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Crynodeb Gweithredol
Mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn amrywiol. Amcangyfrifir bod dros
32,000 o fudiadau’n darparu buddion cyhoeddus/cymunedol i ddinasyddion a
chymunedau Cymru. Er bod rhywfaint o hyn yn cael ei ariannu drwy
gytundebau/contractau gwasanaeth gyda chyrff cyhoeddus, ac incwm
masnachu; mae llawer yn dibynnu ar incwm gwirfoddol i gyflwyno
gweithgareddau, sy'n amrywio o iechyd a gofal cymdeithasol, y celfyddydau,
treftadaeth, chwaraeon a diwylliant i feysydd fel hyfforddiant, tai a
chyflogaeth. Mae rhai mudiadau yn y sector yn seiliedig ar le, ac mae eraill yn
gweithio ar draws ardal ddaearyddol eang sy'n ymestyn y tu hwnt i ffiniau
Cymru. Mae gan rai dimau codi arian mawr, mae eraill yn codi arian heb hyd yn
oed sylweddoli hynny.
Rydym yn cyfrifo bod mudiadau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru yn codi £551
miliwn y flwyddyn sy'n cefnogi gweithgareddau yng Nghymru.
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Mae’n amlwg fodd bynnag, fod yna lawer o wahaniaethau a heriau ar draws y
sector, a fyddai – o fynd i’r afael â nhw – yn galluogi codi arian ychwanegol a
fyddai’n gwella ansawdd bywyd yng Nghymru. Mae hyn yn amlygu ei hunan
drwy nifer o anghydraddoldebau o ran rhagolygon/perfformiad codi arian ar
draws y sector yng Nghymru sydd angen eu datrys.
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Pan ddaw hi at godi arian, mae enillion clir ar fuddsoddiad. Pan fydd
mudiadau’n cydnabod yr angen i ystyried eu hincwm fel codi arian, a
chynllunio a neilltuo adnoddau ar gyfer hyn; ochr yn ochr â sicrhau bod
cymorth a datblygiad priodol ar gael; maent yn amlwg yn teimlo'n fwy hyderus
ynghylch eu rhagolygon am y dyfodol. Oni bai yr eir i’r afael â hyn, byddwn yn
gweld y bwlch yn ehangu rhwng y mudiadau hynny sy’n gallu codi arian
sylweddol, a’r rhai nad ydynt yn gallu.
Yn yr un modd, mae'r perfformiad a'r rhagolygon o ran codi arian gan y sector
yn amrywio. Mae sectorau allweddol fel y celfyddydau, gofal cymdeithasol,
cydraddoldeb ac addysg yn nodi llai o hyder am y dyfodol na'u cyfoedion, ac
mae angen mynd i'r afael â hyn.
Wrth ymateb i’r anghydraddoldebau hyn, mae angen i ni ystyried y canlynol • Mae angen creu dealltwriaeth ehangach o godi arian, gan ei gyflwyno fel
swyddogaeth hanfodol i fudiadau'r sector gwirfoddol ac nid gweithgaredd
sy'n gyfyngedig i swyddogion codi arian. Mae hyn yn cynnwys cefnogi
mudiadau sy’n canolbwyntio llai ar godi arian i ddeall sut mae eu
gweithgareddau cynhyrchu refeniw yn rhai sy’n codi arian.
• Wrth ddatblygu dealltwriaeth ehangach o rôl a phŵer codi arian, mae
angen gwneud gwaith gyda chomisiynwyr a chynllunwyr gwasanaethau i
ddeall gwerth codi arian a’r rôl y mae’n ei chwarae wrth wella bywyd
cyhoeddus a chymunedol, gan ychwanegu ansawdd yn uniongyrchol at
wasanaethau statudol yn aml. Yn gryno, dylem geisio newid agwedd
comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaethau i’w galluogi i ystyried codi
arian, gan gydnabod yr enillion ar fuddsoddiad y gellir eu cyflawni yn y pen
draw.
• Mae angen i'r sector gwirfoddol ehangach ddeall sut y gall ymgysylltu â
gweithgarwch codi arian, ac elwa o bosib o hynny, gan ddatblygu
gwerthfawrogiad nad ar gyfer mudiadau elusennol yn unig yw codi arian.
Bydd hyn yn gofyn am ymgysylltu ag amrywiaeth o gyrff seilwaith,
datblygu cyfoedion a newidiadau i’r naratif, gan gydnabod bod carfannau
gwahanol yn y sector gwirfoddol yn defnyddio ac yn ymgysylltu â
therminoleg wahanol.
• Mae gweithredu gweithgarwch codi arian ffurfiol yn gam mawr i lawer o
fudiadau bach. Unwaith y bydd wedi'i sefydlu, mae mudiadau'n ei chael
hi'n gymharol hawdd ymestyn yr adnodd/buddsoddiad hwn. Dylid
ystyried cymorth i gychwyn codi arian.
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• Rhaid i ddatblygu a chynllunio’r gweithlu fod yn flaenoriaethau allweddol
i fudiadau sy’n codi arian. Bydd cael staff medrus gyda'r hyfforddiant,
datblygiad a’r gefnogaeth briodol yn galluogi mudiadau i godi arian yn fwy
llwyddiannus, gan helpu i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y mudiad. Mae
angen i gynllunio'r gweithlu sefydlu gweithgarwch codi arian fel opsiwn
gyrfa dichonadwy a theg, gan gynnig dewis gwybodus i'r rhai sy'n
ymwneud â chynllunio gyrfa.
• Rhaid i gyrff cyllido a seilwaith ledled Cymru ddod at ei gilydd i ddiwallu
anghenion penodol mudiadau gwirfoddol bach, sy’n dweud bod angen
cymorth ychwanegol arnynt ond nad ydynt yn cael mynediad ato.
• Mae cyllid ar gyfer swyddogion codi arian wedi bod yn fater dadleuol ar
draws cymdeithas ers blynyddoedd lawer, gyda llawer o gyllidwyr o bob
maint yn gwrthod ystyried ceisiadau am gyflogau ar gyfer swyddogion
codi arian. Mae hyn wedi cyfrannu at y sefyllfa mae mudiadau elusennol
yng Nghymru yn canfod eu hunain ynddi, gydag angen dybryd i sicrhau eu
cyllid hirdymor drwy incwm gwirfoddol ond heb y sgiliau a’r adnoddau i
wneud hynny’n effeithiol. Dywedir yn rhy aml wrth fudiadau y dylent fod
yn ceisio amrywio eu ffrydiau incwm ac i ddod yn llai dibynnol ar incwm
statudol, ac eto nid yw cyllidwyr yn fodlon eu cefnogi i wneud hyn drwy
fuddsoddiad darbodus yn eu capasiti i gynhyrchu incwm hirdymor. Dylai
cyllid fod ar gael i gefnogi datblygiad swyddogion a sgiliau codi arian, dros
gyfnod o sawl blwyddyn, i alluogi mudiadau i wireddu buddion ariannol a
manteision eraill gweithlu codi arian medrus.
• Rhaid i’r sector hefyd ystyried sut mae’n diwallu anghenion mudiadau’r
sector gwirfoddol Cymraeg eu hiaith yn benodol, y mae llawer ohonynt yn
portreadu agwedd llai cefnogol/hyderus na’u cyfoedion Saesneg eu
hiaith.
• Mae angen cymorth a chymhelliant ar fudiadau nad ydynt wedi’u
cofrestru yng Nghymru i fynegi’r incwm gwirfoddol y maent yn ei godi yng
Nghymru fel y gellir cyfathrebu eu cyfraniad allweddol at y sector yn
effeithiol.
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Cyflwyniad
Mae cwmni Richard Newton Consulting yn falch o fod yn rhan o’r gwaith o
gyflwyno’r adroddiad hanfodol hwn ar fapio’r gwaith codi arian a wneir gan y
sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae cael darlun cywir ac adfyfyriol o
weithgarwch codi arian yng Nghymru yn hanfodol os ydym am gefnogi
mudiadau’n effeithiol i sicrhau eu cynaliadwyedd hirdymor, i ddeall y cyfraniad
mae codi arian yn ei wneud i weithgareddau sy’n cynnig budd cyhoeddus i
gymunedau ledled Cymru, ac i arfogi swyddogion codi arian i ymgysylltu’n
llwyddiannus â chefnogwyr yn eu cymunedau.
Mae prinder gwybodaeth gywir ar gael am y sector codi arian yng Nghymru. Yn
2016, cynhaliodd Sefydliad Garfield Weston ddarn o ymchwil, ‘Cipolwg ar
ddyfodol ariannu elusennau yng Nghymru’1, a daeth i’r casgliad bod ‘bwlch o ran
arbenigedd a chefnogaeth i godi arian a bwlch sydd angen ei lenwi ar frys os yw’r
sector i ffynnu'.
Ryw bum mlynedd ar ôl yr adroddiad hwnnw, mae’n ymddangos mai ychydig o
gynnydd sydd wedi’i wneud o ran cau’r bwlch arbenigedd a chymorth codi arian
ac, mewn hinsawdd ôl-bandemig, gyda’r dirwasgiad economaidd ar fin digwydd
a realiti Brexit i addasu iddo, gallai methu â chefnogi gweithgarwch codi arian
gael effaith enbyd ar allu rhai mudiadau i barhau i gyflawni. Mae'r rhan fwyaf o
fudiadau sy'n ymwneud ag ecoleg codi arian yng Nghymru yn cydnabod mai'r
ymchwil gan Garfield Weston y soniwyd amdano eisoes oedd yr astudiaeth
arwyddocaol ddiwethaf a gynhaliwyd o ran codi arian yng Nghymru.
Mae’r adroddiad hwn, sydd wedi’i lywio gan ddata gan amrywiaeth o fudiadau
yn y sector gwirfoddol, yn rhoi tystiolaeth glir o’r effaith y mae’r sector yn ei
chael, a’r potensial sydd ganddo i ddatblygu ymhellach. Bydd y datblygiad hwn
yn cynnal ac yn tyfu gwasanaethau sy'n cynnig budd cyhoeddus clir. Mae llawer
o fudiadau’r sector gwirfoddol yn dibynnu ar incwm a gomisiynir gan y sector
cyhoeddus, ynghyd â masnachu drwy weithgareddau fel siopau ac incwm a godir
drwy gyflawni gweithgareddau elusennol e.e. refeniw o’r swyddfa docynnau
mewn canolfannau celfyddydau neu gyfraniad rhent gan denantiaid.
Rhaid i’r sector, a’i gyrff seilwaith, ymateb i’r her o flaenoriaethu datblygiad y
proffesiwn codi arian er mwyn sicrhau dyfodol y sector, ac i sicrhau’r buddion
https://garfieldweston.org/wp-content/uploads/2017/01/GWF-Insight-into-Future-of-Charity-Funding-inWales.pdf
1
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cyhoeddus a chymunedol gorau y mae’n eu cynnig. Bydd yr adroddiad hwn yn
helpu i gyfleu'r her hon yn effeithiol, gan dargedu cymorth ac arweiniad lle mae
eu hangen fwyaf.
Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(CGGC), y Sefydliad Siartredig Codi Arian a’r mudiadau elusennol niferus ac
amrywiol a gefnogodd y gwaith o gyflawni’r aseiniad hwn.
Rydym yn ddiolchgar i’r ymatebwyr o bron i 500 o fudiadau a gymerodd ran a
roddodd mor hael o’u hamser a’u gwybodaeth.
Rhaid diolch hefyd i Reform Creative (www.reformcreative.co.uk) a ddaeth â’n
data’n fyw drwy’r ffeithluniau a welwch yn yr adroddiad.
Fel corff codi arian ein hunain, rydym wedi mwynhau gweithio ar ddatblygu’r
adroddiad hwn a gobeithiwn eich bod wedi’ch ysgogi a’ch cyffroi cymaint gan ei
ganfyddiadau a’i botensial ar gyfer y sector ag yr ydym ni.
Richard Newton a Rachal Minchinton
Richard Newton Consulting
www.richard-newton.co.uk
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Cefndir yr aseiniad
Mae CGGC, eu cyfoedion yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (sy’n cael eu
hadnabod gyda'i gilydd fel Cefnogi Trydydd Sector Cymru), a mudiadau seilwaith
eraill wedi ymrwymo i gefnogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gynyddu eu
gwytnwch a'u cynaliadwyedd. Cydnabyddir mai un o’r prif ffactorau sy’n
cyfrannu at wytnwch a chynaliadwyedd yw cymysgedd amrywiol o ffrydiau
incwm.
Prin yw'r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ynghylch pa ffrydiau incwm a
ddefnyddir gan elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae data
presennol Porth Data’r Trydydd Sector yn hen ac yn gyfyngedig o ran yr hyn sydd
ar gael ar gofrestr elusennau’r Comisiwn Elusennau. Fodd bynnag, o blith yr
amcangyfrif o 32,000 o fudiadau gwirfoddol Cymru, dim ond tua chwarter y
rheini sydd wedi’u cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau ac felly’n cael eu
cynrychioli ar y gofrestr gyhoeddus.
Mae'r ymchwil hwn a'r adroddiad dilynol yn rhoi darlun cynrychioliadol o'r
mathau a'r lefelau o wahanol ffrydiau incwm a ddefnyddir gan fudiadau
gwirfoddol yng Nghymru.
Mae Cyllid Cynaliadwy yn un o bedair piler y mae CGGC a Chefnogi Trydydd
Sector Cymru yn eu defnyddio i ddarparu cymorth i sector gwirfoddol Cymru.
Yn 2019, cyhoeddodd CGGC yr adroddiad ‘Cyllid Cynaliadwy ar gyfer y Trydydd
Sector’. Amlygodd rwystrau mewnol ac allanol sy'n wynebu mudiadau o ran eu
cenhadaeth i ddod yn gynaliadwy, yn ogystal ag awgrymu ffrydiau incwm y gellid
eu harchwilio a'u defnyddio, yn benodol ymddiriedolaethau a sefydliadau,
cymynroddion, a llywodraeth leol a chenedlaethol.
Mae'r adroddiad hefyd yn amlygu'r angen i CGGC ac eraill ddatblygu gwell
dealltwriaeth o gyfansoddiad ariannu'r sector gwirfoddol yng Nghymru ac mae'n
nodi cychwyn arolwg tueddiadau ariannu fel cam allweddol tuag at hyn.
Ar hyn o bryd, mae Porth Data’r Trydydd Sector CGGC2 yn un o brif adnoddau
incwm ar gyfer elusennau Cymru. Mae’n seiliedig ar wybodaeth o Almanac
Cymdeithas Sifil Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol 3, sydd yn ei dro yn
tynnu ei ddata o Gomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr. Mae hyn yn golygu nad
yw incwm mudiadau sydd heb eu cofrestru – y rhan fwyaf o sector gwirfoddol
Cymru – yn cael ei adlewyrchu yn y wybodaeth hon (yn ogystal â strwythurau
cyfreithiol eraill fel Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a Chymdeithasau Budd
2
3

https://wcva.cymru/cy/y-sector-gwirfoddol-yng-nghymru/
https://data.ncvo.org.uk
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Cymunedol, nad ydynt ychwaith yn cael eu goruchwylio gan y Comisiwn
Elusennau). Mae hefyd yn cynnwys manylion cyfyngedig ar y ffrydiau incwm eu
hunain (oherwydd gofynion adrodd y Comisiwn Elusennau), er enghraifft mae’n
grwpio llawer o ddulliau codi arian, fel wyneb yn wyneb, digwyddiadau a
chyfrannu rheolaidd, gyda’i gilydd o dan ‘Gwirfoddol – Unigolyn’.
Bwriad cael darlun cliriach a manylach o incwm y sector gwirfoddol yng Nghymru
drwy gynnal arolwg mapio yw:
•
•

•

Darparu dealltwriaeth fwy cyfredol o ba mor gyffredin yw gwahanol
ffrydiau incwm a methodolegau codi arian mewn mudiadau gwirfoddol
yng Nghymru;
Darparu cipolwg i fudiadau gwirfoddol a’u swyddogion codi arian, lle
bo’n berthnasol, o ble i fuddsoddi adnoddau hanfodol ar gyfer cynhyrchu
incwm. Gallai deall maint y farchnad ar gyfer dull codi arian penodol roi
hyder mawr ei angen i fudiadau sy’n ystyried gwneud y buddsoddiadau
hynny; a
Rhoi sail i CGGC a chyrff cymorth a seilwaith eraill ar gyfer cynllunio a
darparu cymorth priodol i helpu mudiadau gwirfoddol i arallgyfeirio eu
gweithgareddau cynhyrchu incwm.
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Methodoleg
Mae gweithgareddau codi arian elusennol yn digwydd ar sawl ffurf ac yn
cwmpasu ystod eang o fathau o incwm a gweithgareddau. Mae'n hanfodol bod
y gwerthusiad hwn yn cymharu data tebyg at ei debyg.
Mae'r aseiniad hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu incwm gwirfoddol drwy:
roddwyr mawr; ymddiriedolaethau a sefydliadau; cyllidwyr y Loteri; grantiau
statudol; rhoddion corfforaethol a chodi arian gan weithwyr; codi arian
rhanbarthol, lleol, cymunedol a digwyddiadau; cymynroddion; cyfrannu
rheolaidd; unigolion yn rhoi “arian parod”; rafflau a loterïau; gwasanaethau
cefnogi a chyflawni codi arian; ac apeliadau yn sgil argyfwng/trychineb.
Gan mai incwm gwirfoddol oedd canolbwynt yr adroddiad hwn, ni chasglwyd
gwybodaeth am incwm manwerthu, gwasanaethau a gomisiynir, nac incwm a
enillwyd o weithgareddau neu fuddsoddiadau elusennol. Mae hyn yn cynnwys
gwerthiannau mewn siopau elusen, gwerthu tocynnau theatr neu gyflenwi
contractau’r llywodraeth, er enghraifft tai, y derbynnir yr incwm ar eu cyfer drwy
broses dendro gystadleuol. Ni ellir disgrifio gwerthiant mewn siopau elusen,
tocynnau theatr neu fynediad i ganolfannau hamdden neu orielau, neu
wasanaethau a ddarperir gan y sector gwirfoddol o dan gontract i'r sector
cyhoeddus fel rhoddion gwirfoddol gan fod gwasanaethau neu nwyddau'n cael
eu cyfnewid am hynny.
Mae'r adroddiad yn ceisio nodi gwahaniaethau mewn dulliau codi arian gan
fudiadau o wahanol feintiau a'r rhai sydd â staff codi arian cyflogedig a’r rhai
sydd heb swyddogion o’r fath. Mae hefyd yn ystyried y gwahaniaethau sy'n
digwydd yn y mudiadau hynny sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.
Llywiwyd y fethodoleg ar gyfer yr aseiniad hwn gan waith llwyddiannus
blaenorol tebyg a wnaed gan Richard Newton Consulting a’r Sefydliad Siartredig
Codi Arian.
Casglwyd data meintiol ac ansoddol i gael dealltwriaeth o'r incwm gwirfoddol a
gynhyrchir gan y sector gwirfoddol yng Nghymru. Dosbarthwyd arolygon
dwyieithog yn ddigidol a chasglwyd data meintiol mewn fformat cyffredin (er
mwyn galluogi casglu data eto).
Casglwyd yr holl ddata yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Medi 2021. Lle
gofynnwyd i ymatebwyr ddarparu data ariannol, roedd hyn yn ymwneud â
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blwyddyn ariannol y mudiad oedd yn dod i ben yn 2020. Ar gyfer mwyafrif y
mudiadau oedd yn cymryd rhan, 31 Mawrth 2020 fydd hyn, er ein bod yn
cydnabod y gallai fod ar unrhyw adeg yn ystod 2020. Mae hyn yn caniatáu gosod
llinell sylfaen y gellir ei defnyddio i ailadrodd yr arolwg yn y dyfodol.
Mae amseriad y gwaith hwn yn gorgyffwrdd â phandemig y Coronafeirws.
Dechreuodd Cymru ar ei chyfnod clo ym mis Mawrth 2020, ac ar adeg
ysgrifennu’r adroddiad hwn (Medi 2021), roedd y wlad yn dal i fod o dan
gyfyngiadau cyfreithiol oherwydd y pandemig. O ran adrodd ar incwm, dylai
effaith y pandemig fod yn fach iawn gan fod diwedd y flwyddyn ariannol yr
adroddir amdanynt yn dod i ben ym mis Mawrth 2020 i’r rhan fwyaf o fudiadau,
ond o ran yr effaith ar ragolygon cydweithwyr a mudiadau yn y sector, mae’n
rhaid ei ystyried fel ffactor dominyddol.
Er mwyn casglu’r darlun mwyaf cynrychioliadol o’r sector yng Nghymru, roedd
angen cyrraedd cymaint o fudiadau â phosib ac, o’r herwydd, defnyddiwyd y
dulliau canlynol i gylchredeg yr arolwg ac i recriwtio cyfranogwyr ar gyfer y
grwpiau ffocws:
• Allforio o gofnodion cyhoeddus y Comisiwn Elusennau
• Defnyddio partneriaid sefydledig (drwy gynllun hyfforddi’r Sefydliad
Siartredig Codi Arian a gwaith arall) i gyrraedd grwpiau sydd heb eu
cofrestru, gan gynnwys y Cyngor Celfyddydau, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd
Ethnig a Ieuenctid Cymru (EYST), Celfyddydau a Busnes Cymru,
Chwaraeon Cymru, Creu Cymru, Chwaraeon Cymunedol Cymru, yr Eglwys
yng Nghymru, Mudiad Meithrin
• Hyrwyddo drwy rwydweithiau fel Fforwm Cyllidwyr Cymru, Rhwydwaith
Anabledd Cymru, Clymblaid Elusennau Bach a Localgiving
• Mentrau Cymdeithasol drwy Gyfeirlyfr Mentrau Cymdeithasol yng
Nghymru Canolfan Cydweithredol Cymru
• Gweithio gyda rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gael mynediad
at aelodau a chysylltiadau CRM
• Aelodaeth o'r Sefydliad Siartredig Codi Arian
• Hyrwyddo drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol y Sefydliad Siartredig Codi
Arian, CGGC a Richard Newton Consulting, gan gynnwys targedu
mudiadau allweddol yn uniongyrchol ac ymgyrch farchnata wedi’i
thargedu ar LinkedIn i gyrraedd swyddogion codi arian ac ymddiriedolwyr
yng Nghymru
• Ymgysylltu mewn digwyddiadau fel Gofod3
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Archwiliwyd data a gasglwyd yn ystod hanner cyntaf y prosiect mewn tri grŵp
ffocws, i gasglu data ansoddol i gyfoethogi ein canfyddiadau. Cafodd y grwpiau
ffocws eu categoreiddio yn ôl ‘arweinir gan wirfoddolwyr’, ‘bach neu ranbarthol’
a ‘mawr neu genedlaethol’ ac yna cynhaliwyd grŵp cymysg i orffen yn ystod
wythnos olaf y prosiect i archwilio canfyddiadau a oedd yn dod i’r amlwg.
Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, cynhaliwyd yr holl grwpiau ffocws ar Zoom, a
chynigiwyd y cyfle i’r holl gyfranogwyr gyfrannu’n ddwyieithog.
Er bod yr adroddiad hwn yn ceisio ymgysylltu ag ehangder y gweithgarwch codi
arian yn y sector gwirfoddol yng Nghymru (a chyrraedd yr ystod lawn o fudiadau
a amlinellwyd yn yr adran ddilynol, 'Y sector gwirfoddol yng Nghymru'), am
resymau a amlinellir yn ddiweddarach, mae llawer mwy o hyder o ran sut mae’r
adroddiad yn cydnabod effaith codi arian elusennau cofrestredig yng Nghymru,
yn hytrach na’r sector gwirfoddol llawn.
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Amdanon ni
Sefydlwyd Richard Newton Consulting gan Richard yn 2011 ar ôl 20 mlynedd o
yrfa (yn benodol yn y sector nid er elw, yn bennaf ym maes codi arian) gan
gynnwys swyddi arwain mewn mudiadau gan gynnwys Ymddiriedolaeth y
Tywysog, Marie Curie a Barnardo’s. Mae gan y cwmni hanes o weithio gyda
mudiadau celfyddydol a chymunedol, gan gynnig ystod o wasanaethau sy'n
ymwneud â chynllunio busnes, ymchwil, newid systemau, ariannu a
chynaliadwyedd mudiadau yn y sector nid er elw.
Mae eu cleientiaid yn amrywio o elusennau rhyngwladol mawr i fudiadau bach
sy’n cael eu harwain gan wirfoddolwyr, ar draws ystod o sectorau gan gynnwys
y celfyddydau, lles cymdeithasol, ac addysg – ar sail wrth gefn neu brosiectau.
Mae eu cleientiaid yn cynnwys Achub y Plant, National Theatre Wales, Cyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru, London Learning Consortium, Voices from Care,
Llamau, y Coleg Nyrsio Brenhinol, Plant yng Nghymru, a Chanolfan Mileniwm
Cymru. Mae Richard Newton Consulting wedi rheoli dau brosiect hyfforddi ar
draws y sector ar gyfer y Sefydliad Siartredig Codi Arian, ac mae Richard yn
cynrychioli Cymru ar Bwyllgor Polisi y Deyrnas Unedig y Sefydliad.
Er eu bod wedi'u sefydlu fel cwmni ymgynghoriaeth codi arian, mae eu
gwasanaethau wedi ehangu ac yn fwyaf diweddar mae'r sefydliad wedi bod yn
ymwneud â nifer o aseiniadau ymgynghori ac ymchwil, gan hwyluso newid ar
draws mudiadau a sectorau; mae hyn wedi cynnwys gwaith sylweddol gyda
rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru ac, yn ddiweddar, Fforwm Cyllidwyr
Cymru.
Yn ddiweddar bu Richard Newton Consulting yn bartner yn natblygiad
Fframwaith Gwirfoddoli ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol CGGC, sy’n cynnig
cyfres o gwestiynau cyffredin y dylai pawb sy’n ymwneud â gwirfoddoli eu
hystyried waeth beth fo rôl mudiadau a gwirfoddolwyr ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol. Mae gwahanol lwybrau yn y Fframwaith yn dibynnu ar rôl y
mudiad. Gall mudiadau weld yr holl lwybrau i'w helpu i ddeall heriau a
safbwyntiau pobl eraill ac i nodi sut y gallant esblygu a newid fel mudiad.
Yn sgil cau cynllun Elusen Ddibynadwy yn ddiweddar, agorwyd bwlch i fudiadau
gwirfoddol Cymru sydd am gael mynediad at system gydnabyddedig i sicrhau eu
hunain a'u cyllidwyr a rhanddeiliaid am ansawdd eu gwasanaethau. Mewn
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ymateb, comisiynodd CGGC gwmni Richard Newton Consulting i archwilio
opsiynau ar gyfer darparu system sicrwydd ansawdd sy'n diwallu anghenion y
sector. Bydd yr adroddiad ar y gwaith hwn yn cael ei gyhoeddi yn hydref 2021.
Mae gan y cwmni hefyd arbenigedd mewn rheoli prosiectau partneriaethau
mawr ar gyfer cynigion ariannu gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer
amrywiaeth o ffynonellau ariannu, gan gynnwys Cronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol, a'r Adran Gwaith a Phensiynau.
Wedi’u hysgogi gan yr argyfwng cynyddol yn Affganistan a’r profiad o reoli dau
gynllun hyfforddi codi arian blaenorol y Sefydliad Siartredig Codi Arian yng
Nghymru, mae’r cwmni wedi lansio cynllun yn ddiweddar i gynnig cymorth
hyfforddi pro bono ar gyfer mudiadau sy’n gweithio yn Affganistan neu sy’n
cefnogi’r rhai sy’n ffoi o’r wlad.
Y Sefydliad Siartredig Codi Arian yw’r corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer codi
arian yn y Deyrnas Unedig. Maent yn hyrwyddo rhagoriaeth eu haelodau wrth
godi arian. Maent yn cefnogi swyddogion codi arian drwy addysg a datblygiad
proffesiynol, gan eu cysylltu ar draws sectorau a sgiliau i rannu a dysgu gyda'i
gilydd fel y gallant wasanaethu eu hachosion a'u cymunedau orau, nawr ac yn y
dyfodol. Cefnogir eu presenoldeb yng Nghymru gan bwyllgor o wirfoddolwyr,
sydd i gyd yn cael eu cyflogi yn y sector codi arian.
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Y sector gwirfoddol yng Nghymru
Yn ôl data (cyfredol ym mis Medi 2021) gan Borth Data’r Trydydd Sector y CGGC,
mae 32,000 o fudiadau trydydd sector yng Nghymru, gyda 7934 o elusennau
wedi’u cofrestru fel rhai sy’n gweithredu yng Nghymru neu mewn awdurdodau
dethol yng Nghymru ar sail y cofnod cyhoeddus ar 02/09/21.
Mae grwpiau, ac eithrio elusennau cofrestredig, sy’n cyfrannu at y 32,000 o
fudiadau yng Nghymru yn cynnwys grwpiau a mudiadau heb gyfansoddiad, er
enghraifft Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon, neuaddau pentref, a grwpiau
cymunedol, mentrau cymdeithasol, cymdeithasau cydfuddiannol, a mudiadau
cydweithredol. Mae'r grwpiau bach hyn yn aml yn codi arian o'u cymunedau
neu’n cynhyrchu incwm elusennol; fodd bynnag, maent islaw’r trosiant sydd ei
angen i gofrestru fel elusen. Fel arfer maent yn cael eu harwain gan
wirfoddolwyr, a gwirfoddolwyr sy'n gwneud yr holl waith codi arian.
Mae Mentrau Cymdeithasol yn cynhyrchu incwm drwy ddarparu gwasanaethau
neu nwyddau, gyda'r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi mewn gweithredoedd
elusennol. Weithiau cânt eu ffurfio gan elusennau sydd am gynnig
gwasanaethau fel modd o gynhyrchu incwm neu gynnig cyfleoedd cyflogaeth â
chymorth i'r rhai sy'n defnyddio eu gwasanaethau, gyda'r holl incwm yn cael ei
ailfuddsoddi yn amcanion cymdeithasol/cymunedol y mudiad.
Mae cymdeithasau cydfuddiannol yn eiddo i'w haelodau ac yn cael eu rheoli'n
ddemocrataidd ganddynt ac fel arfer eu nod yw bod o fudd i aelodau neu'r
gymuned. Mae undeb credyd yn enghraifft o fudiad cydfuddiannol.
Mae menter gydweithredol yn fusnes neu’n fudiad y mae ei aelodau’n berchen
arno ac yn ei reoli, i ddiwallu eu hanghenion a rennir. Rhennir elw rhwng pobl
sydd â budd a llais yn y ffordd y caiff y fenter gydweithredol ei rhedeg, h.y. ei
haelodau, a all fod yn gwsmeriaid, yn weithwyr, yn breswylwyr neu’n gyflenwyr.
Rhaid i elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr fod â dibenion elusennol er
‘budd cyhoeddus’. Mae hyn yn golygu y dylai'r gweithgaredd elusennol fod o
fudd i'r cyhoedd yn gyffredinol neu i ran ddigonol o'r cyhoedd, ac ni ddylai
arwain at fwy na budd personol achlysurol. Dylai hefyd gyflawni diben sy'n
fuddiol, ac ni ddylai unrhyw niwed neu anfantais sy'n deillio o'r diben hwn fod
yn drech na'r budd.
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Dadansoddiad o fudiadau'r sector gwirfoddol yng Nghymru
Er mwyn sicrhau gallu cymharu data tebyg at ei debyg, bydd yr adroddiad hwn
yn defnyddio bandiau Incwm Almanac Cyngor Cenedlaethol Mudiadau
Gwirfoddol sy’n cael eu derbyn yn eang:

Mae Porth Data’r Trydydd Sector yn nodi’r cyfansoddiad canlynol o elusennau
yng Nghymru:

Yn ddiddorol, mae gan Gymru’r gyfran uchaf o ficro-elusennau o gymharu â
rhannau eraill y Deyrnas Unedig. Bydd yr adroddiad hwn yn ceisio mapio sut mae
micro-elusennau yn codi arian, a dod i gasgliadau ynghylch a yw cyfansoddiad y
sector yng Nghymru yn effeithio ar berfformiad codi arian.
Bydd y data a gynhyrchir fel rhan o’r aseiniad hwn yn cael ei ychwanegu at Borth
Data’r Trydydd Sector, ac am y rheswm hwn, yn ogystal â rhesymau eglurdeb,
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bydd yr adroddiad hwn yn parhau i gyfeirio at y dadansoddiad o’r sector sydd ar
gael drwy’r Porth Data yn hytrach na chategorïau incwm SORP, er enghraifft.
Mae Almanac Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol yn dangos bod incwm
cyffredinol elusennau Cymru yn £1,258 miliwn yn flynyddol, ac yn 2017/18, bod
elusennau bach yn fwy tebygol o dderbyn y gyfran uchaf o’u hincwm gan y
cyhoedd, o gymharu ag elusennau sydd ag incwm o dros £1 miliwn. Derbyniodd
elusennau gydag incwm o lai na £100,000 bron i ddwy ran o dair (58%) o
gyfanswm eu hincwm gan y cyhoedd, o gymharu ag ychydig llai na hanner (49%)
ar gyfer elusennau canolig eu maint.
Mae’r data diweddaraf sydd ar gael gan Borth Data’r Trydydd Sector y CGGC
(2017-18) yn adrodd y canlynol:
Ariannu yn ôl math ar gyfer elusennau yng Nghymru
Enillwyd – gweithgareddau elusennol (£603.8 miliwn) neu 46.9%
Gwirfoddol (£493.4 miliwn) neu 38%
Enillwyd – cynhyrchu arian (£123.20 miliwn) neu 9.6%
Buddsoddi (£66.1 miliwn) neu 5.14%
Mae hyn yn cael ei gymharu â’r un data ar gyfer y Deyrnas Unedig
Gwirfoddol (£24,068 miliwn) neu 44.94%
Enillwyd – gweithgareddau elusennol (£19,588 miliwn) neu 36.6%
Enillwyd – cynhyrchu arian (£5,751 miliwn) neu 10.7%
Buddsoddi (£4,139 miliwn) neu 7.7%

Gellir dadansoddi’r ffigurau hyn ymhellach fel a ganlyn:
Blwyddyn
Ffynhonnell
Llywodraeth
Enillwyd –
gweithgareddau
elusennol

2017-18
Y Deyrnas Unedig (£ Cymru (£ miliwn)
miliwn)
10,906

298.30
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Enillwyd – cynhyrchu
arian
Gwirfoddol (*)
Cymynroddion
Gwirfoddol (*)
Y Loteri Genedlaethol (*)
Gwirfoddol (*)
Y Sector Preifat
Enillwyd –
gweithgareddau
elusennol (*)
Enillwyd – cynhyrchu
arian (*)
Gwirfoddol (*)
Cyfraniadau Cyhoeddus
Enillwyd –
gweithgareddau
elusennol (*)
Enillwyd – cynhyrchu
arian (*)
Gwirfoddol (*)
Y Sector Gwirfoddol
Enillwyd –
gweithgareddau
elusennol (*)
Enillwyd – cynhyrchu
arian (*)
Gwirfoddol (*)
Incwm Buddsoddi

103

0.6

5502

220.7

3808

27.5

562

23.6

608

11.2

391

4.2

1544

9.7

7281

275.4

5162

117.9

8441

145.7

793

18.9

94

0.5

4211

66.2

4139

66.10

(*) ffrydiau incwm a fapiwyd yn yr adroddiad hwn
Amlygodd adroddiad 2017 Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol fod
elusennau yng Nghymru, fel canran o’u sylfaen incwm, yn fwy dibynnol ar incwm
a enillir drwy weithgareddau elusennol na gweddill y Deyrnas Unedig a bod
ganddynt sylfaen incwm gwirfoddol sy’n llai datblygedig. Mae’r incwm hwn a
enillir yn seiliedig ar gontractau’r sector cyhoeddus yn hytrach na masnachu
ariannol, gyda’r cyhoedd yn ail i brif ddiben mudiad. Mae gan hyn ganlyniadau
posib i gynaliadwyedd hirdymor y sector gwirfoddol yng Nghymru gan fod
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incwm gwirfoddol yn gallu lliniaru’r risgiau o ymgymryd â chontractau statudol
ac yn galluogi mudiadau i wella’r gwasanaethau statudol maent yn eu cynnig.
Gall risg o gontractau statudol ddeillio o'r ffaith eu bod yn canolbwyntio ar
brosiectau ac, felly, yn cynnig ymrwymiadau â therfyn amser i gontractwyr sy'n
darparu gwasanaethau. Yn ogystal, mae gwerth am arian yn benderfynydd
allweddol wrth ddyfarnu contractau sector cyhoeddus ac mae incwm gwirfoddol
yn chwarae rhan allweddol wrth ddarparu ychwanegedd i’r llinell sylfaen
statudol ac, felly, wrth wella gwasanaethau i’r rhai sy’n eu derbyn.
Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn fanylach ar sut mae mudiadau yng Nghymru
yn sicrhau incwm gwirfoddol, heb gynnwys incwm a enillir drwy weithgareddau
elusennol neu gynhyrchu arian. Bydd yn ceisio deall a yw hi’n dal yn wir bod
incwm gwirfoddol Cymru yn llai datblygedig na gweddill y Deyrnas Unedig a beth
mae hynny’n ei olygu i gynaliadwyedd mudiadau elusennol yng Nghymru.
Canfu adroddiad Sefydliad Garfield Weston 2016 ‘Cipolwg ar ddyfodol ariannu
elusennau yng Nghymru’:
• Bod angen rhagor o ‘adnoddau, ysgogiad a datblygiad sgiliau’ i fynd i’r
afael â’r heriau ariannu roedden nhw’n eu hwynebu wrth sichrau eu gallu
tymor hir i ddarparu gwasanaethau
• Bod mudiadau mwy o faint yn ymdopi yn well â’r cyd-destun ariannu
newidiol,
ond
bod
elusennau
bach
i
ganolig eu maint wedi methu â symud oddi wrth gefnogaeth gyhoeddus
draddodiadol at ffyrdd newydd o weithio. Nododd yr adroddiad fod angen
iddynt fod yn fwy rhagweithiol wrth fynd ati i adnabod a chwilio am
gymorth â’u hanghenion tyfu a datblygu.
• Mae angen cefnogaeth ar fudiadau gwirfoddol i’w helpu i drawsnewid o
ariannu sector cyhoeddus i ffrydiau ariannu mwy amrywiol
Canfu’r adroddiad hefyd fod mudiadau ag incwm rhwng £50,000 a £200,000
(gan gymryd lledaeniad o ddiffiniad Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol
o fandiau elusennau Micro, Bach a Chanolig) yn fwyaf tebygol o adrodd am
ostyngiadau mewn incwm a llai o adnoddau ar gyfer codi arian.
Soniodd mudiadau am duedd i fynd at sefydliadau ‘tebyg’ yr oeddent yn eu
hadnabod, a oedd, yn ôl awduron yr adroddiad, yn atgyfnerthu anhyblygrwydd
ac yn cyfyngu ar opsiynau ariannu. O'r mudiadau a ymatebodd, roedd 69% yn
credu y dylent dderbyn arian cyhoeddus.
Er bod bron i 80% o elusennau wedi cydnabod bod angen i'w cymysgedd ariannu
newid er mwyn eu helpu i gyflawni eu nodau, ychydig oedd wedi cymryd camau
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i wneud hyn. Dim ond 20% oedd wedi nodi angen am ragor o adnoddau codi
arian ac ychydig o alw oedd am fathau eraill o gymorth.
Daeth awduron yr adroddiad i’r casgliad bod hyn yn ‘gadael bwlch o ran
arbenigedd a chefnogaeth i godi arian a bwlch sydd angen ei lenwi ar frys os yw’r
sector i ffynnu.’
Bydd yr adroddiad hwn yn dod i gasgliadau ynghylch y cynnydd a wnaed gan y
trydydd sector yng Nghymru ers cyhoeddi adroddiad Garfield Weston a sut mae
hyn wedi effeithio ar incwm gwirfoddol yng Nghymru.
Mae’n amlwg, o’r amser sydd wedi mynd heibio ers y data diweddaraf sydd ar
gael gan Borth Data’r Trydydd Sector ac adroddiad Garfield Weston, ei bod yn
hen bryd cynnal gwerthusiad o godi arian yng Nghymru a bod angen mawr
amdano os yw’r sector am ffynnu yn yr amgylchedd ôl-bandemig ac i gyfrannu
at adferiad ac ailadeiladu Cymru.
Nodir bod adroddiad Sefydliad Garfield Weston yn canolbwyntio ar fudiadau
elusennol yn unig yn hytrach na'r sector gwirfoddol yn ei gyfanrwydd. Er bod yr
adroddiad hwn wedi ceisio archwilio gweithgarwch codi arian ar draws y sector
gwirfoddol yng Nghymru, am resymau a amlinellir yn ddiweddarach, mae llawer
mwy o hyder yng nghanfyddiadau'r adroddiad hwn o ran mudiadau elusennol
yn hytrach na'r sector gwirfoddol fel endid ehangach a mwy amrywiol.
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Y Proffesiwn Codi Arian
Mae codi arian yn cael ei ddeall yn gyffredinol fel dull o ddenu arian i gefnogi
mudiad i gyflawni ei amcanion elusennol. Fodd bynnag, mae’n fwy na hynny.
Mae gweithgarwch codi arian da yn dibynnu ar y gallu i gyfleu syniadau, i
ddatblygu a chynnal perthnasoedd, ac i gynllunio a rheoli prosiectau. Nid y grefft
o ofyn am arian yw codi arian. Mae’n ymwneud â chysylltu unigolion ag achosion
y maent yn angerddol amdanynt a chreu cyfleoedd iddynt roi.
Ni ellir gorbwysleisio pa mor bwysig yw codi arian. Nid yn unig y mae’n cynnig
dull o sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y mudiad drwy gynhyrchu incwm, ond
swyddogion codi arian yw’r pwynt cyswllt cyntaf sydd gan y cyhoedd â mudiad
yn aml. Nhw yw cenhadon y mudiad, y ffordd y mae pobl yn dysgu am nodau ac
amcanion yr elusen a'r llwybr y gellir ei ddefnyddio i recriwtio cefnogwyr
newydd, ac yn bwysicach oll, eu cadw.
Yn aml nid yw codi arian yn cael ei gydnabod fel proffesiwn. Mewn llawer o
fudiadau, bernir bod y buddsoddiad sydd ei angen i recriwtio, hyfforddi a chadw
swyddogion codi arian yn afresymol o fawr. Mae yna awydd, ar gam, i'r holl
incwm gael ei wario'n uniongyrchol ar y ddarpariaeth rheng flaen. Ond heb
swyddogion codi arian, sut ddylai mudiadau sicrhau’r incwm sydd ei angen
arnynt i barhau â’r ddarpariaeth rheng flaen honno?
Gall sefydlu swyddogaeth codi arian mewn mudiad yn y sector gwirfoddol fod
yn heriol. Yn aml, nid oes gan weithwyr gweithredol ddealltwriaeth o: sut mae
timau codi arian yn gweithredu; yr hyn y maent yn ceisio ei gyflawni; y
gwahaniaethau rhwng incwm anghyfyngedig ac incwm cyfyngedig; ac yn bwysig,
yr oedi anochel sy’n digwydd rhwng y gweithgaredd codi arian ei hunan a phan
ddaw’r incwm codi arian i law. Nid yw cyflogi codwr arian ynddo'i hunan yn ateb
dros nos ar gyfer diffygion mewn incwm. Mae gwrthdaro hefyd rhwng mynd ar
drywydd cronfeydd cyfyngedig ac anghyfyngedig. Rhaid gwario arian cyfyngedig
yn unol â chyfyngiadau’r rhoddwr, tra gellir gwario arian anghyfyngedig fel y
mae’r mudiad sy’n ei dderbyn yn ei ystyried yn briodol cyn belled â’i fod yn cydfynd â’r dogfennau llywodraethu. Mae ariannu llwyddiannus wedi’i wreiddio yn
strategaeth y mudiad, gan ei alluogi i ddarparu’r buddion
elusennol/cyhoeddus/cymunedol sydd wedi’u nodi fel rhai priodol gan y rhai
sy’n ei arwain (ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac ati).
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Yn gynyddol, mae mudiadau’r sector gwirfoddol yn cael eu hannog i fod yn
debycach i fusnes yn eu hymagwedd at godi arian, i fuddsoddi yn eu gallu i
gynhyrchu rhoddion ac incwm arall, a’u gallu i reoli ac adrodd yn erbyn yr incwm
hwnnw i amrywiaeth o roddwyr ac i flaenoriaethu twf.
Fodd bynnag, dylai gwaith codi arian da gael ei arwain gan amcanion cyflawni
strategol y mudiad. Beth sydd angen/eisiau ei gyflawni yn y blynyddoedd i ddod
a faint fydd hynny'n ei gostio? Nid oes gofyniad absoliwt ar fudiadau i barhau i
dyfu. I lawer, bydd parhau i gyflawni ar yr un lefel, yn yr un modd yn iawn iddyn
nhw, a gall gweithgarwch codi arian effeithiol ac egwyddorion gofal cefnogwyr
eu cefnogi i wneud hynny.
Amlygodd swyddogion codi arian a gymerodd ran mewn grwpiau ffocws
densiynau gyda thimau gweithredol, yn enwedig wrth sefydlu dulliau codi arian.
Dywedwyd yn aml fod gan dimau gweithredol ddisgwyliad uniongyrchol y
byddai tîm codi arian yn gallu darparu cyllid anghyfyngedig ar unwaith. Mae'n
amlwg ei bod yn cymryd amser i adeiladu swyddogaethau codi arian cynhyrchiol
sy'n cefnogi’r gwaith gweithredol a gweithio i gyd-amcanion dealladwy.
Cafwyd rhywfaint o adborth bod yr ymateb diweddar gan gyllidwyr
ymddiriedolaeth sy’n cynnig arian anghyfyngedig (ac yn aml yn cael ei
ddyfarnu’n rhagweithiol gan y cyllidwr, yn hytrach nag ymateb i geisiadau) wedi
niweidio’r ddealltwriaeth hon, gan fod rheolwyr gweithredol wedi gweld symiau
mawr o arian anghyfyngedig yn cael eu gwireddu’n gyflym ac yn hawdd.
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Y Cymysgedd Codi Arian
Yn ddelfrydol, byddai gan fudiadau’r sector gwirfoddol gymysgedd o ffynonellau
incwm, er mwyn lledaenu’r risgiau sy’n gysylltiedig â phob un, ac i gynyddu eu
cynaliadwyedd hirdymor a’u gallu i wrthsefyll digwyddiadau annisgwyl. Byddai
hyn yn cynnwys cymysgedd o incwm gwirfoddol gydag incwm wedi'i fasnachu
a'i gomisiynu, ond mae mapio hwnnw y tu allan i gwmpas yr adroddiad hwn.
Fodd bynnag, mae llawer o fudiadau'n tueddu i ddibynnu'n ormodol ar un neu
ddwy ffrwd incwm. Wrth i gystadleuaeth am gyllid gynyddu, gall hyn fod yn ddull
peryglus. Gall colli ffrwd ariannu sylweddol, neu gais aflwyddiannus, achosi
problemau difrifol i'r mudiad ac effeithio ar ei allu i barhau i gyflawni.
Diffiniadau pwysig
Mae’r adroddiad hwn yn ceisio gwerthuso’r defnydd o’r dulliau a ganlyn o godi
arian:
Rhoddwyr mawr – unigolyn sy’n rhoi rhodd sy’n cael effaith sylweddol ar waith
mudiad sy’n codi arian yw rhoddwr mawr. Nid oes trothwy penodol ar gyfer beth
yw ‘rhodd fawr’. Mewn rhai mudiadau gall fod yn £500 ac mewn eraill gall fod
yn £25,000.
Ymddiriedolaethau a sefydliadau – y broses o ofyn am roddion gan
ymddiriedolaethau a sefydliadau sydd â’r grym i roi grantiau at ddibenion
elusennol.
Cyllidwyr y Loteri – cyllid gan unrhyw un o gronfeydd amrywiol y Loteri
Genedlaethol, gan gynnwys Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Cronfa
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac ati.
Grantiau statudol – grantiau a roddir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys
awdurdodau lleol neu San Steffan/Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n cyfeirio at
roddion, yn hytrach na chytundebau dan gontract.
Rhoddion corfforaethol a chodi arian gan weithwyr – rhoddion gan fusnesau,
gan gynnwys gweithgarwch codi arian gan weithwyr fel rhan o bartneriaethau
elusennol, rhoddion o gronfeydd cwmni tuag at wasanaethau neu gynnyrch,
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arian cyfatebol ar gyfer codi arian gan weithwyr a noddi digwyddiadau neu
eitemau.
Codi arian rhanbarthol, lleol, cymunedol a digwyddiadau – gweithgarwch a
arweinir yn lleol neu’n rhanbarthol ac sy’n cynnwys codi arian yn y gymuned,
mewn digwyddiadau her, a chodi arian a arweinir gan grwpiau gwirfoddol e.e.
grwpiau “Cyfeillion”.
Codi arian drwy gymynroddion – datblygu rhoddion sy’n cael eu haddo mewn
ewyllysiau, yn cynnwys rhoddion penodol, neu ganran o ystad.
Rhoddion rheolaidd – yn cynnwys rhoddion rheolaidd a pharhaus gan unigolion
drwy archeb sefydlog, debyd uniongyrchol, cynlluniau aelodaeth ac ati.
Unigolion yn rhoi “arian parod” – ffioedd aelodaeth a rhoddion drwy lwyfannau
digidol.
Rafflau a loterïau – incwm gan unigolion sy’n cymryd rhan mewn rafflau neu
loterïau, yn prynu tocynnau er mwyn cael cyfle i ennill gwobrau.
Costau gwasanaethau cefnogi a chyflawni codi arian – costau sy’n gysylltiedig
â ‘gofalu am gefnogwr/rhoddwr’ gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i,
ymchwil gweithgarwch rhoddwyr a defnyddio gwasanaethau cyflawni ar gyfer
apeliadau post uniongyrchol ac ati.
Apeliadau yn sgil argyfwng/trychineb – incwm o apeliadau penodol â therfyn
amser mewn ymateb i drychineb/argyfwng dyngarol neu amgylcheddol.
Mae ffynonellau incwm eraill nad ydynt wedi’u gwerthuso yn yr adroddiad hwn
yn cynnwys:
Manwerthu elusennol – incwm o siopau elusen, sy’n gwerthu cymysgedd o
nwyddau rhodd a nwyddau newydd i gwsmeriaid ar y stryd fawr. Mae rhai
safleoedd yn siopau mwy o faint y tu allan i'r dref sy’n gwerthu dodrefn neu
maent wedi'u lleoli ar safleoedd ocsiwn ar-lein.
Gwasanaethau a gomisiynir – incwm o wasanaethau a gomisiynir a enillwyd
drwy brosesau tendro cystadleuol ac sy’n nodi’r hyn y cytunwyd arno fel rhan
o’r contract. Mae hyn yn fwyaf tebygol o ddod gan y sector cyhoeddus ac mae’n
adlewyrchu rôl y sector gwirfoddol wrth ddarparu gwasanaethau statudol.
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Incwm a enillir (gweithgareddau elusennol) – incwm a enillir gan elusen drwy
gyflawni ei gweithgareddau elusennol, e.e. elusen celfyddydau perfformio sy’n
ennill arian drwy werthu tocynnau i’w sioeau, neu fudiad tai sy’n derbyn
cyfraniad gan denantiaid.
Incwm a enillir (cynhyrchu arian) – e.e. incwm masnachu a gynhyrchir gan
fudiadau drwy weithgareddau nad ydynt yn rhan uniongyrchol o’u hamcanion
elusennol e.e. elw o gaffi mewn canolfan gelfyddydau
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Tueddiadau yn y Deyrnas Unedig
Casglodd yr adroddiad ‘Status of UK Fundraising 2020’, a gynhaliwyd gan
Blackbaud Europe mewn partneriaeth â’r Sefydliad Siartredig Codi Arian, ddata
gan elusennau’r Deyrnas Unedig ym mis Mai a mis Mehefin 2020 drwy arolwg
ar-lein gyda 66 o gwestiynau. Cwblhaodd cyfanswm o 1990 o ymatebwyr yr
arolwg o amrywiaeth eang o fathau a meintiau o elusennau.
Canfu'r adroddiad fod 51% o'r ymatebwyr o elusennau bach, 27% o elusennau
canolig a 15% o elusennau mawr.
O’r ymatebwyr, dywedodd 66% eu bod naill ai’n weddol hyderus neu’n hyderus
iawn y bydd eu mudiad yn gallu gwella’n ariannol ar ôl COVID-19. Yn ogystal,
dywedodd 24% eu bod yn hyderus iawn y byddai eu mudiad yn gallu addasu a
defnyddio ffyrdd newydd o godi arian i frwydro yn erbyn heriau’r pandemig.
Fodd bynnag, er gwaethaf y lefelau o hyder, dywedodd 27% o ymatebwyr fod
eu hincwm wedi gostwng, dywedodd 24% ei fod wedi aros yr un fath a
dywedodd 40% ei fod wedi cynyddu. Y ddau reswm mwyaf cyffredin a roddwyd
dros dwf mewn incwm oedd cynllunio ac ymgymryd â gweithgarwch newydd
neu wahanol a chyflogi pobl â'r sgiliau cywir.
Adlewyrchwyd y tueddiadau ar gyfer y Deyrnas Unedig yn adroddiad Blackbaud
Europe yn yr ymarfer mapio hwn.
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Canfyddiadau’r Adroddiad
Proffilio ein hymatebwyr
Ymatebodd 472 o fudiadau i’r arolwg hwn, gan dreulio 12 munud ar gyfartaledd
i’w gwblhau. Mae'r ymatebion yn gogwyddo tuag at elusennau cofrestredig.
Rhestrir y dadansoddiad o ymatebion fesul mudiad fel a ganlyn:
Math o Fudiad

Canran
ymatebwyr
Mudiad elusennol sydd wedi'i gofrestru gyda'r Comisiwn 94%
Elusennau
Grŵp cymorth cymunedol neu gyd-gymorth anffurfiol
1%
Grŵp gwirfoddol cyfansoddiadol sydd heb ei gofrestru 2%
gyda chorff rheoleiddio
Cymdeithas ddiwydiannol/ddarbodus
0.5%
Mentrau Cymdeithasol gan gynnwys Cwmnïau 2%
Buddiannau Cymunedol
Cynghorau Tref neu Gymuned
0.5%

yr

Gan weithio ar ddata a ddarparwyd gan Borth Data’r Trydydd Sector, mae’r
gwaith wedi canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o lefelau codi arian a
gweithgareddau’r 32,000 o fudiadau sector gwirfoddol sydd wedi’u lleoli yng
Nghymru.
Yn ôl y data sydd ar gael 4, ar 2 Medi 2021 roedd 7,934 o elusennau ar y gofrestr
gyhoeddus a sydd wedi’u rhestru fel rhai sy’n gweithredu yng Nghymru neu
awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'r mudiadau eraill yn cynnwys y strwythurau
trefniadol a restrir yn gynharach yn yr adroddiad hwn.
Y tu hwnt i’r 32,000 o fudiadau yn y sector gwirfoddol y cydnabyddir eu bod
wedi’u cofrestru yng Nghymru, mae Cofrestr y Comisiwn Elusennau hefyd yn
cydnabod, o 2 Medi 2021, bod 24,951 o elusennau wedi’u cofrestru fel rhai sy’n
gweithredu yng Nghymru a Lloegr. Mae bron yn amhosib cyfrifo faint o'r rhain
sy'n weithredol yng Nghymru yn hytrach nag wedi dewis cael cynrychiolaeth
ddaearyddol eang ar eu cofrestriad gyda'r Comisiwn Elusennau. Yn yr un modd,
mae bron yn amhosib pennu cyfanswm y mudiadau sector gwirfoddol (gan
gydnabod bod y diffiniad hwn yn ymestyn y tu hwnt i elusennau cofrestredig)
sy'n gweithredu ledled Cymru a Lloegr.
4

https://wcva.cymru/cy/y-sector-gwirfoddol-yng-nghymru/
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O'r rhai a ymatebodd i'r arolwg hwn, roedd gan 14.5% (69 o fudiadau) gyfeiriad
cofrestredig y tu allan i Gymru.
O’r herwydd, gellir defnyddio’r cyfyngau hyder canlynol (lwfans gwallau) ar gyfer
yr arolwg hwn, yn seiliedig ar lefel hyder o 95%:
32,000 o fudiadau’r sector
lwfans gwallau o 4.84%
gwirfoddol yng Nghymru
7,934 o elusennau cofrestredig yng lwfans gwallau o 4.93%
Nghymru
Sylwer: mae’r ffigyrau hyn yn addasu’r gronfa ddata i gydnabod y mudiadau
hynny sydd wedi’u cofrestru y tu allan i Gymru.
Mae cymariaethau â Phorth Data’r Trydydd Sector o ran maint y mudiad (yn
seiliedig ar incwm blynyddol) yn amlygu bod ymatebion gan fudiadau mawr a
chanolig yn uwch na lefel gynrychioliadol ar gyfer y sector, tra bod microfudiadau wedi’u tangynrychioli. Mae hyn i’w briodoli i’r ffaith bod gan y
mudiadau mwy staff/gwirfoddolwyr sydd â chyfrifoldebau dros godi arian (ac
felly yn ymgymryd â’r gwaith hynny), tra nad oes gan ficro-fudiadau’r gallu hwn.
Roedd ein set ddata hefyd yn cynnwys un ymateb gan fudiad Uwch Fawr (gyda
swyddfa gofrestredig y tu allan i Gymru). Mae ffocws Porth Data’r Trydydd
Sector ar fudiadau cofrestredig yng Nghymru yn golygu bod data’r Porth yn
awgrymu nad oes unrhyw fudiadau Uwch Fawr yng Nghymru.
Mae hyn yn groes i ddata’r Comisiwn Elusennau, fodd bynnag, sy’n awgrymu
bod gan saith o brifysgolion Cymru incwm ar lefel a fyddai’n cael ei
chategoreiddio fel Uwch Fawr. Mae hyn yn amlygu ymhellach faterion am
ganfyddiad ac ehangder mudiadau cydrannol yn y sector gwirfoddol, gyda
mudiadau addysg yn cael eu hystyried gan lawer fel rhai nad ydynt yn elusennau
ac yn gysylltiedig â gwahanol gyrff aelodaeth/seilwaith.
Ar gyfer llawer o’r dadansoddiad, rydym wedi hepgor yr ymateb gan yr elusen
Uwch Fawr oherwydd:
- Y diffyg cydberthynas â data Porth Data’r Trydydd Sector
- Nad yw’r gronfa ddata o un yn cynnig hyder yn y data
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Y gogwydd at fudiadau elusennol cofrestredig
Rydyn ni’n cydnabod y duedd mewn ymatebion/cyfranogiad ehangach yn yr
ymarfer mapio i elusennau cofrestredig, tra bod y gronfa ddata bosib yn ymestyn
ymhellach o lawer i gynnwys Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, grwpiau sydd
heb eu cofrestru, partneriaethau, cymdeithasau ac ati.
Mae’r rheswm am hyn wedi’i archwilio mewn grwpiau ffocws ac mae rhai
rhesymau clir yn cael eu cynnig:
• Nid yw llawer o'r mudiadau ehangach hyn yn codi arian. Mae llawer o
fentrau cymdeithasol, er enghraifft, yn dibynnu ar incwm o fasnachu (yn
unol â’u diben cymdeithasol), ac mae gan fudiadau fel Cymdeithasau Tai
fodel busnes sy’n cael ei lywio gan gyfraniadau tenantiaid, cymorth gan y
sector cyhoeddus ac incwm buddsoddi sy’n gysylltiedig â datblygu eiddo.
• Mae codi arian yn derm sy’n cael ei gamddeall gan lawer sy’n meddwl bod
codi arian yn weithgarwch sy’n cael ei wneud gan fudiadau sy'n cyflogi
swyddogion codi arian yn unig. Mae'n cael ei gweld fel swydd, nid
swyddogaeth hanfodol mudiad yn y sector gwirfoddol.
• Nid yw llawer o fudiadau’n sylweddoli eu bod yn codi arian, ond yn
hytrach yn ystyried eu hunain fel eu bod yn ‘goroesi’ neu’n ‘gallu cyflwyno
gweithgareddau’. Mae grwpiau cyd-gymorth, er enghraifft, yn sôn am
gyfraniadau gan drigolion lleol tuag at gostau rhedeg y mudiad fel rhai
‘cymdogol’; a rhieni’n cyfrannu at redeg clwb pêl-droed cymunedol
plentyn fel ‘talu eu ffordd’.
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Dadansoddiad incwm y mudiadau a ymatebodd
Mae'r sector gwirfoddol yng Nghymru wedi'i ddominyddu gan fudiadau
bach/micro. Er bod yr ymarfer mapio hwn yn ymwneud ag ehangder y sector,
cydnabyddir nad yw hyn yn gwbl gymesur o ran y dadansoddiad o faint
mudiadau (yn seiliedig ar incwm blynyddol) o'i gymharu â'r data sector
ehangach sydd ar gael gan Borth Data’r Trydydd Sector. Rydyn ni’n hyderus bod
hyn o ganlyniad i allu mudiadau micro a bach i gymryd rhan mewn ymarferion
fel hyn, a chanfyddiadau ehangach o ran codi arian. Mae'r rhain yn themâu
trawsbynciol sy’n cael eu harchwilio drwy gydol yr adroddiad hwn.
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Roedd y mudiadau a ymatebodd yn cydnabod ehangder daearyddol Cymru, o
ran lle roeddent wedi'u cofrestru a lle roeddent yn gweithredu.
Sir

Cyfeiriad
Cofrestredig *
Ynys Môn
3%
Blaenau Gwent
1.3%
Pen-y-bont ar Ogwr
3.4%
Caerdydd
11.4%
Caerffili
4.1%
Sir Gâr
3.8%
Ceredigion
4.1%
Conwy
3.2%
Sir Ddinbych
3.9%
Sir y Fflint
3.4%
Gwynedd
3.9%
Merthyr Tudful
1.3%
Sir Fynwy
3.4%
Castell-nedd
Port 3.4%
Talbot
Casnewydd
2.1%
Sir Benfro
4.1%
Powys
9%
Rhondda Cynon Taf
3.4%
Abertawe
5.4%
Torfaen
1.7%
Bro Morgannwg
1.5%
Wrecsam
4.5%

Ardal Weithredol **
7.4%
9.1%
8.3%
11.3%
11%
10.2%
7%
3.9%
9.3%
7.6%
7.2%
7.8%
9.7%
10.6%
8.7%
7.6%
11.9%
9.5%
12.1%
9.3%
8.3%
7.8%

*14.6% o fudiadau wedi’u cofrestru y tu allan i Gymru
** Yn ogystal:
• Dywedodd 17.2% o fudiadau eu bod yn gweithio ledled Cymru
• Roedd 14.9% o fudiadau’n gweithio ledled Cymru ac mewn gwledydd
eraill yn y Deyrnas Unedig
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Roedd y mudiadau a ymatebodd yn adlewyrchu ehangder yr achosion a gefnogir
gan fudiadau gwirfoddol.
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Roedd gan fudiadau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig broffil maint a oedd fel
arfer yn fwy na mudiadau cofrestredig yng Nghymru. Byddai hyn i'w ddisgwyl, o
ystyried y byddai gan fudiadau cofrestredig ledled y Deyrnas Unedig y gallu i
weithredu dros ardal ddaearyddol eang. Fodd bynnag, mae’n ddiddorol nodi nad
y mudiadau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig sy’n codi arian yng
Nghymru yw’r rhai sydd â’r incwm mwyaf yn unig:
Proffil incwm
Llai na £5,000
Llai na £10,000
Llai na £50,000
Llai na £100,000
Llai na £250,000
Llai na £500,000
Llai na £1 miliwn
Llai na £3 miliwn
Llai na £5 miliwn
Llai na £10 miliwn
Llai na £25 miliwn
Llai na £50 miliwn
Llai na £100 miliwn
Dros £100 miliwn

Mudiadau yn y Deyrnas Pob ymatebydd %
Unedig %
4.3
13.8
4.3
13.8
13.0
21.66
8.7
11.89
17.4
11.68
13.0
10.4
5.8
5.73
14.5
4.88
5.8
2.12
7.2
2.76
1.4
0.64
0.0
0
2.9
0.42
1.4
0.21

Dywedodd y rhan fwyaf o elusennau tu allan i Gymru nad oedden nhw'n gallu
cyfrifo faint o'u hincwm sy'n dod o Gymru.
Staff
Dywedodd 50% o’r mudiadau a ymatebodd eu bod yn cyflogi staff. Nid yw’n
syndod bod cyfran y mudiadau sydd â staff cyflogedig yn amrywio yn dibynnu ar
faint y mudiad:
Maint y mudiad
Micro
Bach

% o fudiadau a
ymatebodd gyda staff
cyflogedig
6%
40%
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Canolig
Mawr
Mawr iawn
Uwch Fawr

88%
98%
100%
100%

Er mai dim ond un ymatebydd oedd ar y lefel Uwch Fawr, byddai'n deg tybio bod
pob mudiad sydd â throsiant o fwy na £100,000,000 yn cyflogi staff.
Caiff y defnydd o swyddogion a gwirfoddolwyr codi arian ei archwilio yn
ddiweddarach yn yr adroddiad.
Pwy gymerodd ran yn yr ymarfer mapio?
Rôl yr unigolyn sy'n cwblhau'r arolwg
Ymddiriedolwr
Prif Weithredwr neu debyg
Aelod o staff/gwirfoddolwr codi arian
Staff cyllid
Gwirfoddolwr/Staff
gweithredol/darparu
gwasanaeth

% yr ymatebwyr
41%
22%
15%
11%
11%

O ystyried bod 50% o ymatebwyr wedi nodi nad oedd ganddynt unrhyw staff
cyflogedig, mae’r ffaith mai Ymddiriedolwyr yw’r nifer uchaf i lenwi’r ffurflen i'w
disgwyl.
Mynychwyd grwpiau ffocws yn bennaf gan y rhai â chyfrifoldeb dros godi arian.
Aelodau o staff oedd y rhain yn bennaf, er bod cynrychiolaeth o ran
gwirfoddolwyr.
Mae rhestr lawn o'r rhai a gymerodd ran yn y grwpiau ffocws ac a gwblhaodd yr
arolwg wedi'i rhestru yn yr atodiad.
Pwy sy'n gyfrifol am godi arian mewn mudiadau sy'n canolbwyntio ar Gymru?
Archwiliodd yr arolwg pwy ym mhob mudiad oedd â chyfrifoldeb strategol a
gweithredol dros godi arian.
O ran codi arian strategol, yr ymateb amlycaf oedd ‘Ymddiriedolwyr’, a byddai
hyn i’w ddisgwyl o ystyried gofynion canllawiau’r Comisiwn Elusennau, er y gellid
dadlau y dylai’r ffigur hwn fod yn nes at 100%. Amlygodd y grwpiau ffocws fod
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hyn i'w briodoli i'r ffaith nad yw nifer o Ymddiriedolwyr yn ystyried bod codi
arian yn swyddogaeth graidd y dylent eu hadolygu.
Pwy sydd â chyfrifoldeb strategol dros godi arian yn
eich mudiad? (dewiswch bob un sy’n berthnasol)
Ymddiriedolwyr
Prif Weithredwr neu gyfatebol
Aelod o staff gweithredol
Gwirfoddolwyr
Uwch aelod o staff

% yr ymatebwyr
63%
30%
28%
17%
0.5%

Rhannwyd y ddarpariaeth weithredol ar gyfer codi arian ar draws ystod o
swyddogaethau:
Pwy sydd â chyfrifoldeb gweithredol dros Cyfrifoldeb
godi arian yn eich mudiad?
llwyr % yr
ymatebwyr
Ymddiriedolwyr
24%
Cyfarwyddwr gyda phortffolio eang
22%
Cyfarwyddwr sy’n llwyr gyfrifol am godi 7%
arian
Aelod o staff gweithredol gyda phortffolio 13%
eang
Aelod o staff sy’n llwyr gyfrifol am godi 11%
arian
Gwirfoddolwyr
18%
Cefnogaeth Allanol sy’n derbyn Tâl
4%

Cyfrifoldeb
rhannol % yr
ymatebwyr
28%
15%
7%
16%
8%
18%
7%

Dywedodd 127 o fudiadau fod ganddynt staff cyflogedig a oedd yn gyfrifol am
godi arian. Mae hyn yn cyfateb i 27% o'r holl fudiadau a ymatebodd, neu 54%
o'r mudiadau hynny a ddywedodd fod ganddynt staff cyflogedig.
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A oes gan fudiadau strategaeth codi arian?
Dywedodd 49% o'r mudiadau a ymatebodd fod ganddynt strategaeth codi arian.
Roedd amrywiadau yn gysylltiedig â maint y mudiad:
Maint y mudiad
Micro
Bach
Canolig
Mawr
Mawr iawn

% o'r mudiadau a ymatebodd yn adrodd
fod ganddynt strategaeth codi arian
33%
43%
54%
87%
100%

O fewn y garfan o fudiadau nad oeddent yn elusennau cofrestredig, dywedodd
33% fod ganddynt strategaeth.
Archwiliodd grwpiau ffocws y mater hwn ymhellach ac, er bod pob mudiad yn y
grwpiau ffocws wedi adrodd fod ganddynt strategaeth glir ar gyfer codi arian,
nid oedd hwn o reidrwydd yn gynllun ysgrifenedig. I lawer, cafodd hyn ei
gynnwys yn eu cynllun busnes ehangach. Roedd tuedd i fudiadau gyda
swyddogion codi arian fod yn fwy ffurfiol yn eu strategaethau.
Roedd y cyfeiriad strategol cyffredinol ar gyfer codi arian mewn mudiadau yn
amrywio. Roedd mudiadau llai yn arbennig yn ceisio goroesi a chyflawni cyllideb
gytbwys, tra bod mudiadau mwy yn fwy tebygol o fod yn dilyn llwybr twf.
Roedd cydnabyddiaeth glir mewn grwpiau ffocws nad oedd twf yn hanfodol i
holl fudiadau’r sector gwirfoddol, ac y gallai mudiadau cyfrifol aros yn eu hunfan
neu hyd yn oed leihau o ran eu gofynion codi arian. Dylai gweithgarwch codi
arian gyd-fynd â chynllunio busnes ehangach a chefnogi'r gwaith o gyflawni
cynllun busnes gwybodus y cytunwyd arno; dylid osgoi mynd ar drywydd arian
er mwyn codi arian yn unig.
Codi arian drwy gyfrwng y Gymraeg
Roedd 20% o’r ymatebwyr yn codi arian drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd hyn yn
cynnwys 14% o elusennau sy'n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig ac
adroddwyd eu bod yn codi arian drwy gyfrwng y Gymraeg.
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Maint y mudiad
Micro
Bach
Canolig
Mawr
Mawr iawn

% o'r mudiadau a ymatebodd yn
adrodd eu bod yn codi arian drwy
gyfrwng y Gymraeg
20%
17%
18%
30%
40%

Mae'n ddiddorol nodi'r trywydd y mae hyn yn ei ddilyn. Mae archwilio hyn yn
amlygu bod y ffigur, ar lefel ficro, yn debygol o gynrychioli mudiadau Cymraeg
eu hiaith. Cynhelir hyn drwy fudiadau bach/canolig eu maint, tra bod yr
elusennau mawr a mawr iawn yn buddsoddi mewn ymgyrchoedd codi arian
cyhoeddus, sy'n debygol o fod yn ddwyieithog.
Mae canlyniad y mudiad Uwch Fawr wedi'i hepgor gan mai dim ond un elusen a
ymatebodd ar y lefel hon, ac na ellir dibynnu ar y canlyniad.
Lle bo'n briodol, drwy'r adroddiad hwn rydym wedi ceisio amlygu
gwahaniaethau o ran y rhai sy'n codi arian drwy gyfrwng y Gymraeg.
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Lefel yr incwm a godir yng Nghymru drwy godi arian
Amlygwyd eisoes bod mwyafrif helaeth y rhai a gymerodd ran yn yr ymarfer
mapio hwn yn elusennau cofrestredig. Wrth gyfrifo incwm a godir drwy
weithgareddau codi arian, ni allwn ond gwneud rhagamcanion yn hyderus o ran
yr arian a godir gan elusennau cofrestredig. Amlinellir y rhesymau dros hyn yn
gynharach yn yr adroddiad.
Elusennau’r Deyrnas Unedig
Dywedodd y rhan fwyaf o elusennau tu allan i Gymru nad oedden nhw'n gallu
cyfrifo faint o'u hincwm sy'n dod o Gymru. O'r herwydd, cawsant eu heithrio o'r
cyfrifiadau incwm yn ddiweddarach yn yr adroddiad. Mae ein cyfrifiadau incwm
yn canolbwyntio ar elusennau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.
Newidiadau mewn incwm o gymharu â'r flwyddyn flaenorol
Gofynnwyd i’r ymatebwyr sut roedd eu hincwm ar gyfer blwyddyn ariannol 2020
yn cymharu â blynyddoedd blaenorol. Ar gyfer y rhan fwyaf o fudiadau, bydd
hyn yn cysylltu ag adroddiad diwedd blwyddyn o 31 Mawrth 2020 ac, felly, dylai
effaith pandemig COVID-19 fod yn gyfyngedig yn y canlyniad hwn.
Mae’n amlwg nad yw’r newidiadau yn gyfartal ar draws y sector, gyda mudiadau
micro a bach, ochr yn ochr â’r rhai sy’n codi arian drwy gyfrwng y Gymraeg, ddim
yn perfformio cystal.

Mae data ansoddol drwy grwpiau ffocws yn amlygu sut mae mudiadau yn
adrodd enillion clir ar fuddsoddiad pan fyddant yn buddsoddi mewn
gweithgarwch codi arian. Yn aml ni all mudiadau llai wneud y buddsoddiad
hwnnw, a allai fod yn ymwneud â staffio, hyfforddiant neu ddatblygiad
proffesiynol ehangach. Gall hyn fod oherwydd cyfyngiadau ariannol yn y
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mudiad, canfyddiadau yn y mudiad o ran codi arian, neu argaeledd amser neu
wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu.
Yn yr un modd, clywn fod capasiti mudiadau Cymraeg eu hiaith (yn hytrach na
dwyieithog) i godi arian hefyd wedi’u heffeithio yn sgil diffyg adnoddau Cymraeg
i ddatblygu gweithgarwch codi arian. Mae mudiadau Cymraeg eu hiaith, yn
fudiadau llai yn bennaf.
Y dulliau codi arian a ddefnyddir
Gofynnwyd i fudiadau restru pa ddulliau codi arian yr oeddent yn eu defnyddio
ar hyn o bryd. Gofynnwyd am enghreifftiau o incwm gwirfoddol yn unig, fel yr
eglurwyd yn gynharach yn yr adroddiad. Nid yw'n syndod bod
ymddiriedolaethau a sefydliadau a grantiau statudol yn nodwedd amlwg yn y
ffrydiau incwm a adroddwyd, gyda chymynroddion a rhoddwyr mawr yn llai
amlwg.
Fodd bynnag, yn ystod y grwpiau ffocws, adroddodd mudiadau micro a bach am
yr adnoddau amser aruthrol sydd eu hangen i baratoi a chyflwyno cais am gyllid
i ymddiriedolaethau a sefydliadau. Soniwyd eu bod yn teimlo wedi'u llethu gan
y posibilrwydd o wneud ceisiadau a'u bod yn teimlo nad oeddent yn gwybod
beth yr oedd cyllidwyr yn chwilio amdano.
Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwella’r broses ar gyfer mudiadau micro a bach
yn cynnwys sgyrsiau ffôn strwythuredig i weithredu fel ceisiadau am symiau
bach o gyllid a ffurflenni gwell a byrrach, ac adborth gwell gan gyllidwyr pan
oedd ceisiadau’n aflwyddiannus.
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Yn unol ag adborth gan grwpiau ffocws, wrth i fudiadau dyfu mewn maint,
maent mewn sefyllfa i fuddsoddi yn eu gallu i godi arian. Mae angen hyn er
mwyn cymryd rhan yn llwyddiannus mewn rhai gweithgareddau codi arian er
enghraifft gydag ymddiriedolaethau a loterïau – a dangosir hyn yn y ddelwedd
isod.
Nodwyd hefyd pa mor bwysig yw gweithgarwch codi arian cymunedol a blychau
casglu ar ddau ben y raddfa o ran maint y mudiad. Mae mudiadau bach yn
amlygu sut maent yn cyflawni'r gweithgareddau hyn yn uniongyrchol, tra bod
mudiadau mawr yn buddsoddi yn y gweithgarwch codi arian hwn, yn aml drwy
rwydweithiau o wirfoddolwyr.

43

Mae'r graff hwn yn dangos yr un wybodaeth ag o'r blaen ond mae'n dangos y
newid yn y defnydd o bob dull codi arian yn ôl maint y mudiad.
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Nifer y mudiadau sydd â staff cyflogedig sy’n gyfrifol am godi arian
Yn unol â'n hargymhellion y dylid ystyried codi arian yn swyddogaeth hanfodol
– y gellir ei chyflawni fel rhan o rôl ehangach rhywun neu drwy gyflogi swyddog
codi arian – gofynnwyd i ymatebwyr am nifer y staff cyflogedig a oedd yn gyfrifol
am godi arian yn eu mudiad, yn hytrach na faint o swyddogion codi arian sy’n
cael eu cyflogi gan y mudiad.
Fel y gellid disgwyl, roedd canran y mudiadau sy’n cyflogi staff i godi arian a nifer
y staff cyfwerth ag amser llawn oedd ganddynt yn codi yn unol ag incwm y
mudiad. Roedd yn werth nodi bod sawl micro-fudiad wedi buddsoddi mewn
gweithgarwch codi arian hyd yn oed. Roedd nifer y gweithwyr cyfwerth ag amser
llawn yn amrywio. Dywedodd rhai mudiadau mai dim ond am 2 awr yr wythnos
roedd hyn, tra bod eraill yn adrodd bod ganddynt dros 30 swydd cyfwerth ag
amser llawn.
O ystyried y data a ddarparwyd, mae rhagamcan wedi’i wneud i gyfrifo maint y
gweithlu codi arian (sylwer: mae hyn yn wahanol i nifer y bobl sydd â theitl
‘swyddog codi arian’) mewn elusennau cofrestredig yng Nghymru. Heb ddata
cywir am y sector gwirfoddol ehangach nid yw'n bosib, ar hyn o bryd,
rhagamcanu hyn ar raddfa ehangach.
Cyfrifir hyn isod:
Diffiniad

Micro
Bach
Canolig

Nifer y mudiadau
sydd â staff codi
arian cyflogedig/fel
canran o'r categori
incwm
5/4.6%
22/ 15%
63/48%

Cyfwerth
ag
amser
llawn
fesul mudiad
gyda
staff
cyflogedig
0.03
0.01
0.49

Rhagamcan o’r
gweithlu codi
arian (cyfwerth
ag
amser
llawn)
165
428
483

Mawr

32/69%

0.25

148

Mawr iawn

4/80%

0.03

34

Mae hyn yn cyfateb i gyfanswm o 2106 o aelodau staff cyfwerth ag amser llawn
sy'n codi arian mewn elusennau cofrestredig yng Nghymru.
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Sonnir am yr angen am sgiliau a datblygiad gweithgarwch codi arian mewn rhan
arall o’r adroddiad hwn. O ran cynllunio’r gweithlu, mae neges glir bod gan lawer
o fudiadau sy’n cyflogi swyddogion codi arian ‘penodedig’ (yn hytrach na
gwreiddio hyn mewn swydd ehangach) swyddi sydd heb eu llenwi.
Er y deellir bod hyn wedi bod yn broblem hirsefydlog ar draws nifer o sectorau,
mae’r mater yn fwy amlwg ar hyn o bryd (Medi 2021). Soniodd llawer o
swyddogion codi arian ‘penodedig’ am y ffordd y gwnaethant ddechrau dilyn
gyrfa codi arian ar hap, yn aml drwy ymgymryd â rôl gefnogi arall mewn mudiad
yn y sector gwirfoddol i ddechrau, gwirfoddoli neu drwy ymwneud ag apêl RAG
neu weithgarwch tebyg yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch.
O ystyried bod y proffesiwn codi arian wedi ennill statws Siartredig yn
ddiweddar, mae galwadau gwirioneddol am gynllunio llwybr gyrfa gyda chamau
rhagweithiol gydag ysgolion a gwasanaethau gyrfaoedd i greu canfyddiad bod
codi arian yn opsiwn gyrfa hyfyw i lawer.
Trafodwyd tâl mewn grwpiau ffocws hefyd. Yng Nghymru, mae teimlad bod
llawer o broblemau:
• Fel sy’n wir gyda llawer o swyddi, yn enwedig swyddogaethau cymorth,
mae diffyg dealltwriaeth ymhlith y cyhoedd o'r angen i dalu pobl yn
briodol am y rolau hyn.
• Hyd yn oed mewn mudiadau elusennol, dywedir bod diffyg
gwerthfawrogiad gan lawer o fyrddau arwain bod codi arian yn
weithgaredd hanfodol sy'n cefnogi cynaliadwyedd ac ansawdd
darpariaeth mudiad.
• Mae Cyfarwyddwyr/Rheolwyr Codi Arian yn aml yn adrodd am
wahaniaeth mewn tâl o gymharu â rheolwyr/cyfarwyddwyr eraill, sy'n
adlewyrchu lefel o anghydraddoldeb canfyddedig.
• Mae nifer o gynlluniau codi arian adfer ar ôl COVID wedi galluogi
mudiadau i sicrhau cyllid i dalu am godi arian. Mae yna bryder bod hyn yn
cynyddu’r galw ar y farchnad lafur heb ystyried cyflenwad. Mae pryder
hefyd am gynaliadwyedd y swyddi hyn, yn enwedig sut y bydd hyfywedd
ac enillion ar fuddsoddiad yn cael eu hystyried gan arweinwyr mudiadau
pan na fydd y swyddi hyn yn cael eu hariannu gan drydydd parti. Ni fydd
profiadau ‘cychwyn a stopio’ gweithrediadau sy’n cael eu hariannu drwy
gyllid fesul prosiect yn trosi mewn ffordd iach i’r sector codi arian.
• Mae pryder ynghylch gwerthfawrogiad rhai mudiadau o lefelau tâl.
Dywedodd y rhai a fynychodd y grwpiau ffocws eu bod wedi gweld
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swyddi’n cael eu hysbysebu ar lefelau sy’n agos at y Cyflog Byw, ond gyda
disgwyliadau sy’n cyd-fynd yn aml â swyddogion codi arian sy’n cael eu
talu £20,000+ y flwyddyn (ac, felly, yn meddu ar y sgiliau a’r cymwyseddau
a ddisgwylir ar y lefel hon). Mae hyn yn debygol o gynnig profiad gwael i
fudiadau sy’n cyflogi gan arwain at fethu â sicrhau enillion ar
fuddsoddiadau.
• Wrth i ragor o fudiadau gyflogi swyddogion codi arian (mewn rôl
‘penodedig’ neu fel rhan o rôl ehangach), mae angen ystyried sut y cynigir
cymorth rôl-benodol i’r gweithwyr hyn. Argymhellir defnyddio
rhwydweithiau cyfoedion, hyfforddiant allanol ac ymgysylltu â chyrff
aelodaeth a seilwaith.
Gwirfoddolwyr
Gofynnwyd i’r holl fudiadau a gymerodd ran i ddarparu nifer y gwirfoddolwyr yr
oeddent wedi’u cynnwys yn eu gwaith codi arian, heb gynnwys unigolion a
gymerodd ran mewn digwyddiadau/gweithgareddau i godi arian er budd y
mudiad a’r rhai sy’n codi arian drwy bartneriaethau corfforaethol â therfyn
amser ac ati. Diffiniwyd gwirfoddolwyr a gynhwyswyd yn y ffigur hwn fel
‘rhywun sy’n rhoi o’u hamser yn rhydd ac yn rheolaidd (ar sail hirdymor) i godi
arian. Gall hyn fod yn unigol, fel rhan o grŵp o gynorthwywyr neu sy’n
cynorthwyo staff yn y swyddfa’.
Roedd yr atebion i'r cwestiwn hwn yn amrywio o 0 i 150.
Nifer y
mudiadau a
adroddodd
am
wirfoddolwyr

Nifer y
mudiadau
a
ymatebodd
i’r arolwg

Cyfanswm
nifer y
gwirfoddolwyr
a adroddwyd

Nifer
cyfartalog y
gwirfoddolwyr
(yn seiliedig ar
y rhai sydd â
gwirfoddolwyr)

Nifer
cyfartalog y
gwirfoddolwyr
(yn seiliedig ar
yr holl
ymatebwyr)

140

472

1809.25

12.92

3.83

Rhagamcan
o
adnoddau
gwirfoddoli
yn y
trydydd
sector
30,387

Y cyfartaledd ar draws 472 o ymatebwyr oedd 3.83 o wirfoddolwyr fesul mudiad.
Er y gallai’r ffigur hwn gael ei ddefnyddio i amcangyfrifo ar draws y 32,000 o
fudiadau elusennol yng Nghymru, ni fyddai modd gwneud hyn yn ddigon sicr i
roi hyder yn y data, o ystyried yr anghysondebau yn y data cyfredol, a’r
amrywiaeth o fudiadau gwahanol sy’n rhan o’r sector. Felly, mae’r ffigur wedi’i
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ddefnyddio i amcangyfrifo ar draws 7934 o elusennau cofrestredig yng
Nghymru, yn unol â gwefan y Comisiwn Elusennau, sy’n awgrymu adnodd
gwirfoddol posib yng Nghymru o 30,387 o bobl. Gallai hwn, wrth gwrs, fod yn
uwch.
Mae gwirfoddolwyr yn aml yn cael eu gweld fel ffordd ddi-gost o gefnogi
gweithgarwch codi arian, ond dylai cefnogi gwirfoddolwyr yn effeithiol gynnwys
prosesau sefydlu, hyfforddiant a datblygu cynhwysfawr, a chefnogaeth barhaus
i'w rôl, ac nid oes yr un ohonynt heb ei chost i'r mudiad.
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O ble mae pobl yn cael cymorth codi arian?
Mae llawer iawn o gymorth ar gael ar gyfer codi arian, ac mae llawer ohono am
ddim yn y man y'i darperir. Mae Cyllid Cynaliadwy yn un o golofnau craidd
Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC a Chynghorau Gwirfoddol Sirol); mae'r
corff proffesiynol ar gyfer mudiadau sy’n codi arian, y Sefydliad Siartredig Codi
Arian, yn cynnig hyfforddiant am ddim a hyfforddiant y telir amdano gan
gynnwys cymwysterau; ac mae'r Rheoleiddiwr Codi Arian yn cynnig arweiniad ar
godi arian mewn modd moesegol a chyfrifol.
Gofynnwyd i fudiadau restru ar raddfa o 1 i 3 o ble maen nhw’n cael cymorth.
Roedd sgôr o 1 yn golygu bod y mudiad yn defnyddio’r ffynhonnell hon o
gymorth, roedd 2 yn golygu nad oeddent yn defnyddio’r cymorth hwn ar hyn o
bryd ond yn bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol, a 3 yn golygu nad oeddent yn
defnyddio’r cymorth hwn ar hyn o bryd ac nad oedd ganddynt unrhyw
gynlluniau i wneud hynny yn y dyfodol.
Pan ofynnwyd a oedd ymatebwyr wedi defnyddio ffynonellau amrywiol o gyngor
a chymorth o ran codi arian, roedd y sylwadau’n cynnwys:
“Wedi cael cefnogaeth yn flaenorol gan fentor ar raglen y Sefydliad Codi Arian”
“Rydyn ni’n edrych am ysbrydoliaeth o sectorau eraill e.e. yn y cyfryngau
elusennol”
“Rydyn ni’n cael bwletinau ariannu gwych gan Sported a CWVYS a Charity
Excellence”
“Mae’r rhan fwyaf o gyngor yn dod drwy e-byst neu ar wefannau. Anaml rydyn
ni’n cael cyfle i gwrdd â rhywun wyneb yn wyneb i drafod.”
“Cymorth ardderchog gan y Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol a’r Cyngor
Bwrdeistref Sirol”
“Rydyn ni wedi cael cymorth amhrisiadwy gan y Ganolfan Cydweithredol –
Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol
Gwent ar brosiectau amrywiol a chyngor ar sut i gael mynediad at gyllid a
recriwtio gwirfoddolwyr a chynllunio busnes.”
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“Mae aelodau o’n tîm wedi mynychu sesiynau codi arian sy’n cael eu cynnal gan
Gynghorau Gwirfoddol Sirol/Mudiadau Codi Arian lleol, ond fel tîm bach mae’n
anodd cynnal ymgyrch codi arian lwyddiannus ochr yn ochr â’n llwyth gwaith
enfawr.”
“Ar hyn o bryd rydyn ni’n ystyried ymaelodi â rhaglen Localgiving”
“Rydyn ni’n ei chael hi’n anodd cael cyngor gan fod neb ar gael”
“Fe ddefnyddion ni hyfforddwr codi arian drwy’r cynllun Archwiliad Iechyd y
Mudiad Codi Arian a ariennir gan y Loteri, gyda’r Sefydliad Codi Arian. Roedd hyn
yn ddefnyddiol iawn i’n helpu i sefydlu strategaeth codi arian ac achos dros gael
cefnogaeth.”
“Rydyn ni’n gwybod mai camgymeriad yw cael un person i wneud yr holl waith
codi arian, ond mewn mudiad bach mae’n anodd cynnwys eraill”
“Gan ein bod yn dîm bach, rydyn ni’n dysgu o ganfyddiadau elusennau eraill,
drwy rwydweithio a digwyddiadau a gynhelir ar gyfer y sector elusennol, fel
cynhadledd codi arian y Sefydliad Codi Arian”
“Rydyn ni’n cael gwybodaeth ariannu ragorol gan y sector amgueddfeydd a
threftadaeth yng Nghymru, ac maen nhw’n fwy na pharod i gefnogi
amgueddfeydd a mudiadau annibynnol. Mae hyn yn cynnwys cynllun cymorth
Llywodraeth Cymru (MALD) a Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru (FED). Am
wybodaeth ariannu arall, rydyn ni’n dod o hyd iddi ein hunain yn seiliedig ar ein
profiad yn y maes. Mae gwahaniaeth o ran ansawdd y wybodaeth gan y
Cynghorau Gwirfoddol Sirol, ac mae angen i rai ohonynt fod yn llawer mwy
deinamig – mae'r pandemig wedi datgelu’r ffaeleddau hyn, ac mae'n rhaid i ni
gwestiynu pam nad oedd rhywfaint o wybodaeth hanfodol am gyllid Covid-19
yn cyrraedd y sector gwirfoddol gan rai Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a bod yn
rhaid i fudiadau fel ni roi gwybod i fudiadau bach eraill fod cymorth ar gael iddyn
nhw.”
“Rydyn ni’n elusen ac mae 90% o’n cyllid yn cael ei gynhyrchu drwy weithgarwch
masnachu. Does dim cyfoedion yng Nghymru ganddon ni i rannu arfer da ac
rydyn ni’n cwympo y tu allan i gynlluniau cymorth seilwaith cyffredinol
oherwydd ein dull cymharol unigryw o gynhyrchu incwm/codi arian, a’n maint
(32 aelod o staff). Rydyn ni wedi gorfod dysgu’r ffordd anodd.”
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“Mae cyngor ar gael os ydych chi'n gwybod ble i edrych, ac mae'n hawdd methu
grantiau ac nid yw popeth ar gael mewn un lle. Mae’r un gronfa yn cael ei
gweinyddu’n hollol wahanol ar draws gwahanol siroedd, sy’n gallu achosi heriau
pan fyddwch chi’n gwasanaethu Cymru gyfan.”
“Derbyn cyngor gan y Sefydliad Codi Arian (drwy fynychu
hyfforddiant/gweithdai ac ati). Fodd bynnag, gan mai Cwmni Buddiannau
Cymunedol yw fy mudiad, nid yw'r Sefydliad Codi Arian yn galluogi ni i fod yn
aelod, yn hytrach mae'n rhaid i ni fod yn aelod unigol. Mae hyn yn gostus ac nid
yw’n addas at y diben ar gyfer ein mudiad.”
“Nid cael cyngor yw ein problem: ein problem ni yw gallu gweithredu.”
“Rwy’n aelod o Fforwm Codi Arian yng Nghaerdydd ar gyfer Mudiadau
Celfyddydol. Mae hwn yn rhwydwaith cryf lle rwy’n teimlo fod swyddogion codi
arian eraill yn fy nghefnogi. Rydyn ni hefyd yn aelodau o Celfyddydau a Busnes
Cymru sy’n cynnig cyngor a chyfleoedd da.”
Mae'r llinell goch ar y graff isod yn dangos y defnydd cyfartalog. Lle mae
mudiadau'n ymddangos uwchben y llinell goch, maent yn defnyddio'r
ffynhonnell honno o gymorth yn fwy na'r sector ehangach; lle maent o dan y
llinell goch, maent yn ei ddefnyddio llai na'r sector ehangach.
Roedd adborth pellach yn cydnabod cymhlethdod cynyddol cymorth ariannu. Yn
benodol, wrth drafod y gefnogaeth a gynigir gan rwydwaith Cefnogi Trydydd
Sector Cymru, cydnabuwyd nad yw'r model presennol lle mae aelodau staff
unigol yn cefnogi ardaloedd daearyddol yn ymateb i hyn. Byddai cynnig cyngor
drwy dimau staff cyfunol yn ffordd o gynnig cyngor arbenigol sy’n gysylltiedig â'r
dull ariannu a’r achos.

51

52

53

I’w nodi:
• Nid oedd mudiadau llai yn defnyddio cymorth (er bod ganddynt awydd i
wneud hynny yn y dyfodol)
• Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth a
chefnogaeth i bawb
• Nid yw mudiadau micro yn cael unrhyw gefnogaeth o bwys ar draws
unrhyw lwyfan
Mae awgrymiadau gan ein hymatebwyr i’r arolwg ar gyfer cynnig rhagor o
gefnogaeth yn cynnwys:
“Cyngor ar ffynonellau cyllid sydd ar gael i elusennau bach yng Nghymru”
“Bwletin cenedlaethol bob yn ail fis gyda dolenni at grantiau, er enghraifft”
“Cymorth gyda strategaeth codi arian”
“Mynediad at gronfeydd data ariannu da”
“Porth ar gyfer rhannu ceisiadau er mwyn arbed dyblygu gwaith wrth wneud
cais i fwy nag un cyllidwr”
“Cymorth i gwblhau ceisiadau grant.”
“Rhywun sy'n well na fi nac unrhyw un o'n haelodau am ddefnyddio
cyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â'r jargon cyfreithiol sydd ei angen i wneud cais
am grant. Rydyn ni’n bwrw ati cystal ag y gallwn ni ond mae ein nod yn un iachus
a haeddiannol a byddem yn gwerthfawrogi rhywfaint o gymorth.”
“Cymorth un-i-un am ddim am dri mis neu ragor.
Y posibilrwydd o gyllid ar gael ar gyfer cyflogi rhywun i helpu gyda’n gwaith codi
arian/datblygu gweithgarwch codi arian.”
“Sut i symud oddi wrth orddibyniaeth ar nifer fach o gyllidwyr grant heb
gynyddu’r baich gweinyddol yn anghymesur nac achosi ‘blinder rhoddwyr’.”
“Dw i ddim yn siŵr....mae'n anodd pan nad ydych chi'n gwybod beth nad ydych
chi'n ei wybod!! Felly mwy o gydweithio mwy na thebyg. Mae’n fusnes unig i’w
wneud ar eich pen eich hunan.”
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“Mentora, er mwyn rhoi hyder i ni godi arian mewn meysydd i ffwrdd o
Ymddiriedolaethau a Sefydliadau”
“Sut i lenwi ceisiadau Loteri – gan ein bod wedi cael dau gais mawr
aflwyddiannus yn y ddwy flynedd ddiwethaf a bod y buddsoddiad o ran amser a
gwaith sydd ynghlwm â nhw’n enfawr, dydw i ddim yn siŵr ble rydyn ni’n mynd
o’i le – dydyn ni erioed wedi cael unrhyw symiau mawr o arian gan y Loteri dim
ond y grant £10,000”
“Dod o hyd i gyllid er mwyn cyflogi swyddog codi arian”
“Symleiddio pob cais am grant”
“Dw i ddim yn gwybod. Does ganddon ni ddim dyhead i gynyddu ein
hymdrechion codi arian yn aruthrol gan fod ganddon ni ddigon i ddiwallu ein
hanghenion presennol ac rydyn ni’n ymwybodol bod elusennau eraill yn ein
cymuned sydd angen cymorth hefyd.”
Hyder yn y dyfodol
Er gwaethaf y ffaith y gofynnwyd i ymatebwyr adrodd ar ffigurau ar gyfer
blwyddyn ariannol 2019-2020, mae’n ymddangos yn anochel bod digwyddiadau
2020-2021 wedi effeithio’n rhannol, o leiaf, ar eu hyder.
Pan ychwanegir y pandemig byd-eang at y dirwasgiad economaidd sydd ar ddod,
pryderon ynghylch argaeledd parhaus cyllid statudol, y newid yn yr hinsawdd a
hinsawdd wleidyddol gynyddol pegynol, mae lefelau hyder mudiadau yn
debygol o fod yn gysylltiedig â chanfyddiadau a blaenoriaethau cyhoeddus a
gwleidyddol; bydd rhain, wrth gwrs, yn dylanwadu ar lefelau incwm gwirfoddol.
Mae hyn yn esbonio pam mae sectorau fel cyflogaeth, hyfforddiant, yr
amgylchedd ac iechyd yn dangos lefelau hyder uwch na'r cyfartaledd yn y sector.
Mae ffactorau eraill i gyd yn chwarae eu rhan; er enghraifft, mae cau llawer o
leoliadau celfyddydol drwy gydol y pandemig ac Adolygiad Buddsoddi 2022
Cyngor Celfyddydau Cymru yn debygol o effeithio ar hyder y sector hwn.
Yn ystod y grwpiau ffocws, roedd yn amlwg bod gan fudiadau sydd ag adnoddau
codi arian yr hyder i fod yn ystwyth, i newid cyfeiriad ac i ddysgu pethau newydd,
ond nid oedd mudiadau llai gyda llai o adnoddau yn gallu gwneud hyn cystal.
Roedd hyn yn arbennig o amlwg yn ystod pandemig COVID-19, gyda mudiadau

55

mawr a mawr iawn yn adrodd sut y newidiodd eu ffynonellau incwm ond eu bod
wedi gallu cyrraedd targedau incwm cyffredinol. Roedd ganddynt yr ystwythder
a’r gallu i ymateb i’r newidiadau hyn ac i ddiogelu incwm y mudiad. Nid oedd
hyn yn cael ei adlewyrchu mewn mudiadau llai.
Yn y diagram isod, mae'r sectorau yn yr adran sydd wedi'i lliwio'n goch yn fwy
hyderus na'r sgôr hyder gyfartalog a gyflawnwyd. Lle maent yn ymddangos yn yr
adran sydd wedi’i lliwio’n felyn, maent yn llai hyderus.
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Effaith pandemig COVID-19 ar hyder
Cynlluniwyd yr arolwg i gael ei ailadrodd yn y blynyddoedd i ddod ac, fel y cyfryw,
nid oedd yn cyfeirio'n uniongyrchol at bandemig COVID-19. Fodd bynnag, dylid
nodi bod Almanac Cymdeithas Sifil 2020 y Deyrnas Unedig yn adrodd nad oedd
gan 23% o elusennau unrhyw gronfeydd wrth gefn ar ddechrau argyfwng COVID19. Arian parod neu gronfeydd hylifol y gellir eu gwario ar nodau elusennol yw
cronfeydd wrth gefn. Dylai mudiadau elusennol fod â chronfeydd digonol wrth
gefn i'w galluogi i wrthsefyll bylchau ariannu tymor byr, a sicrhau bod y mudiad
yn gallu bodloni ei rwymedigaethau os bydd yn rhaid iddo gau.
Gyda’r ymatebion yn cael eu coladu yn ystod Haf 2021, pan oedd y pandemig yn
dal i fynd rhagddo, mae’n amlwg y bydd hyn wedi cael rhywfaint o effaith ar
hyder mudiadau wrth ystyried y dyfodol.
Effaith maint y mudiad ar hyder
Mae’n amlwg bod mudiadau mwy yn fwy hyderus na mudiadau llai, fel y
dangosir isod:

Esbonnir hyn drwy lawer o’r canfyddiadau ehangach yn yr ymarfer mapio hwn:
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• Mae’r gallu (o ran gwybodaeth hyd at gymorth codi arian y telir amdano)
yn llawer is mewn mudiadau llai
• Roedd mudiadau llai yn dangos bod incwm yn gostwng yn 2020
• Mae mudiadau llai yn llai tebygol o ddefnyddio cymorth codi arian
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Faint sy'n cael ei godi o ffynonellau Cymreig?
Fel rhan o'r ymarfer mapio, gofynnwyd i fudiadau ddweud wrthym faint o arian
a godwyd ganddynt o ffynonellau gwirfoddol ar sail y diffiniadau a eglurwyd yn
gynharach yn yr adroddiad. O'r herwydd, mae incwm a enillir/a gomisiynir
wedi'i eithrio.
Rydym wedi defnyddio’r ffigurau i amcangyfrifo ac yn gwneud y cyfrifiadau a
ganlyn, gyda'r rhybuddion a ganlyn:
• Mae'r cyfrifiad hwn yn seiliedig ar fudiadau sydd wedi'u cofrestru gyda'r
Comisiwn Elusennau yn unig, nid y sector gwirfoddol ehangach. Y
rhesymau dros hyn yw:
o Mae'r cyfraddau ymateb i'r ymarfer mapio hwn yn rhoi hyder yn y
data i ni o ran elusennau cofrestredig
o Data cywir o gofnod cyhoeddus y Comisiwn Elusennau sy’n ein
galluogi i fodelu ein data yn ôl maint y mudiad
• Mae'r cyfrifiad hwn yn seiliedig ar elusennau sydd â chyfeiriad
cofrestredig yng Nghymru yn unig. Y rhesymau dros hyn yw:
o Nid yw elusennau sy'n gweithredu yng Nghymru ond sydd wedi'u
cofrestru y tu allan i Gymru mewn sefyllfa i ddatgelu'n gywir faint
o arian a godwyd yng Nghymru
o Nid yw cofrestr gyhoeddus y Comisiwn Elusennau yn galluogi
casglu data cywir ar gyfer mudiadau sydd wedi’u cofrestru fel rhai
sy’n gweithredu yng ‘Nghymru a Lloegr’. Mewn gwirionedd, rydyn
ni’n gwybod bod llawer o fudiadau'n defnyddio'r label hwn er
hwylustod ac nid yw'n adlewyrchu eu gweithrediadau
gwirioneddol.
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Mae hwn yn swm sylweddol o arian, sy’n trawsnewid buddion cyhoeddus a
chymunedol yng Nghymru bob blwyddyn. Fel cymharydd, cyfrannodd y cyllid
Amcan Un gwerthfawr o ffynonellau’r Undeb Ewropeaidd £1.1 biliwn i orllewin
Cymru a'r Cymoedd dros gyfnod o saith mlynedd. Mae gweithgarwch codi
arian ehangach gan fudiadau gwirfoddol Cymru yn cyfrannu cymaint â hyn (i
Gymru gyfan) bob dwy flynedd. O'r herwydd, mae’r gweithgarwch hwn dros
deirgwaith yn fwy gwerthfawr
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na'r rhaglen Amcan Un sydd bellach wedi'i cholli.
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Camau a argymhellir i ddatblygu cyllid y sector gwirfoddol yng Nghymru
• Mae angen creu dealltwriaeth ehangach o godi arian, gan ei gyflwyno fel
swyddogaeth hanfodol i fudiadau'r sector gwirfoddol ac nid gweithgaredd
sy'n gyfyngedig i swyddogion codi arian. Bydd hyn yn cynnwys cefnogi
mudiadau sy’n canolbwyntio llai ar godi arian i ddeall sut mae eu
gweithgareddau cynhyrchu refeniw yn codi arian.
• Wrth ddatblygu dealltwriaeth ehangach o rôl a phŵer codi arian, mae
angen gwneud gwaith gyda chomisiynwyr a chynllunwyr gwasanaethau i
ddeall gwerth codi arian a’r rôl y mae’n ei chwarae wrth wella bywyd
cyhoeddus a chymunedol, gan ychwanegu ansawdd yn uniongyrchol at
wasanaethau statudol yn aml. Yn gryno, dylem geisio newid agwedd
comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaethau i’w galluogi i ystyried codi
arian, gan gydnabod yr enillion ar fuddsoddiad y gellir eu cyflawni yn y pen
draw.
• Mae angen i'r sector gwirfoddol ehangach ddeall sut y gall ymgysylltu â
gweithgarwch codi arian, ac elwa o bosib o hynny, gan ddatblygu
gwerthfawrogiad nad ar gyfer mudiadau elusennol yn unig yw codi arian.
Bydd hyn yn gofyn am ymgysylltu ag amrywiaeth o gyrff seilwaith,
datblygu cyfoedion a newidiadau i’r naratif, gan gydnabod bod carfannau
gwahanol yn y sector gwirfoddol yn defnyddio ac yn ymgysylltu â
therminoleg wahanol.
• Mae gweithredu gweithgarwch codi arian ffurfiol yn gam mawr i lawer o
fudiadau bach. Unwaith y bydd wedi'i sefydlu, mae mudiadau'n ei chael
hi'n gymharol hawdd ymestyn yr adnodd/buddsoddiad hwn. Dylid
ystyried cymorth i gychwyn codi arian.
• Rhaid i ddatblygu a chynllunio’r gweithlu fod yn flaenoriaethau allweddol
i fudiadau sy’n codi arian. Bydd cael staff medrus gyda'r hyfforddiant,
datblygiad a’r gefnogaeth briodol yn galluogi mudiadau i godi arian yn fwy
llwyddiannus, gan helpu i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y mudiad. Mae
angen i gynllunio'r gweithlu sefydlu gweithgarwch codi arian fel opsiwn
gyrfa dichonadwy a theg, gan gynnig dewis gwybodus i'r rhai sy'n
ymwneud â chynllunio gyrfa.
• Rhaid i gyrff cyllido a seilwaith ledled Cymru ddod at ei gilydd i ddiwallu
anghenion penodol mudiadau gwirfoddol bach, sy’n dweud bod angen
cymorth ychwanegol arnynt ond nad ydynt yn cael mynediad ato.
• Mae cyllid ar gyfer swyddogion codi arian wedi bod yn fater dadleuol ar
draws y sector ers blynyddoedd lawer, gyda llawer o gyllidwyr o bob maint
yn gwrthod ystyried ceisiadau am gyflogau ar gyfer swyddogion codi
arian. Mae hyn wedi cyfrannu at y sefyllfa mae mudiadau elusennol yng
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Nghymru yn canfod eu hunain ynddi, gydag angen dybryd i sicrhau eu
cyllid hirdymor drwy incwm gwirfoddol ond heb y sgiliau a’r adnoddau i
wneud hynny’n effeithiol. Dywedir yn rhy aml wrth fudiadau y dylent fod
yn ceisio amrywio eu ffrydiau incwm ac i ddod yn llai dibynnol ar incwm
statudol, ac eto nid yw cyllidwyr yn fodlon eu cefnogi i wneud hyn drwy
fuddsoddiad darbodus yn eu capasiti i gynhyrchu incwm hirdymor. Dylai
cyllid fod ar gael i gefnogi datblygiad swyddogion a sgiliau codi arian, dros
gyfnod o sawl blwyddyn, i alluogi mudiadau i wireddu buddion ariannol a
manteision eraill gweithlu codi arian medrus.
• Rhaid i’r sector hefyd ystyried sut mae’n diwallu anghenion elusennau
Cymraeg eu hiaith yn benodol.
• Mae angen cymorth a chymhelliant ar fudiadau nad ydynt wedi’u
cofrestru yng Nghymru i fynegi’r incwm gwirfoddol y maent yn ei godi yng
Nghymru fel y gellir cyfathrebu eu cyfraniad allweddol at y sector yn
effeithiol.
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Atodiadau
Rhestr o'r grwpiau ffocws ac ymatebwyr yr arolwg
O dan arweiniad gwirfoddolwyr
Des George
Jules Wagstaff
Barbara Chidgey
Bach/Canolig
David Rooke
Dean Roberts
Gareth Williams
Bethan Touhig Gamble
Norman Parselle
Judith Williams
Cenedlaethol
David Hopkins
Joe Woollcott
Carol McKinley
Rachael Davies
Ian Gwilym
Sion Edwards
Ann Williams
Jay Sheppard
Grŵp Cymysg Terfynol
Clare Hurford
Karen Chalk
Peryn Clement Evans
Mike Walmsley
Samantha Coles
Barbara Chidgey
Rachel Morgan
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Arolwg gwag

Cyflwyniad
Mae cwmni Richard Newton Consulting a’r Sefydliad Siartredig Codi Arian yn
ymgymryd ag aseiniad ar ran CGGC i ddeall rhagor am godi arian yng Nghymru.
Yn benodol, y symiau a godwyd gan fudiadau yn y sector gwirfoddol, a'r
gweithgareddau maent yn eu cynnal i gyflawni'r gwaith hwn.
Byddem yn ddiolchgar pe gallai'r unigolyn sy'n gyfrifol am godi arian yn eich
mudiad gwblhau'r arolwg hwn. Rydym yn chwilio am un ymateb gan bob
mudiad felly gwiriwch gyda'r rhai sy'n gyfrifol am godi arian pwy sydd yn y
sefyllfa orau i lenwi'r arolwg hwn.
Mae’r holl ymatebion yn gyfrinachol.
Mae rhagor o wybodaeth am pam ein bod yn cynnal yr arolwg hwn ar gael
Yma.
Os bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch, cysylltwch â sharon@richardnewton.co.uk
Mae croeso i chi rannu'r arolwg hwn gyda mudiadau cyfoedion
Ddylech chi ond ymateb os ydych yn fudiad nid er elw sy'n gweithredu yng
Nghymru
Os yw eich mudiad neu grŵp yn gweithredu’n gyfan gwbl y tu allan i Gymru,
nid yw'r arolwg hwn yn berthnasol i chi.
A fyddech cystal â llenwi’r arolwg erbyn 21 Mehefin 2021
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Diolch i chi am gymryd rhan.
Bydd yr holl wybodaeth a gaiff ei chasglu yn cael ei chadw’n unol â Pholisi
Diogelu Data a hysbysiad preifatrwydd CGGC.
https://wcva.cymru/cy/hysbysiad-preifatrwydd/
https://wcva.cymru/cy/diogelu-data/
Ynglŷn â'ch mudiad
1. Beth yw enw eich mudiad?
Blwch testun rhydd
2. Pa un sy'n disgrifio eich rôl yn y mudiad orau?
• Ymddiriedolwr
• Prif Weithredwr
• Codi arian
• Cyllid
• Darparu gwasanaethau/rhaglenni
3. O ran cyfanswm incwm blynyddol, beth yw maint eich mudiad?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llai na £5,000
Llai na £10,000
Llai na £50,000
Llai na £100,000
Llai na £250,000
Llai na £500,000
Llai na £1 miliwn
Llai na £3 miliwn
Llai na £5 miliwn
Llai na £10 miliwn
Llai na £25 miliwn
Llai na £50 miliwn
Llai na £100 miliwn
Dros £100 miliwn
4. Pa un sy'n disgrifio eich dull llywodraethu orau? Dewiswch un
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• Mudiad elusennol (gan gynnwys Sefydliadau Corfforedig Elusennol) sydd
wedi'i gofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau
• Grŵp gwirfoddol cyfansoddiadol sydd heb ei gofrestru gyda chorff
rheoleiddio e.e. y Comisiwn Elusennau
• Grŵp cymorth cymunedol neu gyd-gymorth anffurfiol
• Cymdeithas ddiwydiannol a darbodus
• Menter Gymdeithasol (gan gynnwys Cwmnïau Buddiannau Cymunedol)
• Cyngor Tref neu Gymuned
• Arall – llenwch y blwch isod
Blwch testun rhydd

5. Ble rydych chi wedi'ch lleoli a ble rydych chi'n darparu eich gwaith?
Awdurdod Lleol

Blaenau Gwent

Dewiswch
ardal eich
cyfeiriad
cofrestredig

Dewiswch
ble rydych
chi’n
darparu
eich
gwasanaet
hau

Pen-y-bont ar
Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gâr
Ceredigion
Conwy
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Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port
Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon
Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Cymru gyfan
Lloegr, yr Alban
a/neu Gogledd
Iwerddon yn
ogystal â Chymru
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6. Ym mha faes/feysydd achos mae eich mudiad yn gweithio?
Dewiswch bob ateb perthnasol.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lles Anifeiliaid
Celfyddydau a diwylliant
Anabledd
Addysg
Cyflogaeth
Amgylchedd
Cydraddoldebau
Iechyd
Tai
Rhyngwladol
Y gyfraith ac eiriolaeth
Hamdden
Crefydd
Ymchwil
Chwaraeon
Gofal/Gwasanaethau Cymdeithasol
Hyfforddiant
Ieuenctid
Arall – llenwch y blwch isod

Blwch testun rhydd

7. Ydych chi’n codi arian drwy gyfrwng y Gymraeg?
Ydyn / Nac ydyn

Blwch testun rhydd
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8. Sut newidiodd cyfanswm eich incwm yn eich blwyddyn ariannol a
ddaeth i ben yn 2020 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol?
• Gostyngiad yng nghyfanswm yr incwm
• Arhosodd cyfanswm yr incwm yr un fath
• Cynyddodd cyfanswm yr incwm

9. Os ydych yn fudiad sy’n gweithredu y tu allan i Gymru hefyd, a allwch
ddweud wrthym beth yw eich incwm gwirfoddol a godwyd yng
Nghymru yn ogystal â’r incwm a godwyd y tu allan i Gymru o bosib
ond a gyfyngwyd i gefnogi gweithrediadau yng Nghymru yn unig.
Blwch testun rhydd

10.Pa ddulliau o godi arian ydych chi’n eu defnyddio i sicrhau’r incwm
gwirfoddol y gwnaethoch ei rannu â ni yn y cwestiwn blaenorol?
Ydyn

Rhoddwr mawr (unigol –
gan gynnwys
stiwardiaeth/digwyddiadau
arbennig/gala)
Ymddiriedolaethau a
Sefydliadau
Cyllidwyr y Loteri
Grantiau Statudol (ac
eithrio contractau, gan
gynnwys cyllid
Ewropeaidd)

Nid ydym yn
defnyddio’r
dull hwn ar hyn
o bryd, ond
rydyn ni’n
bwriadu/yn
dymuno
gwneud hynny

Nid ydym yn
defnyddio'r
dull hwn ac nid
oes gennym
gynlluniau i
wneud hynny
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Rhoddion corfforaethol a
chodi arian gan weithwyr
Codi arian rhanbarthol,
lleol, cymunedol a
digwyddiadau (gan
gynnwys o dan arweiniad
gwirfoddolwyr a
digwyddiadau her)
Cymynroddion
Cyfrannu Rheolaidd
(archeb sefydlog, Debyd
Uniongyrchol a chyfrannu
drwy’r gyflogres,
cynlluniau cyfeillion a
chyfrannu drwy aelodaeth)
Unigolion yn rhoi “arian
parod” gan gynnwys
ffioedd aelodaeth, a
rhoddion digidol
Rafflau a Loterïau
Gwasanaethau cefnogi a
chyflawni codi arian (gan
gynnwys mewnwelediad,
ymchwil, strategaeth)
Apeliadau yn sgil
argyfwng/trychineb
Arall – nodwch yn y blwch
isod
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11. Faint o incwm a gawsoch yn eich blwyddyn ariannol a ddaeth i ben
yn 2020 o’r ffynonellau canlynol?

Rhoddwr mawr (unigol –
gan gynnwys
stiwardiaeth/digwyddiadau
arbennig/gala)
Ymddiriedolaethau a
Sefydliadau
Cyllidwyr y Loteri
Grantiau Statudol (ac
eithrio contractau, gan
gynnwys cyllid
Ewropeaidd)

Incwm a godir
yn flynyddol

Rhoddion corfforaethol a
chodi arian gan weithwyr
Codi arian rhanbarthol,
lleol, cymunedol a
digwyddiadau (gan
gynnwys o dan arweiniad
gwirfoddolwyr a
digwyddiadau her)
Cymynroddion
Cyfrannu Rheolaidd
(archeb sefydlog, Debyd
Uniongyrchol a chyfrannu
drwy’r gyflogres,
cynlluniau cyfeillion a
chyfrannu drwy aelodaeth)
Unigolion yn rhoi “arian
parod” (ac eithrio
apeliadau yn sgil trychineb,
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gan gynnwys ffioedd
aelodaeth)
Gwasanaethau cefnogi a
chyflawni codi arian (gan
gynnwys mewnwelediad,
ymchwil, strategaeth)
Apeliadau yn sgil
argyfwng/trychineb
Arall – nodwch yn y blwch
isod

Adnoddau ar gyfer codi arian
12. A oes gennych strategaeth codi arian?
• Oes
• Nac oes
13.Ar raddfa o 1 i 5 lle mae 1 yn hyderus iawn a 5 yn ddim yn hyderus o
gwbl – pa mor hyderus yw’r mudiad o ran codi arian
• Ddim yn hyderus o gwbl am godi arian
• Ychydig bach yn hyderus am godi arian
• Yn hyderus am godi arian
• Yn eithaf hyderus am godi arian
• Yn hyderus iawn am godi arian

•
•
•
•
•

14.Pwy sydd â chyfrifoldeb strategol dros godi arian? Dewiswch bob
ateb perthnasol
Ymddiriedolwyr
Prif Weithredwr
Cyfarwyddwr Codi Arian
Aelod o staff gweithredol
Gwirfoddolwyr
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15.A oes gennych swyddog codi arian cyflogedig?
Oes / Nac oes
16.Os oes gennych chi staff codi arian cyflogedig yng Nghymru/sy'n
gyfrifol am Gymru, tua faint o oriau Cyfwerth ag Amser Llawn mae
hyn yn cyfateb iddynt?
Blwch testun rhydd
17.Pwy sydd â chyfrifoldeb gweithredol dros godi arian yng Nghymru?
(dewiswch bob un sy’n berthnasol a nodwch nhw yn ôl trefn
pwysigrwydd)
Ddim yn
gyfrifol o
gwbl
Ymddiriedolwyr
Cyfarwyddwr
neu debyg gyda
phortffolio eang
o gyfrifoldebau
Cyfarwyddwr
sy’n gyfrifol am
godi arian yn
unig
Aelod o staff
gweithredol
gyda phortffolio
eang o
gyfrifoldebau
Staff gweithredol
sy’n gyfrifol am
godi arian yn
unig
Gwirfoddolwyr
Cefnogaeth
allanol y telir

Rhywfaint Ddim yn
Yn
o
gyfrifol nac bennaf
gyfrifoldeb â
cyfrifol
chyfrifoldeb

Yn llwyr
gyfrifol
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amdani h.y.
ymgynghorwyr
codi arian
Arall – nodwch
yn y blwch isod

18.Os oes gennych chi wirfoddolwyr codi arian yng Nghymru, faint
ohonynt sydd gennych chi? Diffinnir gwirfoddolwyr fel rhywun sy’n
rhoi o’u hamser yn rhydd ac yn rheolaidd (ar sail hirdymor) i godi
arian. Gall hyn fod yn unigol, fel rhan o grŵp o gynorthwywyr neu
sy’n cynorthwyo staff yn y swyddfa. Peidiwch â chyfri pobl sy'n codi
arian drwy ddigwyddiadau her neu fel rhan o bartneriaeth codi arian
corfforaethol â therfyn amser neu debyg
Blwch testun rhydd
19.Ydych chi wedi defnyddio'r ffynonellau canlynol i gael cyngor ar godi
arian?
Do

CGGC
Cyngor
Gwirfoddol Sirol
lleol
Sefydliad
Siartredig Codi
Arian
Cyngor
Cenedlaethol
Mudiadau
Gwirfoddol
Clymblaid
Elusennau Bach

Heb eu
defnyddio
eto ond
yn
debygol o
wneud

Naddo, ac
ddim yn
bwriadu
gwneud
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Corff aelodaeth
sector-benodol
Ymgynghoriaeth
broffesiynol y
talwyd amdani
Rheoleiddiwr
Codi Arian
Y Comisiwn
Elusennau
Mentor
gwirfoddol neu
debyg
Cydweithiwr
mewn mudiad
tebyg arall
Cefnogaeth Pro
Bono
Adnoddau ar y
Cyfryngau
Cymdeithasol
(e.e. sgwrs codi
arian ar
Facebook neu
erthyglau ar
LinkedIn)
Gwasg y sector

20.A oes unrhyw beth yr hoffech ei rannu am y cyngor rydych yn ei gael
ac o ble rydych yn ei gael? Defnyddiwch y blwch isod
Blwch testun rhydd
21.Pa un peth fyddai fwyaf defnyddiol i chi o ran cyngor neu gefnogaeth
ar godi arian yn y dyfodol?
Blwch testun rhydd
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22.A oes unrhyw beth arall y credwch y dylem wybod amdano o ran eich
gweithgareddau codi arian yng Nghymru? Defnyddiwch y blwch isod
Blwch testun rhydd
Diolch am lenwi’r arolwg yma.
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