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Mae Pwyllgor Cyllid a Chydymffurfiaeth Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, i raddau 

helaeth, yn gefnogol o’r cynnig yn seiliedig ar y manylion presennol. 

Fel Pwyllgor, rydyn ni’n rhannu pryderon swyddogion ynghylch colli hyblygrwydd ac arloesi 

ond rydyn ni hefyd yn meddwl pwy fydd yn profi’r budd mwyaf o’r newid hwn? Ai mudiadau 

sy’n cael eu hariannu ar hyn o bryd ar ben budd y cyhoedd/cymunedau ehangach? A fydd 

mudiadau sector gwirfoddol llai o bosibl yn cael eu heffeithio’n anghymesur? Bydd 

cyfathrebu a thryloywder yn allweddol i sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei weithredu’n 

llwyddiannus.  

Croesawn yr ymgysylltu cynnar gan swyddogion polisi a hoffem barhau â’r ymgysylltu hwn 

wrth i’r polisi gael ei ddatblygu. Bydd y newid polisi hwn, yn y pendraw, o fudd i’r 

cymunedau sy’n cael eu cefnogi trwy raglenni grantiau, byrdymhoriaeth lai, a gwella lefelau 

cadw staff. Hefyd, pwysleisiodd ein trafodaethau ein bod ni’n gallu helpu yn ehangach o ran 

llunio canllawiau ac ymgysylltu ehangach â’r sector. Er enghraifft, mae angen i’r canllawiau a 

ddarparwyd i reolwyr grantiau gydnabod nad yw ymagwedd un maint i bawb yn addas i 

bawb; efallai y bydd angen cymorth rhagweithiol er mwyn sicrhau canlyniadau 

llwyddiannus, a bod angen i’r broses werthuso fod yn glir ac yn rhan o’r ymarfer cystadleuol 

cychwynnol. 

Byddem yn argymell bod y term ‘gwerthuso’ yn cael ei ddefnyddio yn hytrach na 

‘meincnodi’ am fod hyn yn adlewyrchu’r gwerthoedd cymdeithasol ehangach y mae’r sector 

gwirfoddol yn eu cynnig. Wrth i’r gwerthuso gynnwys defnyddwyr gwasanaethau yn ogystal 

â’r rhai nad ydynt yn defnyddio gwasanaethau, dylai adborth gael ei roi fel rhan o’r broses 

benderfynu i ymestyn ai peidio lle y bo’n berthnasol. Yn ogystal, mae’r pandemig wedi 

dangos pan fydd atebion yn cael eu cyd-ddylunio o’r man cychwyn, maent yn cyd-fynd â 

gwasanaethau presennol ac yn diwallu anghenion y rhai sy’n profi’r lefelau uchaf o allgau yn 

ein cymunedau.  

Gall y cynnig hwn gyflwyno problemau nas rhagwelir ond mae’n datgloi un o’r materion 

systemig y mae’r sector wedi’i hwynebu ers nifer o flynyddoedd. Mae ganddo’r potensial i 

gynyddu galluogrwydd a chapasiti yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at 

barhau i weithio gyda swyddogion. 

 


