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Iris Prize Outreach
Comisiynwyd The Funding Centre gan 
Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 
i greu’r map cyntaf o dirwedd cefnogi’r 
trydydd sector yng Nghymru, i asesu effaith 
ac effeithiolrwydd y gwasanaethau hyn, ac i 
gyflwyno gwybodaeth tuag at y drafodaeth 
ehangach am y ffordd orau i gefnogi’r 
sector yn y dyfodol.

Darperir crynodeb o’n Cyfeirlyfr o 
gefnogaeth arbenigol yn Atodiad 1. Dylid 
ei weld fel darlun sydyn o amgylchedd 
cefnogi cymhleth, yn hytrach na rhestr 
drwyadl. Mae cynlluniau i gyhoeddi’r 
Cyfeirlyfr gyda mwy o fanylder ar-lein yn 
ddiweddarach eleni. 

Crynodeb 
gweithredol
Gyda’r pwysau cyson ar 
gronfeydd cyhoeddus, mae’r 
dirwedd ar gyfer y trydydd 
sector yn heriol. Rhaid i 
elusennau, grwpiau gwirfoddol 
a mentrau cymdeithasol fod 
yn wydn er mwyn goroesi a 
ffynnu. Y newyddion da yw bod 
nifer o sefydliadau yn cynnig 
help i fudiadau’r trydydd sector 
i feithrin cydnerthedd, ac mae 
llawer o’r gefnogaeth hon am 
ddim neu am gost isel.

Beth yw cydnerthedd 
trefniadaethol ac ariannol?
I rai, gall ‘cydnerthedd’ olygu ymdopi gydag 
adfyd a thrallod yn unig. Rydym wedi 
defnyddio’r diffiniad o gydnerthedd gan 
Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 
sydd yn mynd y tu hwnt i hyn:  

“Rydym eisiau i fudiadau 
cymdeithas ddinesig i gael yr 
hyder a’r gallu i benderfynu llwybr 
eu hunain ac i gael yr adnoddau 
cywir i gyflawni eu cenhadaeth. 
Ond i feddiannu’r cyfleoedd yn 
effeithiol ac wynebu’r heriau yn 
uniongyrchol, mae angen iddynt 
hefyd allu addasu ac ymateb i’r 
amgylchedd y maent yn gweithio 
oddi mewn iddo sy’n newid. 
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Golyga hyn y bydd ganddynt 
ddealltwriaeth glir o’u diben, 
model gweithredu sy’n cefnogi eu 
gweithgareddau yn gynaliadwy, a 
hyblygrwydd ariannol ac adnoddau i 
gyflawni eu nodau.”
Methodoleg ymchwilio a 
pharamedrau’r Cyfeirlyfr
Defnyddiodd yr adroddiad gyfuniad o 
ymchwil desg dwys ynghyd â chyfweliadau 
ansoddol manwl gydag ystod o arbenigwyr 
y sector, darparwyr cefnogaeth a 
mudiadau’r trydydd sector.

Roedd ein paramedrau chwilio ar gyfer 
y Cyfeirlyfr yn cynnwys nifer o feysydd 
a dybiwyd oedd yn cael dylanwad ar 
gydnerthedd trefniadaethol ac ariannol y 
mudiad

• datblygu bwrdd

• cydymffurfiaeth

• tystiolaeth ac 
effaith

• llywodraethu

• adnoddau dynol

• cyfreithiol

• cenhadaeth a 
gweledigaeth

• cynllunio busnes 
a strategaeth

• dyfeisgarwch 
digidol

• cyllid

• llywodraethu

• arweinyddiaeth a 
rheolaeth

• marchnata a 
chyfathrebu

• gwirfoddoli

Y mathau o sefydliadau a gafodd eu 
cynnwys oedd darparwyr o’r sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector, cyrff 
proffesiynol a sefydliadau aelod, ynghyd â 
llwyfannau recriwtio a chyfateb er mwyn 
dod ag elusennau ac arbenigwyr y sector 
preifat ynghyd. Cafodd gwasanaethau 
ymgynghoriaeth y sector preifat eu 
heithrio’n bennaf oni bai eu bod yn cynnig 
elfennau am ddim neu elfennau wedi’u 
sybsideddio o fewn eu rhaglen. 

Canfyddiadau 
Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys 94 o 
ddarparwyr sy’n cynnig cefnogaeth ar 
draws 102 o raglenni y gellir cael mynediad 
atynt gan y trydydd sector yng Nghymru 
i feithrin cydnerthedd. Mae hyn yn 
cynnwys cyrff seilwaith pwrpasol - Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Canolfan 
Cydweithredol Cymru (Cymru Co-op 
Centre), a’r 19 o gynghorau gwirfoddol sirol 
- sydd yn y sefyllfa orau i fod yn fan cyswllt 
cyntaf ar gyfer mudiad sy’n chwilio am 
help. Y tu hwnt i hyn, mae yna ddarparwyr 
sy’n cynnig rhaglen lawn o gefnogaeth 
yn cynnwys nifer o feysydd angen, a 
darparwyr eraill sy’n arbenigo wrth drafod 
meysydd penodol o fewn datblygiad 
trefniadaethol. 

Cawsom ein calonogi i ganfod faint o 
gefnogaeth sydd ar gael i’r sector a pha 
mor eang ac amrywiol ydyw. Mae rhai 
gwahaniaethau mewn argaeledd rhwng 
cymunedau trefol a gwledig, ond mae’r 
mwyafrif helaeth o gefnogaeth ar gael 
led led Cymru i fudiadau o bob maint. 
Roedd yn syndod i weld mai ychydig o 
ddyblygu sy’n digwydd, ac eithrio gyda 
phecynnau cymorth ar-lein. Hyd yn oed lle 
bo gorgyffwrdd, mae’r angen a’r galw, i ryw 
raddau, yn ymddangos fel ei fod yn mynd y 
tu hwnt i’r cyflenwad.

Mae’r mwyafrif o asesiadau ar ymyriadau 
unigol yn ymddangos i awgrymu eu bod 
yn effeithiol.  Mae’r darparwyr cefnogaeth 
eu hunain yn hyderus fod eu gwaith yn 
ymateb i’r galw. Daeth cefnogaeth un 
i un gydag elfen ddiagnostig i’r amlwg 
o’r cyfweliadau fel dull sy’n arbennig o 
effeithiol. Gwelwyd fod cefnogaeth gan 
gyfoedion yn rhywbeth hynod o werthfawr 
os gwneir hyn yn dda, ond gall y nifer sy’n 
ei dderbyn fod yn isel. 
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Fe wnaethom ddysgu mai’r brif her 
i gefnogi darparwyr yw diffyg gallu 
elusennau i ymgysylltu. Roedd hyn yn 
arbennig o wir i feysydd o angen sy’n dod o 
fewn y categori “pwysig ond ddim yn frys”.

Heriau ariannu yw’r broblem fwyaf brys 
y mae elusennau yn dymuno eu trafod, 
ond mae darparwyr cefnogaeth yn teimlo 
fod y rhain yn symptomatig o anghenion 
trefniadaethol eraill megis anawsterau 
gyda rheolaeth ariannol, arweinyddiaeth 
a llywodraethu, diffyg cynllunio busnes,  
gwyro o’r genhadaeth a defnydd gwael o 
dystiolaeth a mesur effaith.  

Edrych i’r dyfodol  
Roedd yr holl ddarparwyr cefnogaeth 
cydnerthedd a siaradodd gyda ni yn 
croesawu’r ymchwil ac yn cytuno y byddai 
cydweithredu a chydlynu agosach o fudd 
i’r sector. Mae sefydliadau cefnogi yn 
awyddus i rannu tystiolaeth o arferion da 
ac effaith bositif, i drafod anghenion sy’n 
dod i’r amlwg ac anghenion sy’n newid, ac 
i gynllunio sut i fynd i’r afael gyda heriau 
yn y dyfodol. 

Gall Brexit greu ansicrwydd ynghylch rhai 
rhaglenni ariannu’r Undeb Ewropeaidd, 
ond roedd bron y cyfan o’r darparwyr a 
siaradodd gyda ni yn ymroddedig i barhau 
i gynnig eu cefnogaeth. O ran rhaglenni a 
ariennir yn allanol, mae’n ymddangos fod 
cynlluniau ar waith i sicrhau arian iddynt 
barhau. 

Er bod elusennau ar y cyfan yn ymddangos 
fel eu bod yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth 
y maent wedi’i derbyn, nid yw’n eglur beth 
yw effaith gronnus y gweithgaredd cefnogi 
hwn led led Cymru. Mae angen ymchwil 
cadarnach i asesu effaith ac effeithiolrwydd 
y rhaglenni a’r ymyriadau sydd ar waith. 
Yn anecdotaidd mae synnwyr fod 
ymddygiadau yn dechrau newid o fewn 
elusennau ac mae cydnabyddiaeth sy’n 
gwella o’r ffactorau sy’n helpu i greu 
mudiadau cydnerth.

Mae cwmpas hefyd ar gyfer ymchwil 
pellach i fapio cynnig penodol y cynghorau 
gwirfoddol sirol. Er bod cynnig craidd 
gan Rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector 
Cymru, mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn 
amrywio ym maint a gallu eu timau staff, 
ac mae hyn wedi cael dylanwad o ran yr 
amrywiaeth rhwng y siroedd sydd i’w weld 
yng Nghymru.
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Mae’r ymchwil hwn yn ceisio creu’r map 
cyntaf o’r dirwedd cefnogi yng Nghymru, 
i alluogi Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol i gyfeirio mudiadau tuag at 
ffynonellau o help i feithrin cydnerthedd 
trefniadaethol ac ariannol. Dylai’r 
adroddiad hefyd gyflwyno gwybodaeth 
tuag at drafodaeth ehangach ar y ffordd 
orau i gefnogi’r sector.

Mae’r adroddiad a’r cyfeirlyfr cysylltiedig yn 
cynnig darlun sydyn o amgylchedd cefnogi 
cymhleth, a grëwyd o fis Rhagfyr 2018 
hyd at fis Mawrth 2019. Mae’r ymchwil 
yn tynnu ar gyfuniad o ymchwil desg a 
chyfweliadau ansoddol manwl gydag 
arbenigwyr y trydydd sector, darparwyr 
cefnogaeth, a mudiadau di-elw sydd wedi 
cael budd o’r gefnogaeth hon. 

Yn ychwanegol at ddisgrifio’r cyd-destun 
presennol, mae’r adroddiad yn archwilio 
effaith yr ymyriadau cefnogaeth hyn a 
rhai o’r heriau a ddaw yn sgil eu cyflwyno. 
Yn y pendraw, nod yr adroddiad yw 
cyfrannu tuag at drafodaeth ehangach am 
gynaliadwyedd mudiadau’r trydydd sector 
a sut y gellir targedu cefnogaeth yn y modd 
mwyaf effeithiol.

CBSA

1. Cyflwyniad
Nid yw’n gyfrinach fod y 
trydydd sector yn wynebu 
hinsawdd economaidd a 
chymdeithasol heriol, gydag 
arian cyhoeddus yn gostwng 
tra bo’r galw am wasanaethau 
yn cynyddu. Mae cydnerthedd 
mudiadau’r trydydd sector 
felly yn bryder di-oed i’r sawl 
sydd â diddordeb neu fudd yn 
eu goroesiad.

1.1 Diben yr adroddiad
Yn hanesyddol, nid oes un ffynhonnell o 
wybodaeth wedi bod am yr ystod eang 
o gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru 
i feithrin cydnerthedd y sector, ac mae’r 
ymdrechion i feithrin sylfaen tystiolaeth am 
yr hyn sydd ar gael wedi bod yn gyfyngedig. 
I’r graddau hynny, mae’r darn hwn o 
ymchwil yn rhywbeth newydd o’i fath. 

Yr amcanion ymchwil a ddiffiniwyd yn y 
briff gwreiddiol oedd:

• Dynodi a dogfennu gwasanaethau 
a gynigir gan y trydydd sector yng 
Nghymru a ellir eu cefnogi i ddod 
yn gydnerth yn drefniadaethol ac yn 
ariannol, ar lefel Cymru, y DU ac ar lefel 
lleol 

• Cyflwyno astudiaethau achos sy’n 
amlygu effaith y gwasanaethau hynny 

• Dod â’r dystiolaeth sydd ar gael 
ynghyd am effaith ac effeithiolrwydd y 
gwasanaethau hyn. 
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1.2 Beth ydyn ni’n ei olygu gan 
gydnerthedd?
Mae yna wahanol ddiffiniadau a 
dealltwriaeth am gydnerthedd o fewn y 
trydydd sector. I rai, gall cydnerthedd olygu 
ymdopi ag adfyd a thrallod yn unig. Gall 
ymddangos fel nod di-uchelgais hyd yn 
oed os yw’n golygu goroesi yn hytrach na 
ffynnu1.  Mae Cydnerthedd yn derm arall a 
ddefnyddir weithiau yn gyfnewidiol gyda 
chynaliadwyedd, neu gellir ei gyfosod yn ei 
erbyn fel nod gwahanol, a all fod yn un y 
gellir ei gyflawni’n haws, neu ymgeisio tuag 
ato.2 

Mae un ariannwr sef the Tudor Trust, yn 
pwyntio tuag at y syniad o gydnerthedd fel 
esblygiad parhaus mewn ymateb i droeon 
yr yrfa, yn gymaint ag y mae arwyddocâd 
o gynnal y sefyllfa sydd ohoni gyda 
chynaliadwyedd. “Mae cydnerthedd yn 
bwysicach [i ni] na chynaladwyedd. Rydym 
yn ariannu sefydliadau iddynt allu goroesi 
yn y dyfodol. Mae sefydliadau angen gallu 
cynyddu a gostwng yn eiledol cyn belled eu 
bod yn glir am eu llinell sylfaen.”3  

Efallai fod cysylltiad culach o’r syniad 
o gynaliadwyedd gyda sefydlogrwydd 
ariannol tymor hir sefydliad,4 ac yn fwy 
nodweddiadol, fe’i defnyddir i gyfeirio 
at arian cynaliadwy, lle gellir defnyddio 
cydnerthedd yn aml i gyfeirio naill ai at 
gydnerthedd ariannol neu gydnerthedd 
trefniadaethol. 

Dywedodd un o’r darparwyr 
cefnogaeth mwyaf sefydledig wrthym 
ni eu bod yn dueddol o ddefnyddio’r 
term cynaliadwyedd yn hytrach na 
chydnerthedd. Y rheswm dros hyn yw 
oherwydd mai gwella cynaliadwyedd 
ariannol yn benodol yw’r prif nod ar gyfer 
eu cefnogaeth, er bod gwella cydnerthedd 
yn gyffredinol hefyd yn nod, ac mae’r ddau 
yn gysylltiedig. 

Wrth feddwl am gydnerthedd 
trefniadaethol elusen yn benodol, mae un 
diffiniad yn awgrymu fod hyn ynghylch 
ag aeddfedrwydd mudiad yn y pen draw, 
wedi’i fesur gan ba mor dda mae’r mudiad 
a’i reolaeth wedi datblygu mewn meysydd 
allweddol megis capasiti llywodraethu a 
chodi arian5. 

O ystyried y dehongliadau amrywiol hyn, 
rydym felly wedi penderfynu defnyddio 
diffiniad o gydnerthedd Cronfa Gymunedol 
y Loteri Genedlaethol, a ddetholwyd o’u 
strategaeth i gefnogi cymdeithas ddinesig: 

“Rydym eisiau i fudiadau 
cymdeithas ddinesig i gael yr 
hyder a’r gallu i benderfynu llwybr 
eu hunain ac i gael yr adnoddau 
cywir i gyflawni eu cenhadaeth. 
Ond i feddiannu’r cyfleoedd yn 
effeithiol ac wynebu’r heriau yn 
uniongyrchol, mae angen iddynt 
hefyd allu addasu ac ymateb i’r 
amgylchedd y maent yn gweithio 
oddi mewn iddo sy’n newid.  

Golyga hyn y bydd ganddynt 
ddealltwriaeth glir o’u diben, 
model gweithredu sy’n cefnogi eu 
gweithgareddau yn gynaliadwy, a 
hyblygrwydd ariannol ac adnoddau 
i gyflawni eu nodau.”6
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Starlings

Cynhaliwyd cyfweliadau ansoddol manwl 
yn ystod mis Rhagfyr 2019 ac Ionawr-
Chwefror 2019. Bu’r cyfweliadau gyda’r 
darparwyr cefnogaeth yn archwilio 
eu dealltwriaeth o gydnerthedd a’r 
rhwystrau iddo, yr heriau ynghylch 
cyflwyno cefnogaeth o’r natur hwn ar 
gyfer y darparwyr a’r buddiolwyr, ac 
effeithiolrwydd eu rhaglenni a dulliau 
cefnogi. Gofynnon ni am dystiolaeth ategol 
o effaith a gwerthusiadau lle’r oeddynt 
ar gael. Yn ogystal, fe ofynnon ni am eu 
safbwyntiau ar yr anghenion presennol a 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. 

Bu chwech o elusennau neu fusnesau 
cymdeithasol a oedd wedi derbyn 
cefnogaeth oddi wrth o leiaf un o’r prif 
raglenni yn cymryd rhan mewn trafodaeth o 
amgylch y bwrdd ym mis Ionawr 2019, gyda 
thair elusen ychwanegol yn cael eu cyfweld 
ar wahân. Fe wnaeth y drafodaeth gyda 
mudiadau’r trydydd sector archwilio eu 
profiadau o gael mynediad at gefnogaeth, ei 
effeithlonrwydd, ac a oedd unrhyw fylchau 
ai peidio mewn darpariaeth.

Yn olaf, cafodd pump o astudiaethau 
achos eu dewis gyda’r nod o gynnwys 
amrywiaeth yn y gefnogaeth y cafwyd 
mynediad ato, maint y mudiadau derbyn, 
ac ardal ddaearyddol Cymru, lle’r oedd 
hynny’n bosibl.

2.1 Cyfeirlyfr o gefnogaeth 
cydnerthedd: methodoleg
Roedd camau cynnar yr ymchwil yn 
caniatáu i ni ddynodi a diwygio rhestr o’r 
prif gategorïau cefnogi sy’n cael effaith 
glir ac ystyrlon ar gydnerthedd ariannol 
a threfniadaethol mudiad. Cafodd y 
categorïau hyn eu profi trwy gyfweliadau ac 
yna fe’u defnyddiwyd fel y prif benawdau/
paramedrau chwilio o fewn y Cyfeirlyfr:  

• datblygu bwrdd

• cydymffurfiaeth

• tystiolaeth ac 
effaith

• codi arian a 
nawdd

• adnoddau dynol

• cyfreithiol

• cenhadaeth a 
gweledigaeth

• cynllunio busnes 
a strategaeth

• dyfeisgarwch 
digidol

• cyllid

• llywodraethu

• arweinyddiaeth a 
rheolaeth

• marchnata a 
chyfathrebu

• gwirfoddoli

2. Methodoleg 
a pharamedrau 
ymchwilio
Roedd yr ymchwil yn cynnwys 
ymarferiad mapio cychwynnol 
ac arolwg dwys wrth ddesg o’r 
ymchwil, gyda chyfweliadau i 
ddilyn hyn gyda 15 o ddarparwyr 
cefnogaeth, arbenigwyr y sector 
a 8 o fudiadau’r trydydd sector. 
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Wrth lunio’r Cyfeirlyfr, cafodd rhai 
paramedrau eu pennu i benderfynu pa fath 
o sefydliadau cefnogi a gwasanaeth y dylid 
eu cynnwys. Roedd ein paramedrau yn 
cynnwys y mathau canlynol o sefydliadau:

• darparwyr y sector cyhoeddus 

• darparwyr y trydydd sector 

• darparwyr rhaglenni meithrin 
cydnerthedd arbenigol a chyrsiau 
hyfforddi mewn meysydd thematig 
(roedd y rheini a ganfuwyd oll yn 
fudiadau trydydd sector eu hunain) 

• cyrff proffesiynol a sefydliadau 
aelodaeth 

• llwyfannau recriwtio a chyfateb i ddod 
ag elusennau ac arbenigwyr y sector 
preifat ynghyd; roedd y rhain yn fentrau 
trydydd sector yn bennaf hefyd ond 
cafodd asiantaethau recriwtio’r trydydd 
sector oedd yn cynnig gwasanaethau 
am ddim i elusennau ar gyfer recriwtio 
ymddiriedolwyr eu cynnwys.

Cafodd ymgynghoriaethau’r sector preifat 
lle’r oedd gwasanaethau ymgynghoriaeth 
yn brif gynnig ganddynt eu heithrio oni 
bai fod y cynnig ag elfennau am ddim neu 
wedi’i sybsideiddio. 

Cafodd y paramedr olaf hwn ei ddylunio 
i eithrio’r angen i restru cyflenwyr preifat 

unigol y gwasanaethau proffesiynol ac 
ymgynghoriaeth pwrpasol llawn, y mae 
gormod ohonynt i’w cynnwys i bob 
diben. Petai’r paramedr hwn heb gael ei 
osod, fe fyddai’r dasg wedi cael ei bennu 
o fewn y Cyfeirlyfr i geisio cynnwys yr 
ymgynghoriaethau rheoli, cwmniau 
gwasanaethau proffesiynol, cwmniau 
cyfreithiol, cwmniau cyfrifeg, asiantaethau 
sy’n arbenigo mewn recriwtio, Adnoddau 
Dynol a chodi arian, gwasanaethau 
comisiynu, ynghyd â gweithwyr ar liwt eu 
hunan ac ymgynghorwyr. 

Mae ein Cyfeirlyfr felly wedi’i bwysoli tuag 
at ddarparwyr gwasanaethau am ddim, 
wedi’u sybsideiddio neu pro-bono yn 
rhannol i gyfyngu’r ymchwil i nifer ymarferol 
o gyfeiriadau o fewn y cyfeirlyfr. Dylid lleoli’r 
cyrff proffesiynol a’r darparwyr cymorth 
sydd wedi’u cynnwys yn y Cyfeirlyfr yn dda 
i gyfeirio elusennau at gyflenwyr penodol 
y tu hwnt i’r Cyfeirlyfr, petai hyn yn cael ei 
ystyried yn angenrheidiol. Efallai y bydd 
mudiadau bychain y trydydd sector angen 
cefnogaeth wrth gaffael y math hwn o 
help nag y gallai cyfeiriad yn y cyfeirlyfr 
ei gynnig. Ar y llaw arall, dylai mudiadau 
mawr y trydydd sector gyda’r gallu i dalu 
cyfradd y farchnad dderbyn cefnogaeth i 
gaffael y gwasanaethau eu hunain, sydd 
wedi’u teilwra i’w gofynion penodol ac 
i’r diwydiant. 

Ethnic Youth Support Team
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Lle bo’r darparwyr cefnogaeth sydd 
wedi’u cynnwys yn y  Cyfeirlyfr yn cynnig 
gwasanaeth ymgynghoriaeth eu hunain, 
rydym wedi nodi hyn boed os gellir cael 
mynediad atynt ar sail am ddim, “pris isel” 
neu gyfradd y farchnad ai peidio. 

Ni wnaethom restru colegau Addysg Uwch 
nac Addysg Bellach sy’n cynnig cyrsiau 
byr a chymwysterau mewn meysydd 
perthnasol, oherwydd fod gormod 
ohonynt i’w cynnwys unwaith eto. Ni 
ddylid anwybyddu Addysg Uwch nac 
Addysg Bellach fodd bynnag fel ffynhonnell 
datblygiad proffesiynol i wirfoddolwyr a 
gweithwyr proffesiynol y Trydydd Sector 
sydd angen hyfforddiant uwch neu fwy 
dwys mewn maes penodol. Mae dwy 
enghraifft o fewn Addysg Uwch wedi’u 
cynnwys o fewn y Cyfeirlyfr fel esiamplau, 
gan gynnig cyrsiau hyfforddi penodol i’r 
Trydydd Sector yn rhad ac am ddim, ond 
nid yw’r rhestr hon yn un drwyadl.  

Yn ein hymchwil, rydym wedi cynnwys y 
sefydliadau hynny sy’n darparu grantiau a 
benthyciadau i wella cydnerthedd fel rhan 
o gynnig ehangach. Fodd bynnag, rydym 
wedi eithrio rhaglenni o’r Cyfeirlyfr oedd 
yn rhai grant yn unig neu fenthyciad yn 
unig heb gynnig ffurf arall o gefnogaeth, 
gan y byddai hyn wedi golygu’r angen 
i gynnwys y mwyafrif o ddarparwyr 
grantiau a benthyciadau. Mae’r cyfeirlyfr 
hefyd wedi eithrio darparu bwrsariaethau 
a gynigir i unigolion. 

2.2 Cyfyngiadau’r ymchwil
Mae data’r Cyfeirlyfr yn cynnwys mwy 
na 100 o brosiectau gan 94 o ddarparwyr 
cefnogaeth. Am resymau ymarferol, 
rydym wedi datblygu meini prawf ar gyfer 
cynhwysiant ac eithrio i arwain rhestr y 
gellir ei defnyddio, ei rheoli ac sydd mor 
berthnasol yn uniongyrchol ag sy’n bosibl. 
Nid yw’r rhestr yn un drwyadl, a gellir 
gwneud dadleuon i gynnwys prosiectau 
a sefydliadau sydd wedi’u heithrio. Trwy 
dynnu llinell lle y gwnaethom, rydym yn 
gobeithio y bydd darparwyr cefnogaeth 
a sefydliadau’r sectorau sydd wedi’u 
cynnwys ar y rhestr yn gallu cynnig 
cyfarwyddyd pellach, ac yn gallu argymell 
cwmnïau, asiantaethau ac ymgynghorwyr 
sydd heb eu rhestru fel angenrheidiol. 

Rydym wedi cynnwys canfyddiadau o 
gyfweliadau ansoddol yn yr adroddiad. 
Cafodd y nifer o gyfweliadau a gynhaliwyd 
ei gyfyngu gan amserlen y prosiect, a’r 
unigolion/sefydliadau oedd ar gael i 
gael eu cyfweld. Rydym yn ddiolchgar 
iawn i’r 24 o bobl fu’n cymryd rhan yn yr 
ymchwil. Ni fwriadwyd y sampl i fod yn 
arwyddocaol yn ystadegol mewn unrhyw 
ffordd. Yn hytrach na hynny, bwriad 
y cyfweliadau oedd cynnig sylwadau 
eglurhaol, sy’n cynnig golwg ar y 
materion mwyaf perthnasol i ddarparwyr 
cefnogaeth cydnerthedd, y sawl sy’n 
derbyn cefnogaeth, sefydliadau seilwaith 
ac arbenigwyr eraill y Trydydd Sector.  

Roedd mwy o ffocws ar brofiad yr 
elusennau dros fusnes cymdeithasol o 
fewn yr adroddiad hwn, yn rhannol, fel 
cydnabyddiaeth fod elusennau yn cael 
eu hystyried i fod yn cynrychioli maes 
galw ehangach. Amcangyfrif fod 1,700 o 
fusnesau cymdeithasol yng Nghymru,7 
fel cyfran o’r Trydydd Sector cyfan ac 
amcangyfrifir fod hyn yn cynnwys 32,0008 
o sefydliadau. O’r rhain, elusennau 
cyffredinol yng Nghymru yw mwy na 
7,000 ohonynt.9
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The Outdoor Partnership

3. Mapio 
darpariaeth 
gwasanaeth 
Pa wasanaethau a gynigir 
gan seilwaith ‘sefydledig’ y 
Trydydd Sector yng Nghymru 
i fudiadau’r Trydydd Sector i 
gynorthwyo gyda chydnerthedd 
trefniadaethol ac ariannol? 
Pa gefnogaeth a gynigir gan 
sefydliadau eraill – y trydydd 
sector, y sector cyhoeddus a’r 
sector preifat?

3.1 Seilwaith y Trydydd Sector 
Mae seilwaith sefydledig y Trydydd 
Sector yn cynnwys 19 o Gynghorau 
Gwirfoddol Sirol (CGSau), Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan 
Cydweithredol Cymru. Mae’r CGSau a 
Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn 
cydweithio’n agos dan faner rhwydwaith 
Cefnogi Trydydd Sector Cymru, gyda nod 
cyfunol a chynnig cyffredinol o gefnogaeth 
a ddiweddarwyd yn ddiweddar. Cânt 
eu hystyried yn gyffredinol fel siop un 
stop ar gyfer mudiadau’r Trydydd Sector 
ac maent oll yn cynnig cefnogaeth 
gyffredinol o amgylch y pedwar prif biler 
o gefnogaeth: Gwirfoddoli, Llywodraethu, 
arian Cynaliadwy, ac Ymgysylltu a 
dylanwadu. Maent yn dweud fod eu gwaith 
yn canolbwyntio’n bennaf ar y themâu 
cyffredin sef:

• gwybodaeth a chyngor 

• dysgu a datblygu 

• rhwydweithio a chyfathrebu 

• siapio, dylanwadu ac adeiladu cyfalaf 
cymdeithasol a chydnerthedd y sector 

• codi proffil y sector.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru yn cynnig cefnogaeth trwy Gymru 
gyfan, tra bo’r Cynghorau Gwirfoddol 
Sirol rhanbarthol yn cynnig cefnogaeth i 
sefydliadau’r Trydydd Sector sy’n gweithio 
o fewn ardal awdurdod lleol penodol. Tra 
bo gan y cyfan y cynnig craidd cyffredinol 
hwn o gefnogaeth, mae rhaglenni ariannu 
eraill gan rai o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol 
a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
sy’n cynnig cefnogaeth mewn meysydd 
penodol. 

Er enghraifft, mae rhaglenni ariannu 
hefyd gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru, yn ychwanegol at ei gefnogaeth 
a chyfarwyddyd cyffredinol ar gyfer 
sefydliadau’r Trydydd Sector, ar gyfer 
gwirfoddoli, diogelu, a chynnig tystiolaeth 
ar effaith. Mae Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru hefyd yn dosbarthu 
grantiau o ffynonellau statudol, ac yn 
cynnig benthyciadau a ariennir gan yr 
Undeb Ewropeaidd i fentrau cymdeithasol 
trwy raglen Buddsoddiad Cymdeithasol 
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Cymru. Gofod3, a gynhelir gan Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru yw’r unig 
gynhadledd fawr yn y Trydydd Sector yng 
Nghymru ar hyn o bryd ac oherwydd hynny, 
mae presenoldeb da iawn ynddi ac mae’r 
holl fudiadau trydydd sector y siaradon ni 
gyda hwy yn ei chroesawu.   

Gall lefel y gefnogaeth a gyflwynir amrywio’n 
fawr rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol 
rhanbarthol. Ymddengys mai’r rheswm yn 
bennaf dros hyn yw lefel yr ariannu, gan 
adlewyrchu maint y gymuned a wasanaethir 
o bosibl yn gymharol i’w hincwm. Er 
enghraifft, mae rhai o’r CGSau yn cyflwyno 
nifer o ddigwyddiadau hyfforddi pob mis, 
tra y gall y rhai llai ond ddarparu ychydig o 
ddigwyddiadau hyfforddi y flwyddyn. Mae 
rhai o’r CGSau yn gweinyddu cynlluniau 
grant ar ran sefydliadau eraill, yr awdurdod 
lleol neu’r bwrdd iechyd ac mae nifer yn 
cyflwyno gwasanaethau yn awr o fewn 
y gymuned ei hunan e.e. gwasanaethau 
cludiant cymunedol. Yn amlwg, mae CGSau 
yn teimlo pwysau sylweddol yn sgil diffyg 
arian eu hunain ac mae hyn, heb amheuaeth, 
yn cael effaith uniongyrchol ar y gefnogaeth 
y gall rhai ei ddarparu.

“Adnoddau cyfyngedig sydd gan 
CGSau, ond maent yn cyflwyno 
cefnogaeth angenrheidiol i 
elusennau yn eu hardaloedd. 
Mae nhw yno am y tymor hir ac 
mae ganddynt wybodaeth leol 
unigryw.” 

(Darparwr sector)

Mae darparwyr cefnogaeth cydnerthedd 
eraill y trydydd sector a’r sector cyhoeddus 
a phreifat yn aml yn gweld y CGSau 
rhanbarthol fel sefydliad porth. Gallant 
helpu darparwyr eraill i gyrraedd eu 
buddiolwyr targed, yn enwedig y rheini heb 
rwydwaith sefydledig na’r gallu i hyrwyddo 
eu hunain i’r sefydliadau y maent yn anelu 
at eu cefnogi. Gall y CGSau weithredu fel 
gwasanaeth atgyfeirio hefyd i’r sefydliadau 
hynny sydd angen cyngor y tu hwnt i 
arbenigedd staff y CGS.

“Mae’n anodd i ddarparwyr y 
tu allan i Gymru i ymdreiddio i 
mewn i’r farchnad Gymreig … 
Rhaid i ni ddefnyddio’r seilwaith 
sydd gennym ni i ledaenu’r gair a 
galluogi darpariaeth gryfach.” 

(Darparwr sector)

Mae cylch gorchwyl llawer mwy cul gan 
Ganolfan Cydweithredol Cymru, fel y 
corff cefnogi seilwaith ar gyfer busnesau 
cymdeithasol, gan gynnig cefnogaeth 
trwy raglen Busnes Cymdeithasol Cymru. 
Term ymbarél yw busnes cymdeithasol 
sy’n cynnwys mentrau cymdeithasol, 
cydweithfa a busnesau a berchnogir gan 
weithwyr ac yn ystod ymarferiad mapio 
diweddar, gwelwyd dros 650 o fusnesau 
cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu 
cynnwys mewn cyfeirlyfr10. Mae rhaglen 
Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnig 
cefnogaeth ddwys un i un i’r sefydliadau 
hynny sy’n edrych yn benodol i ehangu 
a chanolbwyntio ar dwf a fydd yn arwain 
at greu swyddi. Gall y twf fod ynghylch 
trosiant cynyddol, arallgyfeirio gyda 
chynnyrch neu wasanaethau newydd, 
denu cwsmeriaid newydd neu newid 
strwythur. Mae’r gefnogaeth a gynigir 
ganddynt yn cynnwys bron pob maes gan 
gynnwys strategaeth a chynllunio, Cyllid, 
Adnoddau Dynol, materion cyfreithiol, 
TG, llywodraethu ac arweinyddiaeth, ac 
ymgysylltu â rhanddeiliaid. Nid ydynt yn 
darparu unrhyw gefnogaeth arian parod 
trwy grantiau neu fenthyciadau, er bod 
gwerth eu cefnogaeth ymarferol (in-kind) 
hyd at £5,000. Prosiect arall a gyflwynir 
gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, yw 
prosiect cynhwysiant digidol a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru sef Cymunedau Digidol 
Cymru. Mae potensial gan hyn i wella 
cydnerthedd i sefydliadau hefyd os yw’n eu 
galluogi i gyrraedd eu buddoliwyr mewn 
ffordd newydd, neu fwy effeithiol.
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3.2 Darparwyr cefnogaeth eraill 
Heblaw am sefydliadau seilwaith y Trydydd 
Sector, mae nifer fawr o sefydliadau’r 
Trydydd Sector a’r sector cyhoeddus a 
phreifat sydd hefyd yn cynnig cefnogaeth o 
ran cydnerthedd trefniadaethol ac ariannol. 

Mae dosbarthu’r sefydliadau sy’n cynnig 
cefnogaeth yn ôl mathau (gweler y tabl) 
yn ddefnyddiol heb amheuaeth wrth 
ddarlunio’r ystod eang o sefydliadau 
dan sylw, ac mae’n awgrymu gwahanol 
gymhellion a chyd-destunau ar gyfer y 
gefnogaeth hon:

Math Enghreifftiau o’r Cyfeirlyfr Nifer yn y 
Cyfeirlyfr

Cyrff seilwaith ‘Sefydledig’ y 
Trydydd Sector 

CGSau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru, Canolfan Cydweithredol 
Cymru, NCVO 

23

Mentrau eraill y sector 
cyhoeddus

Busnes Cymru, adnoddau’r Comisiwn 
Elusennol, Cyngor Celfyddydau Cymru, 
Chwaraeon Cymru, Nesta 

6

Cyflwynwyr Grantiau Lloyds Bank Foundation, Garfield 
Weston (Weston Charity Awards), 
Coalfields Ymddiriedolaeth Adfywio

5

Sefydliadau aelodaeth ar gyfer 
sefydliadau ac unigolion, gan 
gynnwys cyrff proffesiynol a 
grwpiau ymbarél 

Grŵp Cyllid Elusennau, ACEVO, 
Sefydliad Codi Arian, ICSA The 
Governance Institute, Development 
Trusts Association, Small Charities 
Coalition, BOND, Arts & Business 
Cymru

19

Sefydliadau’r Trydydd 
Sector sy’n arbenigo mewn 
atgyfnerthu’r Trydydd Sector 

Ymddiriedolaeth Cranfield, Pilotlight, 
Clore Social Leadership, New 
Philanthropy Capital, Coalition for 
Efficiency

19

Rhwydweithiau Cymheiriaid Association of Chairs, Ella Forums 4

Llwyfannau recriwtio a chyfateb 
i ddod o hyd i ymddiriedolwyr, 
gwirfoddolwyr, a chynghorwyr 
pro-bono 

Do-It, LawWorks, iProbono, TPP, 
CharityJob

5

Adnoddau ar-lein yn unig Good Governance Code, Gwerth 
Cymdeithasol Cymru

5

Cyflenwyr adnoddau a 
chynnyrch i’r Trydydd Sector 
(yr elusennau eu hunain yn 
nodweddiadol) 

LocalGiving, Directory of Social 
Change, Charities Aid Foundation

5

Ymgynhorwyr a chwmnïau 
masnachol sy’n cyflenwi 
gwasanaethau pwrpasol yn unig 

Heb eu cynnwys yn y Cyfeirlyfr 0
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Cynigir cefnogaeth mewn nifer o ffyrdd, 
gan gynnwys: cyflwyno gwybodaeth a 
chyngor cyffredinol (wyneb yn wyneb ac ar-
lein); digwyddiadau hyfforddi traddodiadol; 
rhwydweithio rhwng cyfoedion; hyfforddi 
a mentora; cefnogaeth ymgynghoriaeth; 
grantiau a benthyciadau. 

Mae nifer fechan o raglenni, a adwaenir 
fel Grant Plus, neu Funding Plus, lle gwneir 
grant ochr yn ochr â chefnogaeth strategol/
ariannol ar gyfer y sefydliad buddiolwr. 
Daw hyn yn aml ar ffurf ymgynghoriaeth 
a hyfforddiant, ond gall gynnwys ffurfiau 
eraill, e.e. hyfforddiant neu sesiynau 
cyfoedion i gyfoedion. Mae Sefydliad 
Banc Lloyds wedi bod yn un o’r darparwyr 
mwyaf gweledol ar gyfer y math hwn o 
gefnogaeth ers lansio ei raglen Enhance yn 
2014. Er gwaetha’r nifer isel o ddarparwyr 
yng Nghymru gyda rhaglenni Grant Plus, fe 
wnaeth nifer o ddarparwyr a buddiolwyr 
nodi fod Grant Plus yn ddull positif a 
holistig. 

Mae rhai sefydliadau yn canolbwyntio ar 
ddarparu cefnogaeth mewn maes penodol. 
Er enghraiff dim ond cefnogaeth gyda 
chodi arian yn ddigidol a ddarperir gan 
LocalGiving a dim ond cyflwyno cefnogaeth 
ynghylch cyfathrebu a wna’r Media Trust. 
Fodd bynnag, mae mwyafrif y darparwyr 
yn cynnig cefnogaeth ar draws meysydd 
lluosog o gydnerthedd trefniadaethol ac 
ariannol. 

O ran nifer o sefydliadau a leolir y tu allan 
i Gymru, mae’n werth nodi eu bod ond 
yn gweithio gyda llond llaw o elusennau 
Cymreig (er enghraifft Pilotlight neu 
Ymddiriedolaeth Cranfield). Mae hyn 
yn bennaf oherwydd capastiti a’r gallu i 
gyflwyno eu gwasanaethau, yn hytrach na’r 
galw o’r Trydydd Sector yng Nghymru. 

Tra y gwneir dadansoddiad manylach yn 
adran 4 o’r adroddiad hwn, mae’n deg 
dweud fod mwy o raglenni cefnogaeth 
ar gael nag y mae sefydliadau’r Trydydd 
Sector yn ei sylweddoli, ac mae cyfran fawr 
o’r gefnogaeth hon am ddim ac o fewn 
cyrraedd i bawb. 

Pembrokeshire Association of Community Transport Organisations
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Mewbwn o safbwynt Sefydliad Banc Lloyds

Cynhaliwyd ychydig o’r ymchwil manylach 
ar ddarparu ei gefnogaeth Grant Plus gan 
Sefydliad Banc Lloyds yn ystod cyfnod 
o 4 blynedd rhwng 2014-2018, y cafodd 
bron i 800 o elusennau11 o bob cwr o’r DU 
fudd ohono. Oherwydd bod cefnogaeth 
Lloyds yn ymatebol ac yn dechrau gydag 
elfen ddiagnostig, mae’n rhoi synnwyr o’r 
meysydd mwyaf cyffredin am gefnogaeth 
gyda chydnerthedd gan elusennau, neu’r 
hyn y maent yn credu sydd ei angen arnynt. 
Yn ôl Lloyds, y meysydd o gefnogaeth 
strategol y ceir y mynediad mwyaf 
atynt yw: Codi Arian, Cynllunio Busnes, 
Fframweithiau Monitro a Marchnata 
(gweler y siart isod). 

Gwella: Graddfa a Chwmpas
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Ffynhonnell siart: Dadansoddiad Sefydliad Banc Lloyds o gefnogaeth Enhance 2014-2018, 
heb ei gyhoeddi 

Mae’r dadansoddiad hwn yn adlewyrchu’r 
hyn mae sefydliadau buddiolwyr wedi 
dweud wrthym ni am y meysydd sy’n 
cael yr effaith fwyaf ar eu cydnerthedd, 
yn eu barn hwy, felly nid yw’n syndod 
mai’r meysydd hyn o gefnogaeth y ceir y 
mynediad mwyaf atynt. Fodd bynnag, mae 
ein cyfweliadau gyda darparwyr cefnogaeth 
ac arbenigwyr y sector yn awgrymu mai’r 
gefnogaeth ynghylch arweinyddiaeth a 
llywodraethu yw’r hyn sydd ei angen fwyaf 
gan sefydliadau’r Trydydd Sector, felly 
mae’n ddiddorol nodi mai dyma yw un o’r 
meysydd cefnogaeth y ceir y mynediad 
lleiaf ato o ran derbynwyr grantiau 
Sefydliad Banc Lloyds. Efallai fod hyn yn 
awgrymu diffyg cyswllt rhwng yr hyn y 
mae Elusennau yn teimlo sydd ei angen 
arnynt a’r hyn y maent yn ei angen mewn 
gwirionedd. 
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Mae ein hymchwil wedi dynodi cyfanswm o 94 sefydliad sy’n 
cynnig cefnogaeth ar draws 102 o raglenni ynghylch cydnerthedd 
trefniadaethol ac ariannol. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau seilwaith 
y Trydydd Sector y soniwyd amdanynt eisoes. Gellir dod o hyd i restr 
lawn o’r darparwyr hyn a chrynodeb o’u cefnogaeth yn Atodiad 1. 
Fel y trafodwyd eisoes, rydym yn cydnabod y bydd mwy sydd heb eu 
cynnwys yn ein hymchwil, er enghraifft, cyrff ymbarél sy’n benodol i 
sector, ymgynghoriaethau creu elw a darparwyr hyfforddiant, y gellid eu 
hystyried fel rhai sy’n cefnogi cydnerthedd. Fodd bynnag, rydym wedi 
canolbwyntio ar y sefydliadau hynny a oedd yn cynnig eu cefnogaeth 
naill ai am ddim neu ar gyfradd sydd wedi’i sybsideiddio, neu sydd â 
rhaglen benodol neu linyn cefnogaeth ar gyfer cydnerthedd. Ar adeg yr 
ymchwil, roedd 97 o’r rhaglenni (95%) ar agor.

Nid yw’r Cyfeirlyfr yn arddangos unrhyw 
amrywiadau rhanbarthol sylweddol, gan fod 
mwyafrif (80%) o’r rhaglenni yn cynnig eu 
cefnogaeth naill ai ar draws y DU neu dros 
Gymru-gyfan. Yr unig rwystr daearyddol 
allai fod i sefydliadau gael mynediad at 
gefnogaeth gan ddarparwyr oedd: y gallu 
a'r adnoddau i deithio i ddigwyddiadau 
hyfforddi neu rwydweithio (yn enwedig y 
rheini sydd yn Llundain); argaeledd cyswllt 

da i’r rhyngrwyd ar gyfer y sefydliadau 
hynny sydd mewn rhannau o Gymru er 
mwyn cael mynediad at adnoddau ar-lein; 
a mynediad at gefnogaeth trwy gyfrwng 
y Gymraeg. O’r 21 o sefydliadau oedd yn 
cynnig cefnogaeth ranbarthol, roedd 19 
o’r rhain yn CGSau rhanbarthol oedd yn 
benodol i awdurdodau lleol. Roedd y ddau 
oedd yn weddill yn ddarparwyr oedd yn 
canolbwyntio ar dde Cymru.

4. Dadansoddiad o’r cyfeirlyfr
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Roedd dros draean o’r darparwyr a 
ymchwiliwyd heb unrhyw gyfyngiadau o 
gwbl ar gyfer sefydliadau’r Trydydd Sector 
yn gallu cael mynediad at eu cefnogaeth. 
Roedd y rheini gyda chyfyngiadau yn 
seiliedig yn bennaf ar gyfyngiadau 
daearyddol (sef y CGSau), cyfanswm incwm 
neu’r grŵp o fuddiolwyr a wasanaethir. Er 
bod y model Grant Plus wedi cael ei nodi 
gan y sawl a gyfwelwyd fel y math mwyaf 
effeithiol o gefnogaeth, dim ond 3 o’r 91 
o ddarparwyr a ymchwiliwyd a gynigiwyd 
y math hwn o gefnogaeth iddynt ac mae 
1 o’r rhaglenni hyn ar gyfer mentrau 
cymdeithasol yn unig (Unltd). 

Roedd dros hanner y rhaglenni (57%) yn 
cynnwys cefnogaeth ar draws meysydd 
lluosog gan gynnwys: codi arian, cyllid, 
cynllunio busnes a strategaeth, Adnoddau 
Dynol, cyfreithiol, cydymffurfiaeth, 
tystiolaeth ac effaith, gwirfoddoli, datblygu 
a llywodraethu bwrdd, arweinyddiaeth 
a rheolaeth. Hyd yn oed wedi tynnu 

sefydliadau seilwaith y Trydydd Sector o’r 
dadansoddiad, mae hyn parhau i adael 
dros hanner y sampl yn cynnig cefnogaeth 
dros feysydd lluosog. Roedd y gweddill 
yn cynnig cefnogaeth arbenigol mewn 
meysydd arbenigol yn unig. Er enghraifft, 
mae’r Sefydliad Codi Arian (Institute of 
Fundraising) yn cynnig cefnogaeth ynghylch 
codi arian yn unig ac mae’r Grŵp Cyllid 
Elusennau yn cynnig cyngor ynghylch cyllid 
a chynllunio ariannol. 

Roedd mwyafrif y rhaglenni cefnogaeth 
(71%) yn cynnig rhyw fath o adnoddau 
ar-lein, o daflenni cynghori y gellir eu 
lawrlwytho i ganllawiau ar sut i fynd 
ati, hyd at becynnau cymorth mwy 
rhyngweithiol. Dim ond 2 ddarparwr oedd 
yn cynnig benthyciadau fel dull cefnogi: 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 
trwy Raglen Buddsoddiad Cymdeithasol 
Cymru, a’r fenter Cymorth i Fentrau 
Cymdeithasol, sydd ar gau ar hyn o bryd. 

*Roedd cyfyngiadau eraill yn cynnwys maint incwm blynyddol, y math o grŵp buddiolwyr 
neu sector. 
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5. Canfyddiadau’r 
ymchwil
5.1. Ffactorau sy’n effeithio ar 
gydnerthedd trefniadaethol ac 
ariannol sefydliadau’r Trydydd 
Sector

“Gallwch ddweud beth bynnag yr 
hoffech ei ddweud am gydnerthedd 
- mae’r cyfan yn ymwneud ag arian 
ar ddiwedd y dydd.” 

(Elusen wnaeth ymateb)

“Pan y cawn ein gwahodd i weithio 
gyda sefydliad i helpu gwella eu 
gweithgareddau codi arian, yr hyn a 
welwn yn amlach na pheidio yw mai 
codi arian yw’r lleiaf o’u pryderon.” 

(Darparwr cefnogaeth) 

“Mae swyddogaethau o fewn 
swyddfa gefn elusennau dan straen. 
Mae staff yn cael eu hestyn gormod, 
ac mae’r canfyddiad fod arianwyr yn 
amharod i fuddsoddi mewn seilwaith 
mewnol cryf. Mae nifer o elusennau 
eisoes yn torri nôl ar eu hadnoddau 
swyddfa gefn, gan wanhau craidd eu 
sefydliadau. Rydym angen gweithio 
gyda’n gilydd i sicrhau fod craidd 
cryf gan ein helusennau: mae angen 
arian, a chefnogaeth o ran sgiliau 
gan ymgynghorwyr a chynghorwyr 
allanol. Heb reolaeth effeithiol, mae 
gwasanaethau rheng flaen mewn 
perygl.”12 

(Adroddiad Ymddiriedolaeth Cranfield, 
Mawrth 2018)

O’n hymchwil, roedd hi’n amlwg fod 
safbwyntiau gwahanol iawn ar yr hyn 
sy’n effeithio ar gydnerthedd o safbwynt 
y comisiynydd ac arbenigwyr y sector ar 
un llaw, a sefydliadau’r sector gwirfoddol 
ar y llaw arall. I elusennau, mae’r heriau 
mwyaf di-oed o ran adnoddau yn dueddol 
o fod yn flaenoriaeth lwyr dros ofynion 
datblygu, tymor hirach. Mewn cyferbyniad 
â hyn, mae darparwyr a chomisiynwyr yn 
ymddangos fel eu bod yn canolbwyntio 
mwy ar sicrhau fod sylfaeni cadarn 
mewn lle, a’u bod yn gweithio tuag at 
gael sefydliadau i gydnabod gwerth 
delio â ffactorau datblygu a fydd yn y 
pendraw yn atgyfnerthu cydnerthedd ac 
effeithiolrwydd eu hachos. 

Er gwaethaf y safbwyntiau gwahanol 
hyn, mae darparwyr cefnogaeth yn 
gwerthfawrogi pwysigrwydd anochel yr 
adnoddau sy’n tanategu cydnerthedd:

“Gall elusennau wynebu ystod o 
heriau, ac yn aml, gall y rhain gael 
effaith uniongyrchol ar eu gallu 
i drafod materion cydnerthedd. 
Mae’n dipyn o sefyllfa cyfyng-
gyngor, gan mai’r rheini sydd angen 
trafod y materion hyn fwyaf sydd 
â’r lleiaf o allu i wneud hynny.”

Vic Studios
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Mae rhestr ddi-ben-draw o gynhwysion 
bron sydd wedi’i dyfynnu yn y rysáit ar gyfer 
cydnerthedd gan ein hymatebwyr. Y rheini a 
restrwyd amlaf oedd: 

• Arweinyddiaeth a llywodraethu (gall 
anawsterau yn y meysydd hyn fod yn 
anodd i’w trafod) 

• creu incwm sydd wedi’i sefydlu’n dda ac 
sy’n amrywiol 

• capasiti (mae diffyg capastiti yn broblem 
eang) 

• ffocws ar genhadaeth (Mae gwyro 
o genhadaeth neu ddiffyg ffocws 
ar fuddiolwyr yn gallu niweidio 
cydnerthedd)

• y gallu i gynllunio o flaen llaw, rhagweld 
heriau a chyfleoedd yn y dyfodol, ac 
addasu 

• rheolaeth ariannol dda 

• rheoli risg, agwedd at risg (mae osgoi 
risg yn dod i’r amlwg yn aml fel her) 

• cryfder y bwrdd 

• entrepreneuriaeth (yn erbyn 
ymddygiadau busnes o beidio ag 
ymgeisio, peidio â chael meddylfryd 
masnachol) 

• defnydd o dystiolaeth a dealltwriaeth o 
effaith 

• cafodd y defnydd da o’r digidol ei nodi 
fel rhywbeth sy’n dod yn fwy pwysig. 

Gan ddadansoddi’r canfyddiadau hyn, gellir 
grwpio’r nodweddion cydnerthedd hyn yn 
7 thema pennawd. 

Codi arian a chreu incwm 
Mae creu incwm yn nodwedd oedd fwy neu 
lai yn sylwadau'r mwyafrif o ymatebwyr. 
Nodwedd o’r Trydydd Sector yng Nghymru 
yw’r lefelau uchel o ddibyniaeth ar arian 
cyhoeddus dros y blynyddoedd diwethaf 
13. Ymddengys mai’r canfyddiad yw bod 
nifer o sefydliadau yn canolbwyntio llawer 
iawn ar arian cyhoeddus oherwydd bod 
mynediad at y cronfeydd hyn yn gymharol 
rwydd ers datganoli yn 1999. Mae’r 
arian sydd ar gael o bosibl wedi arwain 

at ddirywiad ym mharodrwydd a gallu 
sefydliadau i godi arian trwy ddulliau mwy 
heriol. Mae’r gwyrdroi a ddilynodd mewn 
arian cyhoeddus sydd ar gael wedi digwydd 
yn gyflymach na gallu nifer o elusennau i 
arallgyfeirio wedi hynny. 

Bydd elusennau yn aml yn ymateb i golli 
grant neu gontract mawr trwy ymgeisio 
am arian oddi wrth ddosbarthwyr y Loteri 
Genedlaethol megis Cronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol:

“Rydym yn gweld llawer o 
elusennau yn tyfu’n gyflym pan 
fyddant yn derbyn grant [Cronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol] 
am 3-5 mlynedd. Fodd bynnag, 
maent yn aml yn gweithio dan y 
rhagdybiaeth y bydd yr arian hwn 
yn parhau, yn syml, tan ddiwedd 
y cyfnod. Yn anffodus, yn yr 
achosion hynny pan nad yw’r arian 
yn parhau, bydd yr elusennau’n 
cael eu gadael mewn pob math 
o drafferthion. Mae helpu mynd 
i’r afael â’r meddylfryd hwn yn 
allweddol.” 

(Darparwr cefnogaeth)

Mae hyn yn codi cwestiwn i’w ystyried gan 
arianwyr; boed oes ganddynt gyfrifoldeb 
ai peidio i naill ai helpu’r sawl sy’n 
derbyn grantiau i ddod yn fwy sefydlog a 
chynaliadwy, neu osgoi buddsoddi’n drwm 
mewn sefydliadau heb y gallu i gynllunio ar 
gyfer dyfodol iach pan fydd y grant yn dod 
i ben.14 
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Nid yw colli incwm o ffynhonnell 
draddodiadol o anghenraid yn beth 
negyddol:

“Mae llawer o ffactorau yn 
cael effaith arwyddocaol ar 
gydnerthedd, ond efallai mai’r 
pwysicaf yw amrywiaeth eu 
sylfaen ariannu. Mae’n ddiddorol 
fod rhai elusennau yn mynd 
ymlaen i gyflawni sylfaen ariannu 
mwy amrywiol o ganlyniad i golli 
ffynhonnell ariannol o bwys.”
Fodd bynnag, mae diffyg amrywiaeth 
mewn modeli ariannu yn fater o bwys, ac 
mae capasiti a gallu i arallgyfeirio yn faes 
allweddol o bryder i nifer o sefydliadau. 

Thema gysylltiedig a fynegwyd gan 
elusennau ac arbenigwyr y sector oedd y 
diffyg parhaus o ran yr arian craidd oedd 
ar gael. Mae’r angen i fynd ati’n gyson i 
redeg ar ôl arian i brosiectau ac arddangos 
dyfeisgarwch er mwyn derbyn grantiau 
yn her wirioneddol i nifer o sefydliadau. 
Nid yw’r her hon yn unigryw i’r sector yng 
Nghymru. Nodwyd dau ffactor ychwanegol 
sy’n rhoi pwysau ar arian craidd elusennau 
o fewn adroddiad 2017 i Bwyllgor Dethol 
Tŷ’r Arglwyddi yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, yn fwy na’r her sylfaenol a 
diamser o ddarparu ar gyfer costau craidd. 
Mae’r adroddiad yn nodi’r gostyngiad 
mewn arian cyhoeddus, yn enwedig y 
symudiad oddi wrth grantiau i gontractau 
arbed costau, a phwysau cynyddol oddi 
wrth ariannwyr a disgwyliadau cyhoeddus 
i ostwng costau cyffredinol a chostau 
swyddfa gefn.15 

Arweinyddiaeth a llywodraethu
Amlygwyd pwysigrwydd arweinyddiaeth 
dda fel gofyniad allweddol i greu 
cydnerthedd mewn sylwadau oddi wrth 
arbenigwyr y sector a darparwyr cefnogaeth. 
Mae arweinyddiaeth o fewn y cyd-destun 
hwn yn cwmpasu rôl ymddiriedolwyr, uwch 
reolwyr a staff. Roedd y diffygion cyffredin 
a bwysleisiwyd yn cynnwys diffyg profiad, 
arbenigedd a gallu.

“Mae ansawdd, sgiliau a 
meddylfryd y bobl sy’n arwain 
sefydliad fel arfer yn penderfynu 
ei gydnerthedd. Y rheini sydd wedi 
llwyddo yw’r …. elusennau hynny 
sydd wirioneddol wedi ymrwymo 
amser ac egni i gofleidio’r broses. 
Mae’r meddylfryd arweinyddiaeth 
yn hanfodol i gyflawni a chynnal 
newid positif.” 

Ymddiriedolwyr
Mae nifer o ymddiriedolwyr sefydliadau 
dielw o bob maint yn tueddu i fod yn 
wirfoddolwyr parod sydd ag ychydig iawn 
o brofiad o ddelio gyda gofynion sylfaenol 
llywodraethu a gweinyddu da. 

“Mae nifer o sefydliadau a welwn 
yn cael trafferth i recriwtio y tu 
hwnt i broffil y dyn gwyn sydd wedi 
ymddeol yn ei chwech degau oedd 
arfer gweithio yn y gwaith dur. Mae 
hyn yn broblem wirioneddol.”
Mae’r diffyg arweinyddiaeth strategol 
hwn yn golygu fod rhai o swyddogaethau 
sylfaen y byrddau ymddiriedolwyr ddim yn 
cael eu cyflawni, megis dal staff yn atebol, 
sicrhau fod polisïau a gweithdrefnau ar 
waith, sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol a 
phennu cyfeiriad strategol. 

“Weithiau mae’n rhaid i ni 
ddarbwyllo pobl y dylent 
ddisgwyl mwy a gwell gan eu 
Hymddiriedolwyr; gall fod yn sgwrs 
anodd i bobl ei derbyn.” 
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Gweithredwr/Staff 

Mae uwch staff mewn nifer o elusennau 
yn dod o gefndir cyflwyno gwasanaeth neu 
mae ganddynt gyfrifoldeb arwyddocaol 
iawn o hyd yn sgil y gwaith cyflwyno hynny. 
Bydd eu gwybodaeth a’u profiad o waith 
y sefydliadau yn aml yn mynd y tu hwnt 
yn sylweddol i wybodaeth a phrofiad eu 
hymddiriedolwyr ac oherwydd hynny, gall 
y staff gweithredol hyn gael tueddiad i reoli 
safbwyntiau eu hymddiriedolwyr.

“Yn aml, mae gan reolwyr 
gweithredol ormod o rym … Pan 
fyddwch yn mynd yno, grŵp 
bychan o staff sy’n rhedeg y 
sefydliad yn aml ac mae’r bwrdd 
yn cyd-fynd gyda hwy ar y daith. 
Nid ydynt yn chwarae eu rôl fel 
arweinyddion strategol, ac nid 
ydynt yn llwyddo i herio eu staff.”
I nifer o elusennau, gall y sylfaenydd neu un 
aelod o staff carismatig gael effaith arbennig 
o bositif ar sefydliad yn ei gam cychwynnol 
ond gallant ddod yn amharod i weld newid 
gan ei wrthsefyll fel y bydd y sefydliad yn 
symud ymlaen a gwneud cynnydd. 

“Os yw Prif Weithredwr yn 
argyhoeddedig fod eu sefydliad 
eisoes yn addas i’r diben, yna nid 
ydynt yn mynd i ymrwymo i daith o 
welliannau, pa bynnag gefnogaeth 
sydd ar gynnig.”
Yn yr amgylchiadau mwyaf eithriadol, gall 
y sefydliad fethu’n llwyr unwaith y bydd yr 
unigolyn yn gadael neu’n ymddeol gan nad 
oes unrhyw gynlluniau wedi’u rhoi ar waith 
ar gyfer olynydd.

Cynllunio busnes 
Cafodd diffyg cynllunio effeithiol sydd 
wedi’i ddogfennu ei nodi’n gyson fel 
her arwyddocaol i gydnerthedd. Mae’n 
ymddangos fod “Cynllunio busnes” o fewn y 
cyd-destun hwn yn cwmpasu’r ystod gyfan 
o brosesau sy’n cynnwys craidd cynllun 
busnes da ynghyd â chreu dogfen ffurfiol.

Ymddengys fod y diffyg cynllunio hwn yn 
gysylltiedig gydag ymwybyddiaeth isel 
am bwysigrwydd cynllunio a diffyg amser 
ac “amser i feddwl” er mwyn cyflawni’r 
gwaith oherwydd capasiti neu adnoddau 
cyfyngedig. 

Mae nifer o sefydliadau yn gweld yr angen 
am gynllun busnes fel ‘rhywbeth i dynnu eu 
sylw” oddi ar eu gwaith craidd ac weithiau 
ychydig iawn o werth sydd iddo. Nodwyd 
gwerth creu cynllun busnes cryf fel rhan 
o’r ceisiadau am arian gan rai ymatebwyr, 
sy’n awgrymu y gellir ei werthfawrogi fel 
cyfrwng a diben yn hytrach na phecyn 
cymorth cynllunio a ddefnyddir yn weithgar.

Monitro, gwerthuso a defnyddio 
tystiolaeth 
Nodwyd fod casglu data a thystiolaeth 
am effaith yn benodol yn ffactor cynyddol 
bwysig sy’n cefnogi cydnerthedd gan y 
rhan fwyaf o’r sawl a gyfwelwyd. Dim 
ond dechrau deffro i bwysigrwydd casglu 
data o ansawdd uchel fel cyfrwng rheoli 
perfformiad, perswadio byrddau, cyfranwyr 
a rhanddeiliaid eraill am effeithiolrwydd 
trefniadaethol, ac fel pecyn cymorth i ddeall 
effaith, y mae llawer o'r sector. 

Mae profiad gan rai sefydliadau wrth gasglu 
data sylfaenol ond maent yn cydnabod eu 
bod angen cefnogaeth a chyngor ar sut 
i ddynodi a chasglu data sydd ei angen 
i ddeall effaith. Teimlwyd fod  diffygion 
yn y maes hwn ar adegau wedi’u gyrru 
gan yr ariannwyr mwyaf - er enghraifft 
Llywodraeth Cymru a Rhaglenni Cronfeydd 
Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, sy’n 
draddodiadol wedi canolbwyntio llawer 
ar ddeilliannau (er enghraifft, nifer y 
digwyddiadau hyfforddi a gyflwynwyd).  
Mae’r ffocws cynyddol ar fesurau 
deilliannau wedi golygu fod rhai elusennau 
ar ei hol hi ac maent yn awr yn gorfod 
gweithio’n ddiwyd i ddal i fyny. 
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Deall diben 

I leiafrif o arbenigwyr y sector, roedd deall 
diben yn fater arwyddocaol iawn. Roeddynt 
yn teimlo fod nifer o elusennau wedi dod 
yn hunanfodlon yn eu gweithredoedd 
dros gyfnod hir o amser a’u bod wedi colli 
cysylltiad gyda’u buddiolwyr gan fod â llai 
o ffocws felly ar gyflwyno’r gorau oll i bobl 
y dylent fod yn eu cefnogi. Yn hytrach na 
hynny, maent yn dueddol o ganolbwyntio 
mwy ar dwf neu ar raddfa. 

I rai, roedd “gwyro o’r genhadaeth yn ystod 
y blynyddoedd da fel yr oedd elusennau yn 
rhedeg ar ôl grantiau mwy a mwy” wedi 
tanseilio cydnerthedd trwy gyfrannu at 
golli eglurdeb neu ffocws ynghylch diben, a 
chreu sefydliadau mwy oedd yn ddibynnol 
ar ffynonellau cul o arian. Mae’r ffynonellau 
hyn o arian wedi gostwng neu ddiflannu’n 
llwyr wedi hynny ac o ganlyniad i hynny, 
mae’r sefydliadau yn cael trafferth erbyn 
hyn i addasu gan eu bod yn amharod i fynd 
yn llai, i gyfuno neu i gydweithredu hyd yn 
oed.  

Roedd ymatebwyr eraill yn teimlo fod y 
“cam” hwn drosodd erbyn hyn a’i bod yn 
gweld tystiolaeth gynyddol o gydweithredu 
ac ad-drefnu o bwys: 

“ Mae gweld y bois mawr yn dod 
dros y ffin i gystadlu am gontractau 
wedi cael effaith bositif ar y 
sector, gan ein gorfodi i wella ein 
perfformiad.”
Rheolaeth ariannol  
Mae rheolaeth ariannol wael yn llinyn sy’n 
rhedeg trwy ein holl ymchwil. Gall hyn 
amrywio o’r diffyg dealltwriaeth fwyaf 
sylfaenol am ariannu, sut i reoli llif arian, ac 
adrodd yn effeithiol i’r comisiwn elusennau. 
Mae cyswllt clir rhwng hyn â heriau 
cyfarwydd megis gallu a chapasiti, cymaint 
ymysg ymddiriedolwyr ag y mae gyda staff. 

Gwelir bod rheoli risg yn un o’r llinynnau 
blaenoriaeth i rai. Dywedodd un darparwr 
cefnogaeth eu bod hwy eu hunain wedi 
newid eu hagwedd tuag at reoli ac wedi 
bod yn rhannu’r hyn y maent wedi’i ddysgu 

eu hunain gyda’u haelodau.  Maent yn 
ceisio annog aelodau i symud ymaith o 
weld rheoli risg fel ymarferiad unwaith y 
flwyddyn, i broses barhaus. Os gwneir hyn 
yn gywir, gall fod yn fecanwaith i gyflwyno 
ansawdd a chydnerthedd ar draws gwaith 
sefydliad. Mae hyn yn cwmpasu cyfleoedd 
ynghyd â risg - “rydym yn ceisio cyfarparu 
aelodau i allu sylwi ar bethau cyn iddynt 
ddigwydd, yn dda ac yn ddrwg - sydd yn ei 
hanfod, yn rhan fawr o fod yn gydnerth.”

Marchnata a chyfathrebu
Mae elusennau yng Nghymru yn canfod eu 
bod angen cystadlu gydag elusennau mwy 
neu ganghennau o elusennau cenedlaethol 
arbennig o soffistigedig. 

Fel y bydd rhai ohonynt yn dod yn 
fwy dibynnol ar y sector cyhoeddus, 
rhaid iddynt ddysgu yn awr i drafod 
cynulleidfaoedd newydd, a newid eu 
hiaith o fod yn wynebu’r sector cyhoeddus 
i fod yn wynebu’r cyhoedd.  Mae gallu 
elusen i arallgyfeirio ei ffrwd incwm yn 
dibynnu’n rhannol ar ei gallu i farchnata ei 
gwasanaeth neu genhadaeth yn effeithiol 
- yn enwedig os mai’r nod yw creu incwm 
ystyrlon o fasnachu neu godi arian. 

Roedd defnydd annigonol o lwyfannau 
cyfathrebu digidol, a diffyg cyffredinol o ran 
sgiliau a gwybodaeth ynghylch cyfathrebu 
digidol hefyd yn thema gyffredin.

5.2 Pa heriau mae darparwyr 
cymorth cydnerthedd yn eu 
hwynebu?
Diffyg gallu sefydliadau buddiolwyr ac 
adnoddau cyfyngedig i ymgysylltu

“Mae rhai yn cael trafferth hyd yn 
oed i lenwi’r ffurflen gais [i gael 
cefnogaeth oddi wrthym ni]”
Gallu a chapasiti isel nifer o sefydliadau 
yw’r her fwyaf cyffredin a ddyfynnir gan 
arbenigwyr, darparwyr a’r elusennau eu 
hunain.
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“Mae elusennau angen 
amser, capasiti ac ymroddiad 
i ymgysylltu’n gywir gyda’r 
gefnogaeth a gynigir. Dim ond 
gydag elusennau sydd ar droed 
sefydlog y byddwn (ni) yn gweithio 
gyda hwy. Fodd bynnag, mae rhai 
elusennau dal yn ei gweld hi’n 
anodd diwallu’r gofynion. Rydym 
yn ceisio lleddfu hyn trwy gael 
Rheolwr Prosiect i weithio gyda’r 
elusennau a’r mentoriaid i gynnal 
momentwm a delio gydag unrhyw 
faterion a all godi.” 
Mae cysylltiad agos rhwng y mater hwn o 
gapasiti a lefel parodrwydd a dealltwriaeth 
yr ymddiriedolwyr a staff i ymgysylltu 
mewn newid tymor hir oherwydd pwysau’r 
tymor byr sy’n ofynion ariannol yn aml.

“Yr hyn mae elusennau ei eisiau 
yw capasiti ychwanegol, arian ac 
atebion i broblemau uniongyrchol, 
ond yr hyn sydd ei angen arnynt 
yw gwella’r pethau sylfaenol, 
ymyriadau a all helpu yn y tymor 
hir a rhoi cyfle o gynaliadwyedd 
iddynt.”
Siaradodd nifer o’n darparwyr am yr her 
gyson a ddaw yn sgil elusennau yn disgwyl 
i lawer o’r gefnogaeth “gael ei wneud” ar 
eu rhan yn hytrach na’u helpu i’w cyflawni 
drostynt eu hunain. I rai, mae’r pwysau 
hwn yn rhan a dderbynnir o’r dull:

“Nid yw rhoi cyngor yn unig yn 
ddigon i rai sefydliadau - rhaid i chi 
wirioneddol ddal eu llaw  yn aml a 
gwneud y cyfan drostynt.”

Gwybodaeth leol - deall y cyd-destun lleol 

Roedd arbenigwyr ac elusennau ein sector 
oll yn teimlo fod gwybodaeth leol yn ffactor 
hanfodol yn effeithiolrwydd y gefnogaeth 
a gyflwynir. Gan fod nifer o’n darparwyr 
cenedlaethol yn “genedlaethol” o ran y 
gwasanaethau a gynigir ganddynt, gall hyn 
olygu’n aml fod y darparwyr cefnogaeth yn 
dod o bellter ac nad ydynt o anghenraid yn 
meddu ar y wybodaeth leol fanwl o’r heriau 
mae elusennau yn eu hwynebu:

“Rydym yn derbyn y gall fod yn 
anodd i ddarparwyr a leolir yn 
Llundain i gyflawni’r lefel cywir 
o gyrhaeddiad a gwelededd yn 
y rhanbarthau. Os nad ydych ar 
y ddaear, mae’n anodd datblygu 
perthnasoedd cryfion a chadw’n 
ddiweddar gyda materion 
perthnasol.”
Cytunodd llawer fod y CGSau yn y sefyllfa 
orau i weithio gydag elusennau dros y 
tymor hir a’u cefnogi mewn ffordd holistig. 
Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod 
ganddynt berthynas dda gydag elusennau, 
a’u bod yn meddu ar wybodaeth leol 
gref. Fodd bynnag, nid oes ganddynt 
yr adnoddau i wneud popeth, mae’r 
gefnogaeth a gynigir ganddynt yn amrywio 
o un ardal i’r un nesaf, ac maent yn cael 
“eu hestyn yn eithaf helaeth”. Mae rôl fawr 
yn parhau i ariannwyr a darparwyr eraill i 
gynnig cefnogaeth fwy arbenigol i danategu 
datblygiad a chydnerthedd y sector. 

Wrth weithio gydag elusennau llai, mae 
angen i ddarparwyr fod yn ymwybodol 
iawn o’r iaith a ddefnyddir. Maent yn aml 
yn delio gyda phobl sy’n gyffredinolwyr 
ac sy’n gwisgo nifer o hetiau, felly mae 
angen i’r iaith fod yn glir a heb fod yn rhy 
dechnegol.

“Mae angen torri materion i lawr a 
sicrhau fod cefnogaeth yn briodol.”
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Marchnata a atgyfeirio

Mae rhai o sefydliadau’r Trydydd Sector nad 
ydynt yn ymwybodol o hyd o’r gefnogaeth 
sydd ar gael, ac mae nifer nad ydynt yn 
ymwybodol o’r ystod lawn o bethau sydd 
ar gael. Mae cyrff seilwaith ar hyn o bryd 
yn ystyried eu heffaith eu hunain, ac 
wedi cynnal arolygon yn ddiweddar sy’n 
awgrymu y gellid gwneud mwy i sicrhau 
fod sefydliadau’r Trydydd Sector, darparwyr 
cefnogaeth eraill ac ariannwyr yn cael eu 
gwneud yn llwyr ymwybodol o’r hyn y gellir 
ei wneud trwyddynt, er bod y sawl sy’n cael 
mynediad at y gwasanaeth yn fodlon gyda’r 
help y byddant yn ei dderbyn. 

Mae ychydig o ddarparwyr cefnogaeth 
o’r Trydydd Sector (yn hytrach na’r sector 
cyhoeddus) yn dweud fod trosglwyddo’r 
neges i’r sefydliadau cywir yn drafferth ar 
adegau. Roeddynt yn amlygu’r ffaith fod 
angen i ariannwyr pwerus gynyddu eu 
negeseuon, a hefyd yn mynegi ychydig o 
bryder fod rhai CGSau yn ystyried darparwyr 
cefnogaeth eraill fel cystadleuaeth i’w 
cynnig eu hunain neu heb o'u targedu 
cymaint mewn rhai ffyrdd, gan beidio â’u 
cyfeirio at wasanaethau eraill yn effeithiol.

Diffyg ymgysylltu a phrynu gwasanaethau 
i mewn ar draws sefydliadau buddiolwyr

Soniwyd am y sialensiau o gael 
ymddiriedolwyr neu’r tîm staff ehangach 
i ymgysylltu gan y darparwyr a’r 
buddiolwyr fel her wirioneddol. Mae hyn 
yn amlygu ei hunan mewn nifer o ffyrdd; 
pobl yn mynychu cyrsiau hyfforddi ond yn 
cael trafferth cyfleu’r negeseuon i weddill 
y tîm; ymddiriedolwyr ddim yn llwyddo 
i fynychu cyfarfodydd gyda darparwyr 
cefnogaeth; methiannau casgliadol i 
weithredu ar argymhellion ac ati.

Mae’r rhesymau dros y diffyg ymgysylltu 
hwn yn pwyntio at y rhesymeg gyfarwydd 
sef diffyg adnoddau ond hefyd at yr angen 
am ewyllys bositif i fynd i’r afael â materion 
anodd.

“Mae’r sefydliadau gorau yn 
arddangos tueddiadau cryf i brynu 
i mewn ar lefel Uwch Dîm Rheoli a 
Bwrdd ac yn amlwg wedi meddwl 
am sut y gall cynlluniau megis ein 
cynllun (ni) yrru gwelliannau mewn 
cydnerthedd. Bydd sefydliadau 
nad ydynt wedi cyrraedd y nod eto 
yn dod o hyd i reswm bob tro am 
beidio â mynd i’r afael â’r materion 
sylfaenol hyn (dim digon o amser, 
rydym yn rhy brysur yn cyflwyno 
gwasanaethau, ac ati.). Mae hyn yn 
tueddu i adlewyrchu agweddau a 
gallu’r ymddiriedolwyr.”
Elfen arall a nodwyd o ran hyn oedd anallu 
rhai elusennau i dderbyn beirniadaeth 
onest. Tra bo’r rhan fwyaf o ddarparwyr yn 
gweld mai eu rôl yw cynnig beirniadaeth 
bositif gyda’r nod o wella perfformiad a 
chydnerthedd cyffredinol; gall hyn fod yn 
anodd iawn i rai sefydliadau i’w dderbyn.

“Mae rhai elusennau angen 
ychydig o gariad cadarn - rhywun i 
ddweud y gwir yn onest iddynt am 
eu sefydliad. Mae llawer ohonynt 
nad ydynt yn hoffi gwrando!” 
Cael diagnosis cywir

Mae nifer o’r ymyriadau a ddarperir 
yn seiliedig ar hunan-ddiagnosis gan y 
sefydliadau sydd yn gofyn am gefnogaeth. 
Gall hyn amrywio o elusennau yn anfon 
pobl ar gyrsiau hyfforddi i ofyn am 
gefnogaeth wrth ysgrifennu cynllun 
busnes. Fodd bynnag, mae rhai darparwyr 
wedi datgelu fod y dull yma'n amlygu'r 
ffaith nad ydych yn gwybod yr hyn nad 
ydych yn ei wybod. 

Mae system rheoli cyfrifon cadarn 
a gweithgar ar waith gan rai o’r prif 
ddarparwyr, ac mae nifer o’r rheini yn 
cynnwys elfen ddiagnostig, sef cynllun 
Enhance Sefydliad Banc Lloyds a Pilotlight 
yn fwyaf nodedig.
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5.3 Effaith ac effeithiolrwydd
Arolwg ar Lenyddiaeth: Effaith ac 
Effeithiolrwydd Cefnogaeth Cydnerthedd 
ar Argymhellion ar gyfer y Dyfodol 
Mae corff bychan o dystiolaeth o bob 
cwr o’r DU sy’n cyflwyno gwybodaeth ar 
gyfer ein dealltwriaeth o effeithiolrwydd 
amrywiol fathau o gefnogaeth yn fwy 
cyffredinol. Mae’r dystiolaeth sy’n bodoli 
eisoes yn canolbwyntio’n bennaf ar y 
dulliau a ffafrir gan yr ymddiriedolaethau 
a sefydliadau yn hytrach na gwaith cyrff 
seilwaith y Trydydd Sector, ac mae’n 
defnyddio iaith meithrin capasiti, gallu 
a datblygiad trefniadaethol yn hytrach 
na chydnerthedd. Rydym wedi dyfynnu 
astudiaethau lle bo hynny’n berthnasol 
ochr yn ochr â chanfyddiadau ein 
hymchwil cynradd, ond fe fyddwn yn 
crynhoi canfyddiadau pennawd y pum prif 
adroddiad yma. 

Third Sector Research Centre (2014)16 
. Building Capabilities in the Voluntary 
Sector: What the evidence tells us. Mae’r 
astudiaeth hon, a ariannwyd gan Gronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn 
adolygu’r dystiolaeth sydd ar gael i asesu 
cefnogi meithrin capasiti, yn arbennig fel y 
disgrifiwyd yn yr agenda Meithrin Capasiti 
(2011-2013). Canfu’r astudiaethau fod rhai 
ffactorau sy’n allweddol i feithrin capasiti 
yn llwyddiannus, sef: dull systematig a 
gytunir gan yr holl randdeiliaid, proses 
ddiagnostig drylwyr, a chyfuniad sydd 
wedi’i deilwra o ymyriadau perthnasol. Er 
y canfuwyd fod diagnosis yn werthfawr, 
mae’r modd y caiff ei wneud, a sgil y sawl 
sy’n gwneud y diagnosis, yn ymddangos i 
fod yn ffactor penderfynol.

Daeth yr awduron i’r casgliad fod meithrin 
capasiti yn broses hynod o gymhleth ac 
anodd ei gwerthuso. Nid oedd digon o 
dystiolaeth i werthuso a oedd elusennau 
yn gwella cyflwyno eu gwaith i fuddiolwyr 
o ganlyniad i hynny ai peidio. Roedd 
tystiolaeth yn brin hefyd am yr hyn 
sy’n gweithio, gan gynnwys pa ffurf o 
ddiagnosis sy’n gweithio, a phwysleisiwyd 
yr angen am ymchwil pellach. 

New Philanthropy Capital (2017).17 More 
than grants: How funders can support 
grantee effectiveness. Ni allai’r ymchwil 
hwn ar feithrin datblygiad trefniadaethol 
benderfynu pa fath o ddull oedd fwyaf 
effeithiol, ond canfuwyd ei fod yn amrywio 
achos yn ôl achos, gan ddibynnu ar ba mor 
effeithiol oedd y gefnogaeth a gynhaliwyd, 
a pha gyd-destun oedd yr ariannwr yn 
gweithredu oddi mewn iddo. Awgrymodd 
yr astudiaeth hefyd fod natur ad-hoc llawer 
o’r gefnogaeth yn ei gwneud hi’n anoddach 
i sefydlu beth sydd ar gael, ac a yw’n 
gweithio ai peidio.

IVAR (2011). Beyond Money: A study of 
funding plus in the UK.18 Cynhaliodd yr IVAR 
101 o gyfweliadau gyda gwneuthurwyr 
grantiau, y sawl oedd yn derbyn grantiau, a 
thrydydd bartïon a oedd yn ymgysylltu wrth 
gyflwyno cefnogaeth Grant Plus. Bwriad y 
gefnogaeth a adolygwyd yn bennaf oedd 
meithrin capastiti neu wella dylanwad. 
Mae’r adroddiad yn cynnig safbwyntiau 
diddorol o’r tri grŵp i gyd ond ychydig o 
gasgliadau y gallai’r adroddiad ddod iddynt 
am effeithiolrwydd y gefnogaeth. Canfu’r 
IVAR fod theori amlwg gan rai ariannwyr 
am newid i’w galluogi i gael mynediad at 
gynnydd a llwyddiant, ond roedd diffyg 
gwerthusiad systematig neu ddiwylliant o 
‘ddysgu strategol”. Fe wnaeth yr holl bartïon 
arsylwi pa mor ddwys o ran amser ac 
adnoddau oedd y ffordd hon o weithio. 

Sefydliad Banc Lloyds (2019).19 Five Years 
of Funder Plus. Mae hyn yn crynhoi’r 
canfyddiadau o werthusiadau allanol ar 
ddwy raglen: y rhaglen Enhance, a’r cynllun 
peilot Grow, prosiect yn seiliedig ar leoedd 
yng Nghastell-nedd Port Talbot a Redcar 
a Cleveland. Dau ganfyddiad pennawd 
yw bod ansawdd a chryfder y berthynas 
rhwng y sawl sy’n derbyn grant a’r ariannwr 
yn bwysig, a bod y broses ddiagnostig 
yn hanfodol i lwyddiant. Mae dynodi’r 
gefnogaeth gywir yn broses ailadroddol, 
gydag arolygon rheolaidd eu hangen 
dros amser. Ar ochr y sawl sy’n derbyn y 
grant, dylid cael grym, rheolaeth, dewis a 
chonsensws mewnol am y broses. 
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Roedd Lloyds wedi dynodi’r heriau canlynol 
i’w trafod gan y sector yn y dyfodol: 

• Yr angen i wella gwerthuso 

• Nawdd a chefnogaeth fwy cyfunol, 
gyda chydweithrediad cynyddol rhwng 
ariannwyr, a gyda modeli buddsoddiad 
cymdeithasol ac athroniaeth mentro 
hefyd 

• Meithrin marchnad gref i gefnogaeth 
ar draws y meysydd arbenigedd 
ac ardaloedd daearyddol; “ni 
all rhai darparwyr cenedlaethol 
ymddangosiadol gynnig darpariaeth 
bob tro ar draws holl rannau Cymru a 
Lloegr”.

Yn olaf, daeth yr argymhellion canlynol 
i’r amlwg o drafodaeth Cranfield 2018 o 
amgylch y bwrdd ac arolwg o elusennau 
sy’n derbyn cefnogaeth Grant Plus.20

• Mae elusennau eisoes yn dibynnu ar 
ariannwyr i’w cyfeirio at ffynonellau 
cefnogaeth, ond dylai ariannwyr 
ddefnyddio eu golwg eang ar y sector i 
amlygu bylchau sgiliau neu broblemau 
o fewn elusennau, a chanolbwyntio 
cefnogaeth ar y meysydd hynny. 

• Rydym angen gweithio gyda’n gilydd 
i sicrhau fod craidd cadarn gan 
elusennau: mae hyn angen nawdd, a 
chefnogaeth o ran sgiliau oddi wrth 
gynghorwyr ac ymgynghorwyr allanol. 

• Mae dod â grwpiau o sefydliadau 
ynghyd a rhannu sgiliau a gwybodaeth 
yn rhywbeth hefyd y mae ariannwyr 
yn cael cyfle gwych i’w wneud trwy eu 
rhwydweithiau.  

• Mae’r corff hwn o dystiolaeth sy’n 
edrych ar y DU yn gyffredinol yn 
ddefnyddiol ond nid yw’n ateb y 
cwestiwn am yr hyn sy’n digwydd 
yng Nghymru. Mae’r hyn sydd ar 
gael i ni o fewn cyd-destun gwaith 
yng Nghymru yn deillio’n bennaf o’n 
hymchwil ein hunain. Gellir tynnu rhai 
casgliadau o wybodaeth a ddaeth ar 
gael o ddarparwyr cefnogaeth, ond 
mae’r corff o dystiolaeth a gyhoeddwyd 
yn dangos diffyg gwerthusiadau ar rai 
o’r prif raglenni, ac nid oes unrhyw 
arolwg trosfwaol hyd yn hyn. Yr hyn 
sy’n galonogol yw bod gwerthusiadau 
ar fynd ar hyn o bryd ar gyfer nifer o 
raglenni, ac mae’r sector yn ymddangos 
fel ei fod yn gwella yn y maes hwn. Mae 
gwerthusiadau ar gyfer PQASSO Cymru 
wedi cael eu cwblhau yn ddiweddar, 
gyda chanfyddiadau pennawd wedi’u 
cyhoeddi ym mis Mawrth 2019. 

Mae rhestr o’r adroddiadau gwerthuso ac 
adroddiadau effaith sydd ar gael ar hyn o 
bryd neu y disgwylir iddynt fod ar gael o 
fewn y 2 flynedd nesaf wedi’u cynnwys yn 
Atodiad 4. 

Canfyddiadau o ymchwil cynradd: Beth 
sy’n gweithio?
Roedd y sawl a gyfwelwyd gennym ni yn 
cytuno fod cefnogaeth yn gweithio orau pan 
fod yna elfen ddiagnostig gref (er enghraifft: 
Sefydliad Banc Lloyds, Better Bids Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Pilotlight). 
Yn aml, mae diffyg cyswllt rhwng yr hyn 
mae sefydliad ei eisiau (yn aml i ddatrys 
problemau uniongyrchol yn y tymor byr) 
a’r hyn sydd wirioneddol ei angen arnynt 
(ymyriadau a fydd yn eu helpu yn y tymor 
hir). Nododd un darparwr sut mae nifer 
o elusennau yn gofyn am gefnogaeth 
gyda strategaeth codi arian pan nad oes 
ganddynt gynllun busnes hyd yn oed ar 
waith. Mae hyn yn arddangos pam y gall 
elfen ddiagnostig fod mor bwysig. Mae’r 
consensws am werth diagnosis ymysg ein 
hymatebwyr yn gyson gyda chanfyddiadau 
gan The Third Sector Research centre,21 
Sefydliad Banc Lloyds ac eraill. 
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Gwelwyd cefnogaeth bwrpasol, un i un 
a wyneb yn wyneb yn enwedig i fod yn 
fwy effeithiol na chefnogaeth generig 
neu ddigwyddiadau hyfforddi mawr, 
er enghraifft, gan ei fod yn caniatáu 
ymyriadau sydd wedi’u teilwra fwy. Mae’r 
gefnogaeth orau wedi’i chyfateb i gyd-
destun ac anghenion penodol sefydliad. 
Mae’r canfyddiad hwn hefyd yn gyson 
gyda’r lenyddiaeth ehangach sydd ar gael. 
Er enghraifft, mae ymchwil 2012 yr IVAR, 
a oedd yn ystyried sut y dylid cefnogi’r 
sawl sy’n derbyn grant trwy ôl-effeithiau’r 
dirwasgiad, yn pwysleisio gwerth 
cefnogaeth wyneb yn wyneb, pwrpasol, 
yn ddelfrydol yn y tymor hir, er eu bod yn 
cydnabod nad oes capasiti gan elusennau o 
angenraid i ymgysylltu gyda hyn.22 

Canfu ein hymchwil fod safbwyntiau 
cyferbyniol ynghylch rhwydweithio, gydag 
un darparwr yn dweud mai dyma elfen 
fwyaf defnyddiol eu cefnogaeth: 

“Dyma pryd mae elusennau yn 
ymddangos fel eu bod yn eu cael 
eu ennyd o fod yn oleuedig ac mae 
clywed straeon elusennau eraill yn 
ymddangos i fod yn ddefnyddiol 
iawn. Tra eu bod yn gwerthfawrogi 
clywed oddi wrth arbenigwyr 
corfforol, yr hyn y maent 
wirioneddol ei eisiau yw clywed 
oddi wrth rywun sy’n edrych ac yn 
swnio fel nhw.” 

(Darparwr Cefnogaeth)

Fodd bynnag, nododd y darparwyr eraill nad 
yw elusennau bob tro yn gwerthfawrogi’r 
math hwn o ddigwyddiad ac maent 
yn tueddu o beidio â blaenoriaethu 
presenoldeb; mae tueddiad i rwydweithio 
gael ei weld fel rhywbeth dewisol. 

Mae nifer o arbenigwyr y sector a 
darparwyr cefnogaeth a siaradodd gyda ni 
yn awgrymu fod helpu sefydliadau i feddwl 
am y ffordd maent yn cael eu harwain a 
chaniatáu iddynt gael sgyrsiau anodd am 
arweinyddiaeth yn hynod o fuddiol. Mae 
hyn hefyd yn eu gorfodi i feddwl yn fwy hir 
dymor ac yn strategol. 

Mae cefnogaeth i drafod materion tymor 
hirach yn ymddangos fel nad yw’n cael 
ei ddefnyddio llawer. Mewn cyferbyniad 
â hyn, roedd darparwyr yn teimlo fod 
gormod o ddefnydd yn cael ei wneud o 
gefnogaeth ynghylch cydymffurfiaeth (er 
enghraifft, seminarau gwe a digwyddiadau 
ynghylch y Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR), gan mai materion yw’r 
rhain sy’n effeithio arnynt yn y tymor byr. 

Tra bo’r model Grant Plus o gefnogaeth yn 
cael ei weld gan rai darparwyr a sefydliadau 
buddiolwyr fel y dull mwyaf holistig, mae 
ganddo ei beryglon. Awgrymodd mwy 
nag un darparwr fod y dull hwn yn aml yn 
canolbwyntio ar y tymor byr ar draul trafod 
materion tymor hirach. 

Roedd meithrin gallu yn faes arall a 
amlygwyd fel un sy’n arbennig o effeithiol 
gan ei fod yn gadael mwy o etifeddiaeth i 
sefydliadau buddiolwyr. Mae hyn yn golygu 
gwneud mwy o ddal llaw a hyfforddi na 
dweud wrthynt yr hyn i’w wneud yn unig 
(neu ei wneud drostynt). 

Er mwyn i unrhyw gefnogaeth fod yn 
effeithiol, cytunodd pawb a gyfwelwyd fod 
rhaid i bawb gydymffurfio’n wirioneddol ar 
draws y sefydliad, gydag uwch swyddogion 
ac Ymddiriedolwyr oll yn barod i ymgysylltu 
gyda’r broses tra cynigir y gefnogaeth. Mae’r 
parodrwydd i ymrwymo’r amser, capasiti, 
ac adnoddau i weithredu’r newidiadau sy’n 
ofynnol yn hanfodol neu ni fydd yn gweithio 
i bob diben fel arall. Nododd rhai darparwyr 
fod rhai sefydliadau buddiolwyr sy’n 
ymddangos i fod yn gyfranogwyr rheolaidd 
ar gyfer cefnogaeth benodol am ddim neu 
wedi’i sybsideiddio. Mae hyn yn nodi’n 
glir nad ydynt eto wedi llwyddo i sicrhau 
cymeradwyaeth lawn o fewn y sefydliad, 
na’r gallu i weithredu unrhyw argymhellion 
neu gefnogaeth a dderbynnir. 
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Gall y ffordd y ceir mynediad at y 
gefnogaeth honno hefyd gael dylanwad ar 
ei effeithiolrwydd. Er enghraifft, cynyddwyd 
y gwerth a ganfuwyd am y dull ymyrraeth 
gan ddarparwyr cefnogaeth gyda phroses 
ymgeisio gystadleuol ac arweiniodd 
hyn at fwy o gefnogaeth gan sefydliad 
tuag at y dull hwnnw. Nodwyd profiad 
arall o gefnogaeth tebyg nad oedd am 
ddim gan ddarparwr arall. Er enghraifft, 
cafwyd lefelau peidio mynychu is ar gyfer 
digwyddiadau hyfforddi y talwyd amdanynt 
na’r rheini oedd am ddim. 

Roedd rhai elusennau yn teimlo fod 
y marc ansawdd PQASSO (Elusen y 
gellir ymddiried ynddi) yn arbennig o 
ddefnyddiol ac yn gweithio’n dda. Fodd 
bynnag, roedd hi’n anodd cyfiawnhau 
buddsoddi yn y broses yn aml. Dywedodd 
un a gyfwelwyd y byddai’n haws derbyn 
cefnogaeth gyffredinol o fewn sefydliad 
petai ariannwyr yn gwneud y math hwn o 
farc ansawdd yn orfodol. 

Canfyddiadau o ymchwil cynradd:Beth 
sydd ddim yn gweithio?

Roedd rhai darparwyr yn teimlo fod 
tueddiad i’r sector ddefnyddio gormod o 
jargon ynghylch y gefnogaeth a gynigir 
ac nid yw nifer o elusennau i bob diben 
yn deall yr hyn a olygir gan, er enghraifft, 
rheolaeth ariannol neu gynllunio busnes. 
Mae hyn wedi’i nodi’n benodol gyda 
chyfeiriad at raglenni cefnogaeth neu 
gyrsiau hyfforddi sydd wedi’u disgrifio’n 
annigonol lle mae cyfranogwyr yn disgwyl 
rhywbeth arall i’r hyn a gynigir.

Roedd llawer o adborth am yr hyn nad yw’n 
gweithio yn cylchdroi o amgylch cyrsiau 
hyfforddi. O ormod o ddigwyddiadau 
hyfforddi sy’n rhy debyg i bob diben, i 
sylwadau am sesiynau hyfforddiant “sialc a 
siarad” traddodiadol nad ydynt yn effeithiol 
i bob diben gan nad ydynt wedi’u teilwra’n 
ddigonol i’r gynulleidfa. Yn aml, roedd 
cyrsiau hyfforddi yn dioddef o bresenoldeb 
gwael, a oedd, ym marn y darparwyr, 
oherwydd diffyg marchnata. Yn wir, 
disgrifiwyd y pwynt diwethaf am farchnata 
ymhellach gan rai darparwyr fel bod yn 
fater go iawn: mae rhaglenni cefnogaeth yn 

cael eu dylunio heb gyllideb farchnata na 
strategaeth hyrwyddo. Mae hyn wedi arwain 
at raglenni gydag ychydig iawn, neu ddim 
o gwbl mewn rhai achosion, yn gwneud 
defnydd ohonynt. Roedd un darparwr 
yn benodol yn teimlo mai dyma oedd yr 
achos gyda’r nifer yn derbyn benthycidau 
cymdeithasol. Roedd diffyg dealltwriaeth 
go iawn gan elusennau am sut y gallant 
gael budd o fenthyciadau cymdeithasol a 
benthyciadau cyllid yn gyffredinol.

Yn aml lle mae darparwyr wedi ceisio bod 
yn ddyfeisgar o ran eu dull, maent wedi 
canfod nad oedd y sefydliadau buddiolwr 
yn barod i bob diben. Nododd un darparwr 
sut yr oeddynt wedi ceisio symud ymlaen 
tuag at ddull mwy rhagweithiol, oedd yn 
“seiliedig ar drafodaeth” ond wedi dod ar 
draws amharodrwydd i ymgysylltu: 

“Os ydych eisiau cyflwyno math 
mwy rhagweithiol o gefnogaeth, 
rydych angen bod yn amyneddgar 
a mynd ati’n weithgar i gefnogi 
aelodau yn y ffordd honno. Nid 
yw’n gweithio o angenraid heb 
gefnogeth.” 
Yn olaf, lle nad yw rhaglenni cefnogaeth 
wedi gweithio, nodwyd y gallai hyn fod 
o ganlyniad i arfer comisiynu ac ariannu 
gwael. Yn rhy aml, mae cyfleoedd yn cael 
eu cyhoeddi ar fyr rybudd, ac ychydig 
iawn o amser a roddir i ddarparwyr posibl 
i ymateb. “Nid oes syndod fod prosiectau 
a gwasanaethau aneffeithiol yn cael eu 
hariannu dan yr amgylchiadau hynny.” 
Mae’r agwedd ‘tymor byr’ hwn yn cael 
effaith andwyol ar y sector.
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Canfyddiadau o’r ymchwil cynradd: A oes 
unrhyw fylchau?

Fe wnaethom ofyn i’n holl ymatebwyr a 
oeddynt yn meddwl bod unrhyw fylchau 
yn y ddarpariaeth cefnogaeth oedd ar gael 
ynghylch cydnerthedd trefniadaethol ac 
ariannol, neu a oedd cefnogaeth yr oedd y 
sector ei angen fwy. Roedd rhai ymatebion 
cyffredin i hyn ond yn aml, yr hyn y soniwyd 
amdano oedd nid bwlch mewn gwirionedd 
– nid oeddynt yn ymwybodol i bob diben o 
unrhyw raglen na sefydliad penodol oedd 
yn darparu’r math hwn o gefnogaeth.

Un thema gyffredin oedd ynghylch 
y diffyg cefnogaeth oedd ar gael o 
ran datblygu bwrdd, gan gynnwys 
recriwtio ymddiriedolwyr ac uwchsgilio 
ymddiriedolwyr. Lle’r oedd yr hyfforddiant 
wedi’i anelu tuag at ymddiriedolwyr, roedd 
yn aml ar adegau amhriodol, ac yn anaddas 
i ymddiriedolwyr oedd yn gweithio. Yn 
gysylltiedig â hyn hefyd oedd y consensws 
fod diffyg hwyluswyr annibynnol da ar 
gyfer dyddiau ymaith i aelodau’r bwrdd.

Mae nifer o ddarparwyr oedd yn defnyddio 
gwirfoddolwyr i gyflwyno eu gwasanaeth 
(er enghraifft, Ymddiriedolaeth Cranfield 
a Pilotlight) yn siarad am brinder 
gwirfoddolwyr a sut y gallent wneud llawer 
iawn mwy i ddiwallu’r galw petai mwy o 
adnoddau ar gael iddynt.

Roedd sylwadau mwy cyffredinol am yr 
hyn y dylid cael mwy ohono yn cynnwys 
cefnogaeth ynghylch ysgrifennu ceisiadau 
grant, gyda marchnata digidol a chodi arian 
digidol, cynllunio busnes ac arddangos 
effaith gyda data.

Un bwlch yr oedd bron pawb a gyfwelwyd 
wedi sôn amdano oedd y diffyg cefnogaeth 
arbenigol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn olaf, dywedodd nifer o ddarparwyr 
a sefydliadau buddiolwyr y byddent yn 
cael budd o gyfeirlyfr cynhwysfawr o’r 
holl gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o 
bryd – bwlch sydd wedi’i drafod trwy’r 
ymchwil hwn. 

Canfyddiadau o werthusiadau a 
gyhoeddwyd ar raglenni yng Nghymru 
Fel y nodwyd, mae’r dystiolaeth a 
gyhoeddwyd ar effaith ychydig yn 
gyfyngedig, er gwaetha’r cyhoedd 
o ymyriadau sydd ar fynd. Mae’r 
canfyddiadau o’n adroddiadau gwerthuso 
ar bedair rhaglen wedi’u crynhoi isod.

Adroddiad Gwerthuso Catalydd Cymru
Mae Catalydd Cymru, sef rhaglen 
hyfforddi sydd wedi’i dylunio i wella 
sgiliau a chapasiti codi arian o fewn y 
sector dreftadaeth, wedi hyfforddi 1,551 o 
unigolion o 946 o sefydliadau treftadaeth 
ac amgylcheddol. (Nid yw’r niferoedd yn 
dynodi unigolion a sefydliadau ‘unigryw’, 
h.y. gan gynnwys ailadrodd ymgysylltu.) 

CBSA
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Canfu’r gwerthusiadau23 “y gellir cyflwyno 
hyfforddiant effeithiol i sefydliadau 
treftadaeth i gefnogi eu haddasu i’r 
amgylchedd codi arian heriol yng Nghymru” 
ond mae’r prosiect yn wynebu “her 
anghyfartalog o fawr - hynny o newid 
diwylliant a mynd i’r afael â’r heriau codi 
arian sy’n wynebu’r sector dreftadaeth gyfan 
yng Nghymru. Dim ond mewn amser y gellir 
cyfrifo llawer o lwyddiant y Catalydd.”

Canfyddiadau allweddol eraill o’r Catalydd:
Roedd diffyg gwybodaeth neu gapasiti gan y 
sefydliadau oedd yn cymryd rhan i ddynodi 
eu hanghenion hyfforddi a datblygu eu 
hunain, ac roedd diffyg gallu i ymgysylltu 
mewn gweithgareddau codi arian. 

Ymddengys fod hyfforddiant a chefnogaeth 
bwrpasol a gyflwynir i sefydliadau yn 
uniongyrchol yn fwy effeithiol ac yn fwy 
poblogaidd na sesiynau a gweithdai 
hyfforddiant “sialc a siarad” sydd ar gael 
yn gyffredinol. 

Cafodd dysgu cyfoedion i gyfoedion ei 
gynnwys wrth ddylunio prosiect trwy 
gydlynu Setiau Dysgu Gweithredol, ond dim 
ond un set Dysgu Gweithredol a grëwyd 
yn llwyddiannus ac roedd diddordeb 
mewn dysgu cyfoedion i gyfoedion yn isel. 
Tybiwyd fod gwybodaeth gwaelodlin ac 
ymwybyddiaeth o godi arian yn rhy isel 
hefyd i ddysgu mewn grŵp neu gefnogaeth 
y naill i’r llall fod yn effeithiol. 

Cafodd digwyddiadau yng ngogledd 
Cymru eu canslo’n aml neu eu haildrefnu 
oherwydd diffyg niferoedd. Roedd symud 
tuag at seminarau gwe yn ddiweddarach yn 
y prosiect wedi helpu i fynd i’r afael â hyn. 

Mae sefydliadau sy’n gweithio gyda 
Chatalydd Cymru wedi sicrhau £1.456 
miliwn a ddywedwyd na fyddai wedi cael ei 
sicrhau heb y rhaglen. Roedd yr elusennau a 
gafodd fudd o gynnydd incwm yn gyfuniad 
o dderbynwyr Hyfforddiant Gweithredol a 
mynychwyr cyrsiau hyfforddi.

Adroddiad Canolfan Cydweithredol 
Cymru: Gwerthusiad o Fusnes 
Cymdeithasol Cymru Cymru 

Canfu’r gwerthusiad24 a gynhaliwyd gan 
Hardisty Jones Associates fod “arwyddion 
clir o ddeilliannau effaith yn cael eu 
cyflawni yn unol â’r dystiolaeth gan [arolwg 
o fusnesau sy’n cymryd rhan].  Mae hyn 
yn cynnwys creu swyddi, cynyddu elw, 
gwella sefydlogrwydd ariannol busnesau 
cymdeithasol a chynyddu cyfleoedd i 
wirfoddolwyr.” Mae adroddiadau positif 
hefyd am sefydlogrwydd rheoli, cynnydd 
mewn dyheadau am dyfiant a bod yn 
agored i newid ar draws y cohort o 
fusnesau a gefnogir. 

Canfu arolwg o’r busnesau sy’n cymryd 
rhan fod 30% wedi dweud iddynt gael 
lefel uchel o gynaliadwyedd ariannol cyn 
cael cefnogaeth gan Fusnes Cymdeithasol 
Cymru, a chynyddodd hyn i 70% o 
fusnesau yn adrodd am lefelau uchel o 
gynaliadwyedd ariannol wedi derbyn 
cefnogaeth oddi wrth Fusnes Cymdeithasol 
Cymru. 

Trwy’r gwerthusiad, canfuwyd cydlynu 
da a pherthnasoedd gwaith cryf rhwng 
Busnes Cymdeithasol Cymru (Canolfan 
Cydweithredol Cymru) a Chronfa Twf 
Busnesau Cymru (Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru).

Rhaglen Pilotlight: Canlyniadau Effaith 
2018 

Mae Pilotlight yn adrodd yn flynyddol yn 
erbyn y deilliannau yn ei Theori ar Newid. 
Mae Adroddiad Effaith 2018 yn nodi: 

• ar ddiwedd y rhaglen, mae 98% o 
bartneriaid elusennol yn dweud fod 
hyder yn eu rôl wedi cynyddu, ac 
roedd 93% yn dweud fod eu sgiliau 
arweinyddiaeth wedi cynyddu. 

• un flwyddyn ymlaen o dderbyn 
cefnogaeth Pilotlight, roedd 89% o 
elusennau yn teimlo fod y rhaglen wedi 
cynyddu effeithiolrwydd eu huwch dîm 
rheoli a’r bwrdd. 
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• dwy flynedd ymlaen, roedd elusennau 
wedi gweld cynnydd ar gyfartaledd o 
36% yn eu hincwm. 

• roedd 94% o arweinyddion elusennau 
yn teimlo fod eu profiad ar y rhaglen 
wedi cynyddu effeithiolrwydd y 
gwasanaethau a gyflwynir ganddynt.

Adroddiad Ymddiriedolaeth Cranfield: 
Investing in the sector, investing in 
ourselves: External support for the 
voluntary sector.25

Yng ngwanwyn 2018, cynhaliwyd arolwg 
o elusennau sy’n derbyn cefnogaeth Grant 
Plus gan Ymddiriedolaeth Cranfield gan 
drefnu trafodaeth o amgylch bwrdd. Roedd 
yr adroddiad yn cynnwys adborth oddi 
wrth 152 o elusennau ar draws y DU a’r 
canfyddiadau pennawd ynghylch “yr hyn 
sy’n gweithio” oedd:

• roedd ffactorau llwyddiant ar gyfer 
cefnogaeth allanol yn cynnwys y pedwar 
‘E’ yn Saesneg: Allanol (External), 
Arbenigedd (Expertise), Empathi 
(Empathy) a Brwdfrydedd (Enthusiasm). 

• pan ofynnwyd am y pethau mwyaf 
positif am gefnogaeth allanol, yr ateb 
mwyaf poblogaidd oedd ‘Mynediad at 
arbenigedd’ (29%) gyda ‘Phâr o lygaid 
ffres/safbwynt allanol’ (17%) yn dilyn 
hyn. 

• roedd cwestiynau am dalu am 
gefnogaeth yn erbyn cefnogaeth pro 
bono, cyngor yn erbyn cefnogaeth 
ymarferol yn arwain at safbwyntiau 
gwahanol. 

• y prif ffactor mewn perthynas waith 
lwyddiannus gyda darparwr cefnogaeth 
allanol oedd cyfateb yr elusen sy’n 
gleient gyda’r cynghorwr - yn bersonol 
ac o ran arbenigedd.  

• mewn ymateb i gwestiwn arolwg 
ar-lein, “Beth fyddai’n eich rhwystro 
chi rhag derbyn cefnogaeth allanol,” 
dywedodd 75% o elusennau mai cost 
oedd y prif rwystr, wedi’i ddilyn gan 
27% a nododd amser. Mewn trafodaeth 
ddilynol o amgylch bwrdd, daeth diffyg 
eglurdeb am yr hyn mae elusen angen 
help gydag ef i’r amlwg fel rhwystr 
gwirioneddol, ynghyd ag amser a’r gallu 
i ymgysylltu.

O’r tair rhaglen sy’n adrodd yn erbyn 
deilliannau penodol (Busnes Cymdeithasol 
Cymru, Pilotlight a Chatalydd Cymru), 
dylid ystyried y cyfan i fod yn effeithiol. 
Mae Pilotlight a Busnes Cymdeithasol 
Cymru wedi dangos fod eu hymyriadau 
wedi arwain at sefydliadau’r Trydydd 
Sector yn creu mwy o incwm ac yn dod 
yn fwy cydnerth gan ymddangos i fod yn 
hynod effeithiol. Gellid ystyried detholedd 
Pilotlight wrth ddewis ei bartneriaid 
elusennol yn un ffactor yn ei lwyddiant, 
ymysg nifer o ffactorau (roedd rheolaeth 
gref dros gyfrifon a monitro a gwerthuso 
parhaus yn gryfderau clir hefyd). Mae 
Busnes Cymdeithasol Cymru yn ddetholus 
yn yr un modd gan mai dim ond busnesau 
cymdeithasol sy’n edrych i ddysgu a 
datblygu a all gymryd rhan. Mae sefydlogi 
sefydliad sy’n methu y tu allan i gylch 
gorchwyl y rhaglen. 

Mae Catalydd Cymru yn defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau gyda llwyddiant 
amrywiol ac wedi dangos rhai o’r peryglon 
ynghylch dulliau hyfforddi traddodiadol - 
ond hefyd ynghylch dulliau mwy dyfeisgar 
(er enghraifft, Setiau Dysgu Gweithredol). 
Mae Catalydd hefyd yn amlygu buddion 
hyfforddiant pwrpasol neu wedi’i deilwra, 
hyfforddiant un i un a chefnogaeth 
ymarferol. O’r elusennau hynny sydd wedi 
sicrhau cronfeydd ychwanegol trwy’r 
rhaglen, mae rhai wedi priodoli hyn i gwrs 
hyfforddi ar bwnc penodol, ac eraill i’r 
gefnogaeth un i un a dderbyniwyd.
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6. Casgliadau ac 
argymhellion
6.1 Casgliadau
Croesawyd yr ymarferiad gan 
bawb a gyfwelwyd yn ystod 
yr ymchwil hwn gan gefnogi’r 
amcanion yn llwyr o gael 
dealltwriaeth well ar gwmpas 
ac ystod y gefnogaeth sydd ar 
gael i’r sector. Mae dyhead cryf 
yn amlwg ymysg y darparwyr 
cefnogaeth ac ariannwyr i 
weithio’n agosach gyda’i gilydd er 
mwyn cyflwyno’r gefnogaeth i’r 
sector yn well. Mae sefydliadau 
yn ymddangos fel eu bod eisiau 
rhannu tystiolaeth o arfer da ac 
effaith positif, er mwyn trafod 
anghenion sy’n dod i’r amlwg 
ac anghenion sy’n newid, ac i 
gynllunio o ran sut i drafod yr 
heriau hyn yn y dyfodol.

Mae’r amodau gweithredu ar gyfer y 
Trydydd Sector yng Nghymru yn fwy heriol 
nawr nag y buon nhw erioed o’r blaen. Mae’r 
sefydliadau y siaradon ni â hwy wedi bod yn 
eithriadol o werthfawrogol o’r gefnogaeth 
a dderbyniwyd ganddynt ac yn cydnabod 
pwysigrwydd yr ymyriadau hynny’n llwyr 
wrth eu helpu i gyflwyno eu gwaith mewn 
ffordd fwy effeithiol a chynaliadwy. 

Mae nifer sylweddol o ddulliau cefnogi 
ar gael i’r sector ac mae’n cynnwys ystod 
syfrdanol o eang o ddisgyblaethau. Tra 
bo rhai anghysonderau rhanbarthol llai o 
ran y gefnogaeth hon sydd ar gael, mae 
gwahaniaethau amlwg yn y gefnogaeth sydd 
ar gael rhwng cymunedau trefol a gwledig, 
nodwedd sy’n wir am nifer o wasanaethau 
eraill a gyflwynir yng Nghymru. Fel arall, 

mae mwyafrif helaeth y gefnogaeth ar gael 
led led Cymru i sefydliadau o bob math. 
Gyda rhai eithriadau, mae’r rhaglenni 
cefnogi hyn yn rhad ac am ddim ar adeg eu 
cyflwyno gan fwyaf.  

Mae sefydliadau seilwaith y sector sy’n 
cyflwyno cyfran fawr o’r gefnogaeth hon 
o dan bwysau ariannol aruthrol. Mae’n 
amlwg fod y pwysau hwn wedi arwain at 
newidiadau wrth ddarparu cefnogaeth i’r 
sector yn ystod blynyddoedd diweddar, ond 
hefyd nid oes cysondeb go iawn o ran sut 
mae’r newidiadau hyn yn bwydo trwy’r lefel 
o gefnogaeth y maent yn gallu ei ddarparu. 

Fodd bynnag, mae’r sefydliadau “Grant 
Plus”, cyrff y Trydydd Sector a rhaglenni 
a ariennir gan y llywodraeth yn cynnig 
adnodd ychwanegol pwysig iawn a chyfran 
arwyddocaol o’r gefnogaeth arbenigol neu 
gyda’r mwyaf o ffocws. 

Mae mwyafrif yr asesiadau ar ymyriadau 
unigol yn ymddangos i awgrymu eu 
bod yn effeithiol. Roedd darparwyr y 
gweithgareddau cefnogi yn hyderus fod 
eu gwaith yn ymateb i’r galw ac wedi bod 
yn effeithiol. Mae rhagor o dystiolaeth yn 
dod ar gael fel y mae rhai darparwyr yn 
dechrau cyhoeddi’r canfyddiadau pennawd 
i werthusiadau ar raglenni, os nad yr 
adroddiadau llawn, a bydd hyn yn gwella 
ein gwybodaeth am effeithiolrwydd y 
gwahanol ddulliau. 

Nid ydym yn gallu dweud beth yw’r 
effaith casgliadol y mae’r ystod eang hwn 
o gefnogaeth yn ei gael ar y sector led 
led Cymru. Ychydig iawn o ymchwil sydd 
ar gael i greu gwaelodlin ar berfformiad 
neu gydnerthedd y sector. Yn storïol, 
mae yna synnwyr fod ymddygiadau yn 
dechrau newid o fewn elusennau ac mae 
cydnabyddiaeth sy’n gwella o’r ffactorau 
sy’n creu sefydliadau cydnerth.  

Gall Brexit greu ansicrwydd ynghylch 
rhai rhaglenni a ariennir gan yr Undeb 
Ewropeaidd, ond mae bron y cyfan 
o’r darparwyr y siaradon ni â hwy 
yn ymroddedig i barhau i gynnig eu 
cefnogaeth. I raglenni a ariennir yn allanol, 
mae’n ymddangos fod cynlluniau clir ar 
waith i sicrhau nawdd i barhau. 



Mae’n syndod cyn lleied o ddyblygu sydd 
o ran darparu cefnogaeth, o ystyried nifer 
y sefydliadau sy’n gweithio o fewn y maes 
hwn, gydag adnoddau ar-lein yn eithriad. 
Hyd yn oed lle bo ychydig o orgyffwrdd, 
mae’r angen a’r galw i rai graddau am 
gefnogaeth yn ymddangos fel ei fod yn 
mynd y tu hwnt i’r cyflenwad o hyd. 
Ymddengys mai lwc ac nid bwriad sydd i 
gyfrif am y diffyg dyblygu hwn fodd bynnag. 

6.2 Argymhellion
1. Mae’r adroddiad hwn yn dynodi cyfle 

clir i un sefydliad arwain wrth gydlynu 
cydweithrediad agosach a mwy 
strategol rhwng darparwyr cefnogaeth. 
Gallai’r gwaith hwn leihau’r dryswch 
i elusennau, gan gynyddu effaith yr 
ymyriadau ar y sector, archwilio ffyrdd 
gwahanol o weithio, a sicrhau fod y 
dull mor gydlynol ag sy’n bosibl.

2. Mae cyfle i ariannwyr gynnig neges 
eglurach a fwy cyson i annog 
sefydliadau’r Trydydd Sector 
i fuddsoddi yn eu datblygiad 
trefniadaethol. Mae gan ariannwyr 
ddiddordeb mewn sefydliadau’r 
Trydydd Sector yn dod yn dderbynwyr 
grantiau mwy credadwy, sy’n barod i 
fuddsoddi, a dylid annog elusennau 
felly ym mha bynnag ffordd sy’n bosibl 
i drafod y materion gwaelodol hyn. 

3. Mae yna densiwn yn aml rhwng nodau 
sydd wedi’i dynodi gan ariannwyr 
ac ymddygiadau, pan fyddant yn 
blaenoriaethu ariannu costau prosiect 
uniongyrchol dros gostau craidd. Gall 
darparu ar gyfer rhai elfennau o gostau 
craidd gynnig ffyrdd mwy effeithiol o 
hyrwyddo cydnerthedd trefniadaethol 
ac ariannol. Yn y pen draw, rhaid 
i’r ariannwyr hynny nad ydynt yn 
ariannu costau craidd nac yn caniatáu 
adfer costau gwirioneddol dderbyn 
cyfrifoldeb dros eu rôl wrth fytholi’r 
“cylch newynu dielw.”26 

4. Dylai ariannwyr sy’n anelu at helpu 
elusennau i weithredu neu ymgysylltu 
gyda meithrin cydnerthedd ystyried 

cynnig adnodd i helpu ôl-lenwi’r swyddi 
perthnasol, gan felly ryddhau staff i 
fynd i’r afael â thasgau sy’n ymwneud 
â chydnerthedd trefniadaethol. Mae un 
o’r astudiaethau achos yn yr adroddiad 
hwn yn amlygu sut yr oedd ôl-
gefnogaeth ychwanegol wedi rhyddhau 
prif weithredwr yr elusen i ymgysylltu 
gyda rhaglen arweinyddiaeth (Fferm 
Ymddiriedolaeth Amelia). 

5. Mae ein hymchwil yn awgrymu fod 
angen i raglenni cefnogaeth i’r DU 
gyfan gael eu haddasu i gyd-destun 
Cymru, neu gael rhyngwyneb Cymreig. 
Trwy sicrhau fod darparwyr cefnogaeth 
yn cael mynediad at wybodaeth 
leol neu ranbarthol fanwl, bydd y 
gefnogaeth a dderbynnir gan fudiadau 
a’r gweithredu arno yn debygol o 
gael ei wella. Oherwydd hynny, mae 
cwmpas i’r ariannwyr a’r darparwyr 
cefnogaeth hynny, gyda phresenoldeb 
yng Nghymru, i archwilio ymhellach sut 
y gellir cydlynu rhaglenni sy’n tarddu 
o Lundain a mannau eraill yn fwy 
effeithiol yng Nghymru. Mae Cronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 
Llywodraeth Cymru, Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru, CVC Cymru a 
Chefnogaeth i Drydydd Sector Cymru 
yn enghreifftiau o sefydliadau a allai 
chwarae rôl yn hyn. 

6. Dylai’r Cyfeirlyfr fod ar gael i’r cyhoedd 
a dylid ei gynnal ar-lein i gynyddu ei 
effaith ar y Trydydd Sector. Fel unrhyw 
Gyfeirlyfr, fe fydd angen diweddaru a 
chynnal yr adnodd, fel y gall barhau’n 
gyfredol. Gellid cael potensial am 
ffynhonnell agored o’r math “wiki” lle 
mae darparwyr cefnogaeth yn gallu 
diweddaru cofnodion eu hunain. Os nad 
yw’r cyhoeddi ffynhonnell agored hwn 
yn bosibl, dylid ystyried y cwestiwn o 
ran a yw Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol yn y sefyllfa orau i gynnal 
a diweddaru’r cyfeirlyfr ei hunan. 
Gallai’r Cyfeirlyfr ei hunan fod yn 
gyfle i weithio mewn partneriaeth a 
chydlynu gwell ymysg cyrff seilwaith ac 
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ariannwyr y Trydydd Sector. 

7. Gall datblygu cyfeirlyfr agored 
o gwmnïau llawrydd, cwmnïau 
proffesiynol, ac ymgynghoriaethau 
masnachol fod yn werthfawr. Dylid 
rhoi ychydig o ystyriaeth i sut y 
gellid rheoli ansawdd y rhain. Gallai 
achrediad proffesiynol neu eirdaon fod 
yn ofynnol ar gyfer cwmnïau llawrydd 
ac ymgynghorwyr, er enghraifft. Gallai 
hyn fod ar ffurf llwyfan adolygu (Sgorio 
fy ymgynghorydd”). 

8. Erbyn hyn, mae’n hen hanes fod 
gwerthuso effaith y math hwn o 
waith yn anodd ac yn gymhleth. Fodd 
bynnag, dylai ariannwyr a darparwyr 
cefnogaeth sicrhau eu bod yn dysgu ac 
yn adeiladu ar yr hyn a ymdrechwyd 
hyd yn hyn. Dylent sicrhau fod eu theori 
newid eu hunain ar gyfer yr ymyriadau 
hyn wedi’u datblygu digon, a’u bod yn 
casglu’r dystiolaeth gywir i werthuso 
deilliannau cefnogaeth sy’n meithrin 
cydnerthedd. Pan fydd y gwerthusiadau 
wedi’u cwblhau, dylid eu rhannu gyda 
darparwyr cefnogaeth ac ariannwyr 
eraill os yw hynny’n bosibl o gwbl.  

9. Dylid fframio trafodaethau ynghylch 
cydnerthedd mewn ffordd bositif, 
i bwysleisio gwerth atgyfnerthu’r 
ffordd mae elusennau’n gweithio 
ac adeiladu ar gyfer y dyfodol, yn 
hytrach na fframio’r drafodaeth mewn 
ffordd sy’n awgrymu diffygion neu 
fethiannau. Efallai eu bod yn amau 
hyd yn oed fod meithrin cydnerthedd 
yn ffordd o ategu’r agenda llymder. 
Ni chaiff cydnerthedd ei weld fel gair 
positif o hyd, a gall fod yn ddefnyddiol 
i gydnabod y gall ei arwyddocâd fod yn 
wahanol i gynulleidfaoedd gwahanol. 

10. Mae angen ymchwil mwy cadarn i asesu 
effaith ac effeithiolrwydd y rhaglenni a’r 
ymyriadau sydd ar fynd yng Nghymru. 
Gwneir ychydig o gynnydd, ond nid 
yw gwerthusiadau llawn wedi cael eu 
cyhoeddi ar gyfer mwyafrif y gwaith. 
Dylid ail-edrych ar y darn ymchwil hwn 
yn y dyfodol o ystyried y dystiolaeth 

newydd sy’n dod i’r amlwg. 

11. Nid yw astudiaeth cymharol sy’n 
cyferbynnu Cymru gyda rhannau eraill 
o’r DU wedi cael ei chwblhau hyd yn 
hyn, cyn belled â’n bod yn ymwybodol, 
ond byddai hyn yn ychwanegu golwg 
arall arwyddocaol ar gyfer ariannwyr, 
darparwyr cefnogaeth a gwneuthurwyr 
polisi yng Nghymru. Tybir yn gyffredinol 
fod y Trydydd Sector yng Nghymru 
ymhell ar ôl llawer o’r DU o ran 
cydnerthedd trefniadaethol ac ariannol, 
a fyddai’n ganlyniad rhesymegol i’r 
ddibynniaeth hen sefydledig ar arian 
oddi y sector cyhoeddus sydd wedi’i 
gorestyn,27 ond mae’r ymchwil i asesu 
hyn yn parhau i fod angen ei wneud.

12. Roedd cwmpas yr astudiaeth hon yn 
gymharol gyfyngedig, yn enwedig o ran 
nifer yr elusennau a sefydliadau eraill y 
Trydydd Sector a gyfwelwyd. Nid oedd 
digon o ddata i ddod i gasgliadau am 
sut y mae sefydliadau’r Trydydd Sector 
o feintiau gwahanol yn amrywio o ran 
eu hanghenion cefnogi cydnerthedd a’r 
heriau gwahanol wrth eu cefnogi. Roedd 
y darparwyr y siaradon ni â hwy wedi 
dweud wrthym yn gyffredinol nad yw 
maint yn ffactor pwysig a rhaid ystyried 
pob sefydliad ar sail achos wrth achos. 
Fodd bynnag, roedd ychydig o ddata 
yn awgrymu y gall fod gwahaniaethau, 
ac mae lle am wneud ymchwil pellach 
gan ddewis sampl cynrychiadol o 
sefydliadau gwirfoddol, micro, bychain, 
canolig a mawr yn gyflawn. 

13. Mae digon o le hefyd ar gyfer ymchwil 
pellach i fapio cynnig penodol y 
cynghorau gwirfoddol sirol. Er bod 
cynnig craidd gan Rwydwaith Cefnogi 
Trydydd Sector Cymru, mae’r CGSau 
unigol yn amrywio ym maint a 
chapastiti eu timoedd staff, ac mae 
hyn yn cael dylanwad ar yr amrywiaeth 
rhanbarthol sydd i’w gael yng 
Nghymru.



36 << Cynnwys

Atodiad 1: Cyfeirlyfr
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http://www.avow.org/
http://www.cvsc.org.uk/
http://www.dvsc.co.uk/
http://www.flvc.org.uk/
http://www.mantellgwynedd.com/
http://www.medrwnmon.org/
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http://www.cavs.org.uk/
http://www.cavo.org.uk/
http://www.pavs.org.uk/
http://www.pavo.org.uk/
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De Cymru
Dull Cefnogi Maes a Gefnogir
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Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Pen-y-bont 
ar Ogwr • • • • • • • • • • • • •

bavo.org.uk

Cyngor Trydydd Sector 
Caerdydd • • • • • • • • • • • •

c3sc.org.uk

CriSeren Foundation
• • • • • • •

criserenfoundation.co
Ella Forums

• •
ella-foundation.org

Gwasanaethau 
Gwirfoddol Morgannwg • • • • • • • • • • •

gvs.wales

Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Gwent • • • • • • • • • • •

gavo.org.uk

Interlink Rhondda 
Cynon Taf • • • • • • • • • • •

interlinkrct.org.uk
Cyngor Gwasanaeth 
Gwirfoddol Castell-
nedd Port Talbot • • • • • • • • • • •

nptcvs.wales

Cyngor Gwasanaeth 
Gwirfoddol Abertawe • • • • • • • • • • •

scvs.org.uk

Cynghrair Gwirfoddol 
Torfaen • • • • • • • • • •

tvawales.org.uk

Gweithredu Gwirfoddol  
Merthyr Tudfil • • • • • • • • • • • • •

vamt.net

http://www.bavo.org.uk/
http://www.c3sc.org.uk/
http://www.criserenfoundation.co/
https://ella-foundation.org/
http://www.gvs.wales/
http://www.gavo.org.uk/
http://www.interlinkrct.org.uk/
http://www.nptcvs.wales/
http://www.scvs.org.uk/
http://tvawales.org.uk/
http://www.vamt.net/
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Cymru-gyfan
Dull Cefnogi Maes a Gefnogir
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Arts and Business Cymru
• • • • • • • • • • •

aandbcymru.org.uk
Cyngor Celfyddydau Cymru

• •
arts.cymru

Busnes Cymru
• • • • • • • • • •

businesswales.gov.wales
Ymddiriedolaeth Adfywio’r 
Meysydd Glo • • • • • • • • •

coalfields-regen.org.uk
Data Cymru

• •
data.cymru

Cymdeithas Ymddiriedolaethau 
Datblygu Cymru • • • • • • • • • • • • • • • • •

dtawales.org.uk
Tîm Cefnogi Lleiafrifoedd 
Ethnig ac Ieuenctid Cymru • • • • • • • • • • • • •

eyst.org.uk
Garfield Weston Foundation

• • • • • • • • • • •
westoncharityawards.org

Sefydliad Codi Arian Cymru
• •institute-of-fundraising.org.uk/

groups/national-cymrucymru
Renew Cymru

• • • •
renewcymru.org.uk

SE-Assist Cymru
• •

se-assist.co.uk/cymru
Social Firms Cymru

• • • • • • • • •
socialfirmscymru.co.uk

Chwaraeon Cymru
• • • • • • • • •

clubsolutions.cymru
Canolfan Cydweithredol Cymru 

• • • • • • • • • • • • •
cymru.coop

Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru • • • • • • • • • • • • • • • • • •

wcva.org.uk
Cymdeithas Chwaraeon Cymru

• • • • • • • • • • • •
wsa.cymru

http://www.aandbcymru.org.uk/
http://arts.Cymru
https://businesswales.gov.wales/
http://www.coalfields-regen.org.uk/
http://www.data.cymru/
https://dtawales.org.uk/
http://eyst.org.uk/project.php?s=bme-skills-project
https://westoncharityawards.org/
http://institute-of-fundraising.org.uk/groups/national-cymruCymru
http://institute-of-fundraising.org.uk/groups/national-cymruCymru
http://renewcymru.org.uk
http://se-assist.co.uk/Cymru
http://socialfirmscymru.co.uk
http://clubsolutions.cymru
http://cymru.coop
http://www.wcva.org.uk/
http://wsa.Cymru
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ACEVO
• • • • • • • • •acevo.org.uk

Cymdeithas Marchnata’r 
Celfyddydau 

• • • • •a-m-a.co.uk
Association of Chairs

• • • •associationofchairs.org.uk
Cymdeithas yr Amgueddfeydd 
Annibynnol 

• • • • • • • • • • • • •aim-museums.co.uk
BOND

• • • • • • • • • •bond.org.uk
CAST 

• • •wearecast.org.uk
Centre for Charity 
Effectiveness at Cass Business 
School

• • • • • • • •cass.city.ac.uk
Charities Aid Foundation

• • • • • •cafonline.org
Y Comisiwn Elusennol

• •charitycommission.gov.uk
Grŵp Cyllid Elusennau 

• • • • • •cfg.org.uk
Charity Governance Code

• •charitygovernancecode.org
Charity Groundbreakers

• •charitygroundbreakers.org.uk
CharityJob

• •charityjob.co.uk

Sefydliad Siartredig Marchnta 
• • • • • •cim.co.uk

http://www.acevo.org.uk/
http://www.a-m-a.co.uk/
http://www.associationofchairs.org.uk/
http://www.aim-museums.co.uk/
http://www.bond.org.uk/
https://wearecast.org.uk/
https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/centres/cce
https://www.cafonline.org/my-personal-giving/long-term-giving/caf-resilience---private-clients
http://www.charitycommission.gov.uk
http://www.cfg.org.uk/
http://www.charitygovernancecode.org/
http://www.charitygroundbreakers.org.uk/
http://www.charityjob.co.uk/
http://www.cim.co.uk/
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Sefydliad Siartredig Personél a 
Datblygu 

• • • •cipd.co.uk
Clore Social Leadership

• • • •cloresocialleadership.org.uk
Coalition For Efficiency

• • • • •cfefficiency.org.uk
Ymddiriedolaeth Cranfield

• • • • • • • • •cranfieldtrust.org
Digital Social Innovation 
(DS4EU)

• • • •digitalsocial.eu
Directory of Social Change

• • • • • • • • • • • • • • •dsc.org.uk
Do-it

• •do-it.org
Ethical Property Foundation

• • • • •ethicalproperty.org.uk
Hospice UK

• • • • • • • • • • • • •hospiceuk.org
ICSA The Governance Institute

• • •icsa.org.uk
Impactasaurus

• •impactasaurus.org

Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr 
yn Lloegr a Chymru 

• • • • • • •icaew.com
Institute of Direct & Digital 
Marketing

• • •theidm.com
Sefydliad Codi Arian

• • • • • •institute-of-fundraising.org.uk
iProbono

• • •i-probono.com

http://www.cipd.co.uk/
http://www.cloresocialleadership.org.uk/
http://www.cfefficiency.org.uk/
http://www.cranfieldtrust.org/
https://digitalsocial.eu/
http://www.dsc.org.uk/
https://do-it.org/
http://www.ethicalproperty.org.uk/
http://www.hospiceuk.org/
http://www.icsa.org.uk/
https://impactasaurus.org/
http://www.icaew.com/
http://www.theidm.com/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/
http://www.i-probono.com/
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Kilfinan Group
• •kilfinangroup.org

LawWorks
• • • • •

lawworks.org.uk
Sefydliad Banc Lloyds

• • • • • • • • • • • •
lloydsbankfoundation.org.uk

Localgiving
• • • • • •

localgiving.org
Media Trust

• • • • • •
mediatrust.org

NCVO 
• • • • • •

ncvo.org.uk
NESTA

• •
nesta.org.uk

New Philanthropy Capital
• • • • • • • • • •

thinknpc.org
Open University - Centre for 
Voluntary Sector Leadership • •

open.ac.uk
Pilotlight

• • • • • • • • • •
pilotlight.org.uk

Probono Economics
• • • • • •

probonoeconomics.com
Project Oracle

• • •
project-oracle.com

PwC Social Entrepreneurs Club
• • • • • • • • • • •pwc.co.uk/who-we-are/social-

enterprise.html
Reach Volunteering

• •
reachvolunteering.org.uk

Small Charities Coalition
• • • • • • • • • • •

smallcharities.org.uk
Smarter Not Harder

• •
snh.training/charities

Social Value UK
• •

socialvalueuk.org

http://www.kilfinangroup.org/
http://www.lawworks.org.uk/
http://www.lloydsbankfoundation.org.uk/
https://localgiving.org/
https://mediatrust.org/
http://www.ncvo.org.uk/
http://www.nesta.org.uk/
http://www.thinknpc.org/
http://www.open.ac.uk/business-school-research/centre-voluntary-sector-leadership/
http://www.pilotlight.org.uk/
http://www.probonoeconomics.com/
https://project-oracle.com/
http://www.pwc.co.uk/who-we-are/social-enterprise.html
http://www.pwc.co.uk/who-we-are/social-enterprise.html
https://reachvolunteering.org.uk/
http://www.smallcharities.org.uk/
http://www.snh.training/charities
http://www.socialvalueuk.org/
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Gwerth Cymdeithasol Cymru
• •socialvaluewales.co.uk

Sported Foundation
• • • • • • • • • • • • • • • • •

sported.org.uk
Spring Impact

• • •
springimpact.org

Tech Trust
• •

marketplace.tech-trust.org
The Fore

• • • • • • • • • •
thefore.org/charities

The FSI
• • • • • • • • • • • •

thefsi.org
Thomson Reuters Foundation

• • •
trust.org/trustlaw

TPP
• • • •

tpp.co.uk
Unltd

• • • • • • • • • • • • • • •
unltd.org.uk

Worshipful Company of 
Management Consultants • • • • • • • •

wcomc.org

http://socialvaluewales.co.uk/
https://sported.org.uk/
http://www.springimpact.org/
https://marketplace.tech-trust.org/
http://www.thefore.org/charities
http://www.thefsi.org/
http://www.trust.org/trustlaw
http://www.tpp.co.uk/
http://www.unltd.org.uk/
https://wcomc.org/
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Wedi’i leoli ym Mro Morgannwg, mae Fferm 
Ymddiriedolaeth Amelia yn noddfa cefn 
gwlad i’w fwynhau gan bawb. Mae hanes 
hir a balch gan Ymddiriedolaeth Amelia 
o gynnig cefnogaeth therapiwtig i bobl 
dan anfantais a phobl sy’n agored i niwed 
mewn lleoliad Fferm Gofal. Yn ystod amser 
tymor, maent yn rhedeg rhaglen i bobl 
ifanc sy’n cael trafferth mewn addysg brif 
ffrwd efallai oherwydd eu bod wedi dioddef 
camdriniaeth neu esgeulustod neu gan fod 
ganddynt ddatganiad o anghenion addysgol 
arbennig ar gyfer anhwylderau datblygu 
megis Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd (ADHD) neu awtistiaeth. 
Mae’r elusen yn estyn yr amgylchedd 

gofalgar a gofalus hwn i oedolion ag 
anableddau dysgu ac mae’n agored i’r 
cyhoedd trwy gydol y flwyddyn. Gyda 
llwybrau cerdded trwy goetiroedd, anifeiliaid 
i’w gweld, ardaloedd chwarae a chaffi, mae 
digonedd i’w wneud a’i fwynhau. 

Penodwyd Prif Weithredwr newydd gan 
yr Ymddiriedolaeth i arwain y sefydliad yn 
2015. Roedd amcanion Karen Turnbull yn 
cynnwys sylfaen ariannu mwy amrywiol a 
dibynadwy. Mae profiad sylweddol gan Karen 
o fewn y sector addysg a sector preifat, ond 
dyma ei phenodiad cyntaf o fewn elusen. 
Roedd yn gallu cael mynediad at ystod eang 
o gefnogaeth trwy raglen Enhance, a ariennir 
gan Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer y sawl 
sy’n derbyn grantiau oddi wrtho. 

Roedd newidiadau a weithredwyd yn dilyn 
pecyn cefnogaeth Lloyds yn cynnwys cynnal 
mwy o weithredu i godi arian a chodi tâl 
mynediad ar y cyhoedd. Yn 2018 cafwyd y 
perfformiad ariannol mwyaf llwyddiannus 
gan Fferm Ymddiriedolaeth Amelia hyd yn 
hyn (cynnydd o bron i 50% mewn incwm). 
Gellir priodoli hyn yn bennaf i sawl grant 
cyfalaf sylweddol; dylid asesu effaith y 
newidiadau eraill dros gyfnod hirach.

“Cawsom gefnogaeth wych oddi 
wrth Sefydliad Banc Lloyds. Roedd hyn 
yn cynnwys bloc o chwe diwrnod o 
gefnogaeth oddi wrth ymgynghorydd codi 
arian, cyngor trwy’r Rhaglen Arallgyfeirio 
Incwm a ddarparwyd gan ymgynghoriaeth 
a leolir yn Llundain, a rhaglen naw 
diwrnod a gyflwynwyd i mi gan yr 
Ysgol Entrepreneuriaeth Gymdeithasol. 
Darparwyd cefnogaeth ôl-lenwi i ryddhau fy 
amser er mwyn fy ngalluogi i gymryd rhan.

Roedd nifer o elfennau a oedd yn 
wirioneddol effeithiol i mi. Y mwyaf 
penodol ac wedi’i deilwra oedd y 
gefnogaeth, y gorau oll. Er enghraifft, 
mynychwyd y cwrs a ddarparwyd gan yr 
Ysgol Entrepreneuriaeth Gymdeithasol 
gan Brif Weithredwyr elusennau eraill 
a rhoddwyd llawer o amser i ni drafod 

ymysg ein gilydd. Rhoddodd hyn 
rwydwaith cyflym i mi o bobl o’r un anian 
ynghyd â chyfres glir o feincnodau y 
gallwn fesur perfformiad fy sefydliad yn 
eu herbyn. Roedd hyn yn amhrisiadwy i 
mi fel rhywun oedd yn newydd i’r trydydd 
sector. Roedd y siaradwyr yn wych 
hefyd ac yn cynnig llawer o ryngweithio 
a chyngor ymarferol. Yn bennaf oll, 
rhoddodd y cwrs yr hyder a’r dulliau i mi 
ddilyn fy argyhoeddiadau gan weithio 
gyda’r ymddiriedolwyr a’r staff i weithredu 
newidiadau arwyddocaol.

Nid oedd pob elfen mor ddefnyddiol â 
hyn. Nid oedd gan yr ymgynghorwyr o 
Lundain lawer o wybodaeth leol, ac nid 
oedd eu cyngor mor berthnasol i’n cyd-
destun o ganlyniad i hynny”

Karen Turnbull, Prif Weithredwr

Fferm Ymddiriedolaeth 
Amelia
Strwythur: Elusen Gofrestredig a 
Chwmni Cyfyngedig trwy Warant
Trosiant: £623k (2017/18)
Gweithwyr: 14 (2017/18)
Lleoliad: Walterston, Bro Morgannwg
Cefnogaeth y cafwyd mynediad ato: 
Sefydliad Banc Lloyds – Enhance
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Sefydlwyd Autism Life Centres (ALC) yn 
Rhondda Cynon Taf (RCT) yn 2016 i gefnogi 
pobl ifanc ac oedolion sydd ag awtistiaeth 
wedi iddynt adael yr ysgol. Maent yn 
darparu gwasanaeth dydd sy’n gymhellgar, 
heriol ac ystyrlon. Mae’r ffocws ar sgiliau 
bywyd ac annog mynediad at wasanaethau 
o fewn y gymuned. Maent yn llunio rhaglen 
sydd wedi’i phersonoli’n llwyr ar gyfer pob 
oedolyn ifanc ac yn cynnig gweithgareddau 
sy’n meithrin twf cymdeithasol ac 
emosiynol a hunan-barch. 

Roedd ALC wedi rhentu lle mewn 
canolfannau cymunedol eraill ond buan 
y gwnaethant sylweddoli fod angen eu 
hadeilad eu hunain arnynt i ddarparu 
ar gyfer y gefnogaeth arbenigol i’w rhoi 
i’w buddiolwyr. Wedi’r flwyddyn gyntaf 
o ddarparu gwasanaeth, roedd nifer eu 
defnyddwyr wedi cynyddu o 3 i 13. Mae 
Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Rhondda 
Cynon Taf wedi helpu i ddynodi adeilad 
yn Nhrealaw a dyna pryd y cafodd ALC 
fynediad at gefnogaeth gan Fusnes 
Cymdeithasol Cymru i gynorthwyo 
gyda’r broses o drosglwyddo ased. Ar 
ben y trosglwyddo ased, mae Busnes 
Cymdeithasol Cymru wedi eu helpu hefyd 
gyda cheisiadau am grant, gan godi digon o 
gronfeydd yn y pen draw i gael yr adeilad yn 
barod i’w ddefnyddio.

Mae’r galw wedi bod mor uchel am y 
ddarpariaeth hon yn yr ardal, fel y bo 
ganddynt ddigon o bobl ifanc eisoes i’w 
lenwi. Gweledigaeth ALC yw parhau i 
ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Nid 
yw eu taith o dyfiant wedi dod i ben yma.

Autism Life Centres
Strwythur: Cwmni Buddiant 
Cymunedol

Trosiant: £140k (2016/17)

Gweithwyr: 14 (2016/17)

Lleoliad: Trealaw, Rhondda Cynon Taf

Cefnogaeth y cafwyd mynediad ato: 
Busnes Cymdeithasol Cymru

“Rydym wedi derbyn llawer iawn o 
gefnogaeth amhrisiadwy oddi wrth 
Busnes Cymdeithasol Cymru mewn 
nifer o feysydd tra’n datblygu’r 
busnes ac yn sicrhau eiddo fel ased 
cymunedol. Mae hyn wedi cynnwys 
cyngor a chefnogaeth ymgynghorol 
wrth ysgrifennu ein cynllun busnes, 
polisïau ein cwmni, contractau 
swyddi, ceisiadau am grant a TAW. 
Mae Busnes Cymdeithasol Cymru 
wedi bod yn hanfodol wrth ddatblygu 
Autism Life Centres.”

Amanda Evans,  
Cyfarwyddwr Gweithredol 
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Mae CYCA yn un o’r prif sefydliadau cefnogi 
o fewn Sir Gaerfyrddin ar gyfer plant, pobl 
ifanc a theuluoedd sy’n agored i niwed. 
Mae’n derbyn atgyfeiriadau oddi wrth ystod 
eang o asiantaethau lleol ac yn llenwi bwlch 
o bwys erbyn hyn mewn gwasanaethau 
cefnogi lleol ar gyfer teuluoedd sy’n agored i 
niwed. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau 
cefnogi i blant sydd wedi dioddef trawma 
neu golled difrifol; darpariaeth chwarae 
ac ar ôl ysgol i blant iau, a hyfforddiant i 
weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda 
phobl ifanc a theuluoedd.

Mae CYCA wedi cael ei herio gan ddirywiad 
parhaus mewn arian cyhoeddus dros y 
blynyddoedd diwethaf. Mae wedi dibynnu’n 
drwm ar ystod gul o ffynonellau ariannu 
a ddominyddir gan yr awdurdod lleol a 
Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. 
Cafodd refeniw ei ategu gan ychydig o waith 
codi arian cymedrol gan ymddiriedolaethau 
elusennol. Bu rhaid i’r elusen gynnal 
ychydig o ad-drefnu arwyddocaol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf i ymdopi gyda llanw 
a thrai ariannol ac mae hyn wedi bod yn 
arbennig o heriol i’r Prif Weithredwr.

Bu Tracy Pike yn Brif Swyddog Gweithredol 
yr elusen am fwy nag 20 mlynedd. Gwnaed 
y rôl hon hyd yn oed anoddach dros y tair 
blynedd diwethaf wrth i’r sefydliad frwydro 
i ymateb i gynnydd mewn anghenion lleol 
a gostyngiad yn yr arian sydd ar gael. Gan 
gydnabod y pwysau oedd ar Tracey, cafodd 
ei chyflwyno i Ella Forums ym mis Medi 
2017 gan Sefydliad Banc Lloyds.

Mae Ella Forums yn dod â Phrif Swyddogion 
Gweithredol ynghyd i gyflawni rhaglen 
datblygu arweinyddiaeth dros nifer o 
fisoedd. Mae dulliau a roddwyd ar brawf a’u 
profi a weithiodd i arweinyddion o fewn y 
sector masnachol wedi cael eu haddasu i 
ysbrydoli arweinyddion o fewn elusennau 
a mentrau cymdeithasol. Mae grŵp bychan 
o Brif Swyddogion Gweithredol yn cyfarfod 
trwy gydol y flwyddyn, gyda hwylusydd 
cyflogedig ac arbenigol i gynnig strwythur a 
chyfeiriad i’r grŵp.

Dathlodd Tracy 23 mlynedd yn y CYCA 
llynedd a gwobrwywyd MBE iddi yn Rhestr 
Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2019. 
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“Mae bod yn Brif Swyddog 
Gweithredol yn waith caled yn 
amlwg, ond gall fod yn unig iawn 
hefyd. Mae gorfod gweithio gydag 
ymddiriedolwyr, staff a’n buddiolwyr 
yn golygu fod rhaid i mi gadw 
pellter proffesiynol o bobl yr wyf 
yn rhyngweithio gyda hwy pob 
diwrnod. Mae cael grŵp o bobl i 
rannu problemau gyda hwy wedi 
bod yn arbennig o werthfawr i mi 
ar lefel broffesiynol a phersonol.  
Mewn rhai ffyrdd, mae wedi creu 
cymuned y tu allan i’r gwaith y gallaf 
ymddiried ynddi, ond sydd hefyd â 
dealltwriaeth ddofn o’r materion yr 
wyf yn delio gyda hwy. Fe fyddwn 
yn argymell Ella forums yn fawr i 
unrhyw Brif Swyddogion Gweithredol 
yn ein sector.”

Tracy Pike, Prif Swyddog Gweithredol

Cymdeithas Ieuenctid A 
Phlant Sir Gaerfyrddin 
(CYCA) 
Strwythur: Elusen Gofrestredig  
(heb ei chorffori)

Trosiant: £364k (2017/18)

Gweithwyr: 27 (2017/18)

Lleoliad: Llanelli

Cefnogaeth y cafwyd mynediad ato:  
Ella Forums
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Mae Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint yn elusen 
annibynnol sy'n gysylltiedig â rhwydwaith 
rhyngwladol o CABs. Mae Cyngor ar Bopeth 
yn helpu miloedd i ddatrys eu materion 
cyfreithiol, ariannol ac amrywiaeth enfawr 
mwy gan ddarparu cyngor annibynnol a 
chyfrinachol am ddim. Maent yn gwneud 
hyn drwy gymysg o gyngor uniongyrchol 
gan wirfoddolwyr a staff hyfforddedig a 
rhwydwaith o sefydliadau partner. Mae gan 
Gyngor ar Bopeth Sir y Fflint dim o 33 o staff 
a mwy na 70 o wirfoddolwyr a helpodd mynd 
i'r afael a 28,000 problem oedd yn effeithio 
pobl yn eu cymunedau flwyddyn ddiwethaf 
yn unig. 

Fel nifer o elusennau ledled y DU, mae 
Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint wedi gweld 
gostyngiad incwm o grantiau'r sector 
cyhoeddus, wrth brofi pwysau ychwanegol 
ar eu gwasanaethau hefyd. Mae'r cyflwyniad 
o gredyd cynhwysol wedi ychwanegu 
ymhellach i'r pwysau ar eu gwasanaeth yn 
y misoedd diweddar, wrth i fwy a mwy o 
bobl chwilio am gymorth i lywio newidiadau 
cymhleth i'r system fudd-daliadau.  

Dywedodd Mandy Plant, Rheolwraig 
Marchnata Codi arian a Chyfathrebu: 

“Nid ydym mewn gwirionedd yn 
cael ein gweld fel elusen gan y 
cyhoedd. Mae pobl yn cymryd ein 
bod yn asiantaeth lywodraethol. Ond 
nid ydym. Tra ein bod yn derbyn 
ychydig o arian cyhoeddus, rydym 
yn dibynnu'n gryf ar wirfoddolwyr 
ymrwymedig ac o sgil uchel, yn 
ogystal ag ar roddion elusennol i 
ategu lefelau o grantiau sy'n lleihau 
a'n dod o'r sector gyhoeddus.” 

“Mae gennym dal ffordd hir i fynd 
eto," dywedodd Mandy, "ond roedd 
yn wych cael golwg gwrthrychol 
o'n sefydliad gan godwr arian sy'n 
brofiadol iawn a'n deall yr heriau o 
godi arian yn y rhan hwn o Gymru. 
Roedd ei gyngor yn ymarferol iawn 
ac mae wedi rhoi'r hyder inni wybod 
ein bod yn gwneud y pethau cywir. 
Mae'r gwaith ar y strategaeth codi 
arian hefyd wedi rhoi'r cyfle inni 
ganolbwyntio ar yr ymddygiad a 
fydd yn creu newid diwylliannol yn 
yr hir dymor.”

Gofynnodd Mandy am gymorth i fynd i'r 
afael â'r her hon ac i gryfhau eu gwaith codi 
arian. Fe roddodd Institute of Fundraising 
Cymru gymorth uniongyrchol i Mandy gan 
ddarparu ymgynghorydd profiadol i helpu i 
ddilysu a gwella eu strategaeth codi arian. 
Roedd y gefnogaeth yn cynnwys chwe 
diwrnod o gefnogaeth ac roedd wedi ei 
ddarparu am ddim fel rhan o brosiect gwiriad 
iechyd  IoF Cymru. Mae'r gefnogaeth hwn 
wedi arwain at drafodaeth ehangach o fewn 
y sefydliad, ymysg staff, ymddiriedolwyr 
a gwirfoddolwyr am sut i greu diwylliant 
cryfach o dyngarwch lle mae codi arian yn 
cael ei ddeall a'i ddarparu yn well. 

Cyngor ar Bopeth Sir 
y Fflint 
Strwythur: Elusen gofrestredig a chwmni 
preifat cyfyngedig drwy warant

Trosiant: £775,000 (2017/18)

Gweithwyr: 33 (2017/18)

Lleoliad: Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Cefnogaeth y cafwyd mynediad ato: 
Institute of Fundraising - Gwiriad Iechyd 
Codi arian 
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Cafodd Pwll Gerddi Lee ei gau yn 2013 gan 
y cyngor oherwydd toriadau llymder ond 
roedd y gymuned leol yn gweld i golli'r pwll 
yn fawr. Yn 2016, cafodd y pwll nofio awyr 
agored hwn ei ailagor gan Wirfoddolwyr 
Gerddi Lee, gyda help gan nifer o bartneriaid 
cymunedol er budd Penrhiwceiber a’r 
pentrefi a threfi cyfagos. Dim ond yn ystod 
misoedd yr haf mae’r pwll ar agor ond mae 
grŵp o dros 100 o wirfoddolwyr yn gweithio 
trwy gydol y flwyddyn, ac yn trawsnewid 
y Pwll yn fan hudolus y Gaeaf yn ystod 
y Nadolig. Yn wreiddiol, roedd y grŵp 
wedi bwriadu troi’r ardal yn bad sblasio 
ond wedi ymgynghori gyda’r gymuned 
a gweld cymaint o hwyl y cai’r plant yn 
defnyddio’r pwll, fe benderfynwyd ei adael 
fel ag yr oedd. Mae hyn yn golygu y gallant 
gynnig gwersi nofio, gwersi achub bywyd 
rookie, cymhwyster achub bywyd y NPLQ 
a thystysgrif Ymatebwr Pwll Brys ar gyfer 
gwirfoddolwyr. Fodd bynnag, mae ganddynt 
gynlluniau i ddiweddaru’r pwll, gyda siop 
danteithion a thoiled i’r anabl.

Yn dilyn cais aflwyddiannus am grant i 
Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 
rhoddodd y Swyddog Ariannu adborth 
gwerthfawr: roeddynt angen arddangos fod 
y sefydliad yn gynaliadwy yn y tymor hir. 
Awgrymodd y Swyddog Ariannu y dylent 
gysylltu ag Ymddiriedolaeth Cranfield i’w 
helpu gyda chynllunio busnes. Cafodd 
cynghorydd ei neilltuo gan Ymddiriedolaeth 
Cranfield a oedd yn gallu cyflwyno cymorth 
ar unwaith. Gweithiodd y cynghorydd 
gyda’r elusen i’w helpu i drafod yr adborth a 
dderbyniwyd oddi wrth Gronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol. Arweiniodd hyn at lunio 
cynllun busnes cadarn ar gyfer y 5 mlynedd 
nesaf i gefnogi ail-gyflwyno eu cais.

“Roedd ein cynghorydd o 
Ymddiriedolaeth Cranfield yn 
anhygoel. Cawsom help aruthrol 
oddi wrtho gyda’n gwaith cynllunio 
busnes, ac rydym yn gobeithio y 
bydd yn gwneud yr holl wahaniaeth 
pan fyddwn yn ail-gyflwyno ein 
cais i Gronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol. Fe fydd hefyd 
yn dangos ein bod yn sefydliad 
cynaliadwy i arianwyr a phartneriaid 
eraill. Ers i ni agor, mae’r elusen 
wedi tyfu llawer ac rydym yn 
gwneud llawer mwy erbyn hyn 
na gweithredu’r pwll. Rydym yn 
edrych i gael help oddi wrth Fusnes 
Cymdeithasol Cymru nesaf i’n helpu i 
dyfu hyd yn oed mwy.”

Diane Locke, ymddiriedolwraig  
ac Ysgrifenyddes

Pwyllgor Pwll Gerddi Lee
Strwythur: Elusen Gofrestredig (CIO)

Trosiant: £54k (2017/18)

Gweithwyr: 0 (2017/18)

Lleoliad: Penrhiwceiber, Rhondda  
Cynon Taf

Cefnogaeth y cafwyd mynediad ato:  
Ymddiriedolaeth Cranfield
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Atodiad 3: Rhestr cyfweliadau
Arbenigwyr y sector a darparwyr cefnogaeth

Enw Rôl Sefydliad

Dawn McNish Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a 
Digwyddiadau Grŵp Cyllid Elusennau *

Richard Williams Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol yng 
Nghymru

Jayne Kendall Rheolwr Prosiectau Cymru Ymddiriedolaeth Cranfield *

Alison Pritchard Cydlynydd Prosiect, IoF Cymru / 
Cymru Sefydliad Codi Arian (IoF) *

Mike Lewis Pennaeth Cymru Sefydliad Banc Lloyds *

Lauren Swain Rheolwr Datblygu Cymru Local Giving *

Heledd Kirkbride Swyddog PQASSO Cymru NCVO *

Tony Potts Dirprwy Gyfarwyddwr
Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Castell-nedd Port 
Talbot

*

Carys Miles Uwch Swyddog Datblygu
Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Castell-nedd Port 
Talbot

Charlie Medcalf Pennaeth Rhaglenni Pilotlight *

Carl Cooper Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Powys (PAVO)

*

Glen Bowen Cyfarwyddwr Rhaglen Menter Canolfan Cydweithredol Cymru *

Anna Nicholl Cyfarwyddwr Strategaeth a 
Datblygu Sector

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru

*

Judith Stone Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
Datblygu’r Sector 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru

*

Shelley Davies Uned y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru

* sefydliad yn cynnig cefnogaeth i’r Trydydd Sector
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Buddiolwyr Cefnogaeth 
Mae buddiolwyr wedi derbyn cefnogaeth oddi wrth o leiaf un o’r darparwyr cefnogaeth 
canlynol: Sefydliad Banc Lloyds, cefnogaeth deilydd grantiau Ceisiadau Gwell Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ioF Cymru, Catalydd Cymru

Eluseny Rôl Eluseny

James Lewis Prif Weithredwr Action for Elders

Karen Turnbull Cyfarwyddwr Fferm Ymddiriedolaeth Amelia 

Sheleagh Llewellyn Swyddog Codi Arian Gofal a Thrwsio Cymru

Mandy Plant Rheolwr Marchnata, Cyfathrebu 
a Chodi Arian 

Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint

Fowzia Ali Cyfarwyddwr Hayaat Women Trust

Johnny Dawson
Swyddog Datblygu a Chodi 
Arian 

Theatr Hijinx (2017-18), 
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol 
(2018-presennol)  

Richard Phipps Rheolwr Rhanbarthol, Canol 
Dwyrain Cymru

Cadw Cymru’n Daclus

Diana Locke Ymddiriedolwr ac Ysgrifenyddes Pwyllgor Pwll Gerddi Lee

Marco Giglio Cyfarwyddwr Adnoddau Cyngor Ffoaduriaid Cymru
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Atodiad 4: Rhestr o werthusiadau ac 
adroddiadau effaith 

Rhestr o Adroddiadau Gwerthuso / Crynodebau Effaith 

Rhaglen Adroddiad Gan Argaeledd

Gwerthusiad o Raglen 
Cydnerthedd Cyngor Celfyddydau 
Cymru 

Ymchwil Arad Ar fynd ar hyn o bryd (tendr 
wedi’i wobrwyo ym mis Rhagfyr 
2018) 

Prosiect Codi Arian Treftadaeth 
Catalydd Cymru

Wavehill ar ran HLF Wedi’i gwblhau Ebrilll 2018. Heb 
ei gyhoeddi.

Ymddiriedolaeth Cranfield. 
“Investing the Sector, investing in 
ourselves”

(mewnol) cranfieldtrust.org/pages/28-
strive-programme

Sefydliad Lloyds Banc. Rhaglen 
Enhance; hefyd Grow (cynllun 
peilot yn seiliedig ar le) 

Canlyniadau 
crynodebau 
adroddiad o 2 
werthusiad allanol 

“Five years of Funder Plus” 
Adroddiad a ryddhawyd 28 
Mawrth 2019

bit.ly/5YearsofFunderPlus

Pilotlight. “Creating change for 
charities” crynodeb blynyddol ar 
effaith

(mewnol) pilotlight.org.uk/static/assets/
misc/Creating-Change-Impact-
Summary-2018.pdf

PQASSO Cymru Old Bell 3 Canfyddiadau pennawd a 
ryddhawyd ar 21 Mawrth 2019, 
adroddiad i fod ar gael yn fuan 

Gwerthusiad o raglen treftadaeth 
gydnerth a gwerthusiad o Wiriwr 
Cryfder Treftadaeth Gydnerth 

DC Research Adroddiad terfynol i’w ddisgwyl 
ar ddechrau 2020 

Busnes Cymdeithasol Cymru Hardisty Jones 

Ar ran Canolfan 
Cydweithredol 
Cymru 

Cwblhawyd ym mis Rhagfyr 
2017. Heb ei gyhoeddi. 

Cymorth Trydydd Sector Cymru Richard Newton 
Consulting

Grwpiau ffocws a chyfweliadau 
wedi’u cwblhau ym mis Ionawr 
2019 
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Atodiad 5: Cyfeiriadau a llyfryddiaeth

Allies, O. ac Irving, J. (2017). Mapping the Social Business Sector in Wales. Wavehill Ltd ar 
ran Busnes Cymdeithasol Cymru. sewfonline.com/wp-content/uploads/2017/07/Social-
Business-Mapping-Report-28FINAL29-2017.pdf

Sefydliad Bevan (2018). Dyfodol Gwneud Lles yng Nghymru. bevanfoundation.org/
publications/future_of_doing_good/

Boiardi, P. a Hehenberge, L. (2015). A practical guide to adding value through non-financial 
support. European Venture Philanthropy Association. 
evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/adding-value-through-non-financial-support-a-
practical-guide

Buckley, E., Cairns, B., Harker, A. a Hutchison, R. (2012). Duty of care: the role of trusts and 
foundations in supporting voluntary organisations through difficult times. Institute for 
Voluntary Action Research (IVAR). ivar.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/DutyOfCare_
Report_2012.pdf

Cairns, B., Burkeman, S., Harker., A. a Buckley, E. (2011). Beyond money: a study of funding 
plus in the UK. Institute for Voluntary Action Research (IVAR). ivar.org.uk/wp-content/
uploads/2016/06/Beyond_money_a-Study-of-funding-plus-in-the-UK-2011.pdf

Carrington, O., Kail, A. a Wharton, R. (2017). More than grants: how funders can support 
grantee effectiveness. New Philanthropy Capital.  
thinknpc.org/wp-content/uploads/2018/07/More-than-grants.-How-funders-can-support-
grantee-effectiveness.pdf

Y Comisiwn Elusennol, Ymddiriedolaeth Cranfield a NCVO (2017). Taken on trust: the 
provider perspective on advice and support for charity trustees. gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/658767/20171113_Taken_on_Trust_provider_
perspective_on_advice_and_support_to_charity_trustees.pdf

Ymddiriedolaeth Cranfield (2018). Investing in the sector, investing in ourselves: External 
support for the voluntary sector. hubble-live-assets.s3.amazonaws.com/cranfield-trust/
redactor2_assets/files/187/FunderPlusReport201803Web3.pdf

Goggins Gregory, A. a Howard. D. (2009). The Nonprofit Starvation Cycle. Stanford Social 
Innovation Review. Fall 2009.  ssir.org/articles/entry/the_nonprofit_starvation_cycle

Hardisty Jones Associates (2017). Evaluation of Social Business Cymru, Phase 2: Final Report. 
Heb ei gyhoeddi.

Hopgood, R. a Cairns, B. (2016). Thinking about sustainability. Institute for Voluntary Action 
Research. 
ivar.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/IVAR011-Sustainability-Report_V6.pdf
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Adroddiad Sesiwn 2016-2017. HL Paper 133. publications.parliament.uk/pa/ld201617/
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