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1.0 CYFLWYNIAD I GYNLLUN GRANTIAU CYMRU AC AFFRICA  
 
Cronfa grantiau ar gyfer mudiadau a grwpiau cymunedol ledled Cymru 
yw cynllun grantiau Cymru ac Affrica. Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn 
hyrwyddo Cymru sy’n edrych tuag allan. Cenedl wybodus sy’n ymgysylltu 
â materion byd-eang, yn gweithredu gyda’i gilydd i wella llesiant 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd Affrica Is-Sahara a Chymru. 
 
Mae’r cynllun yn cefnogi ac yn annog cymdeithas sifil, busnesau, a chyrff 
cyhoeddus Cymru i weithredu er budd pawb ar ddinasyddiaeth fyd-eang, 
cyfnewidfeydd sgiliau a dysgu ar y cyd, gweithio mewn partneriaeth, a 
gweithredu ar newid hinsawdd i helpu i gyflawni Nodau Datblygu 
Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. 
 
Ym mis Tachwedd 2017, contractiwyd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru (CGGC) gan Lywodraeth Cymru i weinyddu cynllun grantiau 
Cymru ac Affrica. Mae Hub Cymru Africa yn gweithio ochr yn ochr â 
CGGC i ddarparu swyddogaeth ddatblygu a chymorth i Raglen Cymru ac 
Affrica, gan gynnwys i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwneud cais i’r 
cynllun grantiau. 
 
Un rhan o raglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru yw’r cynllun 
grantiau. Mae’r rhaglen weithgarwch ehangach yn cynnwys y mentrau 
canlynol i gefnogi pobl yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica: 
 

 Cynllun Grantiau Cymru ac Affrica 
 Cyfleoedd dysgu rhyngwladol 
 Hub Cymru Africa 
 Maint Cymru 
 Masnach Deg Cymru 

 
Diben y rhaglen yw cyllido ac adeiladu prosiectau sy’n cefnogi dysgu, 
cyfnewid sgiliau, cydweithio a mynd i’r afael â newid hinsawdd. 
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1.1 ALINIAD STRATEGOL 
 
Mae cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn cyfrannu at gyflawniad Cymru 
o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, sy’n cefnogi pobl 
yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica. 
 
Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, a fabwysiadwyd gan 
holl Aelod-wladwriaethau’r Cenhedloedd Unedig yn 2015, yn darparu 
glasbrint a rennir ar gyfer heddwch a ffyniant i bobl a’r blaned. Mae 
themâu cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn cyfrannu at ddatblygu 
cynaliadwy yng Nghymru ac yn fyd-eang. Mae’r prosiectau a ariennir yn 
cyfrannu mewn ffyrdd amrywiol at y Nodau Datblygu Cynaliadwy – oll yn 
adeiladu tuag at gyfraniad Cymru at gyfrifoldeb byd-eang o ddatblygu 
cynaliadwy. 
 

 
17 Nod Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig  

 
Yn yr un flwyddyn ag y mabwysiadodd aelod-wladwriaethau’r 
Cenhedloedd Unedig y Nodau Datblygu Cynaliadwy, pasiodd Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ddeddfwriaeth 
arloesol sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus Cymru weithio’n 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
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well gydag eraill (gan gynnwys ei gilydd a chymunedau) i ddefnyddio 
dull mwy cydlynus a hirdymor, fel bod eu penderfyniadau’n cael effaith 
gadarnhaol ar y bobl fydd yn byw yn y dyfodol, ynghyd â’r rhai sy’n byw 
heddiw.  
 
Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus sicrhau bod 
popeth maen nhw’n ei wneud, gan gynnwys prosiectau maen nhw’n eu 
cyllido, yn gyson ac yn cyfrannu at egwyddor datblygu cynaliadwy. 
 
Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn diffinio datblygiad cynaliadwy 
yng Nghymru fel: 
 
‘Y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru drwy weithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, gan anelu at gyrraedd y nodau llesiant.’1 

 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys saith Nod 
Llesiant, gyda chynllun grantiau Cymru ac Affrica yn canolbwyntio ar 
‘Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang’ - ond mae llawer o brosiectau hefyd yn 
cyfrannu tuag at nodau llesiant amrywiol eraill.  
 
Yn ystod y broses ymgeisio, gofynnir i ymgeiswyr ddisgrifio sut bydd eu 
prosiect yn cyfrannu at ‘Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang’, yn ogystal ag o 
leiaf un Nod Datblygu Cynaliadwy. Caiff ymatebion eu sgorio gan aseswr 
ac maen nhw’n ffurfio rhan o’r argymhelliad terfynol i’r panel. Mae 
ymgeiswyr llwyddiannus yn disgrifio pa ganlyniadau a gyflawnwyd wrth 
gyfrannu at y Nodau Datblygu Cynaliadwy a’r Nodau Llesiant fel rhan o 
adroddiadau prosiect bob chwe mis.  
 
 

 
1 https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-
act/ 

https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
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Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

 
1.2 THEMÂU STRATEGOL  
 
Mae prosiectau a ddyfernir o dan gynllun grantiau Cymru ac Affrica yn 
cyfrannu at o leiaf un nod strategol. Caiff y themâu strategol eu tanategu 
gan y Nodau Datblygu Cynaliadwy, ac maen nhw’n dangos ymrwymiad y 
prosiect i ddatblygiad cynaliadwy. Mae’r ymgeiswyr yn dewis pa thema 
sydd fwyaf addas i’w prosiect nhw yn ystod y broses ymgeisio, a chaiff eu 
cyfraniad at y thema ei sgorio gan aseswr fel rhan o’r broses asesu.  
 
Caiff prosiectau eu dyfarnu ar sail pedair thema strategol: 
 
Iechyd  
 
Prosiectau sy’n cyfrannu at iechyd corfforol a iechyd meddwl a llesiant 
cymunedau yng nghymunedau Affrica Is-Sahara: 
 

 Rhannu gwybodaeth a sgiliau rhwng mudiadau iechyd yng 
Nghymru ac Affrica 
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 Cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i 
gael ychydig o hyfforddiant a chymorth gan Gymru 
 Cynorthwyo cymunedau yng Nghymru ac Affrica i gael gafael 
ar ofal iechyd mwy teg o ansawdd 

 
Yr amgylchedd a hinsawdd  
 
Prosiectau sy’n cyfrannu at liniaru newid hinsawdd yn strategol ac yn 
ymarferol a mentrau addasu sy’n defnyddio arbenigedd o Gymru: 
 

• Prosiectau sy’n galluogi defnydd o ynni adnewyddadwy yn Affrica 
• Prosiectau sy’n ymgysylltu pobl yng Nghymru â materion newid 

hinsawdd fel maen nhw’n effeithio ar Affrica 
• Gwaith sydd â’r nod o gefnogi partneriaid yn Affrica i gyflwyno 

arferion datblygu cynaliadwy 
 
Dysgu gydol oes  
 
Prosiectau sy’n cefnogi unigolion a grwpiau yng Nghymru a/neu Affrica i 
ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd: 
 

 Cysylltu cymunedau yng Nghymru gyda chymunedau yn 
Affrica i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o ddatblygu byd-eang a 
materion rhyngwladol 
 Cefnogi anghenion addysgol plant difreintiedig yn Affrica a 
rhannu’r profiad hwnnw gyda disgyblion yng Nghymru, gan 
gyfrannu at eu haddysg fyd-eang 
 Cefnogi pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau 
ymarferol/galwedigaethol/artistig i wella eu bywoliaeth 
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Bywoliaeth gynaliadwy 
 
Prosiectau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ariannol, gan alluogi 
gwydnwch economaidd mewn teuluoedd a chefnogi cyflogaeth a 
mentergarwch graddfa fach: 
 

 Mentrau cydweithredol sy’n cynhyrchu incwm dan arweiniad 
y gymuned sydd â budd i Gymru ac Affrica 
 Ymgysylltu’r cyhoedd yng Nghymru drwy ymgyrchoedd 
masnach deg, eiriolaeth neu bolisi 
 Gweithgareddau sy’n dod â’r defnyddiwr yng Nghymru yn 
agosach at y cynhyrchydd mewn ffordd gynaliadwy 
 Cymorth i brosiectau amaethyddol graddfa fach yn Affrica Is-
Sahara a gweithgareddau cynhyrchu incwm ar lawr gwlad 

 
2.0 CYLLID A DDYFARNWYD – CRYNODEB 
 
Yn ystod cyfnod y contract, gweinyddodd CGGC ddeg cylch cyllido gan 
ddyfarnu £2,072,094 mewn grantiau.  
 

Cylch Grant Lansio Ystod y 
dyfarniad 

Nifer y 
prosiectau 

a 
gyllidwyd 

Gwerth y 
grant a 

ddyfarnwyd 

Cylch 1 - 
grantiau bach 

Mai 2018 £5,000 - 
£15,000 

12 £166,135 

Cylch 2 - 
grantiau bach 

Tachwedd 
2018 

£500 - £5,000 

 

Un grant 
aml-flwyddyn 

hyd at 
£50,000 dros 
dair blynedd  

16  

 

1 

 

 

£69,931 

 

£46,302 

 

 

Cylch 3 - 
grantiau bach 

Ebrill 2019 £5,000 - 
£15,000 

11 £131,380 
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Cylch Grant Lansio Ystod y 
dyfarniad 

Nifer y 
prosiectau 

a 
gyllidwyd 

Gwerth y 
grant a 

ddyfarnwyd 

Cylch 4 - 
grantiau bach 

Medi 2019 £500 - £5,000 18 £78,620 

Cylch 52 - 
grantiau bach 

Rhagfyr 2019 £5,000 - 
£15,000 

3 £48,559 

Cylch 6 - 
ymateb i 
COVID-19   

Mehefin 2020 £3,000 - 
£15,000 

23 £161,441 

Cylch 7 - 
addasiad 
COVID-19 

Chwefror 
2021 

£3,000 - 
£15,000 

17 £173,679 

Cylch 8 - 
addasiad 
grantiau 
mawr COVID-
19 

Mawrth 2021 £75,000 - 
£125,000 

2 £249,942 

Cylch 9 - 
grantiau bach 

Gorffennaf 
2021 

£3,000 - 
£15,000 

10 £115,000 

Cylch 10 – 
grantiau 
cyfunol bach 
a mawr 

Tachwedd 
2021 

Grantiau 
bach £5,000 - 

£15,000 
 

Grantiau 
mawr COVID-

19 
£30,000 - 
£200,000 

14 
 

 
 

3 
 
 

£258,451 
 
 
 

£572,654 
 

 
2 Amharwyd yn helaeth ar y broses o weinyddu Cylch 5 gan yr ansicrwydd 
a achoswyd gan bandemig COVID-19. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 
adran 4.0. 
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Tabl 1 – Dosbarthiad cyllid grant Cymru ac Affrica yn ôl cylch.  
2.1 DOSBARTHIAD YN ÔL GWLAD YN AFFRICA  
 
Mae’r ymgeiswyr i gynllun grantiau Cymru ac Affrica yn nodi ym mha 
wlad yn Affrica Is-Sahara y bydd gweithgarwch y prosiect yn digwydd. 
Dyma’r wlad lle mae’r partner ar ochr Affrica wedi’i leoli, a mae wedi’i 
nodi â thystiolaeth bod angen yno. Gall mudiadau weithio mewn sawl 
gwlad, cyhyd â bod partneriaeth gref wedi’i sefydlu ym mhob lleoliad.  
 
Mewn chwe achos, doedd y mudiad yng Nghymru heb nodi gwlad 
benodol yn Affrica gan fod y rhan fwyaf o’r gweithgarwch yn digwydd 
yng Nghymru. Yn yr achosion hyn, mae prosiectau’n gweithio i addysgu 
ac i ymgysylltu cymunedau yng Nghymru ar faterion byd-eang fel 
masnach deg a chydraddoldeb anabledd. Cyfeirir at y prosiectau hyn fel 
‘Prosiectau yng Nghymru gyda rhwydweithio mewn gwledydd amrywiol 
yn Affrica’. 
 
Mae Tabl 2 yn dangos dosbarthiad y grantiau yn ôl gwlad yn Affrica, yn ôl 
nifer y prosiectau a gyllidwyd a gwerth y grantiau a ddyfarnwyd. 
 
Gwlad yn Affrica Nifer y prosiectau a 

gymeradwywyd 
Swm y 

dyfarnia
d 

Uganda 23 £533,233 

Kenya 19 £161,066 

Zambia 15 £290,242 

Zimbabwe 13 £316,768 

Lesotho 10 £208,248 

Liberia 7 £87,732 

Sierra Leone 6 £30,835 

Yng Nghymru gyda rhwydweithio 
mewn gwledydd amrywiol yn Affrica 

6 £18,335 
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Gwlad yn Affrica Nifer y prosiectau a 
gymeradwywyd 

Swm y 
dyfarnia

d 

Tanzania 4 £71,154 

Malawi 4 £37,900 

Senegal 3 £25,501 

Zanzibar 3 £15,967 

Namibia 2 £138,331 

Ghana / Ethiopia / Uganda 2 £28,944 

Somaliland 2 £19,999 

Nigeria 2 £19,526 

Ghana 2 £16,566 

Mali 2 £14,644 

Ethiopia 2 £14,602 

Cameroon 2 £7,500 

Kenya / Tanzania 1 £15,000 

 
Tabl 2 – Dosbarthiad cyllid Cymru ac Affrica yn ôl gwlad yn Affrica  
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Graff 1 – Dosbarthiad cyllid Cymru ac Affrica yn ôl gwlad yn Affrica
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2.2 DOSBARTHIAD YN ÔL MUDIAD YNG NGHYMRU 
 
Nid oedd cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn cyfyngu ar nifer y 
dyfarniadau y gall un mudiad ei gael, nac yn datgan uchafswm dyfarniad 
yn ôl mudiad. Drwy’r deg cylch cyllido, cafodd 73 mudiad unigol grant, 
gyda’r cyfanswm a gafwyd yn amrywio o £635 i £394,820.  Swm cyfartalog 
y grantiau fesul mudiad oedd £15,939.  
 
Mae Graff ii yn dangos dosbarthiad y grantiau yn ôl mudiad, gan gynnwys 
nifer y prosiectau a gyllidwyd a’r cyfanswm a ddyfarnwyd. 
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Graff 2 – Dosbarthiad cyllid Cymru ac Affrica yn ôl mudiad. 
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Graff 2 (parhad) – Dosbarthiad cyllid Cymru ac Affrica yn ôl mudiad   
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3.0 DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL A ADRODDWYD 
 
Mae’r holl brosiectau a ariennir o dan gynllun grantiau Cymru ac Affrica 
yn proffilio dangosyddion mesur perfformiad i helpu i fesur llwyddiant eu 
gweithgarwch ac effaith ehangach y cynllun. Mae ymgeiswyr y cynllun yn 
amlinellu’r dangosyddion perfformiad allweddol maen nhw’n rhagweld y 
gallai eu prosiect eu cyflawni. Yna, caiff cynnydd yn erbyn y 
dangosyddion perfformiad allweddol ei fonitro yn ystod y broses adrodd. 
 
Mae gofyn i bob prosiect broffilio yn erbyn o leiaf un targed cynllun 
cyffredinol ac o leiaf un dangosydd perfformiad allweddol thema 
benodol. 
 
Mae’r dangosyddion perfformiad allweddol isod yn dangos y 
dangosyddion perfformiad allweddol gwirioneddol yr adroddwyd eu bod 
wedi’u cyflawni hyd yma. Mae hyn yn cynnwys prosiectau sy’n mynd 
rhagddynt sydd heb eu cwblhau eto. Mae’r data’n gywir ym mis Mai 2022. 
 

Dangosyddion perfformiad allweddol cyffredinol  Adroddwyd  

Gwirfoddolwyr o Affrica sy’n rhan o weithgarwch 
prosiect 

2,838 

Cymunedau yn Affrica sy’n cymryd rhan i gefnogi 
gwelliant yn eu llesiant 

448 

Digwyddiadau/sesiynau a ddarparwyd yn Affrica 1,640 

Digwyddiadau/sesiynau a ddarperir yng Nghymru 511 

Unigolion sy’n cymryd rhan uniongyrchol i gefnogi eu 
llesiant 

917,539 

Cysylltiadau a sefydlwyd rhwng cymunedau yng 
Nghymru ac Affrica 

292 

Nifer y bobl yng Nghymru sy’n cymryd rhan/cael eu 
cefnogi gan y prosiect 

25,673 

Mudiadau sydd wedi’u cryfhau neu eu grymuso o 
ganlyniad i weithio mewn partneriaeth 

457 
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Pobl o gymunedau Cymru sy’n cefnogi’r prosiect 
drwy roddion, digwyddiadau, mynychu ac ati 

22,917 

Gwirfoddolwyr o Gymru sy’n rhan o weithgarwch 
prosiect 

1,302 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Iechyd  Adroddwyd  

Gweithwyr iechyd proffesiynol a gefnogwyd yn 
Affrica 

1,031 

Pobl a gefnogwyd i gael mynediad at ofal iechyd 
mwy teg ac o ansawdd (yn Affrica) 

293,666 

Pobl a gefnogwyd i gael mynediad at ofal iechyd 
mwy teg ac o ansawdd (yng Nghymru) 

615 

 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Newid 
Hinsawdd a’r Amgylchedd  

Adroddwyd  

Ffermwyr yn Affrica a gefnogwyd i addasu i newid 
hinsawdd 

2,562 

Unigolion oedd yn rhan o leihau effaith newid 
hinsawdd 

2,475 

Nifer y bobl a gefnogwyd i ddefnyddio ynni 
adnewyddadwy 

411 

 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Dysgu Gydol 
Oes  

Adroddwyd  

Plant/oedolion yn Affrica a gefnogwyd gyda’u 
hanghenion addysgol 

79,493 

Pobl yn Affrica a gefnogwyd i wella eu sgiliau 6,865 

Pobl yng Nghymru a gefnogwyd i wella eu sgiliau 1,490 

Cymunedau yng Nghymru ac Affrica a gysylltwyd 127 
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Plant ysgol yng Nghymru a gymerodd ran 14,284 

 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Bywoliaeth 
Gynaliadwy  

Adroddwyd  

Cydweithfeydd cymunedol a sefydlwyd 9 

Cydweithfeydd cymunedol a gefnogwyd 83 

Unigolion a gefnogwyd i wneud eu bywoliaeth yn fwy 
cynaliadwy 

15,360 

Pobl y cysylltwyd â nhw drwy ymgyrch fasnach deg 8,093 

 
Tabl 3 – Dangosyddion perfformiad allweddol a gyflawnwyd gan 
dderbynwyr grantiau hyd at fis Mai 2022.    
 
4.0 YMATEB I COVID-19 
 
Mae effeithiau byd-eang pandemig COVID-19 yn parhau i gael eu 
teimlo’n wahanol yn fyd-eang. Fel rhaglen grantiau flaenllaw Cymru ar 
gyfer menter Cymru ac Affrica, cyllidodd cynllun grantiau Cymru ac 
Affrica grwpiau i weithio gyda’u Partneriaid yn Affrica i fabwysiadu ffyrdd 
newydd o weithio ac i liniaru effeithiau’r feirws ar gymunedau yn Affrica. 
 
Wrth i ddifrifoldeb y pandemig ddod yn amlwg ar ddechrau 2020, 
penderfynwyd ail-bwrpasu’r cyllid a oedd wedi’i ddyrannu i bumed cylch 
cynllun grantiau Cymru ac Affrica. Gwahoddwyd grwpiau a oedd wedi 
cyflwyno cais i bumed cylch cynllun grantiau Cymru ac Affrica i ailedrych 
ar eu cais prosiect ac i wneud unrhyw ddiwygiadau priodol. Roedd y 
diwygiadau’n cynnwys llai o deithio a thrawsnewid i ddarpariaeth ar-lein. 
 
Lansiwyd cylch cyntaf grantiau ymateb i COVID-19 ym mis Mehefin 2020 
(Cylch 6 - Ymateb i COVID-19) ac fe gyllidodd geisiadau i grwpiau o 
Gymru weithio gyda phartneriaid yn Affrica i ymateb i broblemau 
uniongyrchol oedd yn codi o ganlyniad i COVID-19. 
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Erbyn mis Chwefror 2021, roedd yn amlwg bod effeithiau’r pandemig yn 
parhau i gael eu teimlo gan gymunedau yn Affrica, ac roedd angen 
dybryd i gefnogi partneriaethau i addasu. O ganlyniad, lansiwyd ail gylch 
ymateb i COVID-19 (Cylch 7 - addasiad COVID-19) gyda ffocws ddeuol ar 
liniaru effeithiau’r feirws a gweithgarwch cyllido a alluogodd 
partneriaethau i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio. Roedd y ddau 
gylch grantiau bach yn agored i geisiadau rhwng £3,000 a £15,000 gan 
ddefnyddio proses ymgeisio fwy syml i sicrhau effeithlonrwydd. 
 
Ym mis Mawrth 2021, agorwyd cylch grantiau mawr (Cylch 8 - addasiad 
grantiau mawr COVID-19) i gyllido elusennau cofrestredig gydag incwm 
blynyddol o £100,000 neu fwy ar gyfer grantiau hyd at £250,000. 
 
Mabwysiadodd y cylch grantiau mawr nodau’r cylchoedd blaenorol, gyda 
diben ychwanegol o gyllido gweithgarwch a fyddai’n darparu 
addasiadau a mesurau lliniaru hirdymor. Roedd y grant hefyd yn galluogi 
mudiadau partner yng Nghymru i adeiladu eu capasiti a’u gwydnwch i 
gefnogi eu partneriaid yn well.  
 
4.1 DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL COVID-19 
 
Oherwydd yr angen i ddarparu cyllid uniongyrchol i fynd i’r afael ag 
effeithiau brys y pandemig, lleihaodd y cylchoedd grant COVID-19 nifer y 
dangosyddion perfformiad allweddol yr oedd disgwyl i brosiectau 
adrodd yn eu herbyn yn sylweddol. Ar gyfer pob cylch grant COVID-19 
benodol, gofynnwyd i brosiectau ragfynegi ac adrodd ar nifer y 
buddiolwyr yn Affrica a nifer y bobl o Gymru oedd yn rhan o’u darparu. 
 
Yn y ffurflen gais am gyllid, anogwyd ymgeiswyr i ddarparu amcangyfrif 
realistig o nifer y bobl a fydd yn profi effaith uniongyrchol y cyllid. Serch 
hynny, roedd mudiadau’n dehongli’r geiriau canllaw ‘realistig’ ac 
‘uniongyrchol’ mewn ffyrdd amrywiol, gan arwain at anghysondebau yn y 
niferoedd a ragfynegwyd rhwng prosiectau. 
 
Er enghraifft, os oedd prosiect yn darparu gwybodaeth am iechyd dros 
ddarllediad radio, roedd rhai mudiadau yn teimlo y byddai nifer y bobl 
sy’n gwrando ar yr orsaf radio yr un fath â nifer y bobl fyddai’n elwa ar y 
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cyllid. Am y rheswm hwn, dylid archwilio’r allbynnau a ragfynegwyd ac a 
gyflawnwyd ar sail achos, gan gydnabod y cyd-destun roedden nhw’n 
gweithio ynddo. 
 
Mae effaith y gweithgarwch a ariennir yn anodd i’w fesur oherwydd 
natur y prosiectau. Roedd y grantiau ymateb brys yn mynd i’r afael â’r 
angen dybryd i atal lledaeniad y feirws neu ddarparu cymorth i 
gymunedau yr effeithiwyd arnynt. Mae mesurau ataliol, fel ymgyrchoedd 
gwybodaeth neu wella arferion iechyd fel golchi dwylo, yn anodd eu 
mesur yn eu hanfod, felly gofynnwyd i arweinwyr prosiect ddarparu eu 
hamcangyfrifon realistig gorau o bobl a fanteisiodd yn uniongyrchol 
arnynt. 
 
Roedd natur newydd y prosiectau yn golygu nad oedd yn ymarferol cael 
gwerthusiad cynhwysfawr, gan fod ymateb i’r angen uniongyrchol wedi’i 
flaenoriaethu. Felly, gofynnwyd i’r prosiectau ddarparu mesurau 
ansoddol drwy astudiaethau achos ac adroddiadau gweithgarwch 
diwedd prosiect i gyfleu effaith y cyllid. Gellir lawrlwytho detholiad o 
astudiaethau achos o 14 prosiect a gafodd gyllid drwy’r grantiau COVID-
19 yn adran 6.0.  

 
3 Gan fod y ffurflenni cais ‘busnes fel arfer’ wedi’u hailbwrpasu ar gyfer 
dyfarniadau cylch 5, nid yw’r targedau’n cyfateb yn uniongyrchol i’r 
targedau COVID benodol. Ar gyfer cylch 5, defnyddiwyd data gan 
ddefnyddio’r targedau “Unigolion y cysylltwyd yn uniongyrchol â nhw i 
 

Cylch 
grant 

Swm a 
ddyfarnwyd 

Nifer y 
prosiectau 

Nifer y bobl yn 
Affrica yr 

adroddwyd y 
byddant yn 

elwa’n 
uniongyrchol ar 
y gweithgarwch 

prosiect 

Nifer y bobl yng 
Nghymru yr 

adroddwyd eu 
bod yn rhan o’r 
ddarpariaeth 

Cylch 5 - 
grantiau 
bach3 

£48,559 3 928 10 
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Tabl 4 - Dosbarthiad a chyflawniadau prosiectau a ddyfarnwyd o dan y 
grantiau ymateb i COVID-19. Dangosyddion Perfformiad Allweddol a 
adroddwyd hyd at fis Mai 2022. Mae hyn yn cynnwys prosiectau sy’n 
mynd rhagddynt sydd heb eu cwblhau eto.   
 

 
gefnogi eu llesiant” a “Gwirfoddolwyr o Gymru a oedd yn rhan o’r 
gweithgareddau prosiect”. 

Cylch 6 - 
ymateb i 
COVID-19   

£161,441 23 348,521 557 

Cylch 7 - 
addasiad 
COVID-19 

£173,679 17 8,626 103 

Cylch 8 - 
addasiad 
grantiau 
mawr 
COVID-19 

£249,942 2 46,630 18 

Cyfanswm £633,621 44 404705 688 
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4.2 DOSBARTHIAD CYLLID GRANT COVID-19 YN ÔL GWLAD  

Graff iii – Pob grant a ddyfarnwyd o dan grantiau ymateb i COVID-19 Cymru ac Affrica yn ôl dosbarthiad 
daearyddol, nifer y prosiectau a gyllidwyd, a’r swm a ddyfarnwyd.   
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Graff iv – Dyfarniadau grantiau bach o dan grantiau ymateb i COVID-19 Cymru ac Affrica yn ôl dosbarthiad 
daearyddol, nifer y prosiectau a gyllidwyd, a’r swm a ddyfarnwyd. Mae’r grantiau mawr yn absennol er mwyn 
dangos cydberthynas y cyllid ym mhob rhanbarth yn haws.  
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Dyfarniadau grantiau bach 
 

 
Tabl 5 – Dyfarniadau grantiau bach o dan grantiau ymateb i COVID-19 
Cymru ac Affrica yn ôl dosbarthiad daearyddol, nifer y prosiectau a 
gyllidwyd, a’r swm a ddyfarnwyd.  
 
  

Rhanbarth(au) yn 
Affrica 

Nifer y prosiectau a 
gyllidwyd  

Swm a ddyfarnwyd yn ôl 
rhanbarth (£) 

Ethiopia, 
Ghana, 
Uganda 

2 £28,944.40 

Kenya 7 £46,076.58 

Lesotho 2 £29,989.90 

Liberia 3 £42,409.35 

Mali 2 £14,644.00 

Senegal 2 £20,878.00 

Sierra Leone 3 £15,873.28 

Tanzania 2 £11,083.34 

Uganda 8 £68,489.50 

Zambia 6 £33,732.84 

Zimbabwe 6 £71,557.50 

Cyfanswm 43 £383,678.69 

 Cyfartaledd £8,922.76 
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Dyfarniadau grantiau mawr 
 

 
Tabl 6 – Dyfarniadau grantiau mawr o dan grantiau ymateb i COVID-19 
Cymru ac Affrica yn ôl dosbarthiad daearyddol, nifer y prosiectau a 
gyllidwyd, a’r swm a ddyfarnwyd. 
  

Rhanbarth(au) yn 
Affrica 

Nifer y prosiectau a  
gyllidwyd 

Swm a ddyfarnwyd yn ôl 
rhanbarth 

Namibia 
Zambia 

1 £124,942.00 

Uganda 1 £125,000.00 

Cyfanswm 2 £249,942.00 

 
Cyfartaledd £124,971.00 
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5.0 CRYNODEB AC EDRYCH TUA’R DYFODOL 
 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn falch o’r gwaith a 
gyflawnwyd mewn partneriaeth â chymaint o fudiadau, yng Nghymru a 
ledled Affrica. Mae’r cynllun wedi datblygu ers 2017, gyda gwelliant 
parhaus a gwaith i fireinio’r broses o fodloni anghenion ymgeiswyr, 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, a’r heriau byd-eang sy’n esblygu o 
hyd. 
 
Roedd darparu dros £600,000 o gyllid i 44 o brosiectau mewn ymateb i 
bandemig COVID-19 yn gyflawniad arbennig i’r tîm. Gan gydweithio gyda 
chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, addaswyd prosesau i fod mor 
hygyrch ac effeithiol â phosibl mewn cyfnod digynsail. 
 
Oherwydd y cydweithio, roedd modd i CGGC gynnig hyblygrwydd i 
dderbynwyr grantiau presennol i addasu eu gweithgarwch i ddiwallu 
anghenion y cymunedau maen nhw’n gweithio gyda nhw orau wrth i’r 
sefyllfa fyd-eang ddod i’r amlwg. Mae’r canlyniadau a adroddwyd gan 
bob grŵp yn cyfleu ymroddiad pawb sy’n rhan o gynllun grantiau Cymru 
ac Affrica i sicrhau bod cyllid, cymorth a gwybodaeth yn hygyrch mewn 
amgylchiadau heriol. 
 
Mae’r cynllun wedi bod o fudd cadarnhaol i gymunedau ledled Affrica, 
yn ogystal ag yn nes adref yng Nghymru. Roedd gweithgareddau yn ystod 
cyfnod y contract yn cynnwys ac yn cefnogi o leiaf 25,673 o bobl yn 
uniongyrchol ledled Cymru, gyda manteision anuniongyrchol yn 
cyrraedd llawer pellach. 
 
Mae 457 o fudiadau wedi cael eu cryfhau neu eu grymuso o ganlyniad i 
weithio mewn partneriaeth, gan ymgysylltu â dros 1,300 o wirfoddolwyr 
yng Nghymru, gyda dros 22,900 o bobl ychwanegol yng Nghymru yn 
cefnogi prosiectau drwy ystod fawr o ddulliau. Mae’r gweithgarwch a 
gyllidwyd drwy’r cyfnod hwn wedi gadael gwaddol parhaus, gan 
ysbrydoli dros 14,200 o blant ysgol yng Nghymru a fu’n dysgu ac yn 
ymwneud â materion byd-eang. 
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Wrth symud ymlaen, bydd CGGC yn parhau i ddarparu cynllun grantiau 
Cymru ac Affrica. Bydd CGGC hefyd yn parhau i ymgysylltu â 
rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod cyllid grant yn parhau i gyrraedd 
partneriaethau effeithiol sy’n darparu gweithgarwch o ansawdd uchel 
gyda gwerth ardderchog am arian. 
Yn y cam nesaf o gyflwyno, bydd y prosesau ymgeisio yn symud i Borth 
Ymgeisio Amlbwrpas pwrpasol CGGC, a bydd gwaith monitro’n digwydd 
drwy ein System Data Prosiect. Bydd hyn yn symleiddio prosesau fel bod 
y broses o ymgeisio a monitro cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn 
gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon i bawb dan sylw. Bydd y Porth a’r 
System yn galluogi CGGC i ddefnyddio teclynnau newydd a fydd yn 
galluogi datblygiadau yn y dyfodol yn y ffordd caiff effaith ei chyfleu, a 
rhannu’r gwaith anhygoel a wnaed drwy’r cynllun yn well. 
 
Mae’r cyflawniadau anhygoel drwy weithgarwch grant Cymru ac Affrica 
yn dyst i waith partneriaeth CGGC, y tîm yn Llywodraeth Cymru a Hub 
Cymru Africa. Mae’r undod byd-eang a ddangoswyd gan yr 130 o 
brosiectau a gyllidwyd yn y cyfnod hwn yn glod i’r partneriaethau rhwng 
mudiadau yng Nghymru ac Affrica yn cydweithio tuag at nod cyffredin.  
 
 
 

https://map.wcva.cymru/
https://map.wcva.cymru/
https://hubcymruafrica.cymru/
https://hubcymruafrica.cymru/
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6.0 ASTUDIAETHAU ACHOS  
 
Mae’n un o ofynion y cynllun bod yn rhaid i bob prosiect a ariennir 
gyflwyno o leiaf un astudiaeth achos. Mae detholiad o astudiaethau 
achos i’w gweld isod, a gellir lawrlwytho astudiaethau achos o 14 
prosiect a gafodd gyllid drwy’r grantiau COVID-19 yma. 
 
6.1 TEAMS4U - GRANT AML-FLWYDDYN 
 

Nodau Datblygu Cynaliadwy: Cydraddoldeb rhywedd, Addysg o ansawdd, 
Llai o anghydraddoldebau  
 
Dyfarnwyd £46,302 i Teams4U drwy’r grant aml-flwyddyn i leihau stigma, 
addysg anghywir, ac absenoldeb o’r ysgol mewn perthynas â iechyd rhyw 
a mislif yn Uganda. 
 
Cefnogodd y prosiect dros 300 o athrawon mewn bron i 90 o ysgolion i 
gyflwyno addysg rhyw gynhwysfawr yn Kumi, Uganda - gan rymuso 
disgyblion i wneud dewisiadau gwybodus am eu hiechyd rhyw ac 
atgenhedlu. 
 
Mae diffyg trafodaeth am ryw, iechyd atgenhedlu, a’r mislif yn golygu 
nad yw disgyblion yn cael yr wybodaeth gywir am eu hawliau a’u bod yn 
agored i ymddygiad camfanteisiol. Rhanbarth Teso yn Kumi, Uganda, 
yw’r ardal sydd wedi cofnodi’r nifer fwyaf o feichiogrwydd yn ystod 
arddegau yn y wlad, ond mae 25% o famau yn eu harddegau yn marw yn 
ystod beichiogrwydd ac wrth eni plant bob blwyddyn. 
 
Am bob marwolaeth, bydd 30 arall yn dioddef anaf difrifol neu anabledd 
oherwydd cymhlethdodau yn ymwneud â beichiogrwydd. 
 

‘Yn ein diwylliant ni, allwch chi ddim siarad am ryw yn gyhoeddus. 
Yn ein diwylliant ni, allwch chi ddim gwneud arddangosiad er 
enghraifft i ddangos sut rydych chi i fod i amddiffyn merch ifanc 
sy’n cael ei mislif. 
 

  

https://wcvagroup-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jpreston_wcva_org_uk/EfVuUL23zQVDosEZfwMAcsYBcX2T2N53dhisCW296RY4uA?e=NWqQGe
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‘Allwch chi ddim dangos hynny’n gyhoeddus achos dyna yw ein 
diwylliant, ond yn ddigon diddorol, mae’r hyn rydyn ni wedi’i weld 
[heddiw] yn gallu’n helpu ni i siarad gyda phobl ifanc a gwneud 
iddyn nhw ddeall bod yr wybodaeth yma’n fanteisiol iawn iddyn 
nhw.’ 
 
Olupot Patrick Epudu, Arweinydd Ieuenctid 

 
Anogodd y rhaglen athrawon i fod yn hyderus yn trafod materion iechyd 
rhyw, ac i beidio ag osgoi pynciau sy’n anodd yn ddiwylliannol fel mislif 
ac atal cenhedlu. 
 
Adroddodd ddisgyblion o ysgolion a fentorwyd welliant o 63% mewn 
gwybodaeth am iechyd rhyw erbyn diwedd y rhaglen hon, ac yn 26% 
mwy tebygol o ddewis defnyddio dulliau atal-genhedlu na disgyblion 
nad oedd wedi elwa ar y prosiect hwn. 
 
Adroddodd ysgolion hefyd fod achosion o gywilyddio oherwydd y mislif 
wedi lleihau i lai na 2%, ac mae ysgolion wedi dechrau cynnwys 
darpariaeth mislif, fel padiau mislif brys, mewn cyllidebau. 
 

‘Rydw i wedi dysgu bod yn rhaid i bawb werthfawrogi mislif fel 
newid arferol sy’n digwydd i bob menyw.’ 
 
Atiang Susan, Uwch Athro 
 
‘Nawr mae’r dysgwyr yn agored. Maen nhw’n gallu rhyngweithio’n 
rhydd gyda’r rhyw arall, ac maen nhw hyd yn oed yn gallu mynd at 
athrawon yn hawdd. Dydyn nhw ddim yn swil. Maen nhw’n hyderus. 
Cyn hyn, gwaith yr Uwch Fenyw a’r Uwch Ddyn [athro] oedd 
gwneud y gwaith arwain a chwnsela, ond erbyn hyn mae’n ddull 
ysgol gyfan. Mae’r dysgwyr yn rhydd nawr.’ 
 
Atai Stella, Arolygydd Ysgolion y Rhanbarth 
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Mae Teams4U yn amcangyfrif bod dros 54,000 o bobl wedi elwa ar y 
prosiect o ganlyniad i ddysgu yn cael ei rannu ymhlith cymunedau a 
theuluoedd.   

 
Athrawon yn trafod cynlluniau gwersi addysg rhyw.  
 
6.2 RHWYDWAITH NIOKOLO 
 

Nodau Datblygu Cynaliadwy: Llai o anghydraddoldebau, Addysg o 
ansawdd  
 
Mae Rhwydwaith Niokolo yn gweithio gyda chymunedau sy’n byw ar 
gyrion Parc Cenedlaethol Niokolo-Koba yn Senegal i ddeall yn well 
materion sy’n effeithio ar eu bywydau drwy eu llygaid nhw. Mae 
Rhwydwaith Niokolo yn cyd-ddatblygu prosiectau sy’n cael eu harwain 
gan bobl leol i gyflawni pentrefi iach ac amgylchedd iach. 
 
Yng nghylch 4 cynllun grantiau Cymru ac Affrica, dyfarnwyd £4,623 i 
Rwydwaith Niokolo i weithio gyda mudiadau partner yn Senegal i 
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gefnogi pobl sy’n byw mewn pentrefi gwledig o gwmpas Parc 
Cenedlaethol Niokolo-Koba i gael eu tystysgrif eni. 
 
Nid oes gan lawer o blant yn Senegal dystysgrif geni, sy’n eu hatal rhag 
gallu mynd i’r ysgol. Roedd y prosiect hwn yn galluogi pobl sy'n byw 
mewn pentrefi gwledig yn Senegal i gael eu tystysgrif eni a mynediad at 
addysg y wladwriaeth. 
 

‘Mae’r broblem ynghylch plant sydd heb dystysgrifau geni yn y 
pentrefi cyfagos yn rhywbeth sy’n faich drom ar ysgwyddau’r holl 
athrawon. Gallwch gael disgybl sy’n gweithio’n galed ac a allai 
gael gradd dda, ond heb dystysgrif geni, mae’r cyfan yn wastraff. 
 
‘Llynedd, fe geisiais gael gafael ar dystysgrifau geni rhai o’r 
disgyblion, ond roedd y broses yn araf a doeddwn i methu ei 
fforddio ar gyfer yr holl ddisgyblion, ac yna mae hi’r un broblem 
bob blwyddyn, dydy pethau ddim yn gwella gan nad yw rhieni’n 
deall pa mor bwysig yw hyn tan ei bod hi’n rhy hwyr.’  
 
Mr Konare, Pennaeth un o ysgolion y pentref 
 

Gweithiodd y prosiect mewn tri phentref gyda thair ysgol gynradd 
bentrefol. Roedd gan yr ysgolion hyn 127,108 a 457 o ddisgyblion yn y 
flwyddyn y cynhaliwyd y prosiect hwn. Cyn y prosiect, roedd 208 o 
ddisgyblion heb dystysgrif geni a bydden nhw wedi cael eu gorfodi i 
adael yr ysgol cyn sefyll eu harholiad ar ddiwedd yr ysgol gynradd. 
 
Cynhyrchodd Rhwydwaith Niokolo a’n mudiad partner yn Senegal, 
Kamben, ffilm i egluro pwysigrwydd cofrestru genedigaeth plentyn, yn 
ogystal â’r ffordd gywir o wneud hyn. Dangoswyd y ffilm gan ddefnyddio 
sinema wedi’i phweru â phedalau mewn pentrefi a phentrefannau 
cyfagos cyn cyfnod clo COVID-19, ac fe’i rhannwyd drwy rwydweithiau 
ffonau symudol mewn tri phentref arall ar ôl y cyfnod clo. 
 
Yna, trefnodd Kamben ddigwyddiad cofrestru genedigaethau gwledig, 
gan weithio gyda swyddog llywodraeth leol i brosesu dogfennau 200 o 
blant ac oedolion er mwyn iddyn nhw gael eu tystysgrif geni. 
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‘Mae prosiect Kamben yn wirioneddol ryfeddol. Nid yn unig mae’n helpu 
plant i gael eu tystysgrif, ond mae hefyd yn addysgu rhieni sut gallan nhw 
wneud hyn eu hunain, fel nad ydyn ni’n gweld yr un broblem flwyddyn ar 
ôl blwyddyn. Rwy’n gwybod fy mod i’n falch iawn, ac rwy’n gwybod bod y 
rhieni yn yr holl bentrefi’n falch iawn, iawn,’ meddai Mr Konare. 
 
Ar ddiwedd y prosiect, roedd 200 o bobl (133 disgybl a 67 oedolyn) wedi 
cael eu tystysgrif geni gyda chymorth Kamben. Yn un o’r pentrefi, ni 
chafodd un plentyn ei atal rhag sefyll yr arholiad am beidio â chael 
tystysgrif geni, a mewn dau bentref arall, hanerwyd nifer y plant nad 
oedd modd iddyn nhw sefyll yr arholiad. 
 
Cafodd COVID-19 effaith fawr ar y prosiect, gan ei gwneud yn anoddach 
cynnal ymgyrchoedd gwybodaeth a dangosiadau ffilm oherwydd 
gofynion cadw pellter cymdeithasol, a gan arafu’r broses o gael 
tystysgrifau geni gan fod swyddfeydd wedi cau. 
 

‘Dyma’r tro cyntaf i raglen fel hyn gael ei chyflwyno yn yr ardal 
yma, ond rydyn ni wedi dysgu llawer, ac rydyn ni eisoes wedi cael 
grant arall i ailadrodd hyn mewn tri phentref arall, a hefyd i 
gefnogi’r disgyblion yna sydd dal heb dystysgrif geni o’r pentrefi 
gweithion ni gyda nhw yn 2020 i gyflawni hyn.’ 
 
Tabitha Ndiaye, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Rhwydwaith Niokolo 
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Disgyblion yn teithio i ddigwyddiad cofrestru gwledig.  

 
Disgybl gyda’i thystysgrif geni newydd.  
 

 
Cyfweld â Swyddog Maer am weithdrefnau cofrestru genedigaethau.  
 
6.3 TROPICAL FOREST PRODUCTS 
 
Nodau Datblygu Cynaliadwy: Defnydd a chynhyrchiant cyfrifol, Gwaith 
boddhaol a thwf economaidd  
 
Mae Tropical Forest Products yn cynhyrchu mêl yng Nghymru a Lloegr, a 
nhw oedd y cwmni cyntaf i ddod â mêl organig o Affrica i wledydd 
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Prydain. Mae Tropical Forest Products yn gweithio ochr yn ochr â 
gwenynwyr cychod gwenyn rhisgl yn Zambia, Ethiopia a Cameroon i 
ddod â mêl a chŵyr gwenyn organig i gwsmeriaid ym Mhrydain. 
 
Yng nghylch 1 cynllun grantiau Cymru ac Affrica, cafodd Tropical Forest 
Products £15,000, a wnaeth eu galluogi nhw i logi Rheolwr Datblygu 
Busnes a roddodd strategaeth farchnata ar waith ac ailfrandio. 
 
Fel rhan o’r ailfrandio, penderfynwyd uno pob math o’r mêl o dan un 
brand adnabyddadwy – WainWright’s. Mae cynnyrch Wainwright’s yn 
cynnwys mêl o gychod yng Nghymru a Wiltshire ochr yn ochr â mêl o’r 
pentrefi coedwigol yn Zambia, Ethiopia, a Cameroon. 
 
Mae’r mêl coedwig organig yn gynnyrch cynaliadwy sydd wedi’i 
gynhyrchu’n foesegol, sy’n cefnogi gwenynwyr gwledig yn Affrica gan 
ddefnyddio arferion gwenynyddiaeth traddodiadol. Mae Tropical Forest 
Products yn prynu mêl am bris teg, sy’n cael ei adolygu’n flynyddol - ar 
hyn o bryd maen nhw’n ei brynu am 30% yn uwch na phris Masnach Deg.  
 
Cyflwynodd y Rheolwr Datblygu Busnes, a gyllidwyd gan y grant, 
strategaeth farchnata a oedd yn hyrwyddo stori a neges y Gwenynwyr yn 
Affrica i’r cwsmeriaid a chyfanwerthwyr. Cyflawnwyd hyn drwy greu 
labeli silff i’w defnyddio gan fanwerthwyr a oedd yn gwerthu’r mêl mewn 
siopau, cerdyn post hyrwyddo mewn casys o ddosbarthwyr mêl o Affrica, 
a label caead a oedd yn egluro’r stori y tu ôl i’r mêl. 
 
Cyflwynwyd yr ailfrandio mêl Affricanaidd i bob manwerthwr presennol, 
gan gynnwys Waitrose a Holland and Barrett, ac fe’i cyflwynwyd i 
Fortnum and Mason fel cynnyrch newydd ‘Forest Honey with Walnuts’. 
Erbyn 2022, mae’r mêl wedi’i ailfrandio ar gael ar-lein drwy sawl 
manwerthwr, gan gynnwys Amazon, yn ogystal â sawl cyfanwerthwr. 
 
Mae’n parhau i gefnogi cymunedau gwenynyddiaeth traddodiadol ledled 
Zambia, Ethiopia a Cameroon, gan ddarparu cyfleoedd cyflogaeth yng 
Nghymru drwy The Honey Factory yn Aberystwyth. 
 

https://www.tropicalforest.com/index.php
https://www.waitrose.com/ecom/products/wainwrights-organic-zambian-forest-honey/056401-28321-28322
https://www.hollandandbarrett.com/shop/product/wainwrights-organic-zambian-forest-honey-60033611?skuid=033611&brandId=3058
https://www.fortnumandmason.com/forest-honey-with-walnuts-amphora-902g
https://www.amazon.co.uk/WAINWRIGHTs-Zambian-Clear-Forest-Honey/dp/B07PPNN1FW/ref=sr_1_2?crid=2YRUY2BH0TXF1&keywords=wainwrights+honey&qid=1651744706&sprefix=wainwrights+h%2Caps%2C249&sr=8-2
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Llinell cynnyrch Wainwright’s. 
 
6.4 DOLEN FFERMIO  
 
Nodau Datblygu Cynaliadwy: Dim tlodi, Dim newyn, Bywyd ar y tir 
 
Cafodd Dolen Ffermio £4,868 i sefydlu meithrinfa goed a bambŵ ar 28 
erw o dir wrth Afon Nîl yn Ardal Kamuli, sy’n berchen i Dolen Ffermio a’i 
bartner yn Uganda, Dolen Ffermio Environmental Farming & Health 
Organisation (DFEFHO). Mae’r eginblanhigion a blannwyd yn y feithrinfa 
yn gweithredu fel ‘gerddi mamol’, sydd yna’n darparu epil i’w ddosbarthu 
ledled y wlad.  
 
Adroddodd Dolen Ffermio fod dros 37,000 o eginblanhigion wedi cael eu 
plannu, sy’n cynnwys ystod o ffrwythau, bambŵ, a choed brodorol.  
Ers mis Tachwedd 2019, mae naw ysgol wedi cael rhwng 500-1000 o 
eginblanhigion, ac mae 4,600 eginblanhigyn arall wedi’u dosbarthu i 
‘ffermwyr arweiniol’ mewn cymunedau a fydd yn darparu bwyd, incwm, a 
chyfleoedd hyfforddi. 
 
Mae’r feithrinfa wedi dod yn ganolfan arddangos a hyfforddi barhaol, ac 
yn ffynhonnell deunydd plannu i gymunedau lleol. Cyllidodd grant 
Cymru ac Affrica gyfleoedd hyfforddi i ffermwyr ac athrawon lleol, i 
sicrhau bod yr eginblanhigion yn ffynnu. Rhoddwyd hyfforddiant mewn 
arferion ymarferol ar sail paramaethu, sy’n canolbwyntio ar ailadeiladu 
cartrefi i oresgyn diffyg maeth, tlodi, a newid hinsawdd. 
 
Mae paramaethu yn defnyddio natur ac arferion traddodiadol ochr yn 
ochr â meddylfryd gyfoes, i ateb anghenion amrywiol cymunedau. 
Gobeithir y bydd yr wybodaeth a rennir am baramaethu ar yr un pryd â 
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rhannu eginblanhigion yn creu ffynhonnell fwyd ac incwm amgen i 
gymunedau a oedd yn defnyddio’r tir ar gyfer golosgi’n flaenorol. 
 

‘Rydw i wedi bod mor drist gan fy mod i’n dysgu’r holl bethau yma 
pan rwy’n hen. Byddwn i wedi hoffi cael cyfle i ddysgu sut i 
ddefnyddio darnau bach o dir a thyfu coed mwy gwerthfawr. Mae 
wir yn bosibl dod â thlodi i ben gyda pharamaethu achos galla i 
weld hynny o’r hyn ddysgais i, ac rydw i wedi dechrau casglu hadau 
hefyd.’ 
 
Ewula Sirajje – Ffermwr  
 

Mae llwyddiant y prosiect wedi cael effaith sylweddol ar yr ymgyrch dan 
arweiniad Charles Mugarura, arweinydd y prosiect ac ymgynghorydd 
paramaethu, ac mae paramaethu wedi cael ei gynnwys ar Gwricwlwm 
Cenedlaethol newydd Uganda. 
 
Mae paramaethu bellach yn rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol hyd at 
lefel 7 cynradd, a Lefel Uwchradd Iau S1-4, gyda’r gobaith y bydd yn cael 
ei ymestyn i flynyddoedd S5 a 6. Mae Charles yn parhau i gefnogi 
datblygiad paramaethu gyda Dolen Ffermio, yn ogystal â pharatoi 
gwerslyfrau i athrawon er mwyn cefnogi’r cwricwlwm cenedlaethol. 
 

‘Mae sefydlu meithrinfa goed a bambŵ barhaol yn ased enfawr ar 
gyfer yr ardal wledig ac anghysbell yma. Ynghyd â mwy o 
ymwybyddiaeth o’r angen i blannu coed a bambŵ ar gyfer newid 
hinsawdd, maeth yn y cartref, a datblygiad economaidd, mae pobl 
yn barod i blannu, ac mae bellach ganddyn nhw ffynhonnell leol o 
ddeunyddiau a hyfforddiant plannu, sy’n hanfodol i bobl sydd heb 
fynediad da at drafnidiaeth. 
 
‘Mae cyfranogiad ysgolion yn eithriadol o bwysig mewn addysg 
hinsawdd ac amgylchedd, er mwyn i’r ifanc ei basio ymlaen at y 
genhedlaeth hŷn a’r cenedlaethau nesaf.’ 
 
Rheolwr Prosiect Dolen Ffermio 
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6.5 YSGOL OPTOMETREG A GWYDDORAU'R GOLWG PRIFYSGOL 
CAERDYDD 
 

Nodau Datblygu Cynaliadwy: Iechyd a llesiant da, Llai o 
anghydraddoldebau  
 
Yng nghylch 4 cynllun grantiau Cymru ac Affrica, cafodd Ysgol 
Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd £4,520 i gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu gwasanaeth adfer golwg gwan ar gyfer pobl sydd â 
nam ar y golwg yn Ghana. Cafodd pedwar optometrydd o Brifysgol Cape 
Coast (UCC) gyllid i gwblhau tystysgrif mewn golwg gwan ym Mhrifysgol 
Caerdydd. 
 
Roedd adfer golwg gwan yn flaenoriaeth o dan gynllun gweithredu byd-
eang Sefydliad Iechyd y Byd 2014-19. Defnyddir y term ‘golwg gwan’ pan 
fydd golwg wedi’i leihau, ond na ellir ei adfer gyda sbectol nac 
ymyrraeth feddygol. Mae amcangyfrifon o fynychder golwg gwan yn 
Ghana yn amrywio o 2.0% i 9.8%. 
 
Oherwydd pandemig COVID-19, nid oedd modd i staff o Brifysgol 
Caerdydd deithio i Ghana, ond trefnwyd hyfforddiant arall, a llwyddodd 
yr holl aelodau staff i gwblhau’r cwrs drwy ddiwrnodau hyfforddi ar-lein. 
 
Mae’r prosiect wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau pedwar optometrydd, 
a fydd yn galluogi sefydlu clinig addysgu golwg gwan. Bydd y clinig yn 
darparu triniaeth i 400 o bobl â golwg gwan bob blwyddyn, gan gynnwys 
100 o blant o’r ysgol ddall leol. 
 
O ganlyniad i’r prosiect hwn, mae’r UCC wedi cytuno i adeiladu 
cyfleuster addysgu clinigol newydd, a fydd yn datblygu cwrs golwg gwan 
tebyg i optometryddion yn Ghana a Gorllewin Affrica. 
 

‘Mae’r cwrs golwg gwan yma’n ategyn arwyddocaol i fy set sgiliau 
fel optometrydd a darlithydd. Diolch i’r prosiect yma, bellach mae 
gan UCC bump aelod o staff wedi’u hyfforddi’n broffesiynol mewn 
golwg gwan. 
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‘Rydyn ni wedi dechrau cynnig gwasanaethau golwg gwan yn 
rheolaidd ar ddydd Mercher. Mae hwn hefyd yn hwb aruthrol i 
hyfforddi ein myfyrwyr.’ 
 
Dr Enyam Morny, Cydlynydd, Uned Clinig, Adran Optometreg a 
Gwyddorau Golwg, UCC 
 

Bydd cydweithio rhwng Prifysgol Caerdydd a UCC yn parhau, gyda 
chynlluniau i ddatblygu cwrs tebyg yn canolbwyntio ar Glawcoma, un o’r 
prif achosion o ddallineb yn Ghana a Gorllewin Affrica.  
 
6.6 YMDDIRIEDOLAETH MENYWOD HAYATT  
 
Nodau Datblygu Cynaliadwy: Iechyd a llesiant da, Cydraddoldeb 
rhywedd 
 
Am wyth wythnos ym mis Ebrill a Mai 2019, darparodd 21 o ymgyrchwyr 
benywaidd ifanc yn Somaliland saith prosiect mewn chwe rhanbarth yn 
Somaliland, fel rhan o ymgyrch genedlaethol gwrth-FGM (Anffurfio 
Organau Cenhedlu Benywod).  
O dan arweiniad mentoriaid, aeth yr ymgyrchwyr ifanc hyn ati i baratoi a 
rhannu negeseuon wedi’u teilwra i gynulleidfaoedd amrywiol, gan 
gynnwys merched ysgol, bechgyn ysgol, mamau, neiniau, nyrsys dan 
hyfforddiant, gweithwyr iechyd cymunedol a thadau. Nod yr ymgyrch 
oedd codi ymwybyddiaeth o effaith negyddol FGM/C (Anffurfio Organau 
Cenhedlu Benywod neu Dorri), a’u perswadio i ymrwymo i roi diwedd ar 
FGM/C ac i ddangos yr ymrwymiad hwn drwy arwyddo deisebau Gwrth-
FGM. 
 
Roedd amcanion yr ymgyrch yn cynnwys: 
 

1. Cryfhau capasiti cymunedau targed i gael mwy o safbwyntiau am 
FGM, ei gefndir, a’i gymhlethdodau o ran tueddiadau corfforol a 
ffisiolegol 

2. Gwella’r ddealltwriaeth am FGM/C a’i ganlyniadau negyddol i 
iechyd menywod a merched drwy gydol eu bywydau 
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3. Eu galluogi i nodi cymhlethdodau FGM a sut mae’n groes i hawliau 
dynol ac Islam 

4. Darparu gofod diogel sy’n ddiwylliannol briodol i aelodau o’r 
gymuned o wahanol ryweddau i rannu pryderon a syniadau am 
FGM/C 

 
Cynhaliwyd digwyddiadau i ddynion yn unig i dadau a bechgyn ysgol ar 
wahân, lle roedden nhw’n cael gwybod am ganlyniadau negyddol FGM. 
Gan nad yw dynion a menywod yn Somaliland yn trafod eu cyrff, roedd yr 
wybodaeth am FGM/C yn newydd i’r tadau a’r dynion. Cafwyd 
trafodaethau cadarn, a dyma oedd y tro cyntaf i’r rhan fwyaf o’r dynion 
glywed manylion FGM/C a’r canlyniadau i ferched. 
 

‘Roedd cwrdd â’r tadau’n ddiddorol iawn, ac roedd y drafodaeth yn 
danbaid. Dechreuwyd gyda chyflwyniadau ac egluro ychydig am 
effaith negyddol FGM/C a’r gwahaniaeth rhwng gwyryf ac FGM/C.’  
 
 
Ymgyrchydd 
 

Ar ddiwedd y drafodaeth, gofynnodd y tadau am fwy o gyfleoedd i drafod 
anghenion iechyd menywod gyda gweithwyr iechyd, i gael mwy o 
ymwneud gan ddynion i’w helpu i ddod yn fwy ymwybodol o effeithiau 
negyddol FGM/C, a’u galluogi nhw i ymuno yn yr ymdrechion i gael 
gwared ag FGM/C. Yn y diwedd, arwyddodd 70 o ddynion a dros 200 o 
fechgyn ysgol ddeisebau gwrth FGM/C. 
 
Mewn un rhanbarth, roedd yr ymgyrch yn targedu nyrsys dan 
hyfforddiant, gweithwyr gofal iechyd, a mamau mewn clinigau lleol. Y 
nod: eu perswadio i gefnu ar FGM/C gyda thystiolaeth am beryglon 
FGM/C. 
 
Roedd neges yr ymgyrch yn targedu mamau, gan ganolbwyntio ar eu 
helpu nhw i weld y gwahaniaeth rhwng rhyw cyn priodas a thrais rhywiol, 
fel materion nad ydyn nhw’n cael eu datrys drwy FGM/C. Cyflwynwyd 
achosion o ferched wedi’u ‘torri’ a oedd wedi dioddef trais, ac am 
achosion yn y gymuned leol o ferched a fu farw o ganlyniad o FGM/C, a 
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mamau a fu farw neu gollodd faban wrth roi genedigaeth fel canlyniad 
anuniongyrchol o FGM/C. 
 
Roedd un camsyniad a gafodd ei godi’n rheolaidd mewn gwahanol 
ddigwyddiadau, a chafodd ei grynhoi gan un fam bryderus: 
 

‘Mae yna rai arferion a diwylliannau drwg rydyn ni’n eu credu yn 
ein cymuned, sy’n dweud ei fod yn gywilydd i’r ferch os nad yw’n 
cael FGM, a’i bod mewn perygl o gyfarfyddiad rhywiol cyn priodas, 
neu ei bod yn hawdd iddi gael ei threisio cyn priodas, ac mai dyna 
pam maen nhw wedi bod yn gwneud y weithred beryglus FGM i’n 
merched.’ 
 

Adroddodd yr ymgyrchwyr ganlyniad cadarnhaol, gan ddatgan bod 
‘mamau a ddilynodd yn cytuno y bydden nhw’n mynd â’r ymgyrch gyfan 
yn erbyn FGM yn ei blaen, ac y byddan nhw’n ei rhannu gyda’u ffrindiau 
a’u teulu ac yn codi eu hymwybyddiaeth o effaith FGM.’ 
 
Cafodd y prosiect hwn ei grybwyll yn Senedd Cymru ar Ddiwrnod 
Rhyngwladol Dim Goddefgarwch i Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 
2019. 
 
Casglodd y prosiect dros 600 o lofnodion ar gyfer Deisebau Gwrth-FGM/C 
i gefnogi eu galwad i stopio FGM/C yn Somaliland, ac fe rymusodd 
menywod i godi llais yn eu cymunedau.  
 
Ar ôl y prosiect, sefydlwyd grŵp WhatsApp Cylch Diogel Chwiorydd 
Somaliland-Cymru, fel rhwydwaith i ymgyrchwyr ifanc benywaidd i 
ehangu’r rhwydweithiau eirioli i gyfoedion ar gyfer menywod ifanc yn 
Somaliland, gan gysylltu menywod ifanc yn Somaliland gyda’u cyfoedion 
ar wasgar. 

https://llyw.cymru/cyhoeddi-rhoi-arian-i-elusen-o-gymru-ar-ddiwrnod-rhyngwladol-dim-goddefgarwch-i-anffurfio-organau
https://llyw.cymru/cyhoeddi-rhoi-arian-i-elusen-o-gymru-ar-ddiwrnod-rhyngwladol-dim-goddefgarwch-i-anffurfio-organau
https://llyw.cymru/cyhoeddi-rhoi-arian-i-elusen-o-gymru-ar-ddiwrnod-rhyngwladol-dim-goddefgarwch-i-anffurfio-organau
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