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1. CYFLWYNIAD A METHODOLEG 
Nod y papur hwn yw asesu i ba raddau y mae elusennau’r DU1 yn lleihau eu 
presenoldeb yng Nghymru, o ganlyniad i bandemig COVID-19. Mae hyn yn 
dilyn tystiolaeth anecdotaidd a gyflwynwyd i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru (CGGC)2 a chyllidwyr yng Nghymru gan elusennau unigol a rhanddeiliaid 
eraill. Mae’r papur hefyd yn ceisio pennu’r effaith bosibl y gallai elusennau’r 
DU ei chael ar y sector gwirfoddol3 petai nhw’n lleihau eu timau yng Nghymru 
a’r camau gweithredu y dylai CGGC neu Lywodraeth Cymru eu cymryd – os 
unrhyw beth – mewn ymateb i hyn.    
 
Yn gryno, byddwn yn edrych ar: 

• effaith COVID-19 ar elusennau’r DU sy’n gweithio yng Nghymru  
• graddfa’r gostyngiad – os o gwbl – ar allu elusennau’r DU yng Nghymru, 

gan gynnwys unrhyw newidiadau i ble y mae penderfyniadau strategol 
sy’n berthnasol i Gymru yn cael eu gwneud   

 
1 Pan fyddwn ni’n dweud ‘Elusennau’r DU’ rydyn ni’n golygu unrhyw elusen mewn unrhyw ran arall o’r DU 
sydd hefyd yn gweithredu yng Nghymru. Bydd rhai o’r rhain yn rhai DU gyfan ac eraill yn gweithredu ym 
Mhrydain Fawr, neu yng Nghymru a Lloegr yn unig.   
2 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y sector 
gwirfoddol yng Nghymru; maen nhw’n gweithio gyda rhwydweithiau Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 
(TSPC), yn cynrychioli 26 o gategorïau sydd o ddiddordeb i’r trydydd sector, y 19 o gynghorau gwirfoddol sirol 
(CVCs) drwy Gefnogi Trydydd Sector Cymru ac asiantaethau a rhwydweithiau datblygu eraill (e.e. y Grŵp 
Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant), i ddarparu strwythur cymorth ar gyfer y sector yng Nghymru.  
3 Yn ôl CGGC, mae 8% o weithlu cyflogedig Cymru yn y sector gwirfoddol. 
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• yr effaith sy’n dod i’r amlwg ar bartneriaid lleol a chymunedol yng 
Nghymru, yn enwedig o ran trafodaethau polisi, rhwydweithiau a 
grwpiau eirioli cenedlaethol (a gaiff eu cadeirio’n aml gan elusennau’r 
DU) 

• gallu elusennau’r DU i ddarparu gwasanaethau sydd wedi’u teilwra’n 
ddigonol i Gymru. 
 

Rydyn ni wedi gwneud gwaith ymchwil ansoddol a meintiol ar y cyd gyda staff 
CGGC, gan gynnwys cyfweliadau un i un, awr o hyd ar-lein gyda chyflogeion o 
15 o elusennau gwahanol o’r DU sydd ag amrediad o ddibenion elusennol, gan 
gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, datblygiad rhyngwladol, 
amgylcheddol, cyfiawnder cymdeithasol a mwy. Mae’r elusennau eu hunain yn 
amrywio o gyflenwad o gannoedd i ddau aelod o staff yng Nghymru, gyda’r 
incymau’n amrywio o ddegau o filoedd o filiynau.  
 
Roedd y rheini a gafodd eu cyfweld yn cynnwys wyth rôl prif gyfarwyddwr dros 
Gymru neu’n genedlaethol, dau gyfarwyddwr dros Gymru a rhan o Loegr, a dau 
uwch-reolwr yn gweithio o fewn timau yng Nghymru. Gwnaethom ni siarad â 
chynrychiolwyr o: 

• naw elusen ledled y DU  
• tair elusen sy’n gweithio ledled yr holl wledydd, heblaw am yr Alban  
• un elusen sy’n gweithio ledled Prydain Fawr (dim presenoldeb yng 

Ngogledd Iwerddon) 
• dwy elusen annibynnol sy’n gweithio yng Nghymru, ond sydd â 

phartneriaethau cryf â chwaer-fudiadau adnabyddus iawn i 
gynulleidfaoedd y DU.   

 
Mae’r holl rai a gafodd eu cyfweld gennym yn rhan o ‘dîm yng Nghymru’ sydd 
naill ai’n gweithio i strategaeth gorfforaethol eu mudiad neu â chytundeb 
partneriaeth; mae gan yr holl dimau fynediad (i raddau amrywiol) at amrediad 
o wasanaethau canolog, fel TG, adnoddau dynol, cyfathrebiadau, marchnata, 
polisi ac ymchwil ac ati. Mae’r holl fudiadau yn gweithio yng Nghymru i wneud 
rhai, os nad pob un, o’r canlynol: 

• darparu gwasanaeth 
• codi arian  
• cynnal ymgyrchoedd a mesurau dylanwadu sydd wedi’u hanelu at 

Lywodraeth Cymru, y Senedd, y sector cyhoeddus a’r sectorau preifat 
ledled Cymru.  
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[Gwnaeth yr holl rai a gafodd eu cyfweld ac a ymatebodd i’r arolwg gymryd 
rhan yn y gwaith ymchwil hwn yn ddienw; mae cynnwys y papur hwn wedi’i 
ysgrifennu gan gofio hyn.]  
 
Gwnaethom ni hefyd geisio cael barnau ehangach unigolion sy’n gweithio yn y 
sector gwirfoddol ledled Cymru, drwy ddatblygu arolwg ar-lein a 
ddosbarthwyd yn eang ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol CGGC. 
 

Gwnaeth pumdeg tri o bobl gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein rhwng Mawrth ac 
Ebrill 2021. Mae bron 90% o ymatebwyr yr arolwg yn gweithio i elusennau’r 
DU, ac o blethora o sectorau. Mae’r graff isod yn amlinellu dadansoddiad o’r 
rolau sydd gan ymatebwyr yr arolwg.  

Elusen yn y DU 

Elusen yng Ngymru 



 4 

 

Arweinydd ar lefel y DU 
 
 

Arweinydd gyda Chymru 
 
 

Uwch reolwr 
 
 

Rheolwr 
 
 

Swyddog 
 
 

Arall (yn cynnwys gwirfoddoli) 
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2. CRYNODEB O’R CANFYDDIADAU  
 
Heb os, mae COVID-19 wedi effeithio ar bob elusen mewn un ffordd neu’i 
gilydd, fel y dengys Baromedr Effaith COVID-19 newydd y Sector Gwirfoddol, 
gan Brifysgol Nottingham Trent, y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol 
(NCVO) a Phrifysgol Sheffield Hallam. Fodd bynnag, nid yw llawer o’r gwaith 
ymchwil rydyn ni wedi’i wneud ar effaith COVID-19 ar ymddygiad 
elusennau’r DU yng Nghymru wedi bod yn argyhoeddiadol, oherwydd yr 
amrediad eang o safbwyntiau oedd gan y rheini a gafodd eu cyfweld ac 
ymatebwyr yr arolwg.  
 
Nid yw’r darn ymchwil byr hwn yn nodi tueddiad amlwg ac eang ymhlith 
elusennau’r DU i leihau eu gallu a’u hadnoddau – dim ond – yng Nghymru, ac 
o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19. Golyga hyn nad ydym wedi gallu 
cadarnhau tystiolaeth anecdotaidd a gyflwynwyd gan elusennau unigol a 
rhanddeiliaid eraill i CGGC a chyllidwyr yng Nghymru.  
 
Yn bendant, mae llawer o elusennau’r DU yn ailstrwythuro neu’n ailystyried 
eu presenoldeb yng Nghymru (er bod ein harolwg yn nodi bod nifer tebyg 
nad ydynt yn ystyried hyn), gan gynnwys 11 o’r 15 a gafodd eu cyfweld, gyda:  

• Saith ohonynt yn mynd drwy broses ailstrwythuro ar adeg y cyfweliad (er 
bod un wedi’i ddechrau cyn COVID-19) 

• Tair wedi ailstrwythuro neu wedi ailystyried eu presenoldeb yn y 
blynyddoedd diwethaf (ymhell cyn COVID-19) 

• Un ohonynt wedi bod drwy broses ailstrwythuro yn y blynyddoedd 
diwethaf, ond hefyd yn edrych ar ostwng ei niferoedd ymhellach mewn 
ymateb uniongyrchol i COVID-19 

• Nid oedd pedair ohonynt wedi bod drwy broses ailstrwythuro, er bod un 
elusen wedi cyhoeddi ei bod yn rhewi swyddi gwag ar draws bob tîm 
erbyn mis Medi 2020.    

 
Cred ymatebwyr yr arolwg mai staff sy’n gweithio ym maes darpariaeth 
gwasanaeth fyddai mewn perygl mwyaf, ac yna’r meysydd cyfathrebiadau, 
marchnata a chodi arian. Fodd bynnag, credai’r rhan helaeth o’r rheini a 
gafodd eu cyfweld a oedd wedi profi prosesau ailstrwythuro radical yn eu 
mudiadau o  ganlyniad i COVID-19, fod y tîm yng Nghymru wedi’i drin yn 
gymesur, gydag un arweinydd yn credu bod ei dîm ei hun wedi bod yn ffodus 
o’i gymharu ag adrannau eraill ledled y DU.  
 



 6 

Daeth Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru 
i gasgliad tebyg yn ei Hymchwiliad, ‘Effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol’, sef 
bod rhai o elusennau’r DU wedi bod yn ailstrwythuro a/neu’n ailystyried lefel 
eu presenoldeb yng Nghymru ers peth amser, a bod y broses o wneud hyn 
wedi’i chyflym unwaith y gwnaeth effaith y pandemig daro. 
Dim ond dau o’r rhai a gafodd eu cyfweld oedd wedi wynebu toriadau 
sylweddol, anghymesur yn ystod y pandemig, ac ni allai’r un ohonynt 
gadarnhau bod hyn o ganlyniad i effaith COVID-19 yn unig. Awgrymodd y 
ddau a gafodd eu cyfweld eu bod wedi colli’r ddadl i gadw rolau yng Nghymru 
neu i symud swyddogaethau canolog i Gymru, gan gwyno nad oedd eu 
mudiadau perthnasol yn deall datganoli, heb sôn am ei bwysigrwydd.  
 
Yn ogystal â’r rheini a oedd eisoes wedi profi toriadau, roedd un elusen – nad 
oedd wedi’i heffeithio eto – hefyd yn disgwyl toriad grant yn y dyfodol o 
ganlyniad uniongyrchol i COVID-19, a byddai hyn, heb os, yn arwain at 
“dargedau codi arian heriol”. Ond eto, roedd hyn yn rhan o doriadau yn y 
gwreiddiau a’r canghennau yn hytrach na thoriadau wedi’u hanelu at Gymru yn 
unig.  
 
Ni chafodd unrhyw ddiwygiadau teitl ffurfiol eu cofnodi yn ystod ein 15 o 
gyfweliadau, ond profwyd y newidiadau canlynol gan bedwar unigolyn ers mis 
Mawrth 2020 (ond nid o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19) – sy’n werth eu 
nodi:  

• cafodd rôl arwain de facto, blaengar ei dileu a llyncwyd y rôl yn 
ganolog  

• collodd un arweinydd y rhan fwyaf o’i dîm, a arweiniodd at newid 
sylweddol yn natur a chapasiti’r rôl  

• cafodd rôl un arweinydd ei newid i haen is o fewn y mudiad fel rhan o 
broses ailstrwythuro, a chanolwyd rhai meysydd gwaith cyfredol, e.e. 
dyluniad y rhaglen a’r ymyrraeth.  

• ystyriwyd cynnwys un rôl arwain wag o fewn rôl cyfarwyddwr 
gwledydd, ond cafodd hyn ei wrthod yn y pen draw yn dilyn cyfiawnhad 
gan aelodau staff o fewn tîm Cymru.  

 
Yn ddiddorol, serch y farn ymhlith gweithwyr elusennol fod ‘elusennau eraill’ 
yn gadael Cymru, ychydig iawn oedd yn credu y byddai eu helusennau eu 
hunain yn gwneud hyn. Dywedodd hanner yr holl rai a ymatebodd i’r arolwg 
a’r rhan fwyaf o’r rheini a gafodd gyfweliad fod eu helusen wedi bod mewn 
sefyllfa sefydlog cyn y pandemig, ac nad oeddent wedi wynebu heriau nac 
ansicrwydd cyn hyn. 
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Roedd bron 90% o ymatebwyr yr arolwg yn teimlo bod eu helusennau wedi 
ymateb yn dda i COVID-19, er bod wyth o’r 15 o bobl a gafodd gyfweliad yn 
teimlo bod eu helusennau wedi wynebu problemau enfawr o ganlyniad i 
COVID-19. Gwnaeth llawer o’r rheini a gafodd gyfweliad ddisgrifio’r pandemig 
fel y frwydr fwyaf yn hanes eu helusen. Er enghraifft, mae un elusen wedi colli 
miliynau o bunnoedd, gan arwain at ostyngiad o 40% mewn incwm yng 
Nghymru yn unig ac arbedion cost hirdymor yn ystod y blynyddoedd nesaf.  
 
Gyda’r cynllun ffyrlo’n parhau i fod ar waith, efallai ei bod yn rhy fuan i 
bennu effaith lawn COVID-19, sy’n awgrymu y bydd angen gwneud rhagor o 
waith ymchwil unwaith y bydd y cynllun ffyrlo yn dod i ben.  
 
Yn ddiddorol, mae’r defnydd cynyddol o dechnoleg, fel Microsoft Teams a 
Zoom, wedi hybu newid diwylliannol, sy’n annog y ddadl dros ddatganoli mwy. 
Yn bendant, ni ellir gwadu effaith gweithio ar-lein ar staff yng Nghymru, yn ei 
helpu i gyfathrebu â thimau eraill ar draws eu mudiadau perthnasol, gan 
gynnwys y posibilrwydd o rywfaint o ddatblygiad gyrfaol, am y tro cyntaf 
erioed. 
 
Cafwyd barnau amrywiol ar yr effaith y cafodd adroddiadau’r cyfryngau ar y 
cyfyngiadau COVID-19 amrywiol ym mhob un o’r gwledydd cartref ar eu 
hamgylchedd gwaith. Teimlai pedwar o bob deg o ymatebwyr yr arolwg nad 
oedd wedi gwneud unrhyw wahaniaeth i’r ffordd y mae’r pencadlys yn gweld 
rôl y Swyddfa yng Nghymru, gyda diffyg dealltwriaeth yn parhau ynghylch 
datganoli neu ddealltwriaeth well ohono, ond dim ond ar ‘lefel arwynebol 
iawn’. Eto i gyd, gallai llawer o’r rheini a gafodd eu cyfweld nodi gwelliannau, 
fel cyflwyno briffiau staff ar draws y mudiad. Roedd gan un elusen grŵp DU 
gyfan ar y cwricwlwm bellach, gyda phob gwlad yn bwydo i mewn iddo’n 
briodol, yn hytrach na’i fod yn fater o: “a beth am Gymru?” 
 
Dywedodd chwech o’r 15 a gafodd eu cyfweld fod y tîm uwch yn ymhél yn 
ddigonol â phroblemau Cymru, a dywedodd pump nad oeddent yn gwneud 
hyn yn ddigonol. Dim ond tri o’r rheini a gafodd eu cyfweld a oedd yn meddwl 
bod yr ymgysylltu’n wael a chredai un unigolyn fod ei fudiad yn gwneud yn dda 
ymhellach i lawr, ond bod y tîm uwch yn cael anhawster. 
 
Roedd pryder go iawn ymhlith rhai o’r rheini a gafodd eu cyfweld nad yw 
elusennau’r DU yn parchu datganoli. Roedd eraill a gafodd eu cyfweld yn llai 
beirniadol – nid oeddent yn gweld unrhyw falais yn y peth – ond ymddengys 
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fod y rheini a gafodd eu cyfweld sy’n cwrdd yn rheolaidd â’u prif weithredwyr 
neu sy’n gweithio ar yr un lefel â chwaer-fudiad yn fwy bodlon â 
strwythurau, prosesau a threfniadau eu mudiadau. 
 
Eto i gyd, ystyrir elusennau’r DU yn bwysig i lwyddiant y sector gwirfoddol 
yng Nghymru; gyda deg o’r 15 o weithwyr elusennol y gwnaethom ni siarad â 
nhw yn credu’n gryf na allai’r un elusen arall wneud y gwaith y maen nhw’n ei 
wneud – “nid hyd yn oed elusennau eraill y DU”. Yn yr un modd, dywedodd 
deg o’r 15 a gafodd eu cyfweld eu bod yn credu bod yr adnoddau yn nhîm 
Cymru yn gymesur â’r adnoddau mewn gwledydd neu ranbarthau eraill, a 
nifer yn nodi bod Lloegr yn llawer mwy na gwledydd eraill, ac felly roedd hyn 
yn egluro’r gwahaniaeth ym maint y tîm. Nid oedd ymatebwyr yr arolwg mor 
gadarnhaol.  
 
Yn gyffredinol, credwyd fod y sector gwirfoddol yng Nghymru yn mwynhau 
amrediad eang o fuddion am fod elusennau’r DU yn y sector gwirfoddol yng 
Nghymru, ond mae rhai o’r rheini a gafodd eu cyfweld yn gweld ‘ochr arall y 
geiniog’. Roedd pobl eraill a gafodd eu cyfweld yn cwyno bod elusennau’r DU 
yn cael eu tanbrisio yn y gwledydd datganoledig: gydag elusennau yng 
Nghymru’n unig yn cwestiynu eu hincwm a Llywodraeth Cymru’n diystyru eu 
cyfraniad. 
 
Credir fod gwasanaethau Cymru gyfan yn rhywbeth y gall elusennau’r DU eu 
cyflenwi’n dda, am mai seilwaith cyfyngedig, lleol sydd gan fudiadau llai yn 
aml. Credir hefyd fod llawer o waith partneriaeth yn y sector gwirfoddol yn 
cael ei arwain gan elusennau’r DU, gyda rhai’n credu bod ganddynt rôl i’w 
chwarae mewn dwyn elusennau lleol ynghyd fel grŵp Cymru gyfan, helpu 
elusennau llai o faint i fynd o flaen Gweinidogion ac ati.  O ganlyniad, 
ymddengys fod rhywfaint o bryder y gallai lefel y dylanwad mewn 
partneriaethau ar y cyd leihau pe bai’r capasiti a’r staff yn symud o Gymru i 
Lundain.   
 
Fodd bynnag, ymateb cymysg a gawsom wrth ofyn i’r rheini a gafodd eu 
cyfweld a fyddai gwaith partneriaeth yn cael ei effeithio’n ddifrifol pe bai 
elusennau’r DU yn lleihau eu presenoldeb yng Nghymru, gydag wyth o’r rhai a 
gafodd eu cyfweld yn dweud y byddai’n cael ei effeithio’n ddifrifol a saith yn 
teimlo y byddent yn parhau am eu bod wedi gweithio mewn modd 
cydweithredol a chynaliadwy. Ond roedd y rhan fwyaf, os nad pob un, o’r 
rheini a gafodd eu cyfweld yn gweld budd go iawn mewn dod ynghyd a 
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chyfuno adnoddau, yn anad dim, am eu bod wedi bod yn eithriadol o 
lwyddiannus mewn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth.  
 
Gyda thoriadau cyffredinol yn debygol yn y dyfodol, mynegodd nifer o’r 
rheini a gafodd eu cyfweld bryder mai gweithgareddau polisi ac eirioli 
fyddai’r rhai cyntaf i gael eu heffeithio. Y gofid mwyaf yw na fydd y sector 
gwirfoddol yn gallu mynd ati mewn modd holistaidd a hybu symudiadau 
strwythurol heb elusennau’r DU. Mae hyn wedi’i seilio ar y farn mai ychydig o 
rolau polisi, dylanwadu ac ymgyrchu sydd gan elusennau llai o faint yng 
Nghymru.  
 
Credai bron 90% o ymatebwyr yr arolwg fod gan CGGC a/neu Lywodraeth 
Cymru rôl i’w chwarae mewn stopio elusennau’r DU rhag lleihau eu 
presenoldeb yng Nghymru. Roedd rhai o’r rheini a gafodd eu cyfweld yn fwy 
amheus ac yn cwestiynu’r angen amdano, gan gredu mai “cyfrifoldeb yr 
elusennau eu hunain oedd gwneud i’w model weithio”. 
 
Ystyrir CGGC fel llais y sector a, waeth beth yw barn y rheini a gafodd eu 
cyfweld ar y mudiad – waeth a ydynt yn ei weld fel mudiad o bell neu’n 
ardderchog – cred llawer fod ganddo rôl i’w chwarae mewn herio elusennau 
sy’n dymuno lleihau capasiti yng Nghymru. Cynigiwyd amrediad o 
awgrymiadau gan un o’r rheini a gafodd eu cyfweld neu ragor, a rhestrir y rhain 
ar dudalen 36. 
 
Roedd yr un peth yn wir am Lywodraeth Cymru. Waeth beth yw eu barn am 
Lywodraeth Cymru, roedd llawer yn credu ei fod yn briodol i Lywodraeth 
Cymru ymyrryd, ac mae’r awgrymiadau a gynigiwyd gan un o’r rheini a gafodd 
eu cyfweld neu ragor ar dudalen 37.  
 
Mae’n werth nodi’r awgrymiad gan un o’r rhai a gafodd eu cyfweld, a alwodd 
am gyflwyno deddfwriaeth sy’n gofyn i elusennau sy’n derbyn cyllid gan 
Lywodraeth Cymru lynu at ganllawiau tynn a gwario’r arian yng Nghymru yn 
unig. Nid oedd llawer o’r un farn. Roedd yr awgrymiad i gynnig cymhelliannau 
ariannol i elusennau’r DU yn fwy poblogaeth yn ôl pob golwg, ond teimlai’r un 
faint o’r rheini a gafodd eu cyfweld fod hwn yn fater dadleuol. 
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3. CEFNDIR 
 
Ym mis Ionawr 2021, roedd CGGC yn awyddus i bennu i ba raddau roedd 
elusennau’r DU yn lleihau eu presenoldeb yng Nghymru o ganlyniad 
uniongyrchol i COVID-19, yn dilyn adroddiadau fod rhai elusennau eisoes wedi 
tynnu allan o’r wlad. Cafodd Carys Mair Thomas, ymgynghorydd 
cyfathrebiadau llawrydd yng Nghaerdydd, ei chomisiynu felly gan CGGC i 
ddatblygu’r papur ymchwil byr hwn.  
 
Daeth i’r amlwg yn gynnar fod y pandemig wedi effeithio ar sector gwirfoddol y 
DU; ym mis Hydref 2020 (fel rhan o’i ganlyniadau cyntaf), canfu’r Baromedr 
newydd ar Effaith COVID-19 ar y Sector Gwirfoddol, “Respond, recover, reset: 
the voluntary sector and COVID-19” (Saesneg yn unig) – y prosiect ymchwil 
mwyaf o’i fath gan Brifysgol Nottingham Trent, Cyngor Cenedlaethol Mudiadau 
Gwirfoddol (NCVO) a Phrifysgol Sheffield Hallam - fod dwy o bob pum elusen a 
grŵp cymunedol yn nodi dirywiad yn eu sefyllfa ariannol.4 Ym mis Mawrth 
2021, canfu’r arolwg misol fod 59% o’r elusennau’n disgwyl i’r galw am eu 
gwasanaethau gynyddu yn y misoedd i ddod, a chredai 68% y byddai’r 
pandemig yn cael effaith negyddol ar eu hamcanion am y flwyddyn i ddod.5 
 
Ym mis Mawrth 2021, mewn ymateb i’r pandemig, cyhoeddodd y Comisiwn 
Elusennau a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru eu Rhaglen Adfywio 
Ymddiriedolaethau (Saesneg yn unig) newydd i ddarparu £25 miliwn ar gyfer 
elusennau yng Nghymru.6  
 
Cyn y pandemig, yn ystod haf/hydref 2019, roedd y Sefydliad Cymunedol yng 
Nghymru wedi cyfweld â mwy na 100 o grwpiau cymunedol ac elusennau 
ledled Cymru fel rhan o’i adroddiad, Yn Uchel ac yn Groch, Ein sgwrs fawr am 
ariannu gyda’r trydydd sector yng Nghymru. Canfu fod 91% o fudiadau yn 
credu mai cyllid oedd eu her fwyaf, yn enwedig yr angen am fwy o gyllid 
craidd.7 Mae hyn yn golygu y byddent yn cael anhawster darparu eu 

 
4 Largest study of voluntary organisations reveals devastating financial impacts of Covid-19, Datganiad i’r Wasg 
gan Brifysgol Nottingham Trent, 26 Hydref 2020 https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-
articles/2020/09/largest-study-of-voluntary-organisations-reveals-devastating-financial-impacts-of-covid-19 
(Saesneg yn unig)  
5 Charities in Britain feel the pinch as finances suffer while demand rises, The Financial Times, 21 Ebrill 2021 
https://www.ft.com/content/40e2cedf-2ce7-442e-925f-fd64904e6ede (Saesneg yn unig)  
6 Plans to release £25m from dormant foundations in Wales, Y Gymdeithas Sifil, 25 Mawrth 2021 
https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-commission-and-community-foundation-wales-aim-to-release-
25m-from-dormant-foundations.html#sthash.s0b3n3Tj.dpuf (Saesneg yn unig)  
7 Yn Uchel ac yn Groch, Ein sgwrs fawr am ariannu gyda’r trydydd sector yng Nghymru, Y Sefydliad Cymunedol 
yng Nghymru, Tachwedd 2019 

http://cpwop.org.uk/what-we-do/projects-and-publications/covid-19-vcse-organisation-responses/
http://cpwop.org.uk/what-we-do/projects-and-publications/covid-19-vcse-organisation-responses/
https://www.ukcommunityfoundations.org/partner-with-us/transfer-your-trust
https://www.ukcommunityfoundations.org/partner-with-us/transfer-your-trust
https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-articles/2020/09/largest-study-of-voluntary-organisations-reveals-devastating-financial-impacts-of-covid-19
https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-articles/2020/09/largest-study-of-voluntary-organisations-reveals-devastating-financial-impacts-of-covid-19
https://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-articles/2020/09/largest-study-of-voluntary-organisations-reveals-devastating-financial-impacts-of-covid-19
https://www.ft.com/content/40e2cedf-2ce7-442e-925f-fd64904e6ede
https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-commission-and-community-foundation-wales-aim-to-release-25m-from-dormant-foundations.html#sthash.s0b3n3Tj.dpuf
https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-commission-and-community-foundation-wales-aim-to-release-25m-from-dormant-foundations.html#sthash.s0b3n3Tj.dpuf
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gwasanaethau craidd, ond hefyd â llai o gapasiti i wneud gwaith ymgyrchu ar y 
cyd gydag elusennau eraill. 
 
Cynhaliodd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd 
Cymru ymchwiliad i ‘Effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol’ a chyhoeddodd ei 
adroddiad ym mis Chwefror 2021. Mae’n werth rhoi rhagor o fanylion ar rai 
elfennau ohono isod. 
 
Daeth y Pwyllgor i’r casgliad fod y sector gwirfoddol yng Nghymru wedi 
wynebu cyfnod heriol ac ansicr cyn Mawrth 2020, yn dilyn tystiolaeth a 
ddarparwyd gan:  

• Hafod (Saesneg yn unig) ar effaith barhaus blynyddoedd o gyni a 
thoriadau yn y sector cyhoeddus  

• Y Rhwydwaith Cydgynhyrchu (Saesneg yn unig) ar doriadau cyllid a 
chynnydd yn y galw am wasanaethau ar yr un pryd  

• Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar yr ansicrwydd parhaus 
ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd, a sut y byddai Cronfa Ffyniant 
Gyffredin y DU (sy’n disodli Cronfeydd Strwythurol yr UE) yn gweithio.  

Teimlai’r Pwyllgor fod hyn wedi arwain rhai elusennau’r DU i ailstrwythuro 
a/neu ailystyried lefel eu presenoldeb yng Nghymru ers peth amser, a bod y 
broses o wneud hyn wedi’i chyflymu unwaith y tarodd effaith y pandemig.8 
 
O ran effaith COVID-19 ei hun, dywedodd Ambiwlans Sant Ioan Cymru wrth y 
Pwyllgor eu bod yn wynebu “colled incwm rhagamcanol o fwy na £2.5 miliwn 
ar gyfer 2020, tra bod y galw am ein gwasanaethau yn parhau i gynyddu”. Yn 
eu tystiolaeth i’r Pwyllgor, disgrifiodd y ‘British Heart Foundation’ sut oedd cau 
mannau’n lleihau eu hincwm a’u gallu i gefnogi “ymchwil achub bywyd” yn 
“ddramatig”.” Dywedodd yr RNIB eu bod yn rhagweld “bwlch cyllid posibl” o 
ganlyniad i’r “gostyngiad mewn incwm codi arian ar draws y mudiad” [..] 
“canslo digwyddiadau herio a chyfranogi torfol, gohirio gweithgareddau codi 
arian wyneb yn wyneb a llai o incwm trwy gymynrodd”.9 
 
Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Ymchwiliad gan The Moondance 
Foundation (Saesneg yn unig) yn hynod ddiddorol ynghyd â’u pryderon:  

• bod tair elusen canser wedi dileu’r swydd ‘Pennaeth Cymru’  
• bod rhai o elusennau’r DU yn creu swydd cyfarwyddwr i ymdrin â’r holl 

wledydd datganoledig.  

 
8 Effaith Covid-19 ar y sector gwirfoddol yng Nghymru, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau, Senedd, Chwefror 2021 (tt.12-13) https://senedd.cymru/media/xujmtngi/cr-ld14075-w.pdf  
9 Yn yr un man. (t.33) 

https://senedd.cymru/media/xujmtngi/cr-ld14075-w.pdf
https://www.hafod.org.uk/
https://www.scie.org.uk/co-production/scie/network
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh
https://moondancefoundation.org.uk/
https://moondancefoundation.org.uk/
https://senedd.cymru/media/xujmtngi/cr-ld14075-w.pdf
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Gan ystyried y dystiolaeth hon, roedd aelodau’r Pwyllgor yn pryderu’n benodol 
am effaith hyn ar feysydd datganoledig, fel iechyd ac addysg; gallu elusennau’r 
DU i eirioli ar ran buddiolwyr yng Nghymru pan nad oedd ganddynt lawer o 
bresenoldeb yng Nghymru, os o gwbl; a gallu’r Senedd neu Aelodau o’r Senedd 
yn y dyfodol i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, hyd y gwyddys, heb y briffiau 
manwl a ddarperir gan elusennau’r DU.10  
 
Mynegodd CGGC bryderon tebyg, gan nodi pe bai elusennau’r DU yn lleihau eu 
presenoldeb yng Nghymru, byddai’n peryglu ei allu i gyfrannu at ddatblygiadau 
polisi, creu polisi a rhaglenni ystyrlon wedi’u cyd-gynhyrchu, ynghyd â 
gweithgareddau rhanbarthol neu leol ar lawr gwlad.11 
 
Mae Adroddiad Ymchwilio’r Pwyllgor yn rhestru 20 o argymhellion i gyd. At 
ddibenion y papur hwn, mae’n werth nodi’r pum argymhelliad canlynol, sy’n 
galw ar y Llywodraeth Cymru nesaf i wneud y canlynol: 

• monitro unrhyw newid arwyddocaol ym mhresenoldeb y sector 
gwirfoddol yng Nghymru er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru’r dyfodol 
i ymhél â’r elusennau hyn12 a’u hannog i ailsefydlu presenoldeb yng 
Nghymru pan fyddant mewn sefyllfa i wneud hynny  

• gweithio gyda Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector i sicrhau bod y 
strategaeth ddigidol i Gymru sydd ar ddod yn llwyr adlewyrchu gwaith y 
sector gwirfoddol a’r symudiad i ddarparu gwasanaethau digidol  

• adeiladu ar Gronfa Wydnwch y Trydydd Sector a chynnig cyllid i gynyddu 
gwydnwch y sector a’i allu i chwarae ei ran mewn rhoi cymorth brys i 
gymunedau yn ystod yr adferiad   

• cynnal seilwaith cyfredol y trydydd sector, a cheisio nodi sut y gellir 
gwella’r strwythurau hyn a’u gwneud yn fwy cadarn fyth  

• cyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU ynghylch effaith y goblygiadau 
rhyngwladol cyfredol o ran rheolau’r Cymorth Gwladwriaethol ar y 
cymorth i’r sector manwerthu elusennol.13 

 
Mae’r pandemig hefyd wedi amlygu gwleidyddiaeth datganoli ledled y DU.14 I 
Angie Contestabile, gweithiwr polisi a materion cyhoeddus proffesiynol yng 

 
10 Yn yr un man. (tt.13-14) 
11 Yn yr un man. (t.13) 
12 Sef yr elusennau hynny sydd wedi tynnu staff neu swyddfeydd sylweddol allan o Gymru.  
13 Yn yr un man. (tt.5-7) 
14 Covid pandemic highlights Wales' devolved politics, Felicity Evans, Golygydd gwleidyddol, 
BBC Wales Online News, 29 Medi 2020 https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-54328474 (Saesneg yn unig)  
 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-54328474
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Nghymru, mae hyn yn bwysig o ran y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan 
elusennau’r DU mewn adegau o argyfwng.  
 
Ym mis Rhagfyr 2020, mewn blog gan y Sefydliad Materion Cymreig o’r enw 
“Wales’ Third Sector On The Brink”, dadleuir fod llawer o swyddi pwysig yn 
diflannu o Gymru pan mae elusennau yn wynebu colli incwm, gyda rhai 
elusennau naill ai’n canoli gwasanaethau yn Lloegr ac yn rheoli Cymru o’r fan 
honno neu’n cael gwared â swyddi a gwasanaethau sy’n ymwneud yn benodol 
â Chymru yn gyfan gwbl, am nad ydynt wedi cymryd datganoli a’u gwaith yng 
Nghymru o ddifrif. Mae’n dadlau y dylai Llywodraeth Cymru lunio strategaeth 
sy’n sicrhau parhad y sector gwirfoddol yng Nghymru ac yn mynnu y dylai fod 
gofyniad ar elusennau’r DU, pan fyddant yn derbyn arian, i ddangos eu bod yn 
ymrwymedig, yn yr hirdymor, i fuddsoddi’r arian hwnnw yn ôl yng Nghymru [..] 
er mwyn cynorthwyo a chynrychioli eu cleientiaid yng Nghymru yn 
effeithiol”.15 
 
Mae’r mater hwn hefyd wedi’i godi gan Joe Saxton, sylfaenydd nfpSynergy, 
sydd hefyd wedi bod yn ystyried i ba raddau mae elusennau’n addasu i 
strwythurau, strategaethau a staffio mewn ymateb i ddatganoli. Mae wedi 
datblygu cwis sylfaenol (Saesneg yn unig) i bennu cymwysterau datganoli 
elusennau, gan gynnig datrysiadau sy’n ymwneud â’u cyfansoddiad, eu 
llywodraethiant, eu cysylltiadau cyhoeddus a’u gweithgareddau gwleidyddol a 
chodi arian (wedi’i restru yn yr atodiad).  
  

 
15 Wales’ Third Sector on the Brink, Angie Contestabile, Y Sefydliad Materion Cymreig, 11 Rhagfyr 2020 
 https://www.iwa.wales/agenda/2020/12/wales-third-sector-on-the-brink/?lang=cy (Saesneg yn unig)  

https://nfpsynergy.net/blog/structural-and-strategic-devolution-charities
https://www.iwa.wales/agenda/2020/12/wales-third-sector-on-the-brink/?lang=cy
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4. CANFYDDIADAU ALLWEDDOL  
 
4.1 Elusennau’r DU sy’n gweithio yng Nghymru 
Yn yr adran hon, byddwn yn ceisio edrych ar i ba raddau y mae elusennau’r DU 
yng Nghymru yn cael eu hystyried yn gyfranwyr pwysig at lwyddiant y sector 
gwirfoddol yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb mewn dysgu am sut mae’r 
rheini yng Nghymru a gyflogir gan elusennau’r DU yn gweld gwaith eu mudiad 
– ac elusennau eraill – yng Nghymru a’r heriau unigryw y maen nhw’n eu 
hwynebu fel tîm Cymru sy’n gweithio o fewn elusen y DU.  

 
4.1.1 Buddion i Gymru 
Gwnaeth y mwyafrif o’r rheini a gafodd eu cyfweld siarad yn ystyriol am yr 
angen am gymysgedd o wahanol fudiadau – “tapestri lliwgar” – i sicrhau sector 
gwirfoddol llwyddiannus a bywiog, gan enwi nifer o elusennau rhagorol sy’n 
benodol i Gymru, fel Tŷ Hafan. Ond roedd y mwyafrif ohonynt, os nad pob un 
ohonynt, yn credu bod elusennau’r DU yn bwysig i lwyddiant y sector 
gwirfoddol yng Nghymru.  
 
 Maen nhw’n gallu gwneud cyfraniad sylweddol 
at Gymru oherwydd eu hanes hir, y ffaith bod 
mwy o bobl yn adnabod eu brand a bod 
ganddynt fwy o adnoddau a chapasiti o’u 
cymharu ag elusennau llai o faint yng Nghymru 
yn unig. I rai, mae gwasanaethau Cymru gyfan yn 
rhywbeth y mae elusennau’r DU yn eu cyflenwi’n 
dda am mai seilwaith cyfyngedig, lleol sydd gan fudiadau llai yn aml. Ychydig 
iawn ohonynt, os o gwbl, gall gyflawni’r un buddion cost a’r arbedion maint ag 
elusennau’r DU: “mae prynu cynnyrch i Gymru yn unig yn llawer mwy costus 
o’i gymharu â’r pŵer prynu ledled y pedair gwlad”. 

Yn wir, o’r 15 o bobl y gwnaethom ni eu cyfweld, dywedodd deg ohonynt na 
allai elusennau eraill wneud eu gwaith nhw, oni bai ei fod yn parhau i gael ei 
wneud yn fewnol ac yn ganolog. Mae llawer o’r elusennau y gwnaethom siarad 
â nhw mewn sefyllfa unigryw, o ran maint a graddfa; “ni allai hyd yn oed 

elusennau eraill y DU” gopïo gwaith mudiadau 
perthnasol y 10 unigolyn a gafodd eu cyfweld. Dim 
ond dau o’r rheini a gafodd eu cyfweld a 
ddywedodd y byddai’r gwaith yn “mynd yn ei flaen 
fel arfer”, ond mae llawer o’u gwaith yn cael ei 
gomisiynu a gwnaethant gyfaddef y byddai mudiad 

arall dim ond yn mynd ymlaen i ennill y broses dendro.  

“Gallwn ni arloesi a rhannu 
arferion da yn haws ar draws y 
sector a chynnal 
partneriaethau lleol, sy’n hybu 
ac yn sicrhau canlyniadau 
gwell i fuddiolwyr yng 
Nghymru.” 

“Gall elusennau eraill wneud y 
gwaith mwy cyffredinol rydyn 
ni’n ei wneud, ond fydden 
nhw’n cael anhawster gyda’n 
harbenigeddau – fyddai’r un 
lle arall yn gallu copïo hyn.” 

https://cymraeg.tyhafan.org/about-us/?force=2
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Caiff llawer o’r gwaith partneriaeth a wneir yn y sector gwirfoddol ei arwain 
gan elusennau’r DU. Mae llawer o elusennau yn gwneud elfennau o’r gwaith, 
gyda llawer o orgyffwrdd, ond nid yr holl waith, neu yn syml, nid oes ganddynt 
yr adnoddau i gyflenwi i Gymru gyfan. Dywedodd rhywun a gafodd ei gyfweld: 
“maen nhw [elusen leol] wedi dechrau gwneud ychydig o waith materion 
cyhoeddus, ond nid yw yn eu cylch gwaith. Byddai ymdrechion i lenwi’r bwlch, 
ond nid oes gan y sefydliadau hynny’r seilwaith: mae ganddyn nhw ddau 
swyddog rhan-amser, o’u cymharu â fy nhîm o bedwar.” 

Nid yw hyn i ddweud na fyddai ansawdd y cynnwys gystal â’r hyn y gallai 
elusennau eraill ei ddarparu, ond nid oes ganddyn nhw’r un brand dibynadwy, 
credadwy sy’n agor drysau ar unwaith: “mae gennym ni enw, felly gallwn ni 
gael cyfarfod gyda’r Gweinidog ar ein pennau ein hunain neu fel y grŵp, ac 
rydyn ni’n buddsoddi llawer o amser yn gwthio polisïau yn eu blaen.”  

Siaradodd un elusen am ddechrau fforwm yn ddiweddar ac am eu 
brwdfrydedd i gydweithio a chymryd sedd gefn ar bob cyfle posibl. Mae rhai o 
elusennau’r DU yn teimlo bod ganddynt rôl i’w chwarae mewn dwyn 
elusennau lleol ynghyd i sefydlu grŵp Cymru gyfan, sy’n helpu elusennau llai i 
gael eu gweld gan Weinidogion, serch gallu trefnu’r cyfarfod hwnnw ar eu pen 
eu hunain.   

Gwnaeth y rheini a gafodd eu cyfweld enwi 
un neu ragor o’r buddion canlynol o gael 
elusennau’r DU yn gweithio yn y sector 
gwirfoddol yng Nghymru:16 

• mynediad at seilwaith hanfodol a 
rhwydweithiau rhyngwladol er mwyn 
cyfoethogi a hysbysu gwaith ar bolisïau 
ac ymgyrchoedd   

• cymorth ystafell gefn fel gwaith 
ymchwil a chyfathrebiadau, er mwyn galluogi “symudiadau strategol 
mwy o faint” mewn polisïau a deddfwriaethau a ddatblygwyd yng 
Nghymru  

• ystwythder i “gyflawni prosiectau mawr a chymhleth yn gyflym ac o dan 
bwysau” a’r gwydnwch i gyflenwi ar bartneriaethau ar y cyd mewn 
adegau o argyfwng  

 
16 Mae’r rhain wedi’u rhestru yn unig, ac nid wedi’u pwysoli yn ôl pwysigrwydd. 
 

“Ni fyddai rhai o’r newidiadau i’r 
cwricwlwm a’r ddeddfwriaeth wedi 
digwydd hebom ni. Do, fe fuom yn 
gweithio mewn partneriaeth â 
mudiadau tebyg, ond rydyn ni’n 
elusen ddibynadwy a chredadwy, 
felly perchir ein tystiolaeth a 
chawn ein cymryd o ddifrif. Mae’n 
anodd i wleidydd neu was sifil 
ddadlau ag athro sydd wedi’i 
urddo’n farchog.” 
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• gweithio ar raddfa fawr a lleihau costau, ac felly’n gallu cyflawni’r hyn a 
fyddai’n brosiectau uchelgeisiol i ysgolion, byrddau iechyd ac ati am bris 
llai   

• gallu defnyddio enw a brand poblogaidd, dibynadwy i godi 
ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd, codi arian a chyfleoedd gwirfoddoli a 
chodi proffil y pethau hyn   

• meithrin cydberthnasau â phartneriaid corfforaethol, fel Google neu 
Amazon  

• mynediad at fanwerthu elusennol, sy’n arwain at gyfleoedd gwirfoddoli i 
drechu unigrwydd ac ati a nwyddau fforddiadwy i bobl sy’n byw mewn 
tlodi. 

Gwnaeth llond llaw o’r rheini a gafodd eu cyfweld hefyd nodi cyfraniad 
economaidd eu helusen at Gymru, gyda’u gwaith mewn ardaloedd mwy 
cefnog, fel De-ddwyrain Lloegr, yn gwrthbwyso’r gost o weithio – neu’r 
colledion sy’n cael eu gwneud – yng Nghymru.  Dywedodd un sawl a gafodd ei 
gyfweld ei fod yn costio’r elusen rhwng £1.8-2 miliwn i weithio yng Nghymru, 
sy’n golygu bod ei phresenoldeb yng Nghymru yn cael ei gynnal gan 
weithgareddau codi arian yr elusen (mewn mannau eraill o’r DU).  

4.1.2  Ochr arall y geiniog 
Gwnaeth tri o’r rheini a gafodd eu cyfweld dynnu 
sylw gofalus at Gymru “yn ei ffurf cyfredol”, gydag 
un yn nodi “nid bod llwyddiant y sector gwirfoddol 
yn dibynnu ar elusennau’r DU, ond byddai’n 
broblem yn y sector pe na bai gennym eu capasiti. 
Petai nhw eu hunain yn creu mudiadau 
annibynnol yng Nghymru, yna byddai hynny’n wych.” Dywedodd rhywun arall 
a gafodd ei gyfweld: “pam ddylai Cymru ddibynnu ar elusennau a sefydlwyd y 
tu hwnt i’w ffiniau, pan nad ydynt wedi’u sefydlu gydag anghenion penodol 
Cymru mewn golwg.” 
 
Lleisiwyd pryderon hefyd gan leiafswm o’r 
rheini a gafodd eu cyfweld fod cydweithwyr 
mewn rhannau eraill o’r elusen yn credu bod 
Cymru yn “cael ei chario gan y swyddfa DU 
gyfan”. Eto i gyd, nododd nifer o’r rheini a 
gafodd eu cyfweld y buddion o weithio yng 
Nghymru i’r elusennau eu hunain: “mae’n 
rhaid i chi gael presenoldeb yng Nghymru i gyflawni i Gymru” neu “mae’n rhaid 
i chi gael y fyddin honno o wirfoddolwyr lleol”.   

“Mae’n gweithio’r ddwy ffordd; 
rydyn ni’n elwa ar y swyddfa yn 
Llundain a’r arbenigedd sydd 
ganddynt, ond maen nhw hefyd 
yn elwa ar ein gwybodaeth leol. 
Ac nid yw hynny’n golygu nad 
oes arbenigedd yn bodoli yng 
Nghymru.” 

“Pan mae’n gweithio’n dda, 
gall fod yn effeithiol iawn, 
ond gall [elusen y DU] fod 
yn rhwystr i gael y rhyddid i 
ddatrys yr heriau penodol 
sy’n wynebu Cymru.” 
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Serch ystyried elusennau’r DU fel rhanddeiliaid pwysig yn y sector gwirfoddol 
yng Nghymru, gwnaeth un sawl a gafodd ei gyfweld ddweud bod ganddyn 
nhw’r “potensial i fod yn beryglus, oherwydd nid oes atebolrwydd”. O 
ganlyniad, hoffai weld deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno sy’n gosod gofyniad 
ar elusennau sy’n derbyn cyllid Llywodraeth Cymru i lynu at ganllawiau llym a 
gwario’r cyllid hwnnw yng Nghymru yn unig. Gan ystyried bod Llywodraeth 
Cymru yn “gallu bod yn ddibynnol ar elusennau’r DU i gynnig gwasanaethau a 
chymorth penodol i bobl sy’n agored i niwed”, mae eisiau deddfwriaeth 
newydd i amddiffyn rhag sefyllfaoedd fel achos dadleuol 2001, pan 
gyhoeddodd y Gymdeithas Plant ei bod yn tynnu ei gweithrediadau allan o 
Gymru, a arweiniodd at ddileu oddeutu 120 o swyddi a cholli 13 o brosiectau a 
oedd yn darparu eiriolaeth, cymorth i deuluoedd a gwaith gwrthdlodi.17  
 
I lawer o’r rheini a gafodd eu cyfweld, ochr arall ohoni oedd anallu rhai timau 
canolog i weld yr heriau unigryw sy’n wynebu Cymru, gyda llawer heb 
ymwybyddiaeth o ddatganoli ac anghenion iaith Cymru neu’n ddifater 
ynghylch y pethau hyn. Dywedodd un ymatebydd i’r arolwg sy’n gweithio i 
elusen yng Nghymru: “Mae elusennau’r DU yn disgwyl i’r elusennau brodorol 
tlotach a llai o faint yng Nghymru ysgwyddo’r baich o ddarparu’r Gymraeg ac 
ymdrin â Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru, wrth iddyn nhw ganolbwyntio 
ar Loegr”. 
 
I’r gwrthwyneb, teimlai tri o’r rheini a gafodd eu cyfweld y gallai elusennau’r 
DU gael eu tanbrisio yn y gwledydd datganoledig, gydag elusennau yng 
Nghymru’n unig yn ddrwgdybus o’u hincwm a Llywodraeth Cymru’n diystyru 
eu cyfraniad. 
 
4.1.3 Adnoddau cyffredinol a chapasiti timau Cymru  o fewn elusennau’r DU  
Dywedodd deg o’r 15 o bobl a gafodd eu cyfweld eu bod yn credu bod yr 
adnoddau yn nhîm Cymru yn gymesur â gwledydd a rhanbarthau eraill. Er bod 
y mwyafrif o ymatebwyr yr arolwg yn teimlo eu bod ‘mewn sefyllfa waeth’ na 
gwledydd a rhanbarthau eraill (gweler isod), roedd bron cymaint yn credu eu 
bod yn cael eu trin yn deg.  

 
17 Society chief attacked by MPs Newyddion BBC Wales, 18 Rhagfyr, 2001 
 http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/1718053.stm (Saesneg yn unig)  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/1718053.stm


 18 

 
 
Gwnaeth nifer o’r rheini a gafodd eu cyfweld nodi bod Lloegr yn llawer mwy 
na’r gwledydd eraill, ac felly roedd hyn yn egluro’r gwahaniaeth ym maint y 
timau. Ar sail poblogaeth, roedd y rhai a gafodd eu cyfweld sy’n gyfrifol am 
Gymru a De-orllewin Lloegr o’r farn fod Cymru yn gwneud yn “dda iawn” o ran 
adnoddau a chapasiti.  
 
Wedi dweud hynny, gwnaeth nifer o bobl – gan gynnwys y rheini sy’n 
defnyddio’r metrig – herio’r metrig ‘fesul pen’ a chynnig ffactorau eraill fel 
modd o gyfrifo meintiau tîm teg, gan gynnwys: 

• cyfleoedd a llwyddiannau mudiadau yng Nghymru  
• lefel angen y buddiolwyr. 

Yn ôl un a gafodd ei gyfweld, mae’r niferoedd annigonol o staff yn nhîm Cymru 
“yn annheg, pan mae’r strategaeth yn cael ei llunio yn Llundain a’r staff sy’n 
gweithio ac yn byw yn Llundain yn canolbwyntio ar fywyd yno. Mae’n anodd 
copïo holl weithgareddau’r elusen yng Nghymru, oherwydd nid yw mor syml â 
dim ond ‘eu Cymreigio’; mae angen i ni hefyd ymateb i weithgareddau a 
pholisïau sy’n unigryw i Gymru”. 
 
Pan mae timau staff yn fwy o faint mewn gwledydd eraill, nid yw hyn o 
reidrwydd o ganlyniad i ragfarn naturiol yn erbyn Cymru: gallai fod o ganlyniad 
i allu’r staff i ddenu neu gael cynnig cyllid anghyfyngedig ar gyfer prosiect 
penodol, am eu bod yn cael eu cyllido gan y weinyddiaeth ddatganoledig, neu, 
fel yr awgrymwyd gan un o’r rhai a gafodd eu cyfweld: “Mae’n debygol bod yr 

Trin yn deg 

Barn gweithwyr mewn elusennau 
ledled y DU o adnoddau a chapasiti eu 

tîm yng Nghymru o’u cymharu â 
swyddfeydd rhanbarthol a 

chenedlaethol eraill yn eu mudiad 

Mewn 
sefyllfa waeth 

Mewn 
sefyllfa well 
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Alban yn cael mwy o adnoddau a chapasiti oherwydd cymeriad a gwelededd y 
Cyfarwyddwr”. 
 
4.2 COVID-19 a’i effaith ar elusennau  

 
4.2.1 Cyn COVID-19 
Dywedodd hanner yr holl rai a ymatebodd i’r arolwg, fel y gwelir isod, nad 
oedd eu helusen wedi bod yn wynebu heriau nac ansicrwydd cyn y pandemig. 

 
Roedd y mwyafrif o’r rhai a gafodd eu cyfweld yn cytuno, gan ddisgrifio’u 
helusennau fel rhai “eithriadol o gryf”, “yn codi miliynau o bunnoedd”, “yn 
sefydlu prosiectau arloesol” ac yn “ymrwymo i fwy o wasanaethau gwell”.  
 
Dim ond tri o’r rheini a gafodd eu cyfweld wnaeth siarad am anawsterau cyn y 
pandemig, gydag un yn dweud bod eu hincwm, yn y blynyddoedd diwethaf, 
wedi haneri, gan ofyn am gryn dipyn o ailstrwythuro. I un elusen, â changen 
fanwerthu fawr, roedd “parhau i wneud digon o elw” wedi bod yn heriol am 
nifer o flynyddoedd bellach, ond bod yr incwm o godi arian wedi parhau i fod 
yn gryf.  
 
O’r tri gweithiwr elusen a ddywedodd fod eu mudiad wedi bod yn cael 
trafferth neu’r ddau a ddywedodd bod eu mudiad wedi bod yn nofio yn eu 
hunfan cyn y pandemig, gwnaethant gynnig un neu ragor o’r rhesymau 
canlynol:  

• Roedd y sector gwirfoddol wedi’i “gafnu” gan gyni a chyfres o doriadau 
yn y sector cyhoeddus  

A ydych chi’n credu yr oedd eich elusen 
eisoes yn wynebu cyfnod heriol ac ansicr 
cyn y pandemig ym mis Mawrth 2020? 

Nac ydw 

Ydw 

Ddim yn gwybod 
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• Anawsterau cael digon o incwm anghyfyngedig ers 2008, gan fod llai o 
arian gan bobl i’w roi i elusennau o ganlyniad i gyni  

• ‘elusennau’n cael eu dyrnu’ gan y wasg a Llywodraeth y DU, gan arwain 
at amheuon ynghylch cyflogau gweithwyr elusennol, fel prif 
weithredwyr   

• Newidiadau ym marn y cyhoedd ynghylch tlodi a gwrth-fewnfudo ac ati   
• Digwyddiadau codi arian mwy o faint yn llai poblogaidd a thueddiad 

cynyddol ymhlith aelodau o’r cyhoedd i gefnogi digwyddiadau codi arian 
lleol  

• Heriau penodol i fudiadau, gan gynnwys problemau camreoli a 
llywodraethu y mae’r cyhoedd yn ymwybodol ohonynt  

 
Dim ond un o’r rheini a gafodd eu cyfweld wnaeth siarad am heriau Brexit ar ei 
sector penodol.  
 
4.2.2 Heriau COVID-19 
Yn ddiddorol, roedd bron 90% o’r rheini a ymatebodd i’r arolwg yn credu bod 
eu mudiadau perthnasol wedi ymateb yn dda i COVID-19 (gweler y siart gylch 
drosodd), gydag ymateb mwy cymysg ymhlith y rheini a gafodd eu cyfweld – 
roedd wyth wedi profi problemau enfawr a saith yn teimlo bod eu helusennau 
perthnasol wedi bod yn wydn ac wedi gallu amsugno sioc COVID-19.   
 

O’r rheini a ymatebodd i’r arolwg nad oedd yn 
credu bod eu mudiadau wedi bod yn ymdopi’n 
dda, credai’r mwyafrif mai problemau cyllido 
cyffredinol oedd yn gyfrifol am hyn. Roedd 
rhesymau eraill yn cynnwys toriadau penodol 
mewn gwasanaethau cyhoeddus, ansicrwydd 
ariannol ar ôl ymadael â’r UE, uno, gwirfoddolwyr 

sy’n heneiddio a’r llifogydd diweddar.  
 
Cred llawer o’r rheini a gafodd eu cyfweld mai’r pandemig yw’r frwydr fwyaf y 
maen nhw wedi’i hwynebu yn hanes eu helusen, gan nodi effaith y cyfnod clo: 

• Ar fanwerthu a chau siopau o ganlyniad  
• Dim digon o gymorthdaliadau gan y Cymorth Gwladwriaethol, yn 

enwedig i elusennau mwy o faint   
• Canslo digwyddiadau, fel Marathon Llundain, digwyddiadau nofio a 

rhedeg elusennol mwy lleol ac ati. 

“Mae wedi bod yn hunllef 
lwyr, a dw’i ddim yn credu 
bod pobl yn deall faint y 
mae elusennau wedi’u 
bwrw, oherwydd y raddfa 
rydyn ni’n gweithredu o’i 
mewn.” 
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Gwnaeth un elusen a gollodd miliynau o 
bunnoedd o ganlyniad uniongyrchol i COVID-
19, ddioddef cwymp o 40% mewn incwm yng 
Nghymru yn unig, ac ar un adeg, roedd 80% o’i 
staff ar ffyrlo: “rydyn ni wedi gorfod torri ein 
côt yn ôl y brethyn”, a fydd yn arwain at arbed 
arian hirdymor yn ystod y blynyddoedd nesaf. 
 

Yn ôl pob golwg, y rheini a allodd ymdopi’n 
well oedd yr elusennau hynny a allai baratoi eu 
hunain yn well ar gyfer y byd newydd, am nad 
oedd angen iddynt ruthro i gau mannau 
manwerthu neu ganslo digwyddiadau noddi 
mawr. Ar sail ein cyfweliadau, ymddengys 
mai’r elusennau mwyaf gwydn yw’r rheini â 
chyllid craidd a/neu wasanaethau a gomisiynir. 

Roedd y cyllidwyr hyn yn tueddu i ddangos mwy o ddealltwriaeth a 
hyblygrwydd wrth ymdrin ag allbynnau cytunedig, a oedd yn golygu bod 
elusennau’n llai tebygol o ddefnyddio’r cynllun ffyrlo am unrhyw hyd o amser 
na dileu swyddi.  
 
4.2.3 Yr ymateb i COVID-19 
Ar sail ein harolwg, mae cymaint o elusennau’r DU yn ailstrwythuro neu’n 
ailystyried eu presenoldeb yng Nghymru (neu sydd wedi gwneud hynny’n 
ddiweddar) ag sydd o rai nad ydynt yn gwneud hyn. 

“Plymiodd ein hincwm a bu’n 
rhaid i ni golli traean o’n 
gweithwyr ledled y DU; rydyn 
ni’n rhagweld colli 40% o’n 
hincwm yn ystod y tair 
blynedd nesaf.”  

“Bu’n rhaid i ni ddefnyddio 
grantiau a chynllun ffyrlo’r 
Llywodraeth, ond ychydig iawn yng 
Nghymru gan fod y rhan fwyaf o’r 
staff yn gweithio ar y rheng flaen 
ac yn ymwneud â gwaith cyflenwi 
wedi’i gomisiynu a than gontract – 
felly roedd hwn wedi’i dalu  
amdano eisoes.”  
 

Yn eich barn chi, a yw eich mudiad yn 
ymdopi’n dda â heriau Covid-19? 

Ydy – ymdopi’n dda 

Nac ydy – nid yw’n ymdopi 
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Ar sail ein cyfweliadau, mae’r sefyllfa’n waeth gyda 11 o’r 15 o elusennau 
wedi’u heffeithio: 

• Roedd saith yn mynd drwy broses ailstrwythuro pan gynhaliwyd y 
cyfweliadau, er bod un cyn COVID-19  

• Roedd tri wedi ailstrwythuro neu wedi ailystyried eu presenoldeb yn y 
blynyddoedd diwethaf (ymhell cyn COVID-19) 

• Roedd un wedi bod drwy broses ailstrwythuro yn y blynyddoedd 
diwethaf, ond hefyd yn edrych ar leihau nifer y bobl ymhellach o 
ganlyniad uniongyrchol i COVID-19 

• Nid oedd pedwar wedi bod drwy broses ailstrwythuro, ond roedd un 
elusen wedi cyhoeddi ei bod yn rhewi swyddi gwag ar draws yr holl 
dimau erbyn mis 2020.    
 

Mae hyn wedi arwain elusennau’r DU i golli cannoedd o swyddi, ac yn anochel, 
mae hyn wedi effeithio ar dimau ledled Cymru 
naill ai’n uniongyrchol (dileu swyddi, rhewi 
swyddi, toriadau grant – er bod hyn yn 
gymesur) neu’n anuniongyrchol (methu â chael 
gafael ar gymaint o gymorth wrth gefn).  
 
Roedd y mwyafrif o’r rheini a gafodd eu cyfweld a oedd wedi bod drwy broses 
ailstrwythuro radical yn eu mudiadau o ganlyniad i COVID-19, yn credu eu bod 
wedi’u trin yn gymesur: “mae’r tîm yng Nghymru wedi dioddef toriadau 
cymesur ar ôl adolygiad o wreiddiau a changhennau’r mudiad, a oedd yn 
seiliedig ar arbedion ar draws y mudiad, gan golli capasiti ym mhob rhan 

“Mae arian yn llifo allan ar 
hyn o bryd, ond nid ydym 
yn debygol o adael.” 
 

A yw eich mudiad yn ailstrwythuro ar hyn 
o bryd neu’n ailystyried lefel ei 

bresenoldeb yng Nghymru? 

Nac ydy 

Mae wedi gwneud hyn yn ddiweddar 

Ddim yn gwybod 

Ydy 
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ohono, ond gan geisio diogelu’r prif rolau hynny sy’n cyflawni ein diben 
elusennol.”  
 
Dywedodd un sawl a gafodd ei gyfweld, yr oedd ei fudiad wedi colli traean o’i 
staff, fod y tîm yng Nghymru wedi bod yn lwcus, dim ond yn colli un aelod o 
staff o ganlyniad i ymddeoliad a rhewi swydd: “yn sicr, nid traean o’m staff i”. 
 
O’r rheini a gafodd eu cyfweld a nododd ychydig iawn o newid, os o gwbl, yng 
nghapasiti’r mudiad hyd at wanwyn 2021, roedd achos wedi codi lle y byddai 
grant yn y dyfodol yn cael ei leihau o un rhan o dair o ganlyniad uniongyrchol o 
COVID-19. Yn anochel, byddai hyn yn golygu, pe na bai modd cyrraedd  
“targedau codi arian heriol” yn y dyfodol, y byddai angen “edrych ar” staff a 
delir o gronfeydd anghyfyngedig (sy’n golygu’n bennaf, staff mewn swyddi 
arwain, polisi, ymgyrchoedd neu waith cynghori).  
 
Dim ond dau o’r rheini a gafodd eu cyfweld oedd wedi gweld eu timau yng 
Nghymru yn cael eu lleihau’n sylweddol yn ystod y pandemig, gyda’r ddau yn 
mynegi pa mor rhwystredig yr oeddent yn ei deimlo gyda phenderfyniadau 
diwelediad timau’r uwch-arweinwyr: 

• Yr un gyntaf yn gweld toriadau cyfanwerthu ar draws yr holl 
swyddogaethau, heblaw am faterion cyhoeddus ac eiriolaeth  

• Yr ail, i’r gwrthwyneb, yn colli eu swyddogaethau materion cyhoeddus ac 
eiriolaeth.  

 
Yn ddiddorol, er bod y ddwy broses ailstrwythuro wedi’u cynnal yn ystod y 
pandemig, nid oedd yr un ohonynt o ganlyniad i COVID-19 yn unig. Yn wir, 
cafodd yr un gyntaf ei gohirio ac yna ei chyflymu oherwydd COVID-19 a 
chafodd yr ail ei gwneud wrth i incwm a nifer y bobl yn yr elusen gynyddu: “y 
cwbl y maen nhw eisiau ei wneud yw canoli dylanwadu a materion cyhoeddus 
yn Llundain”. Dywedodd y ddau fod digwyddiadau diweddar dim ond wedi 
cyflymu’r broses neu wedi’u defnyddio fel esgus i leihau presenoldeb yng 
Nghymru, gydag un o’r rhai a gafodd eu cyfweld yn dweud bod y broses wedi 
bod “ar droed cyn y pandemig”. 
 
O ran rolau arwain, ni fu diwygiadau i deitlau, ond fe wnaeth y newidiadau 
canlynol ddigwydd yn ystod y pandemig (ond nid o ganlyniad uniongyrchol i  
COVID-19):  

• Cafodd rôl arwain de facto, blaengar ei dileu a llyncwyd y rôl yn ganolog  
• Roedd un arweinydd wedi colli’r rhan helaeth o’i dîm, sy’n golygu bod 

natur a chapasiti’r rôl wedi newid yn sylweddol  
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• Cafodd rôl un arweinydd ei newid i haen is o fewn y mudiad fel rhan o 
broses ailstrwythuro, a chanolwyd rhai meysydd gwaith cyfredol, e.e. 
dyluniad y rhaglen a’r ymyrraeth  

• Ystyriwyd cynnwys un rôl arwain wag o fewn rôl cyfarwyddwr gwledydd, 
ond cafodd hyn ei wrthod yn y pen draw yn dilyn cyfiawnhad gan 
aelodau staff o fewn tîm Cymru.  

 
Ni wnaeth yr un o’r ddau a gafodd eu cyfweld a oedd â rôl arwain yng 
Nghymru a rhan o Loegr godi unrhyw amheuon ynghylch y rôl, er bod swydd 
arwain dros Gymru yn unig wedi bod yn rhan o’r mudiad ynghynt. Dywedodd 
un: “mae hyn wedi mynd yn ôl ac ymlaen” ond ers iddynt uno “Rwyf wedi 
gweithio ar draws dwy set o ddeddfwriaeth ond mae hyn yn bosibl”. Yn 
ddiddorol, dywedodd yr un sawl a gafodd ei gyfweld “mae yna unigrywiaeth 
yng Ngogledd Iwerddon ac mae yna angen taer amdani” pan oedd yr uno wedi 
creu swydd debyg ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon, ond hefyd yn 
cynnwys swydd benodol ar gyfer Gogledd Iwerddon oddi tani. 
 
Ni wnaeth yr un o’r ddau fudiad a gafodd eu heffeithio gan broses 
ailstrwythuro neu ystyriaeth o bresenoldeb ennill eu dadl o ran symud 
swyddogaethau canolog, fel swyddog cyfryngau cymdeithasol, i’r gwledydd.  
Dywedodd un o’r rhai a gafodd eu cyfweld, “gan ystyried pa mor rhanedig y 
mae’r DU wedi dod yn y blynyddoedd diwethaf, roedd yr ailstrwythuro yn gyfle 
i aildrefnu’r elusen ledled y gwledydd, ond gwnaethant barhau i ganolbwyntio 
ar y pencadlys a Lloegr”. Cwynodd y ddau a gafodd eu cyfweld nad oedd eu 
mudiadau perthnasol yn deall datganoli, heb sôn am ei bwysigrwydd. 
 
Pan ofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg ynghylch achos y problemau i’w timau 
yng Nghymru, gwnaethant nodi problemau cyllido, fel y gwelir isod, gyda 
thoriadau cyllid yn achosi’r problemau mwyaf a thoriadau i gyllid prosiectau yn 
ail. 
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Roedd gweithwyr y sector gwirfoddol, nad oeddent yn gweithio i elusennau’r 
DU, hefyd yn credu mai toriadau i gyllid craidd a chyllid prosiectau oedd y 
rheswm pam fod elusennau’r DU yn cael trafferth dod drwyddi. Credwyd hefyd 
fod llai o bobl yn gwirfoddoli.  
 
Pan fydd prosesau ailstrwythuro ar waith, cred ymatebwyr yr arolwg sy’n 
gweithio yn elusennau’r DU fod pob rhan o’r elusen dan sylw, fel y dangosir 
isod, ac ymddengys mai darparu gwasanaethau yw’r maes mewn mwyaf o 
berygl, gyda chyfathrebiadau, marchnata a chodi arian yn dilyn.  
 

 

Rhewi recriwtio 

Lleihau costau drwy ganoli 

Toriadau staff proffil uchel 

Toriadau staff 

Toriadau i gyllid prosiectau 

Toriadau i gyllid craidd 

Arall 

Arall 

Gwirfoddoli 

TG 

Cyllid 

Codi arian 

Rolau uwch reolwyr/arweinwyr 
 11.4% 

Darparu Gwasanaethau 

Polisi ac eiriolaeth 

Cyfathrebu a marchnata 
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Mae chwedeg y cant o ymatebwyr eraill yr arolwg (y rheini nad ydynt yn 
gweithio i elusennau’r DU) yn credu bod pandemig COVID-19 wedi peri i 
elusennau’r DU gael llai o allu i gyflwyno’u gwaith yng Nghymru, yn enwedig o 
ran darparu gwasanaethau a chysylltiad wyneb yn wyneb.  
 

4.2.4. Effaith elusennau’r DU ar elusennau eraill yng Nghymru  
Mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn ffynnu ar waith partneriaeth, gydag 
elusennau’r DU yn aml yn cadeirio trafodaethau polisi cenedlaethol neu 
rwydweithiau lleol. Pan wnaethom ni ofyn i holl ymatebwyr yr arolwg, y rheini 
mewn elusennau’r DU ac elusennau yng Nghymru, i ba raddau roedd dechrau’r 
pandemig ym mis Mawrth 2020 wedi effeithio ar ‘bresenoldeb’ elusennau’r 
DU, cawsom ymateb cymysg. Yn sicr, roedd y rhan fwyaf o bobl yn credu bod 
eu presenoldeb wedi lleihau rhywfaint, ond yr ail ateb mwyaf poblogaidd oedd 
nad oedd unrhyw newid mewn presenoldeb. 
 

 
 
 
Cawsom yr un ymateb amhendant pan wnaethom ofyn i’r rheini a gafodd eu 
cyfweld a fyddai gwaith partneriaeth yn cael ei effeithio’n ddifrifol pe bai 
nhw’n lleihau eu presenoldeb yng Nghymru. Dywedodd wyth o’r rheini a 
gafodd eu cyfweld y byddai eu gwaith eirioli, gan gynnwys fforymau, yn cael eu 
heffeithio’n ddifrifol heb eu mewnbwn, a chredai saith ohonynt y byddai’r 
fforymau’n parhau, yn bennaf gan eu bod wedi gweithio mewn modd 
cydweithredol a chynaliadwy, a “bod y byd ddim yn stopio gydag un person ac 
un mudiad – bydd y sgyrsiau’n parhau”.  

Ni fu erioed unrhyw 
elusen o’r DU yma 

Nid oes unrhyw elusennau o’r DU yma mwyach 

Mae presenoldeb wedi 
lleihau rhywfaint 

Dim newid 

Mae presenoldeb yn 
uwch nag erioed 
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Wedi dweud hynny, roedd y rhan helaeth o’r rheini a gafodd eu cyfweld, os 
nad pob un ohonynt (fel yr amlinellwyd ynghynt) yn gweld budd go iawn mewn 
dod ynghyd a chyfuno adnoddau, yn anad dim, am eu bod wedi bod yn 
eithriadol o lwyddiannus mewn dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth. Dywedodd 
un elusen eu bod yn awyddus i fuddsoddi ychydig o amser yng Nghymdeithas 
Sifil Cymru – i wneud mwy ohono, nid llai. 
 
 Er i’r rhan fwyaf o’r rheini a gafodd eu cyfweld 
ddweud y byddai’r gweithgarwch yn parhau hebddynt, 
gwnaethant siarad am eu rôl mewn dechrau’r 
gweithgarwch, lle y gwnaethant hwy eu hunain 
gyflwyno llawer o’r cyfeiriad strategol, y capasiti a’r 
adnoddau, ac elusennau lleol, llai o faint yn cyflwyno’r 
wybodaeth a’r sgiliau a oedd yn ymwneud â phrofiad byw ar lawr gwlad. 
 
Roedd un o’r rheini a gafodd eu cyfweld eisoes wedi gweld un fforwm yn 
methu, pan wnaeth ei fudiad newid cyfeiriad strategol: “fe ddigwyddodd hyn 
cyn Covid. Roeddem ni’n symud oddi wrtho’n strategol fel mudiad, a 
gwnaethom ni gynnig arian, ei drosglwyddo i fudiad Cymru gyfan, ond dod i 
ben yn sydyn a wnaeth. Mae’n drueni mawr, oherwydd roedd yna angen taer 
am y fforwm hwnnw ar gyfer yr hyn a fyddai’n cael ei ystyried yn eitem agenda 
uchel mewn unrhyw wlad flaengar”. 
 
Gwnaeth rhai o’r rheini a gafodd eu cyfweld hefyd nodi bod y rhan fwyaf o 
elusennau Cymru ac elusennau’r DU yn brin o arian ac yn cael trafferth cadw’u 
pennau uwchlaw’r dŵr o ran cyflenwi eu gwaith craidd eu hunain, felly ychydig 
iawn o gapasiti neu adnoddau sydd ganddynt i ymgymryd â gwaith newydd 
arall.  
 
Lle mae partneriaethau yn cynnwys cefnogaeth nifer o elusennau’r DU, mae rôl 
cynullydd partneriaeth yn syrthio’n bennaf ar ysgwyddau’r mudiad sydd wedi 
cael cyllid anghyfyngedig ac felly, sydd â’r rhyddid i ymgymryd â’r gwaith: 
“mae’r cwbl yn ymwneud ag o ble y mae’r grant – prin – nesaf yn dod”. Gyda 
thoriadau eang yn debygol yn y dyfodol, lleisiodd nifer o’r rheini a gafodd eu 
cyfweld bryder mai gweithgareddau polisi ac eirioli fyddai’n cael eu heffeithio 
yn gyntaf.  
 
Pe bai capasiti a staff yn symud i Lundain, yna credwyd hefyd y byddai lefel y 
dylanwad o fewn y partneriaethau hyn yn lleihau, oherwydd ni fyddai 

“Ni fyddai’r fforwm 
chwarterol wedi digwydd 
hebom ni: ni wnaeth 
gynnig y syniad, creu’r 
strategaeth a darparu’r 
data lefel uchel.” 
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dylanwadu ar Aelodau’r Senedd yn cael ei ystyried mor bwysig â dylanwadu ar 
Aelodau Seneddol. Dyma le byddai “buddiolwyr - â chlefydau neu broblemau 
penodol - yn dioddef y canlyniadau o beidio â chael eu buddiannau wedi’u 
cynrychioli’n ddigonol mewn ymgyrchoedd eirioli ymbarél ehangach”. 
 
Pe bai’r lefel yn lleihau, credir y byddai’r rheini sy’n tynnu allan o Gymru gyda 
chontractau darparu gwasanaeth yn gweld mudiadau eraill yn camu i mewn, 
oherwydd byddai hynny wedi’i dalu amdano gan gyllid craidd. Y pryder mwyaf 
yw na fydd y sector yn gallu mynd ati mewn modd holistaidd a sbarduno 
newidiadau strwythurol heb elusennau’r DU, oherwydd credir mai ychydig o 
rolau polisi, dylanwadu ac ymgyrchu sydd gan elusennau llai yng Nghymru.  
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4.3 Ffyrdd newydd o weithio 
 
4.3.1. Effaith gweithio ar-lein 
Roedd bron 80% o ymatebwyr yr arolwg yn credu y byddai technoleg newydd 
yn peri i elusennau’r DU ailfeddwl eu dull o fynd ati i wneud gwaith 
cenedlaethol a rhanbarthol. Tybir bod hyn yn ymwneud â’r ffordd y gall 
elusennau gynnwys mwy o waith digidol a gwaith o bell yn eu gwaith bob 
dydd, a symud o’r dull traddodiadol o weithio mewn swyddfa yn hytrach nag 
ailystyried eu presenoldeb yng Nghymru. Credai’r rhan fwyaf o’r rheini a 
gafodd eu cyfweld y byddai hyn yn “annhebygol iawn” ac y byddai’r defnydd 
cynyddol o dechnoleg, fel Microsoft Teams a Zoom “yn cryfhau’r ddadl dros 
fwy o ddatganoli”. 
 

 
 Ni ellir gwadu effaith gweithio ar-lein ar staff 
yng Nghymru: “mae’n rhoi pawb ar yr un lefel”, 
yn helpu staff yng Nghymru i gyfleu eu neges ar 
draws eu mudiadau perthnasol. Fel y dywedodd 
rhywun a gafodd ei gyfweld: “Fe gymerodd hi 
bandemig i’r geiniog syrthio. Nawr, mae pob un 
ohonom ni’n sgwariau ar y sgrin, rydyn ni i gyd 

yr un faint, a gallaf leisio fy marn nawr ar faterion nad ydynt yn ymwneud â 
Chymru yn unig.” Dim rhagor o “deimlo bod pobl yn rholio’u llygaid” neu 
dderbyn “ymddiheuriadau am anghofio archebu ffôn cynadledda” neu addo 
“anfon nodiadau am nad yw’r ffôn cynadledda yn gweithio’n iawn”.  

“Ydy, mae’n bosibl na fydd 
gennym ni swyddfa yng 
Nghaerdydd yn y dyfodol, ond 
rydw i 100% yn sicr y bydd 
gennym ni staff yng Nghymru, sy’n 
gweithio yng Nghymru, dros 
Gymru. Mae hynny’n bendant.” 

Gyda mwy a mwy o bobl o bobl yn gweithio o 
gartref, gan gynnwys y defnydd eang o Zoom, 
Microsoft Teams, a thechnoleg arall, a ydych 

chi’n credu bod eich mudiad yn ailfeddwl y ffordd 
y mae’n gweithio yn genedlaethol ac yn 

rhanbarthol? 

Ddim yn gwybod 

Nac ydy 

Ydy 
77.1% 
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Gwnaeth nifer o’r rheini a gafodd eu 
cyfweld sôn am sut mae technoleg wedi 
hybu newid diwylliannol, gyda chyfarfodydd 
briffio staff wythnosol yn dod yn bethau 
newydd normal a chael gwahoddiadau i 
ddod am ddiod i ffarwelio â staff y tu allan i 
dîm Cymru. Dywedodd un o’r rheini a 
gafodd eu cyfweld bod “ethos mwy positif a 
brwdfrydig nawr, a mwy o daflu syniadau”.  
 
Mae hyn wedi arwain un o’r rheini a gafodd eu cyfweld i ystyried y 
posibilrwydd o ddatblygu ei yrfa am y tro cyntaf erioed: “Yn ystod fy amser 
yma, mae daearyddiaeth wedi bod yn ffactor mawr mewn pwy sy’n cael 
dyrchafiad. Byddai pobl yn Llundain, a oedd yn newydd i’r mudiad, yn fy 
mhasio i ar ôl dim ond chwe mis yn y swydd. Rwy’n gallu gweld hynny’n newid 
yn y dyfodol”.   
 
Dywedodd un arall: “Rwy’n teimlo’n llawer mwy tawel fy meddwl ynghylch ein 
ffin - gallwn ni gyflenwi yng Nghymru i Gymru heb i’r staff eu hunain fod yn 
eistedd o fewn ffiniau Cymru. Yn yr un modd, gall arbenigwyr ar Gymru symud 
i rolau canolog ar secondiad neu i ddatblygu eu gyrfa, heb orfod tynnu eu 
hunain a’u teuluoedd o’u cartrefi yng Nghymru. Gallwn ni drosglwyddo pobl i 
mewn i’r ganolfan ac fel arall mewn modd cytbwys, a hynny’n barhaus.” Eto i 
gyd, dywedodd nifer o’r rheini a gafodd eu cyfweld fod angen cyflogi pobl leol i 
ddarparu gwasanaethau lleol, dim yn unig o ran anghenion y Gymraeg ond 
hefyd er mwyn paru acenion, oherwydd gall hyn fod yn gysur i fuddiolwyr ac 
mae’n dangos bod y mudiad yn berthnasol iddynt. 

 
Teimlai llawer y dylai’r model gweithio 
hybrid hwn barhau, a fyddai’n arbed 
miloedd o bunnoedd i elusennau. Roedd 
nifer yn ailystyried eu mannau swyddfa – 
naill ai’n eu gadael, yn dod o hyd i swyddfa 
mewn enw, neu’n edrych ar sefydlu 
mannau swyddfa a rennir gydag 
ystafelloedd cyfarfod a desgiau poeth, o 
bosibl mewn adeiladau lle gallent ddysgu o fudiadau eraill, fel y sector preifat.  
 

“Ar ôl blwyddyn o fod mewn 
fflatiau a chyda mwy a mwy o bobl 
yn symud allan o Lundain, rydyn 
ni’n cael holiaduron yn gofyn am yr 
hyn y bydden ni’n ei hoffi fel 
cyflogeion. Ond mae ein tîm 
arweinyddiaeth yn gweld hwn fel 
ffordd o fod yn iachach a gadael 
dinasoedd ac ati.” 

“Dim dim ond fi’n deialu i mewn 
yw hi bellach ac mae hynny’n 
dangos yn y mudiad ac ry’n ni’n 
gwneud mwy o waith ar y cyd 
nawr. Cyn Covid, doeddech chi 
ddim wrth y bwrdd, yn cael y 
sgyrsiau damweiniol hynny wrth 
wneud paned neu’n gweld pobl 
yn y coridor. Doeddech chi ddim 
yno’n llythrennol.”  
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Pan – ac os – fydd pethau’n dychwelyd i’r arfer, mae un o’r rheini a gafodd eu 
cyfweld yn awyddus i’r maes chwarae cyfartal fod yn nodwedd barhaol: “Rwy’n 
poeni y bydd yn dychwelyd i’r ffordd yr arferai fod. Mae angen ymdrech unedig 
gan bawb nawr i sicrhau bod hyn yn digwydd, fel creu switiau cynadledda gyda 
microffonau o ansawdd, er enghraifft.” Mae unigolyn arall a gafodd ei gyfweld 
yn poeni am yr effaith ar waith tîm a sut byddant yn ceisio ailadeiladu’r tîm ar 
ôl bod ar wahân am gymaint o amser, heb bartïon Nadolig neu weithgareddau 
cymdeithasol wyneb yn wyneb a chwrdd â staff newydd am y tro cyntaf, heb y 
sesiynau cynefino traddodiadol, lle cewch chi eich croesawu’n briodol.  
 
 
4.3.2. Effaith ar lwyth gwaith unigolion 
O ran faint o waith sy’n wynebu’r rheini a gafodd eu 
cyfweld ers y pandemig, mae – gan fwyaf – wedi 
creu symudiad sylweddol, gydag un yn galw’r effaith 
yn “ddychrynllyd – Rwy’n derbyn un galwad ar ôl y 
llall ac mae’n anodd gwahanu gwaith ac amser 
personol”. Gyda llai o negeseuon e-bost a mwy o alwadau ar-lein, yr oedd yn 
gwneud i lawer teimlo’n “fwy blinedig”, gwelwyd hefyd lai o drafnidiaeth: llai o 
deithiau i’w pencadlysoedd, swyddfeydd eraill neu i gyfarfodydd partneriaeth 
ledled Cymru.  
 

I rai, nid yw swm y gwaith wedi newid ond 
mae ei natur wedi newid yn ddramatig, gan 
olygu eu bod wedi gorfod newid y ffordd y 
maen nhw’n gwneud pethau’n sylweddol er 
mwyn diwallu anghenion buddiolwyr. 
Dywedodd rhywun a gafodd ei gyfweld fod 
COVID-19 wedi arwain at fwy o effeithiau 
emosiynol ychwanegol ymhlith buddiolwyr – 
gyda’r mwyafrif o’r rhain yn gwarchod eu 

hunain – sydd wedi arwain at waith achos ychwanegol i staff. Mae un elusen 
wedi derbyn 70% yn fwy o alwadau gan fuddiolwyr yn gofyn am gwnsela. Mae 
hyn wedi arwain at yr angen i ddatblygu rhaglenni gwaith newydd neu symud 
ymyriadau cyfredol ar-lein.    
 
I’r rheini sydd wedi bod yn ailstrwythuro neu’n canoli gwasanaethau, mae wedi 
golygu “dod o hyd i normal newydd o ran sut rydyn ni’n cael gafael ar 
wasanaethau hwb canolog, fel cyfathrebiadau”. Mae hyn yn cynnwys 
canolbwyntio ar brosesau mewnol, creu cynigion i achub rolau a llunio 
cyllidebau newydd, ar ben eu gwaith bob dydd.  

“Gwelwyd llai o deithio, 
ond mwy o alwadau. 
Ddwedwn i fod Covid wedi 
mynd â 25% o bŵer o fatris 
pobl.” 
 

“Mae cynlluniau parhad busnes 
wedi’u hadolygu’n rheolaidd. Rwyf 
bellach yn arbenigwr mewn 
asesiadau risg, ac er mwyn creu 
ffyrdd o weithio diogel o ran Covid ar 
gyfer pob gwasanaeth, mae angen i 
mi ddeall iechyd a diogelwch pob 
adeilad, a chaiff hyn hefyd ei adolygu 
bob tro y byddwn ni’n mynd i mewn 
ac allan o gyfnod clo.” 
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Mae lleiafrif o’r rheini a gafodd eu cyfweld wedi gweld eu llwyth gwaith yn 
lleihau, naill ai drwy newidiadau strwythurol a llai o gyfrifoldebau, neu am fod 
yr elusen ei hun wedi mynnu rhoi llesiant ei staff yn gyntaf. Mae’r rheini sydd 
wedi gweld eu digwyddiadau a drefnwyd wedi’u canslo wedi canolbwyntio ar 
weithgareddau ystafell gefn, fel rhoi trefn ar bethau o ran ffeiliau a phrosiectau 
a datblygu strategaethau ac ati.  
 
4.3.3. Effaith datganoli 
Gyda chyfyngiadau COVID-19 yn wahanol ym mhob un o’r gwledydd cartref, 
derbynnir yn gyffredinol fod y cyfryngau wedi newid y ffordd y mae’n adrodd 
newyddion domestig. Gwnaeth hyn wneud i ni feddwl, a oedd hyn wedi 
effeithio ar y ffordd y mae elusennau’r DU yn gweithio bellach yng Nghymru.  
 
Roedd dros hanner yr holl bobl a gafodd eu cyfweld yn credu ei fod wedi cael 
effaith gadarnhaol ar amgylchedd gwaith eu mudiadau perthnasol, ond roedd 
y gweddill yn credu i’r gwrthwyneb, gan gredu nad yw datganoli’n cael ei 
ddeall yn dda iawn o hyd. Dim ond un o’r rheini a gafodd eu cyfweld a nododd 
nad oedd fawr o wahaniaeth, yn bennaf oherwydd “roeddent eisoes yn dda 
iawn”.18 Mae’r diagram isod yn dangos bod pedwar o bob deg a ymatebodd yn 
credu nad oedd wedi gwneud unrhyw wahaniaeth i’r ffordd y mae 
pencadlysoedd yn gweld rôl y Swyddfa yng Nghymru.  

 

 
18 Nododd wyth o’r rheini a gafodd eu cyfweld bod gwell dealltwriaeth; nododd chwech nad oedd unrhyw 
newid a bod y ddealltwriaeth yn parhau i fod yn wael, a nododd un nad oedd unrhyw newid o gwbl.  

Mae pandemig COVID-19 wedi arwain at fwy o 
ymwybyddiaeth o’r gwahanol weinyddiaethau 
datganoledig yn y DU. A ydych chi’n credu bod 
hyn wedi effeithio ar sut mae’r pencadlys yn 

edrych ar rôl y Swyddfa yng Nghymru? 

Ddim yn gwybod 

Nac ydw 
41.7% 

Ydw 
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Dywedodd llawer o’r rheini a gafodd eu cyfweld ei 
fod dim ond wedi helpu ychydig, ac ar “lefel 
arwynebol iawn”, oherwydd roeddent yn parhau i 
wynebu heriau wrth geisio cael staff ar ochr arall 
Clawdd Offa i ddeall y gwahaniaethau cenedlaethol: 

“Roeddwn i mewn cyfarfod p’ddiwrnod a siaradodd rywun am gwricwlwm y 
DU.” I elusennau lle nad yw’r mwyafrif o bolisïau a deddfwriaethau wedi’u 
datganoli: “nid yw wedi newid unrhyw beth o ran y mudiad – maen nhw’n 
gweithio gyda lens ryngwladol, felly mae eu ffocws yn rhywle arall”. 

Roedd llawer o’r rheini a gafodd eu cyfweld yn 
gallu nodi gwelliannau, gan fod y “gwahaniaeth 
diriaethol, ymarferol yn amlwg i bawb ei weld, 
ac fel mudiad, rydyn ni wedi gorfod adnabod y 
gwahaniaethau hynny er mwyn cydymffurfio â’r 
gwahanol fframweithiau deddfwriaethol”.  
 
Dywedodd nifer o’r rheini a gafodd eu cyfweld 

nad oeddent yn cael cyfarfodydd briffio staff rheolaidd ar draws y mudiad cyn 
y pandemig, ond roedd y rhain yn nodwedd safonol bellach. Dywedodd un arall 
fod grwpiau cwricwlwm ar wahân ar gyfer pob gwlad o’r blaen, ond nawr, 
roedd gan yr elusen un grŵp ledled y DU, gyda phob gwlad yn bwydo i mewn 
yn briodol, yn hytrach na bod yn ychwanegiad: “a beth am Gymru?” A thrwy 
fynd i ragor o gyfarfodydd, mae’n golygu y gall y staff yng Nghymru dorri’n 
rhydd o fod yn “dim ond llais Cymru – mae gennyf fwy i’w gynnig na dim ond 
diweddariad ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru”. 
 
Dywedodd chwech o’r 15 a gafodd eu cyfweld fod y 
tîm uwch yn ymhel yn ddigonol â materion Cymru, a 
dywedodd pump ohonynt eu bod yn ymhel yn 
ddigonol. Credai tri o’r rheini a gafodd eu cyfweld 
nad oeddent yn ymhel yn dda, a chredai un fod ei 
fudiad yn gwneud yn dda ymhellach i lawr, ond bod y tîm uwch yn cael 
anhawster.  
 
Dywedodd y mwyafrif o’r rheini a gafodd eu cyfweld fod hyn yn dibynnu’n fawr 
ar gymeriad a phersonoliaeth y cyfarwyddwr neu brif gyfarwyddwr, “Mae ein 
Prif Swyddog Gweithredol yn deall - bydd ef bob amser yn siarad am Loegr a’r 
gwledydd datganoledig”, a phwy wedyn allai dod ag aelodau eraill o’r tîm 
arweinyddiaeth gyda nhw. Y rhesymau y byddent yn ymhél yn fwy byddai am 
eu bod naill ai wedi gweithio ar lefel ddatganoledig o’r blaen, bod ganddynt 

“Mae ein harweinwyr 
newydd yn awyddus i ni 
weithio ledled y pedair gwlad 
a defnyddio dull pedair 
gwlad” 

“Rwyf wedi cael llond bol 
o dreulio fy mywyd cyfan 
fel oedolyn yn dweud 
‘nid dyna’r achos yng 
Nghymru’.”  
 

“Mae wedi gwneud fy mywyd 
i’n haws. Rwyf i, ynghyd â’m 
cyfoed cyfwerth sy’n gyfrifol am 
yr Alban a Gogledd Iwerddon yn 
hapus, oherwydd mae wedi 
amlygu’r gwahaniaethau. Cyn 
Covid, roedden ni’n teimlo nad 
oedden nhw’n ein credu” 
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gysylltiad agos â gwlad ddatganoledig neu am eu bod wedi gweithio mewn 
lleoliad rhyngwladol.   
 
Roedd rhai o’r bobl a gafodd eu cyfweld yn credu bod y ffaith bod eu Prif 
Swyddogion Gweithredol yn cymryd rhan mewn ‘digwyddiadau yng Nghymru’ 
yn arwydd o’u hymrwymiad, ond dywedodd rhywun arall a gafodd ei gyfweld y 
gallai hwn fod yn ddim ond sioe – “byddan nhw’n ysgwyd llaw Comisiynydd y 
Gymraeg, ac yna’n gwrthod cyllido Cynllun y Gymraeg yn briodol”.  
 
 

I eraill, nid oes angen llawer o eglurhad ar lefel 
uwch, ond mae hynny’n wahanol ar lefel 
weithredol: “maen nhw’n deall y darn am y 
gwledydd, ond nawr mae angen eu perswadio 
fod Manceinion, Llundain a De-orllewin Lloegr 
hefyd yn wahanol; mae’r darn hwnnw o’r gwaith 
yn teimlo fel Cymru ddeng mlynedd yn ôl.” 
Dywedodd rhywun arall a gafodd ei gyfweld: 

“wrth weithio yng Ngogledd Iwerddon, mae’r tîm cyfathrebiadau yn llawer 
mwy gwyliadwrus ynghylch y gwaith y maen nhw’n ei wneud yno, oherwydd y 
sensitifrwydd gwleidyddol, felly maen nhw’n cynnwys y tîm o Ogledd Iwerddon 
ynghynt.” 
 
Mae cryn bryder ymhlith rhai o’r bobl a gafodd eu cyfweld nad yw elusennau’r 
DU yn parchu datganoli, ac “wrth iddo aeddfedu, bydd angen i elusennau mwy 
o faint ddechrau talu sylw iddo”. Yn ôl un o’r rheini a gafodd ei gyfweld, mae ei 
fudiad ef yn wirioneddol gredu bod anghenion claf yn Llundain yr un peth ag 
anghenion claf yn Abertawe, felly gellir gwneud y gwaith o Lundain: “maen 
nhw’n canolbwyntio’n fawr ar Loegr a San Steffan; nid yw’r Bwrdd yn edrych 
yn gyfeillgar iawn ar Gymru”.  
 
Mae rhai eraill a gafodd eu cyfweld yn llai beirniadol. Serch “tynfa ddisgyrchol” 
San Steffan a bod yr “ymddiriedolwyr ychydig yn Lloegr-sentrig”, nid ydynt yn 
gweld unrhyw falais yn y peth: “wedi’r cwbl, mae ein gweld ni’n cyflawni ein 
diben elusennol o fudd iddyn nhw” ac “er nad oes unrhyw ymddiriedolwyr o 
Gymru, yr un yw’r achos hefyd am yr Alban a Gogledd Iwerddon”. I’r bobl hyn a 
gafodd eu cyfweld, eu cyfrifoldeb nhw, yn eu timau yng Nghymru, yw “gwneud 
yr hyn sy’n briodol i Gymru”. 
 

“Ar lefel is o’r mudiad, fel yr 
adran gyfathrebiadau, byddan 
nhw’n meddwl ‘D’oes dim angen 
i mi wybod hyn oherwydd bydd 
hi’n ei wneud’ (gan gyfeirio ataf 
i!). A byddaf i’n dweud ‘na, mae 
angen i chi ddod ar y daith hon 
gyda mi. Ni ddylai fod lan i fi i 
siarad am hyn o hyd’.” 
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O’r rheini a gafodd eu cyfweld, y rhai sy’n fwyaf 
bodlon â strwythurau, prosesau a threfniadau eu 
mudiadau yw’r rheini sy’n cwrdd â’u prif 
weithredwyr yn rheolaidd neu sy’n gweithio ar yr 
un lefel â chwaer-fudiad, lle nad oes ‘unrhyw 
gydberthynas adrodd’ a lle y ceir cydraddoldeb.  
Dyma yw’r achos hefyd pan fydd y rôl sy’n goruchwylio’r tîm yng Nghymru – un 
lefel yn uwch na rôl Pennaeth Cymru neu debyg – yn deall cyd-destun, 
cyfleoedd deddfwriaethol a chyfyngiadau pob gwlad, a’r effaith ar staff. 
 
 
4.4 Rôl CGGC a Llywodraeth Cymru  
Mae bron 90% o ymatebwyr yr arolwg – sydd naill ai’n gweithio yng Nghymru 
yn unig neu i elusennau’r DU – yn credu bod gan CGGC a Llywodraeth Cymru 
rôl i’w chwarae mewn cynnal eu presenoldeb yng Nghymru.  
 

 
 
Dywedodd un o’r rhai a gafodd eu cyfweld fod gan y 
Senedd hefyd rôl i’w chwarae. Dim ond lleiafrif o’r 
rheini a gafodd eu cyfweld a gwestiynodd yr angen 
am hyn, gan gredu mai “cyfrifoldebau’r elusennau eu 
hunain oedd sicrhau bod eu model yn gweithio”.  
 
 
 

“O ran y Prif Weithredwr, 
fyddwn i’n dweud ei fod yn 
ein gweld ni fel tîm bychan 
– yn debyg i’r tîm cyllid 
efallai – yn hytrach na fel 
gwlad ddiffwdan.” 

“Dylai Llywodraeth 
Cymru wneud popeth y 
gallan nhw, oherwydd 
rydyn ni’n cyflogi llwyth 
o bobl.” 

A ydych chi’n meddwl bod gan CGGC neu 
Lywodraeth Cymru rôl i’w chwarae mewn 

cynorthwyo elusennau’r DU i gynnal eu 
presenoldeb yng Nghymru? 

Mae rôl gan y ddau 
87.5% 

Mae rôl gan Lywodraeth Cymru 
 

Mae rôl gan CGGC 
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4.4.1. Rôl CGGC 
Er bod un pennaeth gwlad yn awyddus i ganmol gwaith CGGC mewn ymateb i 
COVID-19, “maen nhw wedi bod yn rhagorol”, roedd grŵp bychan o’r rheini a 
gafodd eu cyfweld yn gweld CGGC fel mudiad o bell: “Mae CGGC yn gyswllt 
gweithredol iawn, ac nid ydym yn ymhél â nhw mewn modd strategol.” Fodd 
bynnag, gwnaeth nifer grybwyll eu bod yn gweld CGGC mwy fel corff ar gyfer 
elusennau yng Nghymru yn hytrach nag elusennau yn y DU. 
 
Wedi dweud hynny, mae’r rhan helaeth yn credu bod gan CGGC, fel llais y 
sector ar gyfer gweithwyr a buddiolwyr, rôl i’w chwarae mewn herio elusennau 
sy’n dymuno lleihau eu capasiti yng Nghymru. Yn ôl un a gafodd ei gyfweld, 
“CGGC ddylai benderfynu ar hyn, ond ni ddylent wneud unrhyw beth 
uwchlaw’r hyn y byddent yn ei wneud ar gyfer elusen yng Nghymru.” 
 
Awgrymodd y rheini a gafodd eu cyfweld un neu ragor o’r ymyriadau canlynol 
fel rhai y dylai CGGC fynd ar eu hôl o ran y mater hwn:19 

• Dangos effaith elusennau cyfredol y DU, gan gynnwys elusennau 
rhyngwladol, yng Nghymru a chynnig storïau llwyddiant ac enghreifftiau 
o arferion da gan y rheini sy’n defnyddio cyllid Llywodraeth Cymru yn 
dda  

• Rhoi sesiynau briffio a hyfforddiant i staff elusennau’r DU (yng Nghymru 
a thu hwnt) ar pam ddylent weithio yng Nghymru, fel ffigurau 
amddifadedd, deddfwriaeth, polisïau yng Nghymru, fel y cwricwlwm 
newydd, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac ati. 

• “swydd cysylltiadau cyhoeddus” ar gyflawniadau’r sector gwirfoddol yng 
Nghymru yng ngwasg y DU – fel modd o hyrwyddo brand Cymru yn 
Lloegr  

• Rhoi pwysau ar elusennau’r DU i wasgaru swyddi uwch ledled Cymru, yn 
hytrach nag yn eu pencadlysoedd  

• Dod â phobl ynghyd a rhannu arferion da, fel cynnig cymorth mentora i 
unigolion o Gymru sy’n dymuno cyflwyno’u hunain fel aelodau bwrdd 
neu ymddiriedolwyr yn elusennau’r DU   

• Cynnal ymgynghoriad er mwyn cael dealltwriaeth well o sut mae 
elusennau’r DU yn gweld eu gwaith a’u dyheadau yng Nghymru   

• Hwyluso sgyrsiau i roi cymorth ar gyllid a chynigion ar gyfer gwaith ar 
brosiectau a rhaglenni yng Nghymru. 

 
4.4.2 Rôl Llywodraeth Cymru 

 
19 Mae’r rhain wedi’u rhestru yn unig, ac nid wedi’u pwysoli yn ôl pwysigrwydd. 
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Gwnaeth nifer o’r rheini a gafodd eu cyfweld fynegi eu rhwystredigaeth gyda 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru am bwyso ar y sector gwirfoddol ar yr 
un pryd i ddarparu gwasanaethau hanfodol ac ymatebion i ymgynghoriadau, 
heb werthfawrogi’r capasiti sydd ei angen i wneud hyn yn dda. Yn ôl un a 
gafodd ei gyfweld: “Fel arfer mae [Llywodraeth Cymru] yn ein difrïo, yn ein 
cadw ar yr ystlys a dim ond yn gofyn i ni am bethau pan fyddan nhw eisiau 
rhywbeth. Nid wyf yn meddwl eu bod yn dangos y parch y dylent at y sector 
gwirfoddol; nid ydynt yn deall faint o waith sy’n digwydd mewn cymunedau 
lleol, ac mae angen iddynt newid y ffordd y maen nhw’n comisiynu ac yn cyd-
gynhyrchu gwasanaethau.” 
 
Awgrymodd y rheini a gafodd eu cyfweld un neu ragor o’r ymyriadau canlynol 
fel rhai y dylai Llywodraeth Cymru fynd ar eu hôl o ran y mater hwn:20 

• craffu ar elusennau’r DU, a gofyn cwestiynau 
anodd i’r rheini sy’n derbyn cyllid, yn enwedig y 
rheini sy’n honni eu bod yn gweithio ledled y 
DU gyfan, ond nad ydynt yn cael eu gweld rhyw 
lawer yn lleol gan fuddiolwyr yng Nghymru  

• cyflwyno deddfwriaeth newydd er mwyn 
sicrhau bod elusennau’r DU sy’n derbyn arian 
cyhoeddus yn aros yng Nghymru, fel yn achos yr Alban  

• creu canllawiau newydd sy’n sicrhau bod yn rhaid i elusennau’r DU sy’n 
derbyn cyllid am swydd fuddsoddi eu harian eu hunain i sicrhau parhad y 
rôl pan ddaw’r cyllid cychwynnol i ben  

• cynnig pecyn o gymorth, yn cynnwys band eang o ansawdd, cyrsiau am 
ddim i elusennau neu fannau swyddfa, yn ogystal â buddion strategaeth 
ddigidol newydd, fel hybiau cymunedol  

• cyflwyno ffyrdd o sicrhau bod ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ag 
elusennau yn cael eu cynnwys yn ffurfiol yn y broses  

• dangos effaith elusennau cyfredol y DU yng Nghymru, gan gynnwys y 
buddion i’r economi a’r amgylchedd  

• codi proffil elusennau cyfredol y DU yn lle taflu sbotolau ar elusennau 
lleol ac elusennau yng Nghymru bob amser. 

 
Gwnaeth cynnig cymelliadau ariannol i elusennau’r DU aros yng Nghymru neu 
ddychwelyd i Gymru ennyn diddordeb nifer o’r rheini a gafodd eu cyfweld, ond 
caiff ei ystyried yn bwnc dadleuol. Yn ôl un a gafodd ei gyfweld, dylid 
blaenoriaethu elusennau llai a byddent yn poeni ynghylch dod o hyd i feini 

 
20 Mae’r rhain wedi’u rhestru yn unig, ac nid wedi’u pwysoli yn ôl pwysigrwydd.  

“Dwi ddim yn credu y dylai 
Llywodraeth Cymru erfyn ar 
elusennau i aros  - ni fydden 
ni eisiau i unrhyw beth gael ei 
wneud a fyddai’n hybu’r 
agwedd mai ni yw’r 
perthynas tlawd.” 
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prawf priodol i roi’r dyfarniad i’r mudiad cywir. Roedd hefyd yn poeni ynghylch 
pa mor gynaliadwy fyddai hyn os mai’r unig reswm y byddai elusen yng 
Nghymru oedd oherwydd pecyn ariannol. Mynegwyd pryderon hefyd y byddai 
“cymryd arian gan lywodraethau yn peryglu ein sefyllfa i wneud gwaith craffu” 
ac yn “creu llinellau aneglur”.   
 
Roedd un a gafodd ei gyfweld yn pryderu’n enfawr am elusennau llai yn ei 
sector, yn ofni na fyddent yn bodoli mwyach unwaith y byddai’r cynllun ffyrlo – 
“neu’r Cynllun Atal Diswyddiadau” – yn dod i ben ym mis Medi 2021. 
Awgrymodd y dylai gwaith ymchwil o’r fath gael ei wneud ar yr adeg hon.   
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ATODIADAU 
 
Llywodraethu 
A oes gennych chi ymddiriedolwyr sy’n cynrychioli’r gwahanol wledydd/dod 
o’r gwahanol wledydd yr ydych chi’n gweithio o’u mewn? 

1. Oes, ac mae wedi’i gynnwys yn ein cyfansoddiad/prosesau  
2. Oes, a chaiff ei wneud yn anffurfiol  
3. Nac oes mewn gwirionedd 

 
Strwythur 
A oes gennych chi unigolion/dîm sy’n gyfrifol am y gwaith ym mhob un o’ch 
gwledydd yn y DU? 

1. Oes, ac maent yn llwyr gyfrifol am ein gwaith ym mhob gwlad  
2. Oes, ond y pencadlys yw rheolwr llinell rhai o’r staff ym mhob gwlad o 

hyd  
3. Nid oes gennym staff mewn gwlad 

 
Strategaeth 
A yw eich cynllun strategol yn edrych ar y gweithgareddau yn y gwledydd o’r 
DU yr ydych yn gweithio o’u mewn? 

1. Mae gan bob gwlad ei rhan ei hun yn y cynlluniau strategol  
2. Mae pob gwlad yn cael ei chrybwyll pan fydd yn berthnasol i’r cynllun 

ehangach  
3. Mae pob un o’n cynlluniau strategol a busnes yn mynd yn ôl disgyblaeth 

neu nod, nid daearyddiaeth  
  

Rheoli 
Pryd oedd y tro diwethaf y gwnaeth eich Prif Swyddog Gweithredol ymweld 
â’r gwledydd o’r DU yr ydych chi’n gweithio o’u mewn (ac eithrio Covid)? 

1. Mae ein Prif Swyddog Gweithredol yn cwrdd â’r staff datganoledig, naill 
ai’n bersonol neu’n rhithiol, nifer o weithiau’r flwyddyn  

2. Mae ein Prif Swyddog Gweithredol yn cwrdd â’r staff datganoledig pan 
fydd angen neu ddiben penodol  

3. Mae ein Prif Swyddog Gweithredol yn brysur iawn  
 
Cyllidebol 
A yw eich cyllidebau wedi’u datganoli i’r gwledydd yr ydych chi’n gweithio 
o’u mewn? 

1. Mae’r holl wariant yn cael ei drafod ar lefel y wlad  
2. Cedwir rhai cyllidebau mewn gwlad ac eraill gan y pencadlys  
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3. Cedwir yr holl gyllidebau gan y timau swyddogaethol  
  
 

Cyfreithiol a Chyfansoddiadol 
Sut ydych chi wedi eich strwythuro’n gyfreithiol yn y gwledydd rydych chi’n 
gweithio o’u mewn? 

1. Rydym yn elusen wedi’i chofrestru ar wahân ym mhob gwlad yr ydym yn 
gweithio o’i mewn  

2. Mae gennym gyngor cynghori ar wahân neu gyfwerth ym mhob gwlad, 
ond un elusen  

3. Rydym yn un elusen fawr hapus wedi’i huno o dan un bwrdd 
ymddiriedolwyr  
  

Brandio ac enwau 
Sut mae eich strategaeth brandio yn ystyried datganoli? 

1. Mae gennym enwau/brandiau ar wahân a gwahanol ym mhob gwlad  
2. Mae gennym ni’r un enw ond yn rhoi ‘Cymru’ neu ‘yr Alban’ ar ei gwt  
3. Mae gennym ni un enw ac un brand ledled y gwledydd yr ydym yn 

gweithio o’u mewn  
  

Gwleidyddiaeth 
Sut mae eich materion cyhoeddus a’ch ymgyrchoedd yn ystyried datganoli? 

1. Rydym yn ystyried sut mae pob agwedd ar ein gwaith yn ffitio o fewn y 
gwahanol gyfreithiau ym mhob gwlad ac yn lobïo yn unol â hyn ym 
mhob gwlad  

2. Mae gennym bolisi ledled y DU, ond yn talu ychydig o sylw at sut y gallai 
gael ei roi ar waith ym mhob gwaith  

3. Mae gennym un strategaeth wleidyddol ledled y DU, waeth a yw’n 
berthnasol ym mhob gwlad neu beidio  

 
Cyhoeddiadau 
Sut mae eich cyhoeddiadau yn ystyried datganoli? 

1. Rydym bob amser yn gwirio bod yr wybodaeth yn ein cyhoeddiadau yn 
berthnasol ledled yr holl wledydd ac yn ffitio â chyfreithiau lleol, gan 
gynnwys y Gymraeg ac ieithoedd eraill  

2. Rydym yn ychwanegu rhywbeth at ein holl gyhoeddiadau yn rhybuddio 
pobl i wirio ei fod yn berthnasol yn eu gwlad nhw. 

3. Mae gennym un set o gyhoeddiadau ar gyfer y DU gyfan. 
 


