewn cynllun gwaith newydd: 

• cyllid amlflwydd (gan gynnwys y potensial am fodelau cyllido mwy 

cynaliadwy – e.e. cysylltiadau â chytundebau cyllidebu gyda San 

Steffan ac amcanion a chynlluniau tymor llawn y Llywodraeth)  

• hyblygrwydd cyllid rhwng blynyddoedd (e.e. trwy gysylltu cyllid â 

strategaeth hirdymor yn hytrach na chyllidebau o un flwyddyn i’r llall) 

• Llunio prosesau penderfynu cyn-gyllido eglur/ tryloyw / gwybodus 

ynghylch sut i gyllido (Cyllid craidd yn erbyn Grant Prosiect/Grant yn 

erbyn Caffael) a chaffael er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau i’n 

cymunedau ar lefel genedlaethol, ranbarthol a leol  

• diwygio’r broses gaffael er mwyn galluogi’r sector gwirfoddol i wneud 

ceisiadau mewn modd sy’n gweddu â’u set sgiliau a gwerth penodol. 

Mae hyn yn cynnwys pwysleisio gwerth cymdeithasol (gan gynnwys 

defnyddio Themâu, Canlyniadau a Mesurau (TOMs) Cymru a datblygu 

ffyrdd caffael mwy creadigol, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy’n darparu’r 

gwasanaeth gorau ar gyfer y gymuned, yn hytrach na phroses 

gystadleuol 

• rhoi’r arferion gorau a ddysgwyd o gyllido yn ystod pandemig COVID-

19 ar waith, o fewn y sector cyhoeddus a chyda chyllidwyr anstatudol. 

 

Bydd y gwaith hwn yn cael ei rannu’n 5 maes gweithredu allweddol a fydd yn 

darparu’r cyfeiriad teithio lefel uchel ar gyfer gwaith yr is-bwyllgor dros dymor 

nesaf y Senedd (Noder: ni fydd hyn yn tynnu o’i rôl o ymdrin â materion mwy 

dybryd ac ymatebol – yn unol â chylch gorchwyl yr is-bwyllgor).  

 

Meysydd Gweithredu: 

1. Creu mwy o ymwybyddiaeth o’r Cod Ymarfer ar gyfer Cyllido’r Trydydd 

Sector ac o rôl yr Is-bwyllgor; Bydd angen i’r Is-bwyllgor ddylanwadu o 

fewn a thu allan i’r llywodraeth – gan godi ymwybyddiaeth y sector o’r is-

bwyllgor a chreu dulliau o sicrhau bod materion yn cael eu dwyn ymlaen. Ar yr 

un pryd, bydd yn cefnogi’r Canolfan Ragoriaeth Grantiau (GCoE), ac yn 



defnyddio strwythurau cyfathrebu mewnol sydd eisoes yn bodoli i sicrhau bod 

rheolwyr grant a phenaethiaid adrannau newydd a sefydledig yn ymwybodol 

o, ac yn deall sut y dylid cymhwyso’r cod ymarfer. Bydd yr Is-bwyllgor hefyd 

yn ceisio dylanwadu ar sut mae Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd yn 

ymdrin â grantiau wedi’u neilltuo (gan weithio’n agos gyda swyddogion grant y 

llywodraeth). Bydd Cynllun Cyfathrebu’n cael ei sefydlu i hyrwyddo a dangos 

arferion da, er mwyn codi ymwybyddiaeth y sector a rheolwyr grant y 

llywodraeth o fuddion cydweithio.  

 
2. Prosesau cyn-gyllido Eglur / Tryloyw / Gwybodus ynghylch sut i gyllido 

(Cyllid craidd yn erbyn Grant Prosiect / Grant yn erbyn Caffael) a 
chaffael er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau i’n cymunedau;  
Mae addysgu’r sector a’r llywodraeth yn y maes hwn yn hanfodol. Mae diffyg 

dealltwriaeth amlwg rhwng pob ochr ynghylch sut y mae penderfyniadau 

cyllido’n cael eu gwneud ac yn aml, mae hyn yn arwain at wrthdaro a gallai 

mudiadau (ac yn y pen draw Cymunedau Cymreig) golli allan. Bydd yr Is-

bwyllgor yn edrych ar sut caiff y penderfyniadau hyn eu gwneud a, chan 

weithio gyda’r llywodraeth (GCoE, Caffael) ac asiantaethau/cyrff eraill fel 

Swyddfa Archwilio Cymru, byddant yn edrych ar opsiynau eraill/gwelliannau 

posibl a sut i ymwreiddio arferion da. Byddwn yn edrych ar sut rydym yn 

sicrhau prosesau caffael sy’n canolbwyntio ar yr hyn sy’n cyflawni’r 

gwasanaeth gorau ar gyfer y gymuned (gan gynnwys sut rydym yn mesur 

buddion newidiadau i gymuned) – yn hytrach na phroses gystadleuol. Dylai 

hyn fod yn gysylltiedig â’r cod ymarfer a sut caiff arian neu gyllid eu datblygu.  

Yn ymarferol, bydd yr Is-bwyllgor yn ceisio deall a dylanwadu ar sut caiff y 
dulliau hyn eu cymhwyso i gyllid neu weithgareddau penodol – gan fapio a 
nodi blociau grant mawr y mae’n bryd iddynt gael eu hadolygu a chefnogi 
swyddogion polisi i wneud penderfyniadau a gwybod sut i gynnwys y sector. 
Bydd yr Is-bwyllgor yn edrych hefyd ar sut y gellir defnyddio amodau grant i 
lywio newid mewn gweithgarwch/ymddygiad o ran materion cydraddoldeb er 
mwyn sicrhau adferiad teg a chyfiawn o’r pandemig. Bydd yr Is-bwyllgor hefyd 
yn ceisio dylanwadu ar gyfarfodydd Portffolio Gweinidogion gyda’r sector drwy 
annog swyddogion llywodraethol i ddatblygu eitemau sefydlog ynghylch 
datblygu polisi er mwyn sicrhau bod y sector yn cael ei gynnwys yn y gwaith o 
lunio polisïau a rhaglenni gwaith o’r cychwyn cyntaf. Bydd yr Is-bwyllgor yn 
gweithio gyda GCoE hefyd i geisio sicrhau bod grantiau i holl fudiadau’r 
trydydd sector yn cael eu “talu ymlaen llaw” yn ddiofyn. 
 

3. Cytundebau cyllido mwy hirdymor er mwyn caniatáu darpariaeth fwy 

effeithiol i’n cymunedau: Bydd yr Is-bwyllgor yn edrych ar y rhesymeg 

gyfredol y tu ôl i gyllid un flwyddyn i’r llall y Llywodraeth a sut gallwn ni symud 

i gyllid a chynlluniau amlflwydd. Byddai hyn yn helpu mudiadau’r trydydd 

sector i gynllunio’n effeithiol er mwyn cyflawni eu nodau strategol mwy 

hirdymor nhw a rhai'r Llywodraeth. Ynghyd â hyn, byddai’n sefydlogi’r sector 

ac yn galluogi cydberthnasau mwy hirdymor i gael eu datblygu gyda’r 

Llywodraeth a chyda chyrff cyhoeddus eraill. Yn y pen draw, byddai hyn yn 

arwain at ddefnyddio arian cyhoeddus yn fwy effeithiol. Mewn perthynas â 

chytundebau cyllido amlflwydd fyddai’r gallu i gario cyllid drosodd rhwng 



blynyddoedd a fyddai, eto, yn meithrin cydberthnasau sefydlog, mwy hirdymor 

rhwng y sector a’r Llywodraeth. I wneud hyn, bydd angen gweithio’n agos 

gyda swyddogion adran Cyllidebu Strategol Llywodraeth Cymru i ddeall sut 

rydym yn dylanwadu ar setliadau cyllidebol a phrosesau cynllunio ac i ddeall y 

gydberthynas â Llywodraeth y DU. Dylai’r cynnydd ar y materion hyn hefyd 

fod yn eitemau sefydlog yng nghyfarfodydd TSPC a chyfarfodydd portffolio 

gyda’r Gweinidog Cyllid er mwyn hybu cynnydd.   

 
 

4. Dysgu’r gwersi o Covid; Mae Covid wedi golygu bod angen i’r llywodraeth 

fynd ati i gyllido mewn modd gwahanol, gyda llawer o’r arferion cyllido, a 

ystyriwyd yn rhwystrol gan y sector, yn cael eu rhoi o’r neilltu. Mae’r sector 

wedi croesawu hyn, a bydd yr Is-bwyllgor yn ymchwilio i hyn ac yn gweithio 

gyda’r Llywodraeth i weld sut gall rhai o’r arferion hyn a ddysgwyd o gyllido yn 

ystod y pandemig, o fewn y sector cyhoeddus a chyda chyllidwyr anstatudol, 

barhau y tu hwnt i argyfwng y pandemig. 

 
5. Tystiolaeth a Data: Un o brif swyddogaethau’r Cod Ymarfer a’r Is-bwyllgor 

yw sicrhau bod y trydydd sector yn gallu cael gafael ar arian cyhoeddus mewn 

modd teg a chyfartal. Bydd yr Is-bwyllgor yn edrych ar ba wybodaeth sydd ei 

hangen a’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd, er mwyn ei alluogi i wybod ai 

dyma’r achos. Bydd yr Is-bwyllgor yn edrych ar ba wybodaeth/ data/ 

adroddiadau sydd eu hangen i bennu a yw’r polisi rhethregol a dogfennau 

canllaw Llywodraeth Cymru yn gweithio ar lefel leol (h.y. beth sy’n ein galluogi 

i brofi’r system a gweld a yw’r cydberthnasau rhwng yr Awdurdodau 

Lleol/Byrddau Iechyd Lleol (comisiynwyr) a’r sector yn gweithio? Byddai’r Is-

bwyllgor hefyd yn gweithio’n agos gyda Swyddfa Archwilio Cymru ar y 

meysydd uchod ac yn edrych ar y gydberthynas rhwng dangosyddion 

perfformiad allweddol (KPIs) ac ymyriadau llywodraethol; ceisio newid y 

meddylfryd rhwng y sectorau ar hyn. 

 

Camau Nesaf: 

•       Cadarnhau’r Cynllun Gwaith yng nghyfarfod llawn TSPC (11 Mawrth) 

•       Creu camau gweithredu mwy manwl ar gyfer pob maes gydag amserlenni, cerrig 
milltir a chanlyniadau allweddol awgrymedig. 

•     Adrodd cynnydd i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip a TSPC yn eu cyfarfod nesaf 
ar ôl yr etholiad.  

 

 

Diwedd 


