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PWYLLGOR CYSWLLT SECTOR GWIRFODDOL  
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ebrill, 2013 

PRESENNOL: Cynghorydd Kenneth Hughes (Cyngor Sir Ynys Môn) (Cadeirydd) 
 
Mr Arthur Beechey (Agoriad Cyf.) 
Jackie Blackwell (CAB) 
Mr Islwyn Humphreys (Samariaid) 
Mrs Dilys Shaw (Medrwn Môn) 
Mrs Jean Baker (Partneriaeth Menai) 
 
Eleri Lloyd (BIPBC) 

WRTH LAW: John R. Jones (Prif Swyddog Medrwn Môn) 
Mrs Gwen Carrignton (Cyfarwyddwr Cymuned - CSYM) 
Mr J. Huw Jones (Pennaeth Gwasanaeth – Polisi - CSYM) 
Mr Mark Gahan (Swyddog Gwneud y Cysylltiadau – Medrwn Môn) 
Mr Gareth Llwyd (Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes) 
Bev Symonds (Rheolwr Sgriwtini) (ar gyfer eitem 3) 
Ann Holmes (Swyddog Pwyllgor) 

YMDDIHEURIADAU: Dim wedi eu derbyn 

 

Rhoddodd y Cadeirydd groeso i bawb oedd yn bresennol i’r cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cyswllt. 

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 

2 COFNODION 

Cyflwynwyd a chadarnhawyd fel rhai cywir gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyswllt a 
gynhaliwyd ar 22 Ionawr, 2013. 

Materion yn codi – 

· Yng nghyswllt y gweithdy a gynhaliwyd rhwng swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr o’r sector 
gwirfoddol ddiwedd mis Tachwedd a’r meysydd gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod hwnnw 
ac un ohonynt yn ymwneud a chynllunio ar y cyd gyda’r sector gwirfoddol mewn perthynas a 
darparu gofal i’r henoed mewn ardal dreialu, dywedodd y Cyfarwyddwr Cymuned wrth y Pwyllgor 
iddi fod mewn cyfarfod o’r Grŵp Gwasanaethau Oedolion cyn y Pwyllgor hwn a’i bod yn gwybod 
bod gwaith wedi bod yn mynd ymlaen rhwng Swyddog Gwneud y Cysylltiadau’r sector gwirfoddol 
a’r Grŵp Partneriaeth Iechyd a Lles ym maes Gwasanaethau Oedolion ac yn arbennig adeiladu 
cymuned ac yn dilyn hynny roedd yn credu y byddai o fantais i’r Pwyllgor pe bai cynrychiolwyr o’r 
Grŵp Gwasanaethau Oedolion yn cael eu gwahodd i’w cyfarfod nesaf i roi syniad i’r Aelodau o 
gynnydd a chyfeiriad y gwaith hyd yn hyn  Cytunodd aelodau’r Panel gyda’r awgrym. 

 
CAMAU GWEITHREDU’N CODI : Y Cyfarwyddwr Cymuned i drefnu i gynrychiolwyr o’r Grŵp 
Gwasanaethau Oedolion fod yn bresennol yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cyswllt. 

· Mewn ymateb i gwestiynau yn holi a oedd arian Ewropeaidd ac/neu arian arall wedi ei gynnwys ym 
mhroses y Cyngor o ffurfio cyllideb a’i strategaeth doriadau, eglurodd y Cyfarwyddwr Cymuned bod y 
llythyr yn Atodiad B yr agenda yn nodi’r strategaeth yng nghyswllt buddsoddiadau yn y trydydd sector 
yn 2013/14.  O safbwynt arian Ewropeaidd a’u goblygiadau bu’n rhaid rhoi ystyriaeth i’r ffynhonnell hon 
o gyllid er mwyn gallu nodi a gwahaniaethu rhwng ffrydiau cyllido’r Cyngor ag unrhyw arian sy’n deillio 
o Ewrop a dyna un o’r rhesymau dros argymell fel rhan o raglen cydweithio’r Trydydd Sector a 

Eitem 4 ar y Rhaglen

Tudalen 1
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Chyngor Sir Ynys Môn y dylid cael adolygiad llawn o gyfraniadau’r Cyngor i’r trydydd sector fel y bydd 
pawb yn glir ynglŷn â chontractau presennol a sail eu cyllido. 
 
Nododd y Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes nad oedd contractau o dan y cynllun Taith i Waith wedi eu 
cynnwys fel ffynonellau posibl o arbedion effeithlonrwydd yn 2013/14 oherwydd y ffaith eu bod yn 
seiliedig ar ymrwymiad 3 blynedd. 
 
Yn dilyn codi’r mater, pwysleisiodd Mr Arthur Beechy pa mor bwysig oedd hi i’r Trydydd Sector gael 
darlun clir a llawn o’r sefyllfa gyllido ac yn seiliedig ar hynny allu cynllunio a theilwrio adnoddau fel bo 
angen dros y tymor hirach heb orfod ail ymweld a wynebu’r un heriau y flwyddyn nesaf. 
 
Cadarnhaodd Prif Swyddog Medrwn Môn bod y Cyfarwyddwr Cymuned wedi ymateb trwy lythyr i’r 
sylwadau a wnaed mewn perthynas â chyllideb 2013/14 yn ei chyfanrwydd. 

3 SGRIWTINI A RÔL Y SECTOR GWIRFODDOL 

Rhoddodd Bev Symonds, y Rheolwr Sgriwtini ddiweddariad i’r Pwyllgor ar y sefyllfa ynglŷn â gwella rôl 
y Trydydd Sector yn y broses sgriwtini. 

Dywedodd y Rheolwr Sgriwtini nad oedd Swyddogaeth Sgriwtini ym Môn wedi gwneud y defnydd 
mwyaf hyd yn hyn o’r sector gwirfoddol mewn adolygiadau sgriwtini ond y gobaith yw y gellir cywiro’r 
sefyllfa hon yn y flwyddyn sydd i ddod.  Mae’r Mesur Llywodraeth Leol Cymru ar gychwyn ar hyn o bryd 
a disgwylir am gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â phersonau dynodedig a sgriwtini ar y cyd 
h.y. rhai y gellir eu galw i mewn yn gyfreithlon i bwrpasau sgriwtini ac ymuno gydag awdurdodau eraill i 
edrych ar bynciau sy’n croesi ffiniau.  Mewn paratoad am hyn bydd y swyddogaeth sgriwtini angen y 
sgiliau ychwanegol sy’n eistedd o fewn y sector gwirfoddol i helpu ac i ychwanegu gwybodaeth i 
adolygiadau sgriwtini.  Cafwyd trafodaethau gyda Phrif Swyddog Medrwn Môn ynglŷn â’r ffordd orau o 
wneud hyn a gyda’r cytundeb y bydd y Rheolwr Sgriwtini yn cysylltu gyda’r Prif Swyddog Medrwn Môn 
pan ddaw adolygiadau i’r amlwg gyda golwg ar i’r Prif Weithredwr wedyn gynnig cyfeiriad tuag at y 
maes perthnasol.  Mae hyfforddiant o ran cynnal sgriwtini effeithiol yn fater sydd angen rhoi sylw iddo 
ac ar ôl mis Mai fe fydd y Cynghorwyr Sir newydd yn cael hyfforddiant, ac efallai y byddai hynny yn 
cynnig cyfle i ymestyn yr hyfforddiant hwnnw i gynrychiolwyr perthnasol yn y sector gwirfoddol yn 
ogystal. 

Aeth y Swyddog ymlaen i egluro bod y Cyngor wedi cymeradwyo gostyngiad yn nifer y pwyllgor 
sgriwtini o 5 i 2 bwyllgor, gydag un ohonynt yn edrych tuag allan ac yn canolbwyntio ar weithio mewn 
partneriaeth a’r llall yn edrych at i mewn ac yn canolbwyntio ar yr ystod o wasanaethau’r Cyngor.  Bydd 
y tîm sgriwtini felly yn edrych yn allanol am gymorth i gynnal adolygiadau.  Tra nad yw’r Mesur ar hyn o 
bryd yn darparu manylion e.e. ynglŷn â hawliau cyfetholedigion ar y pwyllgorau sgriwtini, y prif fater i’r 
tîm sgriwtini yw gallu tynnu ar y wybodaeth sydd y tu allan i’r Cyngor er mwyn cefnogi Aelodau i gynnal 
adolygiadau trwyadl ac effeithiol. 

Cytunwyd i nodi’r sefyllfa. 

DIM CAMAU GWEITHREDU YN CODI. 

4 ADOLYGIAD O GONTRACTAU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL – CYTUNO AR FFRAMWAITH 

Cyflwynwyd i sylw’r Pwyllgor gopi o lythyr dyddiedig 25 Mawrth, 2013 gan y Cyfarwyddwr Cymuned i 
gyrff sector gwirfoddol yn egluro’r sefyllfa o safbwynt buddsoddiadau yn y Trydydd Sector yn 2013/14 
ynghyd a profforma adolygu gwasanaeth.   

Eglurodd y Cyfarwydd Cymuned iddi ddod yn amlwg yn y trafodaethau y flwyddyn ddiwethaf ynglŷn â 
chyllid bod yna deimlad bod cytundebau yn tueddu i fod yn drefniant “munud olaf”.  Roedd yr Adran 
felly, fel rhan o’r broses o osod y gyllideb yn awyddus i sefydlu trefniant i adolygu a chael gwybodaeth 
gyffredinol am ddisgwyliadau, contractau a gweithdrefn.  Mae trafodaethau wedi eu cynnal gyda Phrif 
Swyddog Medrwn Môn a Chyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Cymuned Bwrdd Iechyd Prif Ysgol Betsi 
Cadwaladr o wybod bod Bwrdd Iechyd Prif Ysgol Betsi Cadwaladr wedi cynnal adolygiad o’i gontractau 
ei hun cyn hynny.  Yr hyn oedd wedi deillio o’r trafodaethau diweddar oedd y potensial i’r Awdurdod 
ddefnyddio fframwaith Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer ei adolygiad ei hun a rhannu’r 
wybodaeth a geir fel y gall adeiladu pictiwr mwy cyfan o’r sefyllfa gyllido yn y Sectorau Cyhoeddus a’r 
Trydydd Sector.  Mae’r Adran hefyd yn awyddus i sefydlu amserlen bendant i baratoi ar gyfer ymarfer 
ffurfio cyllideb y flwyddyn nesaf, gyda’r nod o gwblhau’r rhaglen waith adolygu cyn mis Hydref.   

Tudalen 2
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Dywedodd Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes i ystyriaeth gael ei roi i dempled Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a ddefnyddiwyd yn ei adolygiad ei hun o gontractau trydydd sector a’i fod wedi ei addasu i 
siwtio gofynion yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Cyngor Sir.  Ar hyn o bryd mae 
trafodaethau’n parhau gyda Rheolwyr y Gwasanaethau Plant ag Oedolion gyda’r nod o gynllunio 
rhaglen i adolygu cytundebau lefel gwasanaeth a chontractau cyfredol.  Fel yr eglurwyd mewn llythyr yn 
Atodiad B, mae’r Adran wedi edrych ar yr holl fuddsoddiadau yn y Trydydd Sector i sefydlu a ydynt yn 
briodol a’i peidio fel testunau arbedion effeithlonrwydd - hyd yn hyn roedd yr ychwanegiad o 2% ar gyfer 
chwyddiant wedi ei osod yn erbyn y targed arbedion effeithlonrwydd gyda hynny’n egluro’r sefyllfa aros 
yn llonydd gyda chontractau trydydd sector yn 2013/14.  Fodd bynnag, rhaid nodi arbedion 
effeithlonrwydd pellach fel yr eglurwyd yn y llythyr a hynny o ddeutu £16,000.  Y cam nesaf yw creu 
rhaglen waith dros y chwe mis nesaf i gefnogi’r adolygiad a fwriedir.  Dywedodd y Swyddog bod rhai 
contractau yn bodloni’r blaenoriaethau a’r bwriadau comisiynu ac yn cyflawni’r nodau, ond roedd angen 
adolygu rhai eraill, e.e. oherwydd eu bod  wedi dyddio.  Rhaid ystyried hefyd bris buddsoddiad i weld a 
ellir gwneud arbedion neu a oes angen ail fodelu gwasanaethau i naill ai dynnu yn ôl rhag buddsoddi 
neu i ail fuddsoddi mewn gwasanaethau sy’n cael eu paratoi yn unol â blaenoriaethau polisi a bwriadau 
comisiynu.  Mae’r Adran ar hyn o bryd yn y broses o flaenoriaethu’r contractau hynny sydd angen eu 
targedu er mwyn cynllunio rhaglen waith ac mae hyn yn cael ei wneud ar y cyd gyda rheolwyr y 
Gwasanaethau Plant ac Oedolion.  Mae’r Adran yn ceisio cael mewnbwn ynglŷn â’r penderfyniadau y 
bydd yn rhaid iddo ei wneud ynglŷn â chontractau y gellir eu hadnewyddu dros gyfnod o 3 blynedd, 
contractau y gellir, efallai, eu heithrio o reoliadau caffael a thendro a meysydd gwasanaeth eraill lle y 
gall fod angen i’r adran ymrwymo i drefniadau caffael a thendro ar gyfer darparu’r gwasanaethau rheini. 

Ystyriodd Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt y wybodaeth a gyflwynwyd ac yn y drafodaeth a ddilynodd 
ceisiwyd cael eglurhad pellach ar y materion canlynol - 

· Y sefyllfa, a’r rhagolygon i fudiadau gwirfoddol nad ydynt yn destun gontractau cyllid ffurfiol ond 
sydd er hynny yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

· Rhesymeg dros glandro 1%, 2% a 5% o arbedion yn erbyn buddsoddiadau gan fod rhai Aelodau’n 
gweld hynny yn ddryslyd a gyda’r posibilrwydd y gallent gamarwain o safbwynt canran y gostyngiad 
oedd i’w weithredu.  Dywedodd y Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes mewn eglurhad mai opsiynau oedd 
y rhain a gyflwynwyd i Aelodau Etholedig fel y gallent weld yn union beth fyddai arbedion o 1%, 2% 
neu 5% yn ei roi yn erbyn buddsoddiadau’r Adran yn y trydydd sector. 

· Absenoldeb o’r broses o unrhyw wybodaeth ynglŷn â ffyrdd y gellid ystyried cyfleon i ddatblygu 
busnes mewn partneriaeth. 

· Canlyniad yr adolygiad contractau a wnaed gan Bwrdd Iechyd Prif Ysgol Betsi Cadwaladr ac a 
oedd y profforma a ddefnyddiwyd wedi gweithio’n dda a’i pheidio. 

· Y trefniadau ar gyfer adolygu MEC fel rhywbeth cymunedol ac felly yn tybio fwy o gyswllt gyda’r 
trydydd sector.  Awgrymwyd y dylai unrhyw adolygiad gymryd  i ystyriaeth y disgwyliadau ynglŷn â 
mewnbwn y trydydd sector i ofal yn y gymuned a dylai contractau adlewyrchu hyn.   

· Manteision cymunedol. 
 

Roedd Prif Swyddog Medrwn Môn yn croesawu’r llythyr eglurhaol yn Atodiad B a dywedodd y byddai 
o gymorth i fudiadau trydydd sector i’w galluogi hwy i gynllunio’n ddoethach i’r dyfodol a hefyd y 
cyfeiriad at y ffurfiau gwahanol o gyllido ac i gontractau tair blynedd oedd hefyd yn bethau cadarnhaol.  
Roedd yr adolygiad a fwriedir yn crybwyll blaenoriaethau a nodau’r adran yn y tymor canolog ac roedd 
yn bwysig i fudiadau trydydd sector fod yn ymwybodol o hyn fel y gallent fod a syniad o sut y gall y 
dyfodol ddatblygu ac y gallent benderfynu a ydynt eisiau bod yn rhan o hynny gan ddatblygu eu 
cynlluniau yn unol â hynny.  Fodd bynnag, ni ddylid colli golwg ar y ffaith bod y datblygiadau hyn wedi 
eu gosod yn erbyn cefndir o doriadau difrifol mewn gwariant sy’n wynebu’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
 
Cytunwyd i nodi’r sefyllfa a’r pwyntiau a godwyd. 
 
DIM CAMAU GWEITHREDU PELLACH YN CODI 

5 GWEITHREDU/CYFLWYNO’R COMPACT A’R POLISI GWIRFODDOLI 

Cyflwynwyd er gwybodaeth i’r Pwyllgor gopi o’r adroddiad fel y cafodd ei gyflwyno i’r cyfarfod o’r 
Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 18 Mawrth, 2013 a oedd yn ymgorffori’r compact diwygiedig a’r Polisi 
Gwirfoddoli. 
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Cadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) fod y Compact a’r Polisi Gwirfoddoli wedi eu 
cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor ac y gellid yn awr eu gweithredu.  Mae’r Compact yn 
cefnogi ac yn ategu’r compact cyfredol rhwng BIPBC a’r chwe awdurdod yng Ngogledd Cymru. 

Roedd yr Aelodau yn croesawu’r wybodaeth gan bwysleisio pwysigrwydd dosbarthu gwybodaeth am y 
compact newydd i’r holl bartïon.  Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn mai’r cam nesaf yw cymryd 
perchenogaeth o’r compact a’r polisi gwirfoddoli a’i gweithredu. 

Cytunwyd i nodi’r wybodaeth. 

DIM CAM GWEITHREDU PELLACH YN CODI. 

6 Y RHAGLEN WAITH 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) raglen waith ddrafft ar gyfer y Pwyllgor Cyswllt yn seiliedig 
ar drafodaethau cychwynnol gyda Phrif Swyddog Medrwn Môn a oedd wedi nodi chwe maes 
blaenoriaeth ar gyfer gweithredu arnynt ac a fyddai’n sail ar gyfer gwaith y pwyllgor i’r dyfodol. 
Gofynnodd y Swyddog i gynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol am fewnbwn ynghylch y rhaglen waith 
ddrafft cyn diwedd mis Ebrill. 

Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn y byddai’n dod a’r rhaglen waith ddrafft i sylw Pwyllgor Rheoli 
Medrwn Môn.  Dygodd sylw at y ffaith fod y broses dendro yn parhau i fod yn destun pryder i’r trydydd 
sector o ran yr hyn sy’n cael ei roi allan i dendr a sut i dendro amdano.  Roedd yn ofid y byddai 
sefydliadau lleol efallai dan anfantais o gymharu â sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol mwy 
oherwydd eu bod yn llai cyfarwydd gyda’r prosesau tendro a bod risg felly y byddai’n colli allan o ran 
llwyddo i ennill tendrau i ddarparu rhai gwasanaethau.  Awgrymodd y gallai’r mater hwn a pharatoi 
sefydliadau trydydd sector lleol ar gyfer y broses dendro a’r cyfle i dendro gael eu cynnwys fel eitemau 
ar raglen waith ddrafft. 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cymuned wrth yr Aelodau fod ffrwd gwaith o gwmpas comisiynu fframwaith 
ar gyfer y Cyngor a hynny fel rhan o Raglen Drawsnewid y Cyngor.  Gwnaed cyflwyniadau gan 
Swyddog Pwrcasu’r Cyngor sydd wedi nodi bod lle i wella o ran arferion a chysondeb.  Cafwyd gwybod 
o ffynonellau eraill hefyd y byddai’r sectorau annibynnol a’r trydydd sector yn hoffi cael mewnbwn o ran 
datblygu gwell trefniadau cynllunio busnes.  Awgrymodd y gallai fod yn fuddiol i’r Swyddog Pwrcasu roi 
cyflwyniad i’r Pwyllgor hwn ar faterion pwrcasu a disgwyliadau’r Cyngor yn y maes. 

Roedd Prif Swyddog Medrwn Môn yn croesawu bod pwrcasu yn cael sylw ar sail gorfforaethol yn y 
Cyngor. 

Penderfynwyd nodi’r Rhaglen Waith ddrafft. 

CAMAU GWEITHREDU YN CODI: 

· Bod Prif Swyddog Medrwn Môn yn cydlynu ymatebion/mewnbwn i’r rhaglen waith ddrafft 
gan y Trydydd Sector ac yn anfon y wybodaeth at y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) erbyn 
diwedd mis Ebrill.  

· Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) yn gofyn i’r Swyddog Pwrcasu wneud cyflwyniad ar 
bwrcasu yn y Cyngor i gyfarfod o’r Pwyllgor hwn yn y dyfodol 

7 CYNLLUN BOND LLES 

Rhoddodd Mr Mark Gahan esboniad byr i’r Pwyllgor ar sut mae’r cynllun Bond yn gweithio trwy ddweud 
bod cyfleon yn bodoli i sefydliadau weithio gyda'i gilydd i nodi arbedion mewn maes penodol ac yna i 
weithio gyda’r trydydd sector i ddwyn prosiect ynghyd a fyddai’n amlinellu canlyniadau clir i’w cyflawni.  
Byddai’n rhaid i’r holl bartïon dan sylw gytuno ar y maes a ddynodwyd.  Ychydig o enghreifftiau o 
gynlluniau bond sydd ar hyn o bryd ond mae un wedi bod yn datblygu gyda’r  BIPBC, y WCVA a 
phartneriaid eraill o gwmpas astudiaeth dichonoldeb ym maes cyffuriau gwrth-iselder a gwaith ataliol. 

Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn y bydd y gwaith sy’n ymwneud â chynlluniau Bond yn cael eu 
hymgorffori yng ngwaith y Swyddog Gwneud y Cysylltiadau o ran edrych ar ffynonellau o gyllid i 
hyrwyddo’r gwaith o fewn maes penodol a bydd yn cynnwys nodi gwaelodlin ac yna chyflwyno’r Bond o 
ran nodi lle gellid gwneud arbedion.  Mae’r cyllid ar gael yn amodol ar nodi prosiect a’r arbedion y gellid 
eu gwneud. 
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Nododd Mr Mark Gahan bod yn rhaid i’r Awdurdod ac/neu’r BIPBC eu hunain nodi’r cyflaeon lle gellid 
defnyddio’r Bond i amlinellu’r arbedion y mae’r sefydliadau yn dymuno eu gwneud ac ym mha feysydd, 
ac yna gellid llunio pecyn yn disgrifio sut y gellid gwneud yr arbedion hynny. 

Esboniodd y Cyfarwyddwr Cymuned ei bod wedi codi’r mater ar y rhaglen er mwyn bod yn siŵr fod y 
Pwyllgor yn ddigon rhagweithiol o ran ymchwilio i bosibiliadau’r Bond. 

Yn dilyn trafodaeth bellach cytunwyd bod posibiliadau yn codi i edrych ar gyfleon sy’n gysylltiedig â’r 
Bond mewn perthynas â gwasanaethau oedolion ac y dylid trefnu cyfarfod gyda’r swyddogion 
perthnasol i’r perwyl. 

Cytunwyd i nodi’r wybodaeth. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Cyfarwyddwr Cymuned ac Eira Lloyd o BIPBC yn cysylltu 
gyda’r swyddogion perthnasol i drefnu cyfarfod i edrych ar bosibiliadau’r Bond mewn perthynas 
â Gwasanaethau Oedolion. 

8 CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR CYSWLLT 

Cyflwynwyd er sylw’r Aelodau gopi o gylch gorchwyl drafft ar gyfer y Pwyllgor Cyswllt. 

Oherwydd bod y Cyngor cyfredol yn tynnu tuag at ddiwedd ei oes a chyda mabwysiadu Compact a 
Pholisi Gwirfoddoli newydd dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn ei fod yn credu ei bod yn amserol i’r 
Pwyllgor adolygu ei aelodaeth a’i gylch gorchwyl fel y fforwm sy’n gyfrifol am oruchwylio compact. 

Cafwyd trafodaeth wedyn am y posibilrwydd y gallai cynrychiolwyr partneriaethau eistedd ar y Pwyllgor 
Cyswllt e.e. Cynrychiolydd o Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu neu gynrychiolydd o’r Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol ac a ddylai rhai swyddogion eistedd fel Aelodau llawn o’r Pwyllgor yn hytrach na 
mewn capasiti ymgynghorol.  Pwysleisiwyd y dylai gwneuthuriad y Pwyllgor adlewyrchu’r sefyllfa yn 
Ynys Môn. 

Cytunwyd i nodi’r cylch gorchwyl drafft. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) ac Eira Lloyd (BIPBC) yn 
cysylltu gyda’r swyddogion perthnasol fel y bydd angen i sefydlu’r gynrychiolaeth fwyaf priodol 
ar y Pwyllgor Cyswllt ar gyfer y Cyngor Sir a BIPBC. 

9 DIWEDDARU’R CÔD CYLLIDO 

Rhoddwyd sylw i’r sefyllfa mewn perthynas â’r Côd Cyllido. 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) bod rhaid diweddaru’r Compact fel dogfen sy’n cefnogi’r 
côd cyllido ac y dylai’r broses yn ddelfrydol redeg yn unol â’r adolygiad o gontractau. 

Cytunwyd i gyflwyno drafft o’r Côd Cyllido i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cyswllt. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) a Phrif Swyddog Medrwn 
Môn yn cydgysylltu i gyflwyno drafft o’r Côd Cyllido i gyfarfod nesaf y Pwyllgor. 

10 YR ACHOS DROS GAEL COMPACTAU STATUDOL RHWNG AWDURDODAU LLEOL YNG 
NGHYMRU A’R TRYDYDD SECTOR 

Cyflwynwyd er gwybodaeth i’r pwyllgor adroddiad ac argymhellion gan Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â’r achos dros gael compactau statudol rhwng Awdurdodau Lleol yng Nghymru a’r Trydydd 
Sector. 

Penderfynwyd nodi’r adroddiad a’i gynnwys. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) a Phrif Swyddog Medrwn 
Môn yn monitro’r sefyllfa ar gyfer datblygiadau posib a all gael effaith ar y Compact lleol. 

 
 

Y Cynghorydd Kenneth Hughes 
Cadeirydd 
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PWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR WIRFODDOL YNYS MÔN

TERMS OF REFERENCE

1 Aims

The purpose of the Pwyllgor Cyswllt is to structure and focus the relationship 
between the local authority, the NHS and the third sector on the Isle of 
Anglesey . The Pwyllgor will:

1.1 Develop, implement, monitor and review the Compact. 
1.2 Produce a Compact Action Plan which sets out objectives and targets
1.3 Monitor and review the Action Plan on an annual basis
1.4 Ensure the development of the Codes of Practice identified in the Compact
1.5 Ensure the codes of practice are implemented and monitor their 

effectiveness
1.6 Provide a forum for exploring issues of mutual concern
1.7 Report on progress to the Executive Committee of the Isle of Anglesey 

County Council, the third sector on Anglesey through Medrwn Môn and 

the Local Service Board

1.8 Report to accountable local statutory bodies and Medrwn Môn by 
submitting an annual report on progress 

2 Membership

IACC
???
NHS
???
Third Sector
Four elected representatives
Chair Medrwn Môn

Observer

Representative of North Wales Police Police and Crime Commissioner 

Alternates
Deputisation is acceptable with the agreement of the Chair.

3 Quorum

The quorum is at least two people from each of the three constituent sections of 
the Board. If a meeting is inquorate, the meeting will be reconvened within 28 
days. If then, the meeting is still not quorate the meeting would proceed as if a 
quorum was present

4 Declarations of Interest

Agreed 5
th

Sept 2008 

Revised May 2011

1

Eitem 5 ar y Rhaglen
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All members of the Board must declare any interest relating to a particular 
agenda item and withdraw from the meeting while that item is under 
consideration.

5 Chair and Secretariat

The office of Chair of the Compact Board will alternate on an annual basis 
between a member of the three constituent organisations. 

The Board will be jointly serviced by appointed officers of Medrwn Môn, the NHS 
and IACC. Medrwn Môn will be responsible for servicing and supporting the third 
sector representatives.

6 Frequency of Meetings

The Board will determine its own schedule of meetings but the Group will 
usually meet on at least 4 occasions per year.

7 Co-options

The Board may make co-options as they think fit. Such co-options must have 
the full agreement of the members of the Board. 

8 Review

The terms of reference and membership of the Board will be reviewed on an 
annual basis or more frequently if required.

APPENDIX
Schedule of Membership

IACC

NHS

Third Sector

Agreed 5
th

Sept 2008 

Revised May 2011

2
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
Adroddiad i Pwyllgor Gwaith 

 
Dyddiad 18 Mawrth 2013  

Pwnc Cytundeb Compact Ynys Môn a Pholisi Gwirfoddoli 

Deilydd(ion) Portffolio Cyng Kenneth P Hughes 

Swyddog(ion) 
Arweiniol 

Dirprwy Brif Weithredwr 

Swyddog Cyswllt Huw Jones  
Pennaeth Gwasanaeth – Polisi (Ffôn 01248 752108) 

Natur a rheswm am adrodd:  
 
Gofyn am gymeradwyaeth i’r Cytundeb Compact diwygiedig a’r Polisi Gwirfoddoli drafft.     

 

A – Cyflwyniad / Cefndir / Materion sydd angen sylw 
1. Cytuneb Compact Ynys Môn 

 
Cytundeb partneriaid rhwng y trydydd sector a’r awdurdod lleol yn Ynys Môn 
yw Compact Ynys Môn.  Mae’n darparu fframwaith ar gyfer datblygu nodau ac 
amcanion cyffredin, parch rhwng y naill ochr a’r llall a dealltwriaeth y bydd yn 
cynorthwyo’r sectorau cyhoeddus a phartneriaid trydydd sector i wella 
ansawdd bywyd  i bobl Ynys Môn. 
 
Fe gyhoeddwyd y Compact gwreiddiol – rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Grwp 
Iechyd Lleol Ynys Môn a’r sector gwirfoddol yn Ynys Môn – yn 2007.  Ar 22 
Mawrth 2012, bu i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gytuno Compact ar 
gyfer gwasanaethau iechyd gyda’r sector gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru. 
 
Mae’r Compact rhwng y Cyngor hwn a’r trydydd sector nawr wedi ei 
ddiweddaru, a hynny’n seiliedig ar arweiniad Llywodraeth Cymru, ac yn 
amgaeedig fel Atodiad 1.  Mae’r Compact, sy’n rhoi sail ar gyfer datblygu 
rhaglen waith i’r Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol, wedi ei dderbyn gan y 
Pwyllgor Cyswllt ac mae angen nawr iddo gael ei ystyried yn ffurfiol gan y 
Cyngor.   
 
Y bwriad yw i’r Compact a gymeradwyir gael ei adolygu’n flynyddol gan y 
Pwyllgor Cyswllt, gan gymryd i ystyriaeth unrhyw arweiniad pellach gan 
Lywodraeth Cymru ar Gompactau lleol.   
 
 
 

Eitem 6 ar y Rhaglen
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Yn ychwanegol, bydd aelodau yn nodi bod Cod Ymarfer Ariannu (Sector 
Gwirfoddol) wedi ei fabwysiadu gan y Pwyllgor Gwaith yn 2007 fel sail i’r 
berthynas ariannol rhwng y Cyngor a’r sector gwirfoddol ar Ynys Môn.  Fel 
rhan o’i raglen waith, bydd angen i’r Pwyllgor Cyswllt ystyried y Cod Ymarfer 
Ariannu yn ystod 2013/14. 

 
2. Polisi Gwirfoddoli 

 
Un o egwyddorion craidd Compact Ynys Môn yw ffurfioli Polisi Gwirfoddoli.  
Mae polisi ysgrifenedig yn rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i bwysigrwydd 
gwirfoddolwyr ac fe fydd yn cynorthwyo’r holl staff sy’n ymwneud â recriwtio a 
rheoli gwirfoddolwyr i lynu at arferion da a chefnogi gwirfoddolwyr mewn modd 
sydd wedi ei gynllunio a’i reoli. 
 
Mae Polisi Gwirfoddoli drafft wedi ei baratoi ac yn amgaeedig fel Atodiad 2. 
  

 

B – Ystyriaethau 
Fe gyflwynwyd y Cytundeb Compact diwygiedig a’r Polisi Gwirfoddoli drafft i’r 
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 4 Mawrth 2013.  Bydd sylwadau’r Pwyllgor 
Sgriwtini’n cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith yn y cyfarfod ar 18 Mawrth. 
 

 
 
C – Goblygiadau ac Effeithiau  
1 
 

Cyllid / Adran 151  

2 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
 

 

3 Adnoddau Dynol 
 

 

4 Gwasanaethau Eiddo  
 

 

5 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu(TGCh) 
 

 

6 Cydraddoldeb 
 

Mae’r Cytundeb Compact a’r Polisi 

Gwirfoddoli’n seiliedig ar egwyddorion 

cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

7 Gwrthdlodi a Chymdeithasol 
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C – Goblygiadau ac Effeithiau  
8 Cyfathrebu  

9 Ymgynghori  

10 Economaidd - 

11 Amgylcheddol - 

12 Trosedd ac Anhrefn  - 

13 Cytundeb Canlyniadau   

 
 

CH – Crynodeb 
Compact Ynys Môn 
 
Mae’r Compact gwreiddiol rhwng y Cyngor hwn a’r trydydd sector – a gyhoeddwyd 
yn 2007 - wedi ei ddiweddaru, a hynny’n seiliedig ar arweiniad Llywodraeth Cymru, 
ac yn amgaeedig fel Atodiad 1.  Mae’r Compact wedi ei dderbyn gan y Pwyllgor 
Cyswllt Sector Gwirfoddol ac mae angen nawr iddo gael ei ystyried yn ffurfiol gan y 
Cyngor.   
 
Polisi Gwirfoddoli 
 
Un o egwyddorion craidd Compact Ynys Môn yw ffurfioli Polisi Gwirfoddoli.  Mae 
Polisi Gwirfoddoli drafft wedi ei baratoi ac yn amgaeedig fel Atodiad 2. 
 

 

D – Argymhelliad 
Gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo’r Cytundeb Compact diwygiedig a’r Polisi 

Gwirfoddoli drafft. 

 

 
Enw awdur yr adroddiad: Huw Jones 
Swydd: Pennaeth Gwasanaeth - Polisi 
Dyddiad: 8 Mawrth 2013 
 
Atodiadau: 
Atodiad 1 – Cytundeb Compact diwygiedig 

Atodiad 2 – Polisi Gwirfoddoli drafft 

 
Papurau cefndir 
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COMPACT Ynys Môn 
 
Cytundeb Partneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a’r Trydydd Sector 
yn Ynys Môn 
 
Rhagarweiniad 
 
Gweledigaeth Cynllun Integredig Ynys Môn yw ynys yn gweithio gyda’n gilydd 
i greu swyddi, gwella iechyd and darparu lle diogel a chynaliadwy i fyw yn 
seiliedig ar dair o brif themâu:  pobl - cefnogi pobl a chymunedau i wella 
ansawdd eu bywydau; lle - diogelu a gwella’r amgylchedd naturiol ac 
adeiledig; swyddi - sicrhau cymaint â phosib o gyfleon gwaith gyda addysg a 
sgiliau o safon uchel. 
 
Gellir cwrdd ag anghenion a gobeithio’n pobl os yw’r sectorau yn fodlon 
adeiladu partneriaethau cryf, iach a ffyniannus i wella gwasanaethau a 
gwireddu gweledigaeth y Cynllun Cymunedol. 
 
Mae’r Compact hwn yn adeiladu ar y Compact gwreiddiol rhwng y sector 
gwirfoddol, Cyngor Sir Ynys Môn, y Grŵp Iechyd lleol a Medrwn Môn ar ran y 
Trydydd Sector ac a gyhoeddwyd yn 2006.  Mae hefyd yn ategu’r cytundeb 
Compact rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r sector gwirfoddol 
ar draws Gogledd Cymru. 
 
Anogir yr holl bartneriaid i gefnogi egwyddorion ac arferion y Compact ac i 
gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r codau ymarfer cysylltiedig. 
 
Rydym yn falch iawn o gyflwyno Compact Môn newydd fel ffordd o adeiladau 
ar y berthynas weithio gyfredol a gwella’r bartneriaeth er budd Ynys Môn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llofnodwyd 
 
 
Cadeirydd 
 
 
Cadeirydd 
 
 
Cadeirydd 
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Beth yw Compact Ynys Môn? 
 
Cytundeb partneriaid yw’r Compact rhwng y trydydd sector a’r awdurdod lleol  
yn Ynys Môn.  Mae’n darparu fframwaith ar gyfer datblygu nodau ac 
amcanion cyffredin, parch rhwng y naill ochr a’r llall a dealltwriaeth y bydd yn 
cynorthwyo’r sectorau cyhoeddus a phartneriaid trydydd sector i wella 
ansawdd bywyd  i bobl Ynys Môn. 
 
Mae’r Compact hwn yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar Ddarparu 
Gwasanaethau, gweithio  mewn partneriaeth ac ymgysylltu gyda Dinasyddion 
wrth ddylunio, darparu a gwella yr holl wasanaethau cyhoeddus. 
 
Bwriedir y bydd y Compact yn llywio’r broses o weithio mewn partneriaeth i 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.  Mae’n ymwneud â materion proses yn 
hytrach na sylwedd, hynny yw, y ffordd y mae cynlluniau a phenderfyniadau 
yn cael eu gwneud yn hytrach na chynnwys y cynlluniau a’r penderfyniadau 
hynny. 
 
Mae’n ymwneud â’r amrediad cyfan o waith partneriaeth; o ymgynghori ac 
ymgysylltu gyda’r gymuned, i gynrychiolaeth ar gyrff cynllunio a chymryd rhan 
mewn rhwydweithiau, cyllido, pwrcasu a contractio. 
 
Cyflwynwyd Compact rhwng Llywodraeth Cymru a’r Sector Gwirfoddol yng 
Nghymru am y tro cyntaf yn 1998.  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi 
atgyfnerthu’r polisi hwn a sefydlu cynllun sector gwirfoddol a chyngor 
partneriaeth rhwng y Cynulliad a’r Sector Gwirfoddol.  Yn 2007 cyhoeddwyd y 
Compact lleol rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Grŵp Iechyd Lleol Ynys Môn a’r 
Sector Gwirfoddol yn Ynys Môn.  Ar 22 Mawrth 2012, bu i Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr gytuno Compact ar gyfer gwasanaethau iechyd 
gyda’r sector gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru.  Mae’r Pwyllgor Cyswllt 
Sector Gwirfoddol wedi bod yn gyfrifol am weithredu’r Compact Awdurdod 
Lleol a Iechyd ar Ynys Môn. 
 
Mae’r Compact diwygiedig hwn wedi ei gynhyrchu ar y cyd gan Gyngor Sir 
Ynys Môn a Medrwn Môn ar ran ac mewn ymgynghoriad gyda sefydliadau 
trydydd sector lleol.  Mae’r Compact yn gyson â, ac yn ategu’r Compact a 
lofnodwyd gan Medrwn Môn gyda Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi 
Cadwaladr.  Mae’r broses o ddatblygu’r Compact yn adeiladu ar adolygu 
perfformiad y Compact gwreiddiol ac ymgynghori gyda sefydliadau’r trydydd 
sector i ofyn am eu barn ynghylch cynnwys Compact diwygiedig.  Bwriedir y 
bydd codau ymarfer drafft manylch yn dilyn a fydd yn rhoi sylw i feysydd fel 
cyllido a phwrcasu, gwirfoddoli, ymgynghori a datblygu polisïau (gweler 
Atodiad 1).  I gynorthwyo gydag eglurder, mae diffiniad o sefydliad trydydd 
sector/gwirfoddol yn seiliedig ar ganllawiau  gan Lywodraeth Cymru (gweler 
Atodiad 2). 
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Beth yw nod y Compact? 
Nod y Compact yw datblygu’r bartneriaeth rhwng y sector gyhoeddus a’r 
awdurdod lleol yn Ynys Môn trwy ein cynorthwyo i: 
• gyfathrebu yn well gyda’n gilydd 
• ddeall a pharchu barn y naill a’r llall 
• weithio gyda’n gilydd yn fwy effeithiol i gefnogi pobl Ynys Môn ac i ddatblygu 
gwasanaethau ar  y cyd. 
 
Bwriedir gofyn i’r awdurdod lleol a sefydliadau trydydd sector (trwy Medrwn 
Môn) i gymeradwyo’r Compact yn ysgrifenedig. 
 
Beth yw gwerthoedd ac egwyddorion y Compact? 
 
Rydym yn rhannu nod o ddarparu gwasanaethau o safon i bobl Ynys Môn.  
Rydym yn cydnabod bod gwerth ychwanegol mewn cydweithio mewn 
partneriaeth  tuag at amcanion ac nodau cyffredin.  Bydd yr egwyddorion isod 
yn sail ar gyfer y Bartneriaeth hon;  
 
Mae gweithredu gwirfoddol ac ymgysylltiad cymunedol yn rhan hanfodol o 
gymdeithas gynhwysol a ddemocrataidd a gall ychwanegu gwerth at ansawdd 
bywyd yn Ynys Môn.  Cydnabyddir bod y trydydd sector yn gwneud cyfraniad 
gwerthfawr i ddatblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol Ynys 
Môn.  Dylid parchu a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau a’r amrywiaeth rhwng y 
trydydd sector a’r sector gyhoeddus.  Wrth ddatblygu a chyflawni 
gwasanaethau, mae gan y sector gyhoeddus a’r trydydd sector 
swyddogaethau penodol ac sydd yn cyd-fynd gyda’i gilydd.  Mae gan pob 
sector ei set ei hun o gyfrifoldebau a chyfyngiadau.   
 
Dylid parchu annibyniaeth y trydydd sector gan gydnabod a gwerthfawrogi’r  
rôl strategol bwysig y mae’r sector gyhoeddus yn ei chwarae o ran datblygu 
polisïau a gwasanaethau cyhoeddus yn ogystal â’r fframwaith cyfreithiol ac 
ariannol y mae’n gweithredu ynddo.  I sicrhau bod y trydydd sector mor 
effeithiol â phosib mae’n rhaid buddsoddi yn ei isadeiledd.  Dylai’r berthynas 
rhwng y sectorau fod yn agored ac yn barchus a dangos ymddiriedaeth.  Dylai 
pob sector geisio rhagoriaeth, mynediad cyfartal a chofleidio egwyddorion 
datblygu cynaliadwy.  Pa fyddent yn gweithio gyda’i gilydd dylai pob sector 
gael yr un sylw a pharch.  Mae gan sefydliadau ym mhob sector yr hawl i 
gyfrannu at faterion sydd yn cael effaith  arnynt a’i herio. 
 
Gyda’i gilydd bydd y Compact  yn ………
 
Cynorthwyo i feithrin trydydd sector ffyniannus, amrywiol ac annibynnol yn 
Ynys Môn gyda threfniadau cyllid a chontractio sydd yn: 
 

 glir ac yn hawdd i’w deal; 

 deg a chyson; 

 Darparu amrediad o drefniadau cyllidol ar gyfer cyllid craidd, cyllid ar gyfer 
prosiectau a grantiau bychan; 
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 Ysgwyddo baich gweinyddol sy’n gymesur a’r lefel gyllido; 

 Caniatáu ac annog trefniadau effeithiol ar gyfer cynllunio ymlaen a 
chyllido. 

 Cynorthwyo i sicrhau bod y trydydd sector nid yn unig yn cymryd rhan 
mewn strwythurau cydweithio a phartneriaeth ond eu fod yn cael dylanwad 
gwirioneddol ar gynllunio  a datblygu gwasanaethau lleol a mentrau 
cyhoeddus. 

 Datblygu’r Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol fel cyfrwng cyswllt sydd 
wedi ei integreiddio gyda phrosesau gwneud penderfyniadau’r sector  
cyhoeddus a’r maes cynllunio ar y cyd ehangach.  Bydd gan y Pwyllgor 
gynrychiolaeth o blith partneriaid yn y sectorau gyhoeddus a’r trydydd 
sector. 

 Cynorthwyo i sicrhau cydnabyddiaeth ehangach a mwy cynaliadwy o 
werth gymdeithasol gwirfoddol o ran datblygiad proffesiynol a phersonol y 
gwirfoddolwyr a’r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir. 

 Hyrwyddo a llywodraethu’r awdurdod lleol a’r trydydd sector mewn modd 
effeithiol.  Bydd yn sylfaen ar gyfer ymrwymiad ar y cyd i adeiladu ar 
gapasiti sefydliadau trydydd sector lle mae hynny yn gyson gyda chyfeiriad 
strategol a rennir.  Bydd hefyd yn annog yr holl sectorau i ddysgu o’r 
arferion gorau ac i geisio gwneud gwelliannau parhaus i’r modd y 
cynllunnir ac y darperir gwasanaethau.   

 Darparu gweithdrefn ystyrlon ac effeithlon ar gyfer datrys anghytundebau 
mewn ffordd adeiladol ac agored.  Bydd y cyfrifoldeb ar gyfer hyn yn 
gorwedd gyda chorff monitor a bydd y cynnwys cynrychiolwyr o’r 
partneriaid sydd yn rhan o’r Compact.  Er yn nodi nad yw’r trydydd sector 
yn gorff unedol, rhagwelir y bydd yr holl gynrychiolwyr hefo’r Awdurdod 
priodol i ddilyn i fyny unrhyw achosion  le ymddengys bod y Compact wedi 
ei dorri yn eu sector eu hunain.  Yn achos partneriaid sector gyhoeddus, 
bydd ganddynt awdurdod i geisio datrys y fath faterion ar lefel uwch os oes 
angen. 

 Datblygu Cynllun Gweithredu a renni’r i ddarparu amcanion y Compact a 
chynhyrchu  droddiad gwaith blynyddol i’r sefydliadau sector gyhoeddus, 
byrddau/cyngor ac i’w dosbarthu i sefydliadau trydydd sector. 

 
Addewidion y Bartneriaid  
Bydd yr awdurdod lleol yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu, gweithredu a monitro’r 
Compact yn unol â’r weledigaeth a’r egwyddorion y cytunwyd arnynt. 
Bydd y gefnogaeth hon yn cynnwys: 
 

 Sicrhau bod staff allweddol (e.e. swyddogion cyllid allanol, swyddogion 
pwrcasu a chomisiynu, swyddogion cynllunio partneriaeth) yn gallu cymryd 
rhan yn y gwaith hwn; 

 Cymeradwyo’r angen i gael codau ymarfer manwl ar gyfer materion 
allweddol; 

 Parodrwydd i adolygu eu gweithdrefnau a’u hamserlenni eu hunain yn 
wyneb y codau ymarfer hynny; 

 Cymeradwyo’r angen ar gyfer gweithdrefnau i ddatrys anghytundebau; ac 

 adolygu gweithrediad y Compact bob blwyddyn ynghyd a’r trydydd sector. 
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Bydd y trydydd sector yn cefnogi datblygiad, gweithrediad a monitro’r compact 
yn unol â’r weledigaeth a’r egwyddorion y cytunwyd arnynt.  Bydd y 
gefnogaeth hon yn cynnwys: 
 

 sicrhau bod staff allweddol yn gallu cymryd rhan yn y gwaith hwn;   

 Cymeradwyo’r angen i gael codau ymarfer manwl ar gyfer materion 
allweddol; 

 Cymeradwyo’r angen ar gyfer gweithdrefnau i ddatrys anghytundebau; ac  

 adolygu gweithrediad y Compact bob blwyddyn ynghyd a’r trydydd sector. 
 
 
Mae’r trydydd sector yn gwneud ymrwymiad i gynnal safonau uchel o 
Lywodraethu ac ymddygiad ac i gwrdd â dyletswyddau adrodd ac atebolrwydd 
tuag at gyllidwyr a defnyddwyr.  Bydd yn cynnwys defnyddwyr lle bynnag y 
mae modd gwneud hynny a hefyd yn cynnwys gofalwyr lle mae hynny yn 
briodol wrth ddatblygu a rheoli’r gweithgareddau a’r gwasanaethu .  Anogir y 
sefydliadau yn y trydydd sector i ddatblygu safonau ansawdd sydd yn briodol 
i’r sefydliad gan gynnwys hyrwyddo arferion gorau a chyfleoedd cyfartal mewn 
gweithgareddau, gwaith, rôl gwirfoddolwyr a’r ddarpariaeth o wasanaethau. 
 
Mae’r trydydd sector yn gwneud ymrwymiad i barchu’r gyfraith ac yn bod yn 
atebol iddi.  Yn achos elusennau byddent yn glynu wrth y fframwaith cyfrifo a 
chanllawiau priodol eraill fel y pennwyd nhw gan y Comisiwn Elusennau. 
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Atodiad 1 – Codau Ymarfer 
Bydd y codau ymarfer yn cynorthwyo i ymgorffori egwyddorion y Compact yn 
ein gwaith o ddydd i ddydd  a bydd yn darparu fframwaith ar gyfer y codau.  
Gwahoddir sefydliadau o’r ddau sector i fabwysiadu’r codau ymarfer ac fe’u 
hanogir i gymryd rhan yn eu datblygiad parhaus. 
 
1 Egwyddorion y Cod – Ymgynghori a Gwerthuso Polisi 
1.1 Yn rhan annatod o’r gwaith o ddatblygu prosiectau ac adolygu polisïau. 

Dylid ystyried ymgynghori ar gychwyn  prosiect neu adolygiad polisi 
sicrhau eu fod yn digwydd  yn y cam priodol yn y cylch prosiect.  Dylid 
adolygu yn barhaus y dulliau a ddewisir a llwyddiant y prosesau hyn drwy 
gydol oes y prosiect.  Os oes angen bydd rhaid cymryd i ystyriaeth 
unrhyw weithdrefnau ymgynghori statudol. 

1.2 Gweithredu gan ddefnyddio safonau a chytunwyd arnynt 
Dylai ymgynghori rhwng partneriaid gwrdd â safonau y cytunwyd arnynt.  
Dylai rhai gynnwys amserlenni a ddiffynnwyd (o leiaf 12 wythnos os oes 
modd). Crynodebau ac adborth clir ynghylch canlyniadau phenderfyniadau a 
wnaed. 
1.3Yn briodol i’r grwpiau targed 
Dylid dylunio’r ymgynghoriad i sicrhau ei fod yn briodol i’r partneriaid yr 
ymgynghorir a nhw, o ran y dulliau a ddefnyddir ac arddull y cyflwyniad. Dylid 
ysgrifennu dogfennau ymgynghorir mewn iaith syml gan esbonio termau 
technegol. Dylai’r holl fethodoleg fod yn addas i’r pwrpas a’r grŵp targed yr 
ymgynghorir age ef.  Os yw’n briodol, dylai’r adroddiadau gydymffurfio â 
pholisïau Iaith Gymraeg neu fod ar ffurfiau eraill sydd ar gael i’w cynulleidfa 
gan gynnwys y rheini gydag anawsterau iaith neu anableddau corfforol  neu 
synhwyraidd.  Rhaid rhoi sylw i ymgysylltu ystyrlon gyda grwpiau sydd wedi 
eu heithrio yn gymdeithasol.   
1.4 Yn wirioneddol ac yn dryloyw 
Dylai unrhyw ymarfer neu ddogfen ymgynghorol nodi yn benodol  pa 
agweddau sydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer sylw a pha rai na ellir eu newid, 
fel bo modd i’r partneriaid ymateb yn briodol.  Deallir na fedr partneriaid gael 
dylanwad ar wneud penderfyniadau mewn perthynas â phob agwedd ar waith 
ei gilydd.  Lle nad yw hyn yn bosib, dylai partneriaid egluro bob amser bod 
dogfen neu ddigwyddiad er gwybodaeth yn unig yn hytrach nag i bwrpas 
ymgynghori. 
1.5 Cyhoeddusrwydd a Mynediad 
Dylai partneriaid sicrhau rhoddir cyhoeddusrwydd da i ymarferion gwybodaeth 
ac ymgynghori sydd yn berthnasol i waith y partneriaid eraill.  Dylai 
ymgynghoriadau a dogfennau cysylltiedig fod ar gael yn rhwydd i grwpiau 
gyda gwahanol lefelau o adnoddau a ffurf sy’n caniatáu sefydliadau llai i 
ymateb. 
1.6 Rhannu lle mae hynny yn briodol 
Dylai partneriaid weithio gyda’i gilydd i rannu’r adnoddau sydd ar gael i gynnal 
ymgynghoriadau lle mae hynny yn briodol.  Dylid edrych ar y posibilrwydd o 
ymgynghori ar y cyd bob amser i osgoi dyblygu. 
1.7 “Y Safonau Aur mewn Ymgynghori” 
Sefydlwch a yw rhywun arall wedi gwneud gwaith ymgynghori gan 
ganlyniadau y gallwch eu rhannu. 
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Sicrhau y gall yr ymgynghori arwain at newid.  Dylai fod yn ddeialog sydd yn 
arwain at benderfyniadau, felly ymgynghorwch CYN gwneud penderfyniadau. 
Sicrhewch eich bod yn caniatáu digon o amser ar gyfer eich prosiect 
ymgynghori.  Mae angen i chi ystyried neilltuo amser ar gyfer cynllunio, 
cynnal, casglu ac ymateb i’ch gweithgareddau.   
Ceisiwch ddefnyddio'r dulliau ymgynghori sydd yn gwneud y defnydd gorau 
o’ch adnoddau ac sydd yn rhoi’r canlyniadau gorau o’ch grŵp targed. 
Ceisiwch wneud yr ymgynghoriad mewn gynhwysol a phosib ond byddwch yn 
ymwybodol o berygl gor-ymgynghori gyda rhai grwpiau. 
Rhowch adborth bob amser i rhieni sydd wedi cymryd rhan yn eich ymarferion 
ymgynghori. 
Gweithredwch ar y canlyniadau.  Peidiwch â gadael gwaith ymgynghori ar “y 
silff”. 
Rhannwch ganlyniadau eich gwaith gydag eraill. 
 
2. Egwyddorion y Cod – Cyllido, Pwrcasu a Chomisiynu 
2.1 Gwirioneddol a Thryloyw 
Bydd rhaid bod yn agored ac yn dryloyw i’w gwneud yn haws i gael 
gwybodaeth am y cyllid sydd ar gael.  Bydd y partneriaid yn hyrwyddo 
mynediad teg i gyllido strategol, prosiectau a chontractau.  Bydd 
penderfyniadau ynghylch pwrcasu neu gomisiynu gwasanaethau yn seiliedig 
ar egwyddorion sydd yn ymwneud â bro, ansawdd a gwerth am arian ac ni 
fyddent byth yn seiliedig ar y gost yn unig, 
2.2 Dull Corfforaethol 
Bydd y sector gyhoeddus yn datblygu gweithdrefnau cyson a dull gweithredu 
ar y cyd i gefnogi’r trydydd sector.  Byddant yn  mabwysiadu agwedd 
gorfforaethol tuag at gyllideb sydd yn gyson ac yn amserol ac a fydd yn 
llyfnhau gweithdrefnau a gostwng dyblygu tra’n bod yn atebol am gyllid 
cyhoeddus. 
2.3 Isadeiledd a Chynaliadwyedd 
Mae’r sector gyhoeddus yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi yn isadeiledd 
sefydliadau trydydd sector.  Mae’n cydnabod hefyd y bydd cyllid tymor hwy yn 
gwella cynaliadwyedd ac yn golygu y bydd modd cynllunio ymlaen.  Bydd y 
sector gyhoeddus yn sicrhau y rhoddir sylw priodol i anghenion grwpiau 
cymunedol bychain trwy sicrhau mynediad i gefnogaeth nad yw’n gymorth 
ariannol, grantiau bychain a chefnogi rôl Medrwn Môn o ran cefnogi 
datblygiadau. 
2.4 Adennill costau llawn 
Mae’r sector gyhoeddus yn cydnabod egwyddor adennill costau llawn.  
Cytunir ar egwyddor adennill costau llawn ac ar dull o weithredu ‘r egwyddor 
honno’n ymarferol, hynny yw, sicrhau cyllid ar gyfer gorbenion cymesur yn 
ogystal â chostau uniongyrchol prosiectau.  Mae’r egwyddor hon yn cydnabod 
bod angen i sefydliadau trydydd sector adennill costau sydd yn gysylltiedig ag 
adeiladau, adnoddau dynol, archwilio, marchnata a chynlluniau busnes. 
2.5 Cymesuredd 
Bydd agwedd gyson ac ar y cyd i fonitro a gwerthuso yr hyn sydd yn effeithiol 
ac yn gymesur i’r lefel o gyllid. 
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2.6 Canlyniadau peidio a chyllido 
Rhoddir i sylw i effaith unrhyw benderfyniad i beidio a chyllido ar sefydliad 
trydydd sector, neu effaith unrhyw benderfyniad i dynnu arian yn ôl cyn 
gwneud unrhyw benderfyniad terfynol. 
2.7 Penderfyniadau a Thaliadau Amserol 
Bydd y sector gyhoeddus yn sicrhau y rhoddir rhybudd digonol ynghylch 
penderfyniadau cyllidol a bydd yn talu’r arian yn amserol yn amodol ar 
brosesau cyllidebol y sector gyhoeddus. 
 
3. Egwyddorion y Cod – Ymgysylltiad Cymunedol, Partneriaethau a 
Rhwydweithiau 
3.1 Sicrhau bod sefydliadau 3ydd sector, pan fyddent yn datblygu eu polisiau 
a’u gwasanaethau yn y Sir, yn gwneud hynny yn seiliedig ar wybodaeth, 
profiad ar arbenigedd eang. 
3.2 Sicrhau yr ymgynghorir yn rheolaidd gyda defnyddwyr gwasanaeth yn y 
sector gyhoeddus a’r trydydd sector ac y gwrandewir ar y farn honno a 
gweithredu arni.   
3.3 Bydd Medrwn Môn yn ceisio sicrhau bod aelodau partneriaethau a 
rhwydweithiau yn gynrychiadol ac yn atebol yw ‘hetholaeth’. 
3.4 “Y Safonau Aur Mewn Ymgysylltiad Cymunedol” 
Gwerthfawrogi sgiliau, a gwybodaeth ac ymrwymiad pobl leol.   
Datblygu perthynas weithio gyda chymunedau a sefydliadau cymunedol. 
Cefnogi staff a phobl leol i weithio gyda’i gilydd a dysgu o’u gilydd (fel 
Cymuned gyfan). 
Cynllunio ar gyfer newid gyda’r Gymuned a chymryd camau ar y cyd gyda’r 
Gymuned. 
Gweithio gyda phobl yn y gymuned i ddatblygu a defnyddio fframweithiau ar 
gyfer gwerthuso. 
 
4. Egwyddorion y Cod - Gwirfoddoli 
Disgrifiwyd gwirfoddoli fel “an important expression of citizenship and 
essential to democracy. It is the commitment of time and energy for the 
benefit of society and the community and can take many forms. It is 
undertaken freely and by choice, without concern for financial gain.” 
4.1 Cefnogi Gwirfoddolwyr 
Mae gwirfoddolwyr angen fframwaith cefnogol effeithiol gyda’r adnoddau 
priodol. 
4.2 Cyfraniad Gwirfoddolwyr 
Cydnabyddir bod gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad mawr i ddatblygiad 
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol Medrwn Môn.  Dylid 
gwerthfawrogir cyfraniad hwn a hyrwyddo proffil ac ethos gwirfoddoli. 
4.3 Rhwystrau i wirfoddoli 
Dylid cydnabod y rhwystrau i wirfoddoli trwy ddatblygu capasiti sefydliadau 
gwirfoddol i ymateb i anghenion newidiol gwirfoddolwyr. 
4.4 Buddsoddi Mewn Gwirfoddoli 
Anogir arferion gorau ar gyfer rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr ac achredu 
gwirfoddoli. 
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4.5 Ymgynghori a Chyfranogi 
Anogir a chydnabyddir cyfraniad gwirfoddolwyr o ran cynorthwyo i ddatblygu 
polisïau cyhoeddus trwy gymryd rhan mewn prosesau ymgynghori ac 
ymgyrchoedd. 
 
5. Egwyddorion y Cod - Llywodraethu 
5.1 Glynu wrth gyfrifoldebau cyfrifoldebau cyfreithiol a chanllawiau arferion 
gorau.  Bydd y 3ydd sector yn cynnal safonau uchel o lywodraethu ar 
ymddygiad ac yn cydymffurfio gyda’i dyletswyddau adrodd ac atebolrwydd. 
5.2 Bydd Medrwn Môn yn cynhyrchu Cod Ymddygiad ar gyfer ymddiriedolwyr 
fel dogfen enghreifftiol ar gyfer sefydliadau trydydd sector i’w hystyried. 
5.3 Bydd Medrwn Môn yn darparu hyfforddiant ar gyfer ymddiriedolwyr yn  
unol â safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer ymddiriedolaethau ar: 
 
Egwyddorion llywodraethu 
Rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr 
Rolau swyddogion mygedol 
Strwythurau bwrdd a phwyllgorau 
Recriwtio a datblygu ymddiriedolwyr 
Gweithio gyda’r Prif Swyddog. 
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Atodiad 2 – Diffiniadau  
Trydydd Sector 
 
Mae’r ddogfen yn defnyddio’r term “Y trydydd Sector”.  Mae’n cydnabod na 
fydd pob sefydliad yn cytuno, ac mae gan sefydliadau unigol bob hawdd i 
ddisgrifio eu hunain mewn unrhyw ffordd y maent yn ei ddewis, elusen, 
gwirfoddol, sefydliad, grŵp cymunedol, grŵp hunangymorth, NGO, menter 
gymdeithasol, busnes cymunedol ac ati.  Ond yr hyn sydd yn gyffredin i bob 
un o’r rhain yw: 
Maent wedi eu sefydlu’n wirfoddol gan ddinasyddion sydd yn dewis neu 
trefnu; 
Maent yn darparu rhyw fath o ffydd gymunedol neu cyhoeddus; 
Mae eu gwargedau, lle y cynhyrchir y rhain, yn cael eu hail buddsoddi yn y 
sefydliad neu er lles cymunedol neu cyhoeddus ac nid ydynt yn cael eu 
dosbarthu er elw preifat.  Mae’r nodweddion cyffredinol yn llawer cryfach nag 
unrhyw wahaniaethau all fod rhwng y gwahanol fathau o sefydliadau ac am y 
rheswm hwn mae’n fuddiol mabwysiadu term y mae’r holl sefydliadau’n dod o 
dano  yn hytrach na rhannu’r nodweddion cyffredin hyn - mae trydydd sector 
yn scirhau hyn. Bydd mabwysiadau’r drefn “Trydydd Sector” gan sefydliadau 
statudol yn dal i olygu bydd yn rhaid iddo gynnal diffiniadau cyfredol mwy 
penodol i bwrpasau bod yn gymwys am gymorth grant neu fanteision eraill.  Y 
diffiniad o “fudiad gwirfoddol”.  Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y 
“cynllun trydydd sector” yn rhestru’r meini prawf sydd  yn cynnwys y rhan 
fwyaf o fudiadau gwirfoddol fel: 
Annibynnol - rhaid i fudiad fod yn gyfansoddiadol annibynnol a heb ei rheoli yn 
uniongyrchol gan fudiad - er elw neu’r wladwriaeth os bydd mudiad yn cael ei 
cydnabod fel un annibynnol  o’r wlad lle ceir mwyafrif o gyrff anstatudol, rhai 
wedi eu penodi neu gynrychiolwyr ar ei “fwrdd ymddiriedolwyr” a mwyafrif o 
aelodau anstatudol. 
 
Hunan Rheoli - rhaid i fudiad gael ei broses gwneud penderfyniadau  mewnol 
ei hun dim yn dosbarthu elw ac yn bennaf yn ddi-fusnes - ni chaniateir i’r  
mudiad wneud unrhyw daliadau (ond am dreuliau rhesymol neu taliadau eraill 
a ganiateir gan y ddogfen lywodraethu e.e. ar gyfer gwasanaethau 
proffesiynol yn achlysurol neu am grantiau) i aelodau neu ymddiriedolwyr.  
Gwirfoddoliaeth - rhaid i fudiad elwa oddi wrth radd ystyrlon o ddyngarwch 
e.e. (rhoddion mewn nwyddau neu amser, yn cynnwys gwirfoddolwyr ac 
ymddiriedolwyr di-dâl e.e. y bydd unrhyw fudiad sydd ag o leiaf dri 
ymddiriedolwr sy’n rhoi eu hamser yn cael eu hystyried fel un sydd yn cael 
mantais i lefel ystyrlon). 
Budd cyhoeddus - byddai disgwyl i fudiad gwirfoddol allu dangos bod ei 
amcanion a’i weithgareddau o fudd i’r cyhoedd yn ehangach ac/neu ei fod yn 
peri bod ei fanteision ar gael i grŵp o bobl mor eang â phosibl o fewn yr ardal 
a ddiffinnir gan ei amcanion ac/neu ei fod yn gweithredu mewn ffurf sydd yn 
agored ac yn gynhwysol yn hytrach nac yn elitaidd ac yn unigryw.  Lle ceir 
ddogfen lywodraethu, fe ddylai gael cymal sydd yn sicrhau, petai ei ddiddymu, 
bod yr asedau sydd ar ôl yn cael ei dosbarthu i (a) fudiad(au) gwirfoddol 
tebyg.  Mae’r meini prawf hyn yn cynnwys yn benodol: 
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Busnesau cymunedol – mudiadau sydd yn fusnesau real sy’n masnachu 
mewn rhyw ffordd, yn cael ei reoli gan y gymuned ac sydd hefyd o fudd 
uniongyrchol i’r gymuned;  
symudiad tai gwirfoddol; 
ymddiriedolaethau elusennol di aelodaeth; 
grwpiau hunan gymorth/cyd-fuddiant’ 
mudiadau cymunedol a lleol, cymdeithasau cymunedol; 
neuaddau pentref ac ati; 
grwpiau amgylcheddol; 
elusennau hyfforddi; 
cyrff cyfryngol grwpiau nawdd i ferched; 
mudiadau celfyddydol; 
grwpiau amaethyddol gyd manteision cymdeithasol ehangach; 
cymdeithasau elusennol diwydiannol; 
grwpiau chwaraeon gyda manteision cymunedol/cymdeithasol; 
sefydliadau crefyddol gyda manteision cymdeithasol. 
 
Maent yn benodol yn gwahardd: 
 
Partïon gwleidyddol; 
Prifysgolion; 
Sefydliadau addysg uwch; 
Ysgolion elusennol annibynnol a rhai a gynhelir â grant; 
Undebau llafur; 
Clybiau chwaraeon a chymdeithasau nad ydynt er budd cyhoeddus; 
cymdeithasau busnes ac asiantaethau menter leol; 
rhan fwyaf o gymdeithasau proffesiynol; 
ymddiriedolaethau GIG; 
nifer o amgueddfeydd mawr; 
quangos a chyrff cyhoeddus a noddir gan y Llywodraeth (ASPB); 
mudiadau crefyddol heb unrhyw fudd cymdeithasol ehangach. 
 
Amcangyfrifir bod tu a 700 o grwpiau trydydd sector ym Môn o grwpiau hunan 
gymorth arbenigol bychain sydd yn cael eu rhedeg gan ddefnyddwyr i 
elusennau cenedlaethol.  Gallant weithredu ar lefel cenedlaethol, sirol neu 
gymdogol, pob un yn tueddu i alinio eu hunain i feysydd o gonsyrn arbenigol a 
phenodol.  Mae rhai mudiadau trydydd sector yn darparu gwasanaethau 
uniongyrchol (e.e. Grwpiau chwarae, tai anghenion arbennig), tra bo eraill  yn 
darparu cyngor, gwybodaeth, cwnsela a chefnogaeth a bydd rhai hefyd yn 
darparu gwasanaethau eiriolaeth  werthfawr. Maent yn bodoli oherwydd bod 
pobl yn gweld yr angen ac yn gweithio gyda’i gilydd i  sicrhau newid, neu 
wasanaeth er budd i’r gymuned.  Bydd gan pob un ohonynt  gorff llywodraeth 
neu reoli o ryw fath.  Cyfeirir at y grŵp hwn mewn amryw o ffyrdd e.e. pwyllgor 
rheoli neu bwyllgor gwaith, cyngor, bwrdd ymddiriedolwyr. Tra bod nifer o 
fudiadau trydydd sector  yn rhai sydd yn hunan-ariannu ac heb unrhyw gyswllt 
rheolaidd gyda’r sector statudol, ac yn codi’r holl arian y meant eu hangen yn 
uniongyrchol gan y cyhoedd trwy ddigwyddiadau codi arian, rhoddion, ac 
apeliadau cyhoeddus.  Mae eraill yn chwilio am gyllid a chefnogaeth gan 
gymysgedd o ffynonellau yn cynnwys y cyhoedd, sectorau preifat ac 
elusennol.   
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1.  Sgop 
 

Mae’r polisi yma’n ategu un o egwyddorion craidd y cytundeb Compact rhwng Cyngor Sir Ynys 
Môn a Medrwn Môn mewn perthynas â gwirfoddoli. 

Cytundeb partneriaid rhwng y trydydd sector a’r awdurdod lleol ar Ynys Môn yw’r Compact.  Mae’n 
darparu fframwaith ar gyfer datblygu nodau ac amcanion cyffredin, parch rhwng y naill ochr a’r llall 
a dealltwriaeth y bydd yn cynorthwyo’r sectorau cyhoeddus a phartneriaid trydydd sector i wella 
ansawdd bywyd  i bobl Ynys Môn. 

2.  Datganiad Polisi 

Mae’r Cyngor yn cydnabod y cyfraniad  gwerthfawr y gall gwirfoddolwyr ei wneud i’r sefydliad.  
Daw gwirfoddolwyr ag amrywiaeth o brofiad, cefndiroedd, sgiliau, oed ac agweddau sy’n 
ychwanegu gwerth at y gwasanaethau a ddarperir.  Bydd y polisi hwn yn: 

 Gadael i wirfoddolwyr wybod sut y byddwn yn sicrhau tegwch a chysondeb  

 Galluogi gwirfoddolwyr i wybod lle maent yn sefyll 

 Cynnig sicrwydd o ran gwybod sut y byddant yn cael eu trin 

 Helpu staff a gwirfoddolwyr ddeall swyddogaethau ei gilydd  

Yn ychwanegol, mae’r polisi hwn yn gosod allan yr egwyddorion bras o ran gweithio gyda 
gwirfoddolwyr o fewn y Cyngor mewn modd sy’n deg ac yn gyfiawn.  Ei nod yw sicrhau bod  
buddiannau  gwirfoddoli yn cael eu huchafu ar gyfer gwirfoddolwyr a’r Cyngor.  Mae’n berthnasol i 
bawb o fewn y Cyngor, gan gynnwys gwirfoddolwyr, staff ac aelodau etholedig.     

Mae’r polisi hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor fel rhan o’r cytundeb Compact ac fe fydd yn 
cael ei adolygu’n flynyddol gan y Pwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol fel rhan o’i gylch gwaith i 
weithredu egwyddorion y cytundeb Compact.   

3.  Diffiniad 

Mae gwirfoddoli’n fynegiant pwysig o Ddinasyddiaeth yn ogystal ag elfen bwysig o 
ddemocratiaeth.  Pobl sydd, heb dal ac o’u gwirfodd, yn cyfrannu eu hamser, egni a’u sgiliau er 
budd y gymuned yw gwirfoddolwyr.  Gall gwirfoddoli ddigwydd am gyfnod cyfyngedig (er 
enghraifft, i helpu cwblhau prosiect neu ddigwyddiad penodol), neu gall fod ar sail barhaus (er 
enghraifft, i helpu darparu gwasanaeth penodol o ddydd i ddydd). 

Mae’r Cyngor yn cydnabod ei gyfrifoldeb i drefnu ei wirfoddoli yn effeithlon ac mewn modd sensitif 
fel bod yr anrheg werthfawr o amser y gwirfoddolwyr yn cael ei ddefnyddio er budd pawb sy’n 
ymwneud â’r mater.   

Rhoddir isod rai engreifftiau o’r gwahanol ffyrdd y mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu at waith y 
Cyngor: 

 Llywodraethwyr Ysgolion 

 Chwaraeon a chefnogi chwaraeon 
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 Cynlluniau cludiant 

 Cynlluniau rheoli cefn gwlad 

 Adfocatiaeth (gwasanaethau cymdeithasol) 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gynnwys gwirfoddolwyr mewn sefyllfeydd addas ac mewn modd 
sy’n annog, cefnogi a datblygu gwirfoddoli. 

4.  Pam cael Polisi? 
 

Mae polisi ysgrifenedig yn rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i bwysigrwydd gwirfoddolwyr ac yn sicrhau y 
bydd yr amcanion canlynol yn cael eu cwrdd: 

 Gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addas trwy weithdrefn dewis addas 
sy’n cynnwys tystlythyrau a gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), petai 
angen. 

 Gwirfoddolwyr yn cael eu croesawu, yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn 
derbyn anwythiad perthnasol gan y gwasanaeth dan sylw 

 Cyfraniadau gwirfoddolwyr yn cael eu huchafu trwy ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth 
addas 

 Mwy o bobl yn cael eu hannog i gymryd rhan fel gwirfoddolwyr  

 Mwy o wirfoddolwyr yn parhau i gymryd rhan  

Bydd y polisi hwn yn cynorthwyo’r holl staff sy’n ymwneud â recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr i lynu 
at arferion da a chefnogi gwirfoddolwyr mewn modd sydd wedi ei gynllunio a’i reoli. 

5. Beth yw buddiannau cael gwirfoddolwyr 

 Mae modd defnyddio a datblygu profiadau a sgiliau i gael effaith gadarnhaol ar ystod o 
wasanaethau a phrosiectau  

 Mae gwirfoddolwyr yn gallu bod yn hyblyg ac yn arloesol  

 Mae gwirfoddolwyr yn gwella’r synnwyr o gymuned a helpu i adeiladu cymdeithas 
gynhwysol 

 Mae’r gymuned a’r amgylchedd yn cael budd o gyfraniadau gwirfoddolwyr 

6. Egwyddorion  

6.1 Recriwtio a Dethol 

Mae’r Cyngor yn anelu at recriwtio gwirfoddolwyr o bob rhan o’r gymuned gydag ystod eang o 
sgiliau, profiadau bywyd a gwybodaeth.   

Bydd recriwtio gwirfoddolwyr fel arfer yn digwydd trwy bostio hysbysebion a thaflenni, taflenni 
newyddion ac ar y safle we corfforaethol.  Gallai ddigwydd hefyd trwy gysylltu’n anffurfiol gyda’r 
gymuned o ddefnyddwyr sy’n bodoli eisoes.   
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Bydd yr holl ddarpar wirfoddolwyr yn cael eu cyfweld er mwyn trafod eu sgiliau, rolau a 
disgwyliadau.  Bydd y drefn ar gyfer dethol yn dilyn yn fras y prosesau yr ymlinellir ym Mholisi 
Recriwtio a Dethol yr Awdurdod (lle mae hynny’n briodol), ac fe fydd yn cynnwys tystlythyrau a 
gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), os yn berthnasol.  

6.2 Statws Gwirfoddolwyr  

Nid yw gwirfoddolwyr yn gyflogeion nag yn weithwyr ac ni fydd ganddynt gontract cyflogaeth 
gyda’r Cyngor.  Ni fydd tâl am unrhyw waith gwirfoddoli.  Bydd y Cyngor yn cytuno rôl gyda’r 
gwirfoddolwr, bydd disgwyliad bod y gwirfoddolwr yn cwrdd ag anghenion y rôl ac fe fydd y Cyngor 
yn darparu gwaith i’r gwirfoddolwyr lle mae yna waith ar gael.  Fodd bynnag, mae’r gwirfoddolwr 
yn rhydd i wrthod cyflenwi’r rôl ac nid yw’r Cyngor wedi’i ymrwymo i ddarparu’r gwaith.  

Noder: Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i ofalwyr maeth. 

6.3 Rolau Gwirfoddoli  

Cyfrifoldeb y rheolwr sy’n gweithio gyda’r gwirfoddolwr fydd llunio amlinelliad o rôl y gwirfoddolwr. 
Bydd hyn yn gosod allan dyletswyddau’r rôl a’r sgiliau a’r profiad sy’n angenrheidiol, ynghyd ag 
unrhyw hyfforddiant sydd ei angen cyn y bydd y gwaith gwirfoddol yn cael ei wneud.  Fe ddylai 
gwaith gwirfoddol ategu gwaith staff cyflogedig ac ychwanegu gwerth er budd defnyddwyr y 
gwasanaeth.  Nid yw gwirfoddolwyr yna i gymryd lle gweithwyr cyflogedig, felly mae angen cymryd 
gofal i sicrhau nad oes galwadau gormodol ar wirfoddolwyr, ac nad ydynt yn gwneud gwaith a 
ddylai gael ei wneud gan staff cyflogedig.    

6.4 Goruchwyliaeth a Chefnogaeth 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau ac effeithiolrwydd ei wirfoddolwyr.  
Fe gyflawnir hyn trwy ddarparu: 

 Hyfforddiant a datblygiad addas 

 Gwaith ystyrlon o fewn blaenoriaethau’r gwasanaeth 

 Goruchwyliaeth effeithiol 

 Cydnabyddiaeth am y gwaith a gwblhawyd 

 Targedau a blaenoriaethau eglur a safonau addas o ran y gwaith sydd i’w wneud 

Bydd hawl gan wirfoddolwyr gael tystlythyr gan y Cyngor.  Mae hyn yn amodol ar i’r gwirfoddolwr 
gwblhau o leiaf 30 awr o waith gwirfoddol sydd o safon foddhaol wrth weithio’n uniongyrchol ar ran 
y Cyngor.   

6.5 Cyfrinachedd 

Bydd angen i wirfoddolwyr arwyddo cytundeb cyfrinachedd lle mae hynny’n briodol.    

6.6 Gweithdrefn Gwyno 

Dylai gwirfoddolwyr drafod unrhyw bryderon neu broblemau gyda’u goruchwylwyr uniongyrchol. 
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6.7 Treuliau 

Bydd gwirfoddolwyr yn cael cynnig ad-daliad treuliau teithio rhesymol o’u cartref i’w lleoliad gwaith 
lle mae hynny’n briodol.  Gosodwyd lwfans milltiredd i’r rhai hynny sy’n defnyddio eu cludiant eu 
hunain, sef 18 ceiniog y filltir.  Rhaid cytuno’r holl dreuliau ymlaen llaw gyda goruchwyliwr 
uniongyrchol y gwirfoddolwr.   

6.8 Rhybudd  

Dylai’r Cyngor neu’r gwirfoddolwr ymdrechu i roi cymaint o rybudd a phosibl o’u bwriad i ddod a’r 
cytundeb gwirfoddoli i ben. 

7. Cydymffurfio â pholisïau, gweithdrefnau a phrotocolau’r Cyngor 

Mae nifer o faterion penodol yn berthnasol i’r polisi gwirfoddoli yma: 
 

7.1 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth   
 

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gydraddoldeb ac amrywiaeth, wrth ddarparu gwasanaethau ac fel 
cyflogwr mawr, ac i ddileu gwahaniaethu annheg ac anghyfreithlon ym mhob un o’n bolisïau, 
gweithdrefnau ac arferion.  Mae’r Cyngor yn trin pawb gyda pharch, consyrn ac yn ystyriol ac yn 
cydnabod y cyfraniad gwerthfawr a roddir i Ynys Môn gan bob unigolyn.  Bydd disgwyl i 
wirfoddolwyr dderbyn a gweithio’n unol â’r egwyddorion hyn. 

7.2 Cynllun Iaith Gymraeg 

Mae’r Cyngor yn cydnabod statws cyfartal i’r iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg.  Y Gymraeg a’r 
Saesneg fydd ieithoedd swyddogol y Cyngor a bydd iddynt yr un statws a dilysrwydd yng 
ngweinyddiaeth a gwaith y Cyngor.  Bydd disgwyl i wirfoddolwyr fod yn ymwybodol o’r egwyddor 
yma.   

 
7.3 Iechyd a Diogelwch  

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb am iechyd a diogelwch gwirfoddolwyr.  Rhaid trin gwirfoddolwyr yn 
yr un modd a staff cyflogedig o ran iechyd a diogelwch.  Dylai gwirfoddolwyr ddilyn bob amser 
bolisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch y Cyngor. Rhaid i berson cymwys gynnal asesiad risg 
o’r mannau a’r rolau gwaith penodol ac fe ddylid rhoi copi i’r gwirfoddolwr. Mae gan y 
gwirfoddolwyr ddyletswydd i gymryd gofal o’u hunain ac eraill a all gael eu heffeithio gan eu 
gweithrediadau.  Ni ddylai gwirfoddolwyr weithredu y tu allan i’w man na’u dyletswyddau gwaith  
awdurdodedig.  Rhaid i wirfoddolwyr roi gwybod i’w goruchwyliwr uniongyrchol am bob damwain 
neu unrhyw ddigwyddiadau a oedd yn agos i fod yn ddamwain.    

7.4 Polisïau Diogelu 

Mae angen i wirfoddolwyr gydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau diogelu’r Cyngor mewn 
perthynas â phobl bregus lle mae hynny’n briodol.   
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7.5 Yswiriant  

7.5.1 Cyffredinol   

Bydd gwirfoddolwyr yn cael indemniad yn erbyn hawliadau trydydd parti o dan Yswiriant  
Atebolrwydd Cyhoeddus y Cyngor wrth gwblhau eu dyletswyddau.   

7.5.2 Gyrwyr 

Bydd rhaid i unrhyw berson sy’n gweithredu fel gwirfoddolwr ar ran y Cyngor ac angen defnyddio 
cerbyd i wneud hynny (preifat neu gerbyd y Cyngor) gydymffurfio gyda Pholisi Fflyd a Gyrwyr y 
Cyngor. 

 
7.6 Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DSB)  

Lle mae’r weithred gwirfoddoli yn ymwneud â phlant  a phobl ifanc o dan 18 oed neu oedolion 
bregus, rhoddir gwybod i’r gwirfoddolwr bod rhaid gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd.   Rhoddir arweiniad gan yr adran berthnasol yn y Cyngor. 
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Cylch Gwaith

Diben

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i werthoedd tegwch a chydraddoldeb. 
Nid yw tlodi ac anghydraddoldeb yn dderbyniol inni. Nid yw erydu’r 
gwasanaethau cyhoeddus yn dderbyniol inni ychwaith, oherwydd credwn fod 
angen iddynt fod yn addas ar gyfer yr oes ac yn gynaliadwy. Roedd ein 
Rhaglen Lywodraethu yn nodi fframwaith eglur ar gyfer cryfhau’r broses o 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithlon, effeithiol a hygyrch, gan 
gynnwys, yn arbennig, y rheini y mae llywodraeth leol yn gyfrifol amdanynt. 
Mae amddiffyn a chefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus yn hollbwysig 
oherwydd gwyddom fod ein hunigolion a’n cymunedau mwyaf agored i niwed 
yn ddibynnol iawn ar y gwasanaethau hyn, sy’n effeithio mor uniongyrchol ar 
ansawdd eu bywydau o ddydd i ddydd. Ni allai’r gwasanaethau hyn fodoli heb 
weithlu ymroddedig y gwasanaeth cyhoeddus, ac rydym wedi ymrwymo i 
ddatblygu a chefnogi’r rheini sy’n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Nid ydym yn credu mai’r farchnad yw’r ateb i’r heriau sy’n wynebu’r 
gwasanaethau cyhoeddus hyn. Gall anghenion unigolion, teuluoedd a 
chymunedau fod yn gymhleth neu’n syml. Yn aml mae amrywiaeth o 
sefydliadau – gan gynnwys gwasanaethau sydd heb eu datganoli -  yn 
ymateb i’w gofynion, er nad ydynt yn gorwedd yn daclus o fewn ffiniau 
sefydliadol. Bydd cyllidebau’r sector cyhoeddus yn parhau i grebachu a’r 
pwysau arnynt yn cynyddu yn y tymor canolig i’r tymor hir, yn ôl pob golwg. 
Mae’n amlwg felly fod angen ystyried yn ofalus sut y gellir cynnal 
gwasanaethau a chodi safonau perfformio, fel y gall pobl Cymru barhau i 
dderbyn y gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr y mae arnyn nhw eu 
hangen, a dylanwadu arnynt.

Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu Comisiwn annibynnol ar 
Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhoi cyfle i archwilio 
sut y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu llywodraethu: hynny yw, sut y cânt eu 
dal i gyfrif am eu perfformiad a’u darparu yn y ffordd fwyaf effeithiol i’r 
cyhoedd.

Nodau’r Comisiwn fydd:

 Casglu a darparu asesiad gwrthrychol, awdurdodol o’r graddau y 
mae’r trefniadau presennol ar gyfer llywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn diwallu anghenion a 
dyheadau pobl heddiw, ac yn cynnig sylfaen gynaliadwy ar gyfer y 
dyfodol;

 Cynnig y model gorau posibl ar gyfer llywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a fydd yn sicrhau bod 
gwasanaethau effeithiol, effeithlon a hygyrch yn cael eu darparu i’r 
dinesydd; a chynorthwyo’r gwasanaethau hynny i wella’n gyson er 
gwaethaf pwysau ariannol a chynnydd yn y galw amdanynt;

Eitem 7 ar y Rhaglen
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 Fel rhan o hyn, cysylltu â’r rheini sy’n darparu gwasanaethau 
cyhoeddus a’r rheini sy’n eu defnyddio.  

Cyd-destun  

Gofynnir i’r Comisiwn ystyried yr uchod, gan roi sylw i’r cyd-destun polisi yng 
Nghymru, gan gynnwys 

 Bod strwythur presennol y Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru eisoes 
yn cefnogi’r gwaith o integreiddio gwasanaethau yn fwy effeithiol a 
sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy yn y tymor canolig i’r tymor 
hir. Nid yw Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r Comisiwn ystyried ad-
drefnu’r Byrddau Iechyd Lleol felly.

 Y gwaith sydd eisoes ar y gweill i ddatblygu’r ffordd y darperir 
gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys gwaith Gr p Arwain y 
Gwasanaeth Cyhoeddus, a oruchwylir gan Gyngor Partneriaeth Cymru; 
patrwm cydweithredol Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaethau 
cyhoeddus; a’r amrywiaeth o fesurau deddfwriaethol fel y Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol, y Bil Datblygu Cynaliadwy a’r Bil 
Cynllunio, ond heb fod wedi’i gyfyngu i’r rhain.

 Yr angen i symleiddio trefniadau llywodraethu a darparu gwasanaethau 
er mwyn gallu cynllunio a darparu gwasanaethau integredig, effeithiol 
ar gyfer pobl Cymru, gan gynnwys drwy waith y Byrddau 
Gwasanaethau Lleol.  

 Argymhellion Adolygiad Hill ar wella addysg.  

 Y cynigion y cyflwynodd Llywodraeth Cymru i Gomisiwn Silk (ac 
unrhyw ganlyniadau sy’n deillio o waith Comisiwn Silk). 

Cwmpas  

Bydd y Comisiwn yn ystyried trefniadau ar gyfer llywodraethu a darparu pob 
gwasanaeth datganoledig. Fe’i anogir i fyfyrio ar gyfraniad gwasanaethau 
sydd heb eu datganoli i ddarpariaeth integredig, ac adrodd ar unrhyw 
gasgliadau sy’n berthnasol i ystyriaethau presennol Comisiwn Silk.   

Canlyniad  

Gofynnir i’r Comisiwn gasglu ac ystyried tystiolaeth; cysylltu’n eang ag eraill; a 
pharatoi casgliadau ac adroddiad terfynol, sy’n cyflwyno argymhellion clir ar 
gyfer y ffordd y dylai Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y sector cyhoeddus 
weithredu o ran

 Y trefniadau gorau posibl ar gyfer trefnu, llywodraethu a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus effeithiol, effeithlon a hygyrch yng Nghymru, 
gan gynnwys 

o graddau’r ddarpariaeth 
o y posibilrwydd o weithio’n integredig ac ar draws sectorau.
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 Amserlen unrhyw newidiadau  

 Ystyried unrhyw newidiadau perthnasol i drefniadau ariannu’r 
gwasanaethau cyhoeddus sydd dan ystyriaeth.

Amserlen

Dylai’r Comisiwn gyflwyno ei adroddiad erbyn diwedd 2013. 

Y dull o gyflawni’r gwaith   

Bydd y Comisiwn yn pennu ac yn cynllunio’r gwaith sydd ei angen er mwyn 
paratoi adroddiad sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Wrth wneud hynny dylai 
gysylltu â’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a’r rheini sy’n eu 
darparu, gan gynnwys y sector gwirfoddol, yn ogystal â’r rheini sy’n atebol am 
ddarparu gwasanaethau o safbwynt gwleidyddol.
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Berthynas rhwng Llywodraeth 
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Trosolwg 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn canolbwyntio 
ar adfywio perthynas Llywodraeth Cymru â’r 
Trydydd Sector yng Nghymru, ac mae’n rhoi 
ystyriaeth benodol i: 

1. Cadarnhau ac adnewyddu’r berthynas; 

2. Cynnal seilwaith y Trydydd Sector; 

3. Ymgysylltu; 

4. Cydweithio ar lefel genedlaethol, ranbarthol 
a lleol;  

5. Compactau Lleol; a 

6. Dogfennau fframwaith.

Sut i ymateb 

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn naill 
ai drwy’r holiadur yng nghefn y ddogfen neu 
drwy lenwi’r ffurflen ar-lein sydd ar gael ar ein 
gwefan yn: http://wales.gov.uk/consultations/
housingcommunity/welsh-government-third-
sector-relationships/

Hefyd, cynhelir tri digwyddiad Ymgynghori ar 
draws Cymru a fydd yn gyfle pellach i ymateb. 

29 Mai, Swyddfa Llywodraeth Cymru, 
Penllergaer

6 Mehefin, Swyddfa Llywodraeth Cymru, 
Llandudno

25 Mehefin, Swyddfa Llywodraeth Cymru, 
Merthyr Tudful

Mae manylion llawn y digwyddiadau hefyd ar 
gael o’n gwefan ni.

Rhagor o wybodaeth a dogfennau 
cysylltiedig 

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r 
ddogfen hon mewn print bras, mewn 
Braille neu mewn ieithoedd eraill. 

Mae rhagor o wybodaeth y gallech ei chael 
yn ddefnyddiol i’w gweld ar dudalennau’r 
Trydydd Sector ar wefan Llywodraeth 
Cymru drwy ddilyn y ddolen hon: http://
wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/
voluntarysector/?lang=cy

Manylion cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  
Y Tîm Polisi Cymunedol a’r Trydydd Sector
Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar 
Merthyr Tudful
CF48 1UZ 

e-bost:  
WGthirdsectorconsultation@cymru.gsi.gov.uk

Diogelu data

Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r 
wybodaeth a roddwch inni 

Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn 
cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth 
Cymru sy’n gweithio ar y materion y mae’r 
ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. Mae’n 
bosibl y bydd aelodau eraill o staff Llywodraeth 
Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn eu 
helpu i gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer  
y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n 
bosibl hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion 
yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu 
ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu’r sefydliad a 
anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r 
ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod yr 
ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad 
ydych yn dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael 
eu cyhoeddi, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig 
wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn 
cuddio’ch manylion.

Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau 
y byddwn yn eu cuddio yn cael eu cyhoeddi’n 
ddiweddarach, er nad yw hynny’n debygol o 
ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd gael 
gweld gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. 
Mae hynny’n cynnwys gwybodaeth sydd heb ei 
chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r gyfraith hefyd 
yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl dan rai 
amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am 
gael gweld gwybodaeth a gadwyd yn ôl gennym, 
bydd rhaid inni benderfynu a ydym am ei 
rhyddhau ai peidio. Os bydd rhywun wedi gofyn 
inni beidio â chyhoeddi ei enw a’i gyfeiriad, bydd 
hynny’n ffaith bwysig i ni ei chadw mewn cof. 
Fodd bynnag, fe allai fod rheswm pwysig dros 
orfod datgelu enw a chyfeiriad unigolyn, er ei 
fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi. Byddem 
yn cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn 
cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol i 
ddatgelu’r wybodaeth.
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Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng 
Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru 

Dogfen Ymgynghori 2013 

Mae’r Ddogfen Ymgynghori hon yn ymwneud ag un o’r partneriaethau pwysicaf yng 
Nghymru – rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru. 
 
Rydym yn defnyddio’r term Trydydd Sector i gwmpasu’r miloedd o grwpiau 
cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol sydd mor bwysig ym 
mron pob agwedd ar fywyd yng Nghymru. Yn ogystal â’r staff a gwirfoddolwyr sy’n 
rhedeg y sefydliadau hyn, mae’r sector yn cynnwys llawer o bobl eraill hefyd sy’n 
rhoi o’u hamser a’u hegni’n wirfoddol yn eu cymunedau, drwy eu lle gwaith neu drwy 
gyfrannu at fentrau cenedlaethol neu ryngwladol. 
 
Mae’r Trydydd Sector yng Nghymru’n amrywiol iawn. Gwelir yr amrywiaeth honno 
hefyd yn y berthynas rhwng y sector a Llywodraeth Cymru. Mae rhai sefydliadau’n 
dibynnu’n helaeth ar arian y Llywodraeth tra bo eraill nad ydynt yn cael bron dim 
cymorth uniongyrchol. Grwpiau bach lleol yw nifer mawr o’r sefydliadau yn y sector 
ac maent yn cyfrannu’n sylweddol at les dinasyddion.  
 
Aeth pum mlynedd heibio ers i ni gyhoeddi’r adolygiad mawr diwethaf o’r berthynas 
hon. Cafwyd newidiadau arwyddocaol yn y cyfamser sy’n effeithio ar y ffordd yr 
ydym yn cydweithio. Yn benodol, mae’r sefyllfa economaidd yn cynnig her fwy o 
lawer, gan wneud bywyd yn fwy anodd, yn enwedig i’n teuluoedd a’n cymunedau 
tlotaf. 
 
Mae rhan hanfodol i’w chwarae gan y Trydydd Sector wrth adeiladu cymunedau 
cydnerth a helpu pobl i ymdopi yn y cyfnod hwn. Mae’n bwysicach byth yn awr fod 
gwaith ac adnoddau’n cael eu cydgysylltu a’u defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol. 
Yn y ddogfen hon rydym yn cyflwyno ein cynigion i sicrhau bod cefnogaeth dda ar 
gael o hyd i’r Trydydd Sector i wireddu ei botensial a bod gennym ffyrdd effeithiol o 
reoli’r berthynas hanfodol hon. 
 
Bydd angen i mi wneud penderfyniadau pwysig ynghylch y materion hyn yn 
ddiweddarach eleni. Cyn hynny, rwyf am glywed barn pobl a sefydliadau o bob math 
am y ffordd ymlaen sydd wedi’i chynnig yn y ddogfen hon. Manteisiwch ar y cyfle 
hwn i roi gwybod i ni am eich barn. 
 
 
 
 
Huw Lewis AC 
Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 
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1. Cyflwyniad 
 
1.1. Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw edrych o’r newydd ar y berthynas rhwng 
Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys 
ailddatgan pwysigrwydd y Trydydd Sector yng Nghymru gan ymateb hefyd i 
newidiadau a datblygiadau pwysig yn y blynyddoedd diwethaf. Rydym am ddysgu o’r 
profiad o gynnal perthynas waith gadarn er mwyn sicrhau cyfleoedd i gydweithio’n 
well yn y dyfodol. 
 
1.2. Mae amrywiaeth eang o faterion a allai gael eu trafod yn yr ymgynghoriad 
hwn. Fodd bynnag, byddwn yn canolbwyntio ar nifer o faterion allweddol sydd wrth 
wraidd y berthynas. Nid ydym yn bwriadu edrych yn fanwl ar y nifer mawr o 
gysylltiadau rhwng gwahanol sefydliadau’r Trydydd Sector a Llywodraeth Cymru: 
(er engraifft y rhai sy’n perthyn i Menter Gymdeithasol, sydd yn gyfrifoldeb y 
Gwenidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafridiaeth) mae hyn yn cynnwys trefniadau 
ariannu sy’n cael eu rheoli – ac a fydd yn parhau i gael eu rheoli – gan nifer o 
adrannau’r Llywodraeth.  Er hynny, mae goblygiadau i’r Trydydd Sector cyfan yn y 
materion a’r cynigion sydd wedi’u trafod yma, felly mae’n bwysig bod cynifer o bobl â 
phosibl yn gwybod am yr ymgynghoriad hwn. 
 
1.3. Yn y cyflwyniad hwn rydym yn disgrifio sail y trefniadau presennol ac wedyn 
yn nodi rhai o’r ystyriaethau sy’n peri i ni feddwl bod angen ailystyried rhai agweddau 
ar y berthynas. Mae patrwm tebyg i’r penodau sy’n dilyn: maent yn disgrifio’r sefyllfa 
bresennol yn gyntaf ac wedyn yn egluro’r sail resymegol o blaid newid ac yn 
amlinellu cynigion ar gyfer ffyrdd newydd o weithio. Mae cwestiynau ar ddiwedd pob 
pennod i’ch helpu i ffurfio’ch ymateb i’r ymgynghoriad. 
 
Sail y Berthynas  

1.4. Mae’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Sector Gwirfoddol wedi’i 
sefydlu drwy’r gyfraith. Sefydlwyd Cynllun y Sector Gwirfoddol dan Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 1998 ac wedyn dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae 
adran 74 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn Atodiad 1; mae’n ei gwneud yn 
ofynnol bod Gweinidogion Cymru yn gwneud cynllun sy’n dangos sut y maent yn 
bwriadu hyrwyddo buddiannau sefydliadau gwirfoddol perthnasol wrth arfer eu 
swyddogaethau ac yn mynnu eu bod yn ymgynghori â’r sefydliadau gwirfoddol 
perthnasol y maent yn credu ei bod yn briodol ymgynghori â nhw cyn gwneud, ail-
wneud neu adolygu Cynllun y Sector Gwirfoddol. Y diffiniad o sefydliadau gwirfoddol 
perthnasol (“relevant voluntary organisations”) yn adran 74(2) yw cyrff (heblaw 
awdurdodau lleol) sy’n cynnal eu gweithgareddau i gyflawni bwriad heblaw gwneud 
elw ac sy’n dod â budd uniongyrchol neu anuniongyrchol i Gymru gyfan neu unrhyw 
ran o Gymru (pa un a ydynt yn dod â budd i unrhyw ardal arall neu beidio). 
 
1.5. Mae’r Cynllun yn disgrifio’r egwyddorion a mecanweithiau sy’n cynnal ac yn 
hybu’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r sector. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

 diffiniad o’r Sector y cytunwyd arno; 

 ymrwymiad i gynnal partneriaeth a deialog ac i gydweithio; 
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 fframwaith ar gyfer ymgysylltu sy’n cynnwys Cyngor Partneriaeth a 
chyfarfodydd rhwng Gweinidogion Cymru a chynrychiolwyr y sector; 

 cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhwydwaith o sefydliadau 
“seilwaith” sy’n cynnwys Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), 
Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddol ledled Cymru; 

 cymorth ar gyfer gwirfoddoli a datblygu cymunedol; 

 Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector sefydledig; 

 Adroddiad Blynyddol i’w baratoi drwy ymgynghori â’r sector ar berfformiad 
ar sail y Cynllun. 

 
1.6. Cafodd Cynllun y Sector Gwirfoddol ei adolygu ddiwethaf yn 2004 ac mae’r 
berthynas wedi parhau i dyfu yn y deng mlynedd diwethaf. Yn Ionawr 2008 
cyhoeddwyd Y Trydydd Dimensiwn – Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer y 
Cynllun Sector Gwirfoddol. Roedd y ddogfen hon wedi sefydlu’r defnydd o’r term 
“Trydydd Sector” sy’n fwy eang a chynhwysol na “Sector Gwirfoddol” ac roedd hefyd 
yn cynnwys dadansoddiad manwl o natur a rôl y Trydydd Sector yng Nghymru. 
 
1.7. Mae’r sail ar gyfer ariannu’r sefydliadau seilwaith yng Nghytundeb 
Partneriaeth y Trydydd Sector. Cafodd y Cytundeb Partneriaeth ei adolygu yn 2012 
a chytunwyd ar gyllid dros dro ar gyfer WCVA, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r 
Canolfannau Gwirfoddol hyd at ddiwedd Mawrth 2014. 
 
Datblygu a Newid 

1.8. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cwmpasu’r holl ddogfennau allweddol sydd 
wedi’u nodi uchod a gyhoeddwyd er 2000: Cynllun y Sector Gwirfoddol; Y Cod 
Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector; Y Trydydd Dimensiwn; a Chytundeb 
Partneriaeth y Trydydd Sector. Mae llawer o gynnwys y dogfennau hyn yn ddilys o 
hyd. 
 
1.9. Er hynny, credwn fod angen mwy o ystyriaeth i rai newidiadau yn y 
blynyddoedd diwethaf a bod angen diweddaru’r dogfennau allweddol drwy gynnwys 
y newidiadau yn y berthynas. Felly rydym am ddatblygu “fframwaith polisi” newydd ar 
sail Cynllun Sector Gwirfoddol diwygiedig a fydd yn ailddatgan ein partneriaeth â’r 
Trydydd Sector, a fydd yn gymwys i’r amgylchiadau presennol, ac a fydd mor addas 
ac effeithiol â phosibl. Yn y paragraffau nesaf rydym yn disgrifio’r prif newidiadau 
sy’n effeithio ar y berthynas hon yn ein barn ni.  
 
Rhaglen Lywodraethu 

1.10. Rhaid nodi nad oes mynegiant sylweddol o bolisi presennol Llywodraeth 
Cymru yn y prif ddogfennau fframwaith cyfredol. Mae sefydliadau’r Trydydd Sector 
yn cyfrannu’n helaeth at gyflawni’r blaenoriaethau a bennwyd yn 2011 yn Rhaglen 
Lywodraethu Llywodraeth Cymru, gan gynnwys meysydd polisi allweddol e.e. 
Trechu Tlodi; Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus; Gofal Iechyd ar gyfer yr 21ain 
Ganrif; Cydraddoldeb; yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. 
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1.11. Mae’n bwysig bod holl amrywiaeth y gweithgareddau hyn yn cael ei 
chydnabod yn llawn. Hoffem fynd gam ymhellach a chreu cyfleoedd newydd i 
sicrhau’r cyfraniad mwyaf posibl gan y Trydydd Sector at y Rhaglen Lywodraethu a’r 
polisïau a chamau gweithredu sy’n deillio ohoni. 
 
1.12. Mae un enghraifft bwysig yn ymwneud ag effaith diwygio lles. Mae 
Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o effaith debygol y newidiadau presennol mewn 
lles a budd-daliadau ar bobl sy’n agored i niwed yng Nghymru. Rydym am sicrhau 
bod modd cael cyngor, cymorth ac amrywiaeth o wasanaethau allweddol ym mhob 
ardal. Bydd rhaglenni Llywodraeth Cymru fel Cymunedau yn Gyntaf a Teuluoedd yn 
Gyntaf yn cyfrannu at hyn, yn enwedig yn y cymunedau mwyaf difreintiedig. Mae rôl 
bwysig i’r Trydydd Sector yn y rhaglenni hyn, ond mae potensial mwy o lawer yn y 
sector. Rydym am gynnig her a chefnogaeth i grwpiau gwirfoddol a mentrau 
cymdeithasol er mwyn iddynt wneud popeth yn eu gallu i’n helpu i adeiladu 
cymunedau cydnerth ledled Cymru. 
 
Pwysau ar Arian Cyhoeddus 

1.13. Mae’r hinsawdd economaidd bresennol yn llawn her. Ar hyn o bryd ni ellir 
rhag-weld beth fydd lefelau ariannu cyhoeddus yn y dyfodol ond mae’n bosibl y bydd 
angen mwy o arbedion. Os felly, mae’n anochel y bydd effaith ar rai sefydliadau yn y 
Trydydd Sector sy’n dibynnu ar arian cyhoeddus i unrhyw raddau. 
 
1.14. Mewn rhai achosion mae’n bosibl y bydd angen i ni ailalinio cymorth i’r 
Trydydd Sector wrth geisio dod o hyd i ffyrdd newydd o ddiwallu anghenion a 
gwneud gwell defnydd o adnoddau llai yn y sector cyhoeddus. 
 
1.15. Dyma’r amser priodol i ailasesu’r ffordd yr ydym yn cynorthwyo’r Trydydd 
Sector yng Nghymru, gan sicrhau’r effaith fwyaf posibl o’r cyllid sydd ar gael er mwyn 
pobl, cymunedau a’r Trydydd Sector. 
 
1.16. Cafwyd datblygiadau pwysig yn y blynyddoedd diwethaf o ran y ffordd o 
benderfynu ar y defnydd o arian cyhoeddus a sut y mae grantiau a chontractau’n 
cael eu rheoli. Drwy ddatblygu Canolfan Ragoriaeth Grantiau Llywodraeth Cymru 
ceir cyfraniad pwysig at sicrhau bod grantiau gan Lywodraeth Cymru yn cael eu 
rheoli’n deg a chyson, a hybu llywodraethu da ym mhob sefydliad sy’n derbyn cyllid 
grant. Rhaid sicrhau ein bod wedi ystyried y datblygiadau hyn yn ein perthynas waith 
â’r sector ac mewn dogfennau allweddol fel Y Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r 
Trydydd Sector. 

Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithio Rhanbarthol 

1.17. Cafwyd datblygiadau pwysig yn y blynyddoedd diwethaf yn y ffordd o gyflenwi 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac yn y strwythurau sy’n helpu i gynnal a 
chydgysylltu’r cyflenwi hwnnw. Mae buddiant sylweddol gan y Trydydd Sector yn y 
datblygiadau hyn ac mae’n bwysig ein bod yn glir a chyson ynghylch ein ffordd o 
gynnwys y sector yn awr mewn strwythurau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 
 
1.18. Mae sefydlu patrwm cydweithredol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru ar sail chwe rhanbarth (Gogledd Cymru; Gwent; Cwm Taf; Bae’r Gorllewin; 
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y Canolbarth a’r Gorllewin; Caerdydd a’r Fro) yn neilltuol o bwysig yn hyn o beth. 
Mae sefydliadau’r Trydydd Sector, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol, yn 
cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau cydweithredol yn y rhanbarthau hyn yn 
barod, ond mae cyfle i ddatblygu’r dull gweithredu hwn ymhellach. Ar yr un pryd mae 
angen cael mwy o eglurder a chysondeb ynghylch cynrychiolaeth y sector mewn 
fforymau allweddol, gan barchu annibyniaeth ac amrywiaeth y sector. 

Effaith Technoleg 

1.19. Mae technoleg wedi datblygu’n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf gan 
effeithio ar bob rhan o gymdeithas a sawl agwedd ar fywyd pob dydd. Felly mae 
angen ystyried beth yw’r ffyrdd gorau o gyfathrebu ac ymgysylltu â’r Trydydd Sector 
gan gofio am y defnydd a geir eisoes o dechnoleg gwybodaeth a chyfryngau 
cymdeithasol, a’r heriau sy’n gysylltiedig â hynny. Gall hyn gynnwys yr angen am 
fuddsoddi ychwanegol mewn rhai achosion a chyfleoedd i gael arbedion a mwy o 
effeithlonrwydd mewn eraill. 
 
Deddfwriaeth 

1.20. Mae Cymru wedi mynd drwy newidiadau mawr o ran deddfwriaeth sy’n sicr o 
effeithio’n uniongyrchol ac anuniongyrchol ar ein perthynas â’r Trydydd Sector yn y 
blynyddoedd nesaf. Roedd y refferendwm yn 2011 wedi gweithredu darpariaethau a 
oedd wedi’u gwneud yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 i roi pwerau deddfwriaethol i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud Deddfau Cynulliad yng nghyswllt materion 
sydd wedi’u datganoli. Bellach gall y Cynulliad wneud deddfau i Gymru ar faterion fel 
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, trafnidiaeth, yr amgylchedd a 
llywodraeth leol – meysydd y mae sefydliadau’r Trydydd Sector yn ymddiddori’n fawr 
ynddynt.  
 
1.21. Er enghraifft, roedd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn rhoi statws swyddogol 
i’r Gymraeg yng Nghymru ac yn sefydlu rôl Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer monitro 
a gorfodi cydymffurfiaeth â safonau a fydd yn effeithio ar y sector. 
 
1.22. Yn yr un modd, cafwyd effaith ar y Trydydd Sector a’i berthynas â 
Llywodraeth o ganlyniad i ddyletswyddau yn Neddf Cydraddoldeb (Cymru) 2010 a 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a gafodd ei chreu yn 2011 o dan y 
ddeddf honno. Un o’u gofynion yw bod awdurdodau perthnasol yng Nghymru’n 
cyhoeddi amcanion cydraddoldeb a datganiad i egluro’r camau y maent wedi’u 
cymryd, neu y byddant yn eu cymryd, i gyflawni pob un o’r amcanion ac i fonitro’r 
cynnydd ar eu cyflawni. 
 
1.23. Enghraifft arall yw compactau rhwng Awdurdodau Lleol a’r Trydydd Sector. 
Mae deddfwriaeth newydd yn cael ei hystyried i hybu’r defnydd o gompactau o’r fath 
yng Nghymru ac mae ymchwil wedi’i chomisiynu i gyfrannu at benderfyniadau ar hyn 
yn y dyfodol. Gan fod cysylltiad agos rhwng y materion hyn, byddwn yn gofyn am 
eich barn am ddyfodol Compactau hefyd yn yr ymgynghoriad hwn. Mae mwy o 
wybodaeth am hyn ym Mhennod 6. 
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Dysgu o Brofiad 

1.24. Wrth ystyried y goblygiadau o’r newidiadau a datblygiadau hyn i’r berthynas 
rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i fyfyrio 
ar y profiad a gafwyd wrth gynnal y berthynas honno’n ymarferol yn y blynyddoedd 
diwethaf. Un agwedd ar hynny yw ystyried y cyfraniad gan sefydliadau seilwaith at 
gynnal y Trydydd Sector yng Nghymru (gweler Pennod 3 yn neilltuol). 
 
1.25. Maes arall i’w ystyried yn yr adolygiad yw gweithrediadau Cyngor Partneriaeth 
y Trydydd Sector a phatrwm y cyfarfodydd â Gweinidogion a swyddogion sydd wedi 
datblygu yn ystod y cyfnod hwn. Credwn fod lle i wella yn y meysydd hyn ac rydym 
am glywed barn ac awgrymiadau gan amrywiaeth eang o bobl ynghylch sut i 
gyflawni hyn. Rydym am glywed gan y rheini sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r 
strwythurau a chyfarfodydd presennol ac eraill sydd heb gymryd rhan ynddynt (mae 
mwy o wybodaeth am hyn ym Mhennod 4). 
 

1.26. Mae nifer o elfennau yn y trefniadau presennol wedi’u hadolygu ar eu pennau 
eu hun yn y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys cynlluniau gwirfoddoli, cymorth i 
godi arian, yr Uned Cofnodion Troseddol, Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector a 
chyllid Llywodraeth Cymru i WCVA.  Cafwyd tystiolaeth ddefnyddiol o’r adolygiadau 
o’r materion hyn a fydd yn cyfrannu i’r ymgynghoriad hwn. Byddwn yn ymhelaethu ar 
y canfyddiadau ym mhob adroddiad wrth edrych o’r newydd ar y ffordd y mae’r 
gwahanol elfennau hyn yn cydasio a chydgysylltu i greu’r darlun o’r sefyllfa 
bresennol. 

Cwestiynau: 

C.1 A oes newidiadau neu ddatblygiadau allweddol eraill yn y blynyddoedd 
diwethaf sy’n effeithio ar y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd 
Sector ac a ddylai gael eu hystyried? 
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2. Cadarnhau ac Adnewyddu’r Berthynas 

2.1. Un o nodau pwysig yr ymgynghoriad hwn yw ailddatgan rhai agweddau 
allweddol ar y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru 
a’n cyd-ddealltwriaeth o natur a rolau’r sector. 
 
2.2. Yn y paragraffau nesaf rydym yn gwneud defnydd helaeth o ddogfennau sydd 
wedi’u cyhoeddi, yn enwedig y rhan gyntaf o Y Trydydd Dimensiwn, a gyhoeddwyd 
yn 2008. Credwn fod rhan helaeth o’r dadansoddiad yn y ddogfen honno’n ddilys o 
hyd, felly rydym yn cyfeirio at y rhannau mwyaf perthnasol yma ac yn eu hailddatgan 
yn gryno. Rydym hefyd yn cynnwys crynodeb sydd wedi’i seilio ar ddadansoddiad 
diweddar o natur y Trydydd Sector yng Nghymru.  
 
2.3. Yn y penodau nesaf byddwn yn trafod meysydd lle y mae’r datblygiadau a 
ddisgrifiwyd ym Mhennod 1 wedi cael effaith sylweddol ac yn cynnwys rhai cynigion 
ar gyfer newid. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig asesu ein syniadau lle nad 
ydym yn cynnig newid ac am ailddatgan ac adnewyddu ein dealltwriaeth flaenorol.  
 
Diffinio’r Trydydd Sector yng Nghymru 

2.4. Nid yw’n hawdd disgrifio na diffinio’r Trydydd Sector. Mae’r term yn ddisgrifiad 
cynhwysol a chyffredinol o sefydliadau o bob math sydd â gwerthoedd a nodweddion 
cyffredin. Derbynnir yn gyffredinol fod sefydliadau’r Trydydd Sector: 
 

 yn gyrff annibynnol, anllywodraethol; 

 wedi’u sefydlu’n wirfoddol gan bobl sy’n dewis cydweithio; 

 wedi’u hysgogi gan werthoedd a’u sbarduno gan amcanion cymdeithasol, 
diwylliannol neu amgylcheddol, yn hytrach na’r awydd i wneud elw; 

 wedi ymrwymo i ailfuddsoddi arian dros ben i hyrwyddo eu nodau 
cymdeithasol ac er lles pobl a chymunedau yng Nghymru. 

 
2.5. Hyd yn oed o’u diffinio ar sail eu gwerthoedd cyffredin, mae amrywiaeth eang 
o sefydliadau’n rhan o batrwm y Trydydd Sector. Maent yn cynnwys cymdeithasau 
cymunedol, grwpiau hunangymorth, sefydliadau gwirfoddol, elusennau, sefydliadau 
crefyddol, mentrau cymdeithasol, busnesau cymunedol, cymdeithasau tai, 
ymddiriedolaethau datblygu, cydweithfeydd a sefydliadau cydfuddiannol. 
 
2.6. Mae ymchwil wedi dangos bod y sector yng Nghymru’n cynnwys: 
 

 33,000 o sefydliadau  

 230,000 o ymddiriedolwyr  

 1.13 miliwn o wirfoddolwyr a phobl sy’n rhoi help llaw yn eu cymuned  

 51,000 o weithwyr cyflogedig  
 
Roedd incwm o £1.6 biliwn gan y sector yn 2009/10, ac mae 2.4% o gyllideb 
Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at ei gynnal. 
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2.7. Gellir dosbarthu’r 33,000 o sefydliadau yn y Trydydd Sector dan 24 o feysydd 
gweithgarwch: 
 
Addysg a Hyfforddiant  
Anabledd  
Celfyddydau  
Crefydd 
Cyfiawnder Cymunedol  
Cyflogaeth  
Cymorth Rhyngwladol a Chymorth 
mewn Argyfwng  
Cymunedau 
Cyrff Rhyngol 
Chwaraeon a Hamdden  
Eirioli a Chynghori  
Ffoaduriaid 

Gwirfoddoli  
Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Ieuenctid 
Lleiafrifoedd Ethnig  
Lles anifeiliaid  
Plant a Theuluoedd  
Pobl H n  
Rhywedd  
Tai  
Sefydliadau buddiannol  
Ymchwil a hunangymorth  
Yr Amgylchedd 
 

 

2.8. Mae’r grwpiau hyn yn amrywio’n fawr o ran eu maint a natur y sefydliadau 
sydd ynddynt. Er enghraifft, mae grwpiau chwaraeon a hamdden yn niferus dros 
ben. Hefyd, bydd llawer o sefydliadau’n gweithio mewn nifer o’r dosbarthiadau hyn. 
Yn aml, bydd grwpiau lleol yn canolbwyntio ar y gymuned yn ogystal â nodau a 
diddordebau penodol. 
 
2.9. Ceir cryn amrywiaeth hefyd yn strwythurau, ffurfiau a hunaniaethau cyfreithiol 
sefydliadau’r Trydydd Sector. Maent yn cynnwys sefydliadau anghorfforedig, 
elusennau cofrestredig ac anghofrestredig, cwmnïau cyfyngedig drwy warant (a all 
fod yn elusennau cofrestredig hefyd), a chwmnïau buddiannau cymunedol, 
sefydliadau corfforedig elusennol a Chymdeithasau Diwydiannol a Darbodus.  
 
2.10. Er bod gwahanol sefydliadau’n eu galw eu hunain yn sefydliadau gwirfoddol, 
yn grwpiau cymunedol neu’n fentrau cymdeithasol, mae’r ffiniau rhwng 
dosbarthiadau o’r fath yn niwlog yn aml ac mae dadl gryf o hyd o blaid eu hystyried 
gyda’i gilydd yn Drydydd Sector unigryw sy’n bwysig iawn o ran ei gyfraniad i 
fywyd Cymru. 
 
2.11. Rydym wedi nodi o’r blaen mai nodweddion y Trydydd Sector yw ei fod: 

 yn hyblyg ac ymatebol ac yn gallu cwrdd ag anghenion yn gyflym; 

 yn peidio â barnu, yn annibynnol ac yn ddibynadwy fel ei fod yn eiriolwr 
effeithiol; 

 yn ofalgar ac yn canolbwyntio ar bobl a’u hanghenion lluosog, ac yn elwa’n 
aml o brofiad uniongyrchol o’r problemau; 

 yn gallu sicrhau ‘cylch rhinweddol’ sy’n dod â manteision i ddarparwyr 
cymorth yn ogystal â buddiolwyr 

 yn gallu treiddio’n ddyfnach nag eraill i ardaloedd lle y mae problemau gan 
beri i wasanaethau ac adnoddau cyhoeddus fod ar gael yn fwy eang; 

 yn gallu creu perchnogaeth gymunedol gan ddatgloi doniau ac egni; 
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 yn rhagorol o ran rhwydweithio a chymysgu pob math o adnoddau a 
ffynonellau ariannol â’i gilydd i ddiwallu anghenion yn effeithiol; 

 yn gronfa o arbenigedd a sgiliau arbennig nad ydynt ar gael yn unman 
arall; 

 yn gallu cyflenwi gwasanaethau sy’n mynd y tu hwnt i’r normau arferol; 

 yn gosteffeithiol, yn enwedig o ran sicrhau canlyniadau lluosog a helpu 
pobl i dyfu a datblygu’n unigolion. 

 
2.12. Rydym yn canolbwyntio’n bennaf ar waith dyngarol a gweithredu 
cymdeithasol ar lefel y gymuned sy’n cyfrannu at gymdeithas ddinesig gyfoethog ac 
yn gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru. Credwn fod gweithredu cymunedol 
lleol o’r fath yn bwysig am ei fod yn ymateb i brofiadau ac anghenion o ddydd i 
ddydd. Gwelir yn aml mai ar lefel leol iawn y teulu neu’r gymdogaeth y gall 
sefydliadau’r Trydydd Sector wneud y gwahaniaeth mwyaf. Natur hygyrch ac 
ymatebol y sector yw un o’i brif gryfderau.  
 
2.13. Rydym am ymrwymo dros y tymor hir i helpu sefydliadau lleol a chymunedol i 
dyfu a datblygu, a sicrhau bod seilwaith priodol ar gael i gyflawni hyn. Drwy wneud 
hynny, gallwn hyrwyddo cymdeithas deg, gyfiawn a chynhwysol lle y mae 
cymunedau’n meithrin gallu mewn unigolion i ddelio â thlodi, sgiliau, diweithdra a 
chynaliadwyedd. 
 
Natur y Berthynas â Llywodraeth Cymru 

2.14. Mae’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yn gymhleth ac 
amlweddog. Mae’n cynnwys: 
 

 cyfnewid data a gwybodaeth 

 rhannu barn am effaith polisïau a ffyrdd o’u gweithredu yn y dyfodol ar y 
Trydydd Sector drwy brosesau i adnabod newidiadau perthnasol ac 
ymgynghori arnynt 

 cynllunio, dylunio, monitro a gwerthuso rhaglenni a chynlluniau ar y cyd 

 ariannu gwasanaethau cymorth cyffredinol ac arbenigol 

 ariannu mewn gwahanol feysydd pwnc, yn uniongyrchol ac 
anuniongyrchol 

 diddordeb cyffredin yn y ffordd y mae awdurdodau lleol, Cyrff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, yr UE ac awdurdodau cyhoeddus 
eraill yn rhyngweithio â’r Trydydd Sector 

 
2.15. O fewn y cyd-destun cymhleth hwn, gellir adnabod tri maes diddordeb 
gwahanol a gorgyffyrddol sy’n diffinio ac yn pennu strwythur ein perthynas â’r 
Trydydd Sector: cymunedau cryfach; gwell polisi a gwell gwasanaethau cyhoeddus. 
Felly mae tair agwedd ar ein diddordeb yn y Trydydd Sector a’n cefnogaeth iddo: 
 

 Helpu i dyfu a datblygu gallu’r sector er mwyn cryfhau cymunedau 
buddiant a chymunedau daearyddol 
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 Manteisio ar wybodaeth ac arbenigedd y sector er mwyn dylunio polisïau a 
gwasanaethau cyhoeddus gwell 

 Annog a helpu’r sector i gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus 
sy’n canolbwyntio ar y dinesydd. 

 
Cynigion ar gyfer Datblygu yn y Dyfodol 

2.16. Credwn fod y dadansoddiad uchod o’r Trydydd Sector, sydd yn Y Trydydd 
Dimensiwn, a’i berthnasedd i Lywodraeth Cymru, yn ddilys o hyd i raddau helaeth. 
Yn benodol, rydym yn parhau i gredu bod grymuso pobl a helpu i ddatblygu 
cymunedau cydnerth yn gyfraniadau hanfodol gan y Trydydd Sector at ddatblygu 
cymdeithas deg a chyfiawn. 

 
2.17. Yn Y Trydydd Dimensiwn, mae’r themâu strategol canlynol yn cwmpasu ein 
cymorth i’r sector: 
 

 Gwerthfawrogi gweithredu gwirfoddol 

 Cryfhau a grymuso cymunedau 

 Hwyluso llais y dinesydd 

 Cyflymu menter gymdeithasol 

 Personoli gwasanaethau cyhoeddus 
 

2.18. Yn yr un modd, ein harfer blaenorol oedd amlinellu tri “fframwaith grymuso”: 
 

 Cryfhau’r ymgysylltu rhwng y cyhoedd a’r Trydydd Sector 

 Gwella gwasanaethau cymorth y Trydydd Sector 

 Rhoi’r gallu i wella perfformiad a thwf 
 

2.19. Mae’r model hwn wedi datblygu mewn nifer o ffyrdd wedyn gan gynnwys 
Cynllun Cyflawni Integredig newydd sydd wedi’i ddisgrifio’n fwy manwl yn y bennod 
nesaf. Mae hwn, ynghyd ag offer eraill, yn cynnig ffordd hyblyg o ddatblygu 
perthynas waith effeithiol ac o fonitro’r graddau y mae’r sector yn cyflawni ei nodau. 
 
2.20. Er ein bod yn credu bod gwerth o hyd yn y themâu a’r fframwaith blaenorol, 
nid ydym yn bwriadu datblygu un Cynllun Gweithredu manwl newydd ar eu sail. Yn 
hytrach, rydym am hyrwyddo deialog barhaus â’r sector a fydd yn parhau i ddatblygu 
o flwyddyn i flwyddyn. Mae’r penodau sy’n dilyn yn disgrifio sut yr ydym yn rhag-weld 
y bydd hyn yn digwydd. 

Cwestiynau: 

C.2 A ydych yn cytuno bod y dadansoddiad uchod o’r Trydydd Sector a’i 
rinweddau’n parhau’n berthnasol? 

C.3 A ydych yn credu bod y pum thema strategol yn 2.17 yn sail ddefnyddiol 
o hyd i ddeialog barhaus? 

C.4 A oes elfennau eraill yr ydych am eu hychwanegu neu’n eu hystyried yn 
fwy defnyddiol? 
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3. Cynnal Seilwaith y Trydydd Sector 

3.1. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gwerth o gael Trydydd Sector cryf a 
ffyniannus yng Nghymru. Mae angen cymorth a chyfarwyddyd ar sefydliadau 
gwirfoddol a chymunedol a mentrau cymdeithasol er mwyn gweithredu’n ddiogel a 
chyfreithlon, cyflawni eu nodau’n effeithiol, a thyfu a ffynnu. Gall gwirfoddolwyr unigol 
fod ag angen cyngor a chymorth hefyd er mwyn gallu cyfrannu i’r graddau mwyaf 
posibl at eu cymunedau a’r achosion da sy’n bwysig iddynt. Rydym yn derbyn bod 
dadl o blaid cefnogi sefydliadau sy’n rhoi cymorth eu hunain i ddatblygu’r Trydydd 
Sector. 
 
3.2. Yn y bennod hon rydym yn disgrifio’r trefniadau presennol yng Nghymru a 
phrif rolau’r sefydliadau sy’n darparu’r cymorth hwn. 
 
3.3. Rydym yn tynnu sylw at effaith y newidiadau a’r datblygiadau a nodwyd ym 
Mhennod 1 ac yn disgrifio’r cynigion i hybu arloesedd a chreadigedd o fewn y 
fframwaith presennol.  
 
Beth yw Seilwaith y Trydydd Sector? 

3.4. Mae rhwydwaith sefydledig o sefydliadau cymorth ar gyfer y Trydydd Sector 
yng Nghymru sy’n cynnwys WCVA, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau 
Gwirfoddol. Yr enw ar hyn yw Seilwaith y Trydydd Sector. Mae’r sefydliadau hyn yn 
chwarae rhan ganolog ym mherthynas y sector â Llywodraeth Cymru. Oherwydd 
hyn, rydym yn rhoi pwyslais ar y seilwaith yn yr ymgynghoriad hwn. 
 
3.5. Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r seilwaith hwn drwy ddarparu cyllid 
craidd am flynyddoedd lawer, drwy Gytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector, ac ni fu 
fawr o newid yn y patrwm sylfaenol ers ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru ym 
1996. Roedd hyn wedi arwain at greu Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn y rhan fwyaf o’r 
Bwrdeistrefi Sirol newydd. 
 
3.6. Mae’r sefydliadau seilwaith hyn yn gweithio o fewn fframwaith cydweithredol 
cenedlaethol (a rhanbarthol hefyd mewn sawl achos) ond mae pob un yn gorff 
annibynnol sy’n ymreolus i raddau helaeth. Mae 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol, 
un ar gyfer ardal pob awdurdod lleol ar wahân i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent (GAVO) sy’n cynnwys Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd. 
Hefyd ceir Canolfannau Gwirfoddol yn ardal pob awdurdod lleol, y rhan fwyaf 
ohonynt yn rhan o’r Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol. 
 
3.7. Mae’r seilwaith hwn i Gymru gyfan yn cael ei gydnabod yn eang, yng 
Nghymru a thu hwnt, yn un o gryfderau’r Trydydd Sector yng Nghymru, gan ei fod yn 
darparu set gytûn o wasanaethau craidd sydd ar gael i nifer mawr o bobl a 
sefydliadau ledled y wlad. Gyda’i gilydd, mae 14,000 o sefydliadau Trydydd Sector 
yn aelodau o WCVA, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r canolfannau gwirfoddol. Bydd 
y sefydliadau seilwaith hyn yn cysylltu’n gyson â’u haelodau yn ogystal â nifer o 
grwpiau eraill yn y sector drwy eu gwasanaethau a’u rhwydweithiau. 
 
3.8. Mae’r cyllid ar gyfer Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddol 
wedi’i seilio ar fformiwla a ddefnyddiwyd gyntaf ym 1997 sy’n cynnwys poblogaeth, 
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arwynebedd a lefelau amddifadedd. Mae’r rhan fwyaf o’r cyllid grant y mae 
Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i gynnal y seilwaith hwn yn cael ei rheoli gan 
WCVA, sy’n trosglwyddo cyfran ohono i bob Cyngor Gwirfoddol Sirol a Chanolfan 
Wirfoddol. Cyfanswm y cyllid seilwaith a reolir gan WCVA ym mlwyddyn ariannol 
2013/14 fydd ychydig llai na £7.4 miliwn. Bydd bron £4 miliwn o’r swm hwnnw’n cael 
ei drosglwyddo i’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r Canolfannau Gwirfoddol. Defnyddir 
y cyllid hefyd i gynnal nifer o raglenni a phrosiectau cenedlaethol sy’n cael eu 
rheoli’n uniongyrchol gan WCVA. Ymhlith y rhain y mae’r Gronfa Gwirfoddoli yng 
Nghymru a GwirVol (gwirfoddoli gan bobl ifanc) sydd ill dau’n derbyn ychydig llai na 
£1 miliwn y flwyddyn; yr Uned Cofnodion Troseddol sy’n derbyn ychydig llai na 
£500,000; a’r Gronfa Meithrin Gallu Partneriaeth, sy’n darparu arian i alluogi 
rhwydweithiau i gymryd rhan yng Nghyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, a gaiff 
ychydig mwy na £100,000.  
 
3.9. Cafwyd adolygiad o’r Cytundeb Partneriaeth a Seilwaith y Trydydd Sector yn 

2012.  Daeth yr adolygiad i’r casgliad bod y cytundeb yn ffordd ddefnyddiol o 
adnabod a diffinio’r gwahanol rolau ar y gwahanol lefelau yn Seilwaith y Trydydd 
Sector yng Nghymru, a nododd y lefel fwyaf priodol ar gyfer gwahanol gyfrifoldebau. 
Casglwyd bod ymatebwyr yn credu bod amcanion y bartneriaeth bresennol yn 
berthnasol ac yn addas o hyd gan mwyaf. Roeddent yn credu bod yr holl 
wasanaethau craidd a ddarperir dan Gytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector yn 
berthnasol ac yn cael eu cyflenwi’n dda at ei gilydd. Mae mwy o fanylion isod am 
ganfyddiadau o’r adolygiad sy’n ymwneud ag agweddau penodol ar y gwasanaethau 
hyn. 
 
3.10. Yn y gorffennol, mae’r cyllid ar gyfer seilwaith wedi helpu sefydliadau eraill, y 
tu allan i gwmpas y Cytundeb Partneriaeth, yn enwedig ym maes codi arian. Mae’r 
symiau dan sylw wedi bod yn rhai bach yng nghyd-destun y prif drefniadau ar gyfer y 
seilwaith sydd wedi’u disgrifio uchod ac ychydig iawn o gyllid o’r fath a fydd yn 
parhau yn 2013/14. Er hynny, byddai sefydliadau eraill sy’n helpu’r sector yn gallu 
cael arian o’r gyllideb seilwaith yn y dyfodol. 
 
Datblygu Cynllun Cyflawni Integredig 

3.11. O ganlyniad i waith diweddar gan Lywodraeth Cymru a’r sefydliadau seilwaith 
mae Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector wedi’i ddatblygu a’i gryfhau’n 
sylweddol ar gyfer 2013/14. Er mwyn hyrwyddo hyn, mae “Cynllun Cyflawni 
Integredig” newydd wedi cael ei ddatblygu. Mae’r Cynllun hwn yn ymhelaethu ar 
Gynllun Partneriaeth y Trydydd Sector ac yn disgrifio’r Trydydd Sector yng Nghymru, 
y cyd-destun lle y mae’n gweithredu, a’r cyd-destun strategol ar gyfer pennu 
blaenoriaethau’r seilwaith yn y dyfodol. Hefyd mae’r Cynllun yn cynnwys gwybodaeth 
am bartneriaid presennol y seilwaith ac yn disgrifio’r canlyniadau maent yn bwriadu 
eu cyflawni ar y cyd. 
 
3.12. Cytunwyd ar ganlyniadau clir a mesuradwy ar gyfer pob un o’r prif feysydd 
gweithgarwch sydd yn y Cynllun Cyflawni Integredig. Mae’r rhain wedi’u trefnu dan 
dri phennawd, fel a ganlyn: 

                                               

 “Barn rhanddeiliaid am amcanion Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector ac am y trefniadau i 
fonitro perfformiad seilwaith y trydydd sector. Adroddiad am y canfyddiadau.” 2012.
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Dinasyddion sy’n weithgar ac yn cymryd rhan  
 

Mwy o bobl yng Nghymru’n cael budd o gymryd rhan fel gwirfoddolwyr  

Mwy o gymunedau’n elwa o waith gwirfoddolwyr  

Mwy o sefydliadau’n cynnig cyfleoedd i wirfoddoli o ansawdd da  

Pobl a chymunedau’n ymwneud yn fwy effeithiol â gwasanaethau cyhoeddus  

 

Trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy  
 
Ymddiriedolwyr sy’n hyderus ynghylch arwain eu sefydliadau i gyflawni eu 
gwaith yn effeithiol ac effeithlon  

Sefydliadau sy’n gallu gweithredu’n gynaliadwy, yn deg, yn gyfreithlon ac yn 
ddiogel  

Mae gan staff y Trydydd Sector y wybodaeth a’r cyfarwyddyd sydd eu hangen i 
alluogi eu sefydliadau i gyflawni eu gwaith yn effeithiol ac effeithlon  

Mae gan staff y Trydydd Sector y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i 
alluogi eu sefydliadau i gyflawni eu gwaith yn effeithiol ac effeithlon 

Mae sefydliadau’n sicrhau ac yn cadw adnoddau cynaliadwy ac amrywiol i 
gyflawni eu hamcanion  

Gall pobl greu a chynnal sefydliadau/gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion 
eu cymuned  

 

Cyfrannu’n effeithiol at lunio polisi  

Gall y sector gyfrannu’n effeithiol at lunio polisi ar bob lefel  

Mae’r sector wedi’i gydnabod yn gyfrwng hanfodol i gyfranogi ac ymgysylltu  

Mae’r sector yn aelod effeithiol o bartneriaethau cyhoeddus  

Mae’r sector yn cyfrannu’n fwy at wella’r cyflenwi ar wasanaethau cyhoeddus  

Mae’r sector yn cymryd rhan yn effeithiol wrth graffu ar wasanaethau 
cyhoeddus  

Mae pobl, cymunedau buddiant a chymunedau daearyddol wedi’u cynrychioli, 
gan gynnwys grwpiau lleiafrifol a difreintiedig 

 
3.13. Mae’r fframwaith hwn wedi’i ategu gan ymrwymiad y sefydliadau seilwaith i 
weithredu ar lefel ranbarthol i fwy o raddau, i weithio’n fwy effeithlon ac i ymateb i’r 
newidiadau mawr y mae Cymru’n eu hwynebu. Credwn fod y fframwaith hwn yn fan 
cychwyn da i ddatblygu’r fframwaith ei hun ymhellach yn ogystal â’r berthynas â 
Llywodraeth Cymru.  
 
Rolau Seilwaith y Trydydd Sector 

3.14. Mae rolau Seilwaith y Trydydd Sector wedi’u nodi yn y Cynllun Cyflawni 
Integredig a’r rhain, yn fyr, yw: 
 

 Galluogi sefydliadau eraill y Trydydd Sector i dyfu a datblygu. 

 Cynorthwyo gwirfoddolwyr unigol a hybu cydweithio gwirfoddol. 

 Hyrwyddo llywodraethu da ym mhob rhan o’r Trydydd Sector. 
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 Helpu i ddylunio a chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 Siarad ar ran y sector ehangach a’i gynrychioli. 

 Rhannu arloesedd ac arferion da. 

 Yn y paragraffau nesaf rydym yn disgrifio’r ffordd y mae’r rolau hyn wedi 
datblygu yn y blynyddoedd diwethaf ac yn tynnu sylw at ganfyddiadau 
allweddol mewn adolygiadau diweddar. 

 
The following paragraphs describe how these roles have developed in recent years 
and highlight key findings of recent reviews. 
 
Galluogi sefydliadau eraill y Trydydd Sector i dyfu a datblygu 

3.15. Un o brif ddibenion y sefydliadau seilwaith yw datblygu gallu a chymhwyster 
unigolion a sefydliadau eraill yn y Trydydd Sector. Felly mae Llywodraeth Cymru yn 
credu ei bod yn bwysig cael seilwaith sy’n gwneud y sector cyfan yn fwy cynaliadwy 
ac yn rhoi cymorth yn benodol i sefydliadau llai yn y Trydydd Sector ac i hybu 
gweithredu gwirfoddol ar lawr gwlad. 
 
3.16. Mae trefniadau effeithiol i godi arian yn agwedd allweddol ar y cymorth hwn 
ac mae pob un o’r prif sefydliadau seilwaith yn helpu grwpiau Trydydd Sector i godi 
arian o bob math o ffynonellau a thrwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys ffeiriau 
codi arian, defnyddio rhaglenni TG fel Grantfinder a thrwy roi cyngor yn 
uniongyrchol. 
 
3.17. Cafwyd gwahaniaeth barn yn yr adolygiad o Gytundeb Partneriaeth y Trydydd 
Sector yn 2012. Roedd rhai rhanddeiliaid yn credu bod Cynghorau Gwirfoddol Sirol 
yn rhagori yn y maes hwn tra oedd ymatebwyr eraill yn awgrymu bod y cyngor a geir 
gan y Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn gyffredinol braidd a’i fod yn llai effeithiol ar 
gyfer y sefydliadau mwyaf. 

3.18. Rydym yn cydnabod bod angen i’r sefydliadau seilwaith eu hunain fod yn 
gynaliadwy, yn ymatebol i’w cyd-destun lleol (yn achos WCVA, y cyd-destun 
cenedlaethol) ac yn hyblyg mewn amgylchiadau sy’n newid. Derbynnir hefyd fod pob 
un yn gorff annibynnol sy’n atebol i Fwrdd Cyfarwyddwyr (neu gr p cyfatebol) ac, yn 
achos y rhan fwyaf ohonynt, i nifer o gyrff ariannu heblaw Llywodraeth Cymru. Yn 
achos y rhan fwyaf o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol mae hyn yn cynnwys awdurdodau 
lleol hefyd. 
 
3.19. Oherwydd y ffactorau hyn mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol wedi datblygu 
mewn ffyrdd gwahanol ac mae eu maint a’u strwythur yn amrywiol. Er bod pob un 
ohonynt yn cyflawni’r swyddogaethau seilwaith yn unol â gofynion Llywodraeth 
Cymru, mae nifer ohonynt hefyd yn darparu prosiectau a gweithgareddau eraill. 
Mae’r amrywiaeth hon yn cryfhau’r seilwaith cyfan i ryw raddau, ond credwn ei bod 
yn hanfodol bod y prif bwyslais o hyd ar ddatblygu’r sector ehangach a hybu 
gweithredu cymunedol. Er bod yr amrywiaeth yn gryfder i’r seilwaith mewn rhai ffyrdd 
mae’n bwysig bod y seilwaith sy’n cael cymorth gan Lywodraeth Cymru yn 
canolbwyntio ar yr amcanion allweddol sydd wedi’u nodi ym mharagraff 2.17. 
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Cynorthwyo gwirfoddolwyr unigol a hybu cydweithio gwirfoddol 

3.20. Gwaith y gwirfoddolwyr yw carreg sylfaen y Trydydd Sector, felly rhan 
hanfodol o rôl y sefydliadau seilwaith yw helpu gwirfoddolwyr yn unigol ac ar y cyd. 
Mae anghenion o bob math gan wirfoddolwyr unigol ac mae hefyd yn hanfodol bod y 
sefydliadau seilwaith yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd ynghylch hyfforddiant a 
chanllawiau i sefydliadau sy’n ceisio rheoli gwirfoddolwyr yn llwyddiannus. 

3.21. Ar hyn o bryd, mae’r cymorth seilwaith ar gyfer gwirfoddoli’n cynnwys: 
 

 cyllid craidd i Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n eu galluogi i gynnig cyngor 
a chyfarwyddyd i sefydliadau; 

 cyllid craidd i Ganolfannau Gwirfoddol i ddarparu cymorth lleol i 
wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr drwy ddatblygu 
lleoliadau i wirfoddolwyr, lleoli gwirfoddolwyr a chydweithio â sefydliadau i 
ddatblygu arferion da yn y maes hwn, ymysg pethau eraill; 

 Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru, a weinyddir gan WCVA, sy’n darparu 
adnoddau ychwanegol ar lefel genedlaethol ac yn cynorthwyo pobl sy’n llai 
tebygol o wirfoddoli; 

 GwirVol, partneriaeth a chynllun gwirfoddoli ieuenctid sydd hefyd yn cael 
eu gweinyddu gan WCVA, a ffurfiwyd o ganlyniad i Adroddiad Comisiwn 
Russell yn 2005 ac sy’n canolbwyntio ar wirfoddolwyr rhwng 14 a 25 oed.  

 
3.22. Er bod rôl wahanol gan bob un o’r elfennau hyn ar gyfer hybu gwirfoddoli, 
mae cryn dipyn o gydweithredu rhyngddynt hefyd. Er enghraifft, mae pob Canolfan 
Wirfoddol yn cyflawni rôl ffurfiol drwy helpu i ddarparu GwirVol. Yn ddiweddar, 
cafwyd adolygiadau ar wahân o’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru a GwirVol a 
chasglwyd bod y ddau ohonynt yn effeithiol ac yn rhoi gwerth am arian. Yn 
gyffredinol, fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n eithaf cymhleth ac mae’n bwysig ailedrych 
ar y berthynas rhwng y rhaglenni cenedlaethol a’i gilydd a rhyngddyn nhw a’r 
trefniadau cymorth lleol ar gyfer gwirfoddolwyr a rhannau eraill o’r seilwaith. 
 
3.23. Mae llawer o elusennau, mentrau cymdeithasol a chyflogwyr yn rhoi cymorth i 
wirfoddoli yn eu sefydliadau eu hunain ac yn fwy eang mewn rhai achosion. Drwy 
wella cysylltiadau, yn enwedig y rheini â rhwydweithiau mawr a chyrff sefydledig 
sydd â phrofiad o wirfoddoli a diddordeb ynddo, gellir cyflawni nodau cyffredin a 
chryfhau’r seilwaith cyfan. 
 
3.24. Mae angen ystyried modelau eraill fel cynlluniau bancio amser a llysgenhadon 
strydoedd. Er bod rhai nodweddion neilltuol yn perthyn i’r dulliau hyn, maent yn 
rhannu nifer o’r gwerthoedd sydd mewn mathau mwy traddodiadol o wirfoddoli gan 
barchu pobl a’u galluogi i gyfrannu at les cymunedau a chymdeithas y tu allan i 
addysg a chyflogaeth brif ffrwd. Dylid hybu dulliau arloesol o’r fath a’u galluogi i elwa 
o’r cymorth a gwasanaethau sydd ar gael drwy Seilwaith y Trydydd Sector. 
 
3.25. Ceir newidiadau mewn cymdeithas sy’n effeithio ar wirfoddoli, ac mae pobl 
ifanc ac eraill yn cael eu hannog i wirfoddoli drwy raglenni addysg neu gyflogaeth. 
Yn yr adolygiad yn 2012 ac mewn trafodaethau diweddar, tynnwyd sylw at effaith y 
datblygiadau hyn ar y seilwaith gwirfoddoli.  
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3.26. Rhaid cofio pa mor bwysig yw ymateb i newid mewn anghenion a 
blaenoriaethau yn y sector a sicrhau bod cyllid ar gyfer gwirfoddoli’n adlewyrchu ac 
yn hyrwyddo ymateb o’r fath. 
 
3.27. Rhaid canolbwyntio’n barhaus ar anghenion gwirfoddolwyr o bob oed, ac yn 
enwedig ar anghenion pobl ifanc, a rhaid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr 
adnoddau sydd ar gael i hybu’r gwaith hwn yn cael eu cyd-drefnu’n dda a’u bod ar 
gael mor rhwydd â phosibl i bobl ledled Cymru.  

Hyrwyddo llywodraethu da 

3.28. “Llywodraethu” yw’r ffordd y mae sefydliadau’n cynnal eu busnes yn fewnol a 
chyda phobl a sefydliadau eraill, a’r ffordd y maent yn rheoli adnoddau. Rhai 
agweddau pwysig ar lywodraethu yw delio â chyllid, gweithrediadau o ddydd i ddydd, 
y ffordd o wneud penderfyniadau a’r ffordd o ddelio â chwynion, ond mae nifer o rai 
eraill. 
 
3.29. Mae’n hollbwysig sicrhau bod sefydliadau’r Trydydd Sector yn cael eu rheoli’n 
dda a’u bod yn atebol mewn ffordd briodol i’w rhanddeiliaid. Mae hyn yn arbennig o 
gymwys i sefydliadau sy’n derbyn arian cyhoeddus, ond nid i’r rhain yn unig. Os 
bydd diffygion yn y maes hwn, gall hynny gael effaith drychinebus ar y sefydliadau 
eu hunain a hefyd ar y bobl sy’n gysylltiedig â nhw, gan gynnwys ymddiriedolwyr, 
staff, gwirfoddolwyr a chleientiaid. Hefyd gall problemau mewn un sefydliad gael 
effaith ar eraill a hyd yn oed ar y sector cyfan. 
 
3.30. Felly mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i helpu pob un o 
sefydliadau’r Trydydd Sector yng Nghymru i gynnal safonau llywodraethu uchel. Mae 
sefydliadau seilwaith yn rhannu’r ymrwymiad hwn, ac mae hyn wedi’i adlewyrchu 
yng Nghytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector.  
 
3.31. Mae lle i gryfhau yn y maes hwn a sicrhau mwy o gysondeb o ran hyrwyddo a 
diogelu llywodraethu da. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu 
Canolfan Ragoriaeth Grantiau sy’n hybu’r ymdrechion hyn, ac mae’n cydweithio â 
chyrff ariannu eraill gan gynnwys y Loteri Fawr i hybu’r defnydd o ddulliau sefydledig 
fel PQASSO a Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr i helpu sefydliadau i 
lywodraethu’n well. 

Helpu i ddylunio a chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus 

3.32. Ym Mhennod 5 rydym yn trafod ein syniadau ynghylch cynnwys y Trydydd 
Sector wrth ddylunio a chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ar bob lefel. Mae 
sefydliadau seilwaith mewn lle da i alluogi sefydliadau’r Trydydd Sector i gyfrannu at 
yr agenda hon. Mae hyn yn arbennig o wir am WCVA ar lefel genedlaethol a 
Chynghorau Gwirfoddol Sirol ar lefel y rhanbarthau a’r awdurdodau lleol. Unwaith 
eto, mae’n hanfodol mai rôl galluogi fydd ganddynt sy’n sicrhau bod holl adnoddau’r 
sector yn cael eu defnyddio i’r graddau mwyaf posibl fel bod sefydliadau cymunedol 
lleol, elusennau o bob maint a mentrau cymdeithasol yn gallu cyfrannu’n llawn. 
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Siarad ar ran y sector ehangach a’i gynrychioli 

3.33. Un o’r prif rolau i seilwaith y Trydydd Sector yw cyfleu barn y sector i 
Lywodraeth ac i gymdeithas yng Nghymru a thu hwnt. Yn yr adolygiad o’r Cytundeb 
Partneriaeth yn 2012 cafwyd bod y rhan fwyaf o randdeiliaid yn credu mai hon oedd 
y rôl bwysicaf i seilwaith y Trydydd Sector. 
 
3.34. Tynnwyd sylw hefyd yn yr adroddiad hwnnw at yr heriau sy’n wynebu’r 
sefydliadau seilwaith wrth gynrychioli sector mor amrywiol a nodwyd bod sefydliadau 
trosfwaol eraill yng Nghymru sydd hefyd yn ceisio cynrychioli rhannau o’r sector. 
Nodwyd hefyd fod WCVA yn wynebu her wrth gyflenwi’r gwasanaeth craidd hwn o 
ran ei allu i gyfleu barn y sector yn annibynnol wrth dderbyn cyllid gan Lywodraeth 
Cymru. Dywedodd Cynghorau Gwirfoddol Sirol eu bod yn ei chael yn anodd 
cynrychioli barn eu haelodau’n effeithiol wrth ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael. 
 
3.35. Mae cysylltiad agos rhwng y materion hyn a phwnc y bennod nesaf sy’n 
edrych yn fwy manwl ar y dulliau o ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd 
Sector. Mae sefydliadau seilwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â’r strwythurau a’r 
cyfarfodydd hynny yn ogystal â helpu sefydliadau eraill i gymryd rhan yn y berthynas. 
Felly mae’n bwysig iawn bod yr agwedd hon ar y rôl yn effeithiol a bod dealltwriaeth 
eang ohoni. 
 
3.36. Rydym yn awyddus i gryfhau agwedd ddaearyddol y strwythurau cynrychioli 
fel y bydd rôl y Cynghorau Gwirfoddol Sirol ar lefel leol a rhanbarthol yn dod yn 
bwysicach byth.  
 
Rhannu arloesedd ac arferion da 

3.37. Am fod seilwaith ar gael i’r Trydydd Sector ledled Cymru, mae cyfle i rannu 
arferion da a syniadau da yn eang, ac i sefydliadau eraill eu mabwysiadu a’u 
haddasu. Mae rhan bwysig i’w chwarae hefyd gan sefydliadau seilwaith drwy gasglu 
gwybodaeth, data ac ystadegau am y sector yng Nghymru i gyfrannu at lunio a 
chyflenwi polisi. 
 
3.38. Er ei bod yn sicr y bydd rhan bwysig o hyd yn y broses hon, hyd y gellir rhag-
weld, i gysylltiadau wyneb yn wyneb, cyhoeddiadau printiedig, cynadleddau a 
seminarau, y datblygu cyflym ar dechnoleg a chyfryngau cymdeithasol yw’r newid 
pwysicaf yn y maes hwn ar hyn o bryd heb amheuaeth. Mae’r sector yn ymateb i 
newidiadau o’r fath, ond mae heriau a chyfleoedd mawr yn ei wynebu o hyd. Bydd 
angen creu amgylchedd sy’n hybu defnydd arloesol o TGCh ac yn manteisio i’r eithaf 
ar yr effeithlonrwydd a’r gwelliannau sydd ar gael drwy fentrau technolegol.  
 
Cynigion ar gyfer Datblygu’r Seilwaith yn y Dyfodol 

3.39. Fel y nodwyd ar ddechrau’r bennod hon, mae Llywodraeth Cymru yn gweld 
fod dadl o hyd o blaid cynorthwyo sefydliadau sy’n rhoi cymorth eu hunain i 
ddatblygu’r Trydydd Sector yng Nghymru. Rhagwelir mai un o brif ganlyniadau’r 
ymgynghoriad hwn fydd cadarnhau trefniadau ariannu newydd i Seilwaith y Trydydd 
Sector ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2014 a diwedd Mawrth 2017. 
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3.40. Yn gyffredinol, rydym hefyd yn credu bod y prif sefydliadau seilwaith 
presennol – WCVA, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r canolfannau gwirfoddol – yn 
rhoi cymorth effeithiol at ei gilydd i’r Trydydd Sector yng Nghymru, eu bod yn 
cyfrannu’n fuddiol at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus a’u bod yn helpu eraill i 
wneud hynny. Yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy’n codi yn yr hinsawdd 
economaidd bresennol, nid ydym am achosi ymyrraeth sylweddol yn y seilwaith hwn 
gan y byddai hynny’n debygol o amharu ar y sefydliadau, y cymunedau a’r 
gwirfoddolwyr unigol y maent yn eu helpu. 
 
3.41. Er hynny, fe all y seilwaith fod yn fwy effeithiol a chydgysylltiedig, ac ymateb 
yn fwy cadarn i’r heriau a’r newidiadau yr ydym wedi’u disgrifio ym Mhennod 1 yn y 
ddogfen ymgynghori hon. Credwn mai cyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru yw annog y 
sector i wneud cynnydd pellach a darparu fframwaith ariannu sy’n hybu ac yn cymell 
dull gweithredu o’r fath. 

3.42. Credwn hefyd fod arbenigedd y tu allan i’r prif sefydliadau seilwaith y gellid ei 
ddefnyddio’n fwy effeithiol nag a wneir ar hyn o bryd i hybu’r Trydydd Sector 
ehangach yng Nghymru. Nid ydym am ddarnio’r seilwaith na bod yn rhy gyfarwyddol 
ynghylch unrhyw drefniadau newydd. Yn hytrach, rydym am annog WCVA a’r 
Cynghorau Gwirfoddol Sirol i ddechrau deialog â sefydliadau eraill a datblygu 
atebion arloesol a chreadigol ar y cyd a fydd yn fanteisiol i’r sector cyfan. 
 
3.43. Rydym hefyd yn credu ei bod yn briodol ailedrych yn awr ar y fformiwla ar 
gyfer dosbarthu cyllid seilwaith rhwng WCVA, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r 
Canolfannau Gwirfoddol i asesu a yw’n deg a chyfiawn. Mae maint y boblogaeth, 
arwynebedd yr ardal a lefelau amddifadedd i gyd yn ystyriaethau perthnasol o hyd ar 
gyfer hyn, ond rhaid gofalu na fydd amgylchiadau hanesyddol yn arwain at ddiffyg 
cydbwysedd dros gyfnodau hir heb fod cyfiawnhad dros hynny.  
 
3.44. Bydd yn bwysig iawn o hyd gael prawf bod unrhyw drefniadau’n gosteffeithiol 
ac yn cynnal safonau uchel wrth gyflenwi gwasanaethau. Rhaid sicrhau bod y 
trefniadau yr ydym yn eu hariannu ar gyfer Seilwaith y Trydydd Sector yn addas i 
gynnal y Trydydd Sector yng Nghymru yn y dyfodol ar lefelau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol, a’u bod yn datblygu i ymateb i anghenion newydd penodol ar bob 
lefel. 
 
3.45. Felly rydym am sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth cydlynol a 
chydgysylltiedig i gynorthwyo’r Trydydd Sector sydd hefyd yn rhoi cyfle i sefydliadau 
sydd ag arbenigedd perthnasol i gyfrannu at y ddarpariaeth hon. Ein bwriad, yn syml, 
yw cadw a gwella’r trefniadau presennol ar gyfer y seilwaith, ond byddwn hefyd yn 
neilltuo cyfran o gyllideb gyffredinol y seilwaith – 10% efallai – i hyrwyddo arloesi a 
gweithio mewn partneriaeth rhwng y cyrff seilwaith presennol ac asiantaethau eraill. 
 
3.46. Rhaid sicrhau gweledigaeth gyffredinol ar gyfer cryfhau’r sector cyfan, gan 
gynnwys grwpiau gwirfoddol a chymunedol ar lawr gwlad sy’n aml yn ddisylw. 
Credwn mai prif rôl y Seilwaith yw helpu’r sefydliadau presennol i ffynnu a dod yn 
fwy cynaliadwy yn ogystal â hybu a meithrin sefydliadau newydd a rhai sy’n datblygu 
er mwyn cael twf yn y sector. 
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3.47. Ar sail yr egwyddorion hyn, rydym yn cyflwyno’r cynigion canlynol ar gyfer 
ariannu’r seilwaith yn y dyfodol: 

 Er mwyn cynnal ei ymrwymiad i ariannu seilwaith, gan ystyried canlyniad 
Adolygiad Gwariant Canolog Llywodraeth Cymru pan fydd yn hysbys yn 
ddiweddarach eleni. 

 Cadw’r Cynllun Cyflawni Integredig newydd a’i ddatblygu ymhellach er 
mwyn sicrhau bod gwaith y seilwaith yn canolbwyntio ar ganlyniadau, ei 
fod yn fesuradwy a’i fod yn ymateb i newid. 

 Adolygu’r fformiwla ar gyfer dosbarthu cyllid seilwaith rhwng WCVA, y 
Cynghorau Gwirfoddol Sirol a’r Canolfannau Gwirfoddol i asesu a yw’n 
parhau i ddosbarthu’r adnoddau sydd ar gael mewn ffordd deg a chyfiawn. 

 Neilltuo 10% o’r cyllid seilwaith i hyrwyddo arloesedd a chydweithredu, yn 
enwedig ar lefel ranbarthol. Y meini prawf ar gyfer derbyn arian o “Gronfa 
Arloesedd y Trydydd Sector” fydd: 

 cysondeb â’r Rhaglen Lywodraethu ac, yn benodol, y Cynllun Gweithredu 
ar gyfer Trechu Tlodi; 

 gweithio ar draws ardaloedd awdurdodau lleol o fewn y patrwm 
cydweithredu ac mewn partneriaeth ag asiantaethau’r sector cyhoeddus; 

 cynnwys yr holl Gynghorau Gwirfoddol Sirol yn yr ardal dan sylw ac o leiaf 
un sefydliad arall yn y Trydydd Sector sydd ag arbenigedd ategol; 

 cyfle i asiantaethau cenedlaethol gymryd rhan os gallant ddangos eu bod 
yn gallu cyfrannu ar y lefelau rhanbarthol a lleol, er enghraifft, drwy 
ddefnyddio’r adnoddau yn eu rhwydweithiau eu hunain. 

 Bod Llywodraeth Cymru a sefydliadau’r Trydydd Sector yn cydweithio i 
ddatblygu fframwaith newydd, o fewn y seilwaith ehangach, i gydgysylltu 
cymorth ar gyfer gwirfoddoli, a fydd yn llai cymhleth a darniog na’r patrwm 
presennol ond yn cadw cryfderau’r rhaglenni presennol a’r Canolfannau 
Gwirfoddol. 

 
Cwestiynau: 

C.5 Rydym wedi disgrifio rôl y Seilwaith uchod. A oes unrhyw beth sydd 
wedi’i adael allan yn eich barn chi?. 

C.6 Sut y gallwn sicrhau’r cydbwysedd cywir o ran ariannu a chyflenwi 
gwasanaethau ar draws y Seilwaith ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a 
lleol?  

C.7 A ydych o blaid y cynnig i ddatblygu Cronfa Arloesedd y Trydydd Sector 
am y rhesymau sydd wedi’u nodi yma? 

C.8 Rydym yn credu bod nifer o elfennau cryf yn y seilwaith presennol i 
hybu gwirfoddoli (gweler paragraffau 3.21 a 3.22) ond y gellid ei symleiddio. A 
oes gennych unrhyw awgrymiadau am ffyrdd o’i wella? 
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4. Ymgysylltu 

4.1. Yng Nghymru mae hanes hir o ymgysylltu uniongyrchol rhwng Llywodraeth 
Cymru a’r Trydydd Sector, a hynny’n bennaf drwy Gynllun y Sector Gwirfoddol sy’n 
unigryw i Gymru. Mae’r ymgysylltu strategol hirdymor hwn â’r Trydydd Sector yn 
parhau’n bwysig o ran cyfrannu at ddatblygu polisi a helpu i lunio gwasanaethau i 
gwrdd ag anghenion pobl Cymru. 
 
4.2. Mae’n bwysig cael perthnasoedd gwaith cadarnhaol â’r Trydydd Sector ar 
lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Dylai cynrychiolwyr y Trydydd Sector 
gymryd rhan ar bob un o’r tair lefel.  
 
4.3. Wrth ddilyn y broses hon rhaid cael gwell dealltwriaeth o’r rhyngweithio sy’n 
datblygu’n gyson rhwng y Sector Cyhoeddus a’r Trydydd Sector, gan beidio ag 
anghofio’r Sector Preifat, a chydnabod gwerth yr ymgysylltu rhyngom gan sicrhau 
bod dulliau priodol ar waith i sicrhau perthynas gynhyrchiol a fydd yn cryfhau yn y 
dyfodol. 
 
Y Trefniadau Presennol 

4.4. Ar hyn o bryd mae dau brif ddull ffurfiol o ymgysylltu – Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector (CPTS) a chyfarfodydd chwemisol ym mhob Portffolio Gweinidogol. 
Rhan o’r broses hon fydd ystyried y patrwm a’r modelau ar gyfer ymgysylltu i 
sicrhau’r ffordd orau o ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector. Mae 
disgrifiad o’r patrwm presennol isod ac mae cynigion ar gyfer datblygu yn y dyfodol 
ar ôl hynny. 
 
Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (CPTS) 

4.5. Mae’r rhan fwyaf o aelodau CPTS yn gynrychiolwyr i WCVA ac i 25 o 
Rwydweithiau Trydydd Sector fel a ganlyn: 

Addysg a Hyfforddiant 
Anabledd 
Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid 
Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth 
Crefydd 
Cyfiawnder Cymunedol 
Cyflogaeth 
Cymunedau 
Cyrff Rhyngol (Cynghorau Gwirfoddol 
Sirol) 
Chwaraeon a Hamdden 
Eirioli a Chynghori 
Gwirfoddoli

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles  
Ieuenctid 
Lleiafrifoedd Ethnig 
Lles Anifeiliaid 
Menter Gymdeithasol 
Plant a Theuluoedd 
Pobl H n 
Rhyngwladol 
Rhywedd 
Rhywioldeb 
Tai 
Y Gymraeg 
Yr Amgylchedd

 
4.6. Mae CPTS yn cynghori ynghylch gweithredu, monitro ac adolygu Cynllun y 
Sector Gwirfoddol gan helpu i bennu dangosyddion i werthuso’r Cynllun. Mae’n 
gyfrifol am hwyluso’r ymgynghori â sefydliadau perthnasol yn y Trydydd Sector a 
chyrff y Sector Cyhoeddus ynghylch cyflawni, gweithredu ac adolygu’r Cynllun. Mae’r 
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Cynllun yn ei gwneud yn ofynnol hefyd fod CPTS yn cynnig trefniadau ar gyfer 
adolygu’r Cynllun ar ôl pob etholiad cyffredin i’r Cynulliad Cenedlaethol ac yn helpu 
yn y broses adolygu  
 
4.7. Ar hyn o bryd mae tair prif agwedd ar waith CPTS: 

 Dau gyfarfod y flwyddyn sy’n para un awr ar hyn o bryd, a rhag-
gyfarfodydd i gynrychiolwyr y Trydydd Sector a gaiff eu trefnu gan WCVA. 

 Ymgysylltu ehangach drwy rwydweithiau, lle y mae cynrychiolwyr y 
Trydydd Sector ar CPTS yn dosbarthu gwybodaeth am ei weithgareddau 
drwy eu rhwydweithiau eu hunain ac yn casglu barn drwy’r rhwydweithiau 
hynny wedyn i gyfrannu at waith CPTS. 

 Ffrydiau gwaith thematig dan arweiniad grwpiau bach sy’n cynnwys 
cynrychiolwyr y Trydydd Sector a swyddogion Llywodraeth Cymru. 

 
4.8. Mae cyfarfodydd CPTS yn cael eu cadeirio gan y Gweinidog sy’n gyfrifol am y 
Trydydd Sector, sef y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar hyn o bryd. 
Weithiau bydd Gweinidogion eraill yn dod i’r cyfarfodydd i drafod materion sy’n 
ymwneud â’u portffolios a bydd Gweision Sifil yn bresennol bob amser. Mae 
cyfarfodydd CPTS yn agored i’r cyhoedd a bydd tua 30 o bobl yn dod iddynt fel arfer. 
 
4.9. Cyn hynny roedd cyfarfodydd CPTS yn fwy nag awr o hyd ac yn para hanner 
diwrnod neu fwy, ond nid oedd y model hwn yn gynaliadwy. Er hynny, bydd 
aelodau’r Trydydd Sector yn cwrdd ar wahân hefyd cyn y prif gyfarfodydd. Ochr yn 
ochr â hynny, ceir cyfarfodydd ag aelodau CPTS a Swyddogion Llywodraeth Cymru. 
 
4.10. Yn ei gyfarfodydd, bydd CPTS yn ystyried materion sy’n ymwneud â 
gweithredu Cynllun y Sector Gwirfoddol a/neu swyddogaethau a chyfrifoldebau 
Llywodraeth Cymru sy’n effeithio ar y Trydydd Sector neu’n destun pryder iddo. 
Wedyn gall CPTS wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ac yn aml ceir 
adroddiadau gan y grwpiau Ffrydiau Gwaith (gweler isod). 
 

4.11. Mae aelodau’r Trydydd Sector ar CPTS yn cael eu dewis i gynrychioli’r 
rhwydweithiau sydd wedi’u rhestru uchod ac mae disgwyl y bydd aelodau unigol yn 
helpu i rannu gwaith CPTS mor eang â phosibl. Drwy wneud hyn mae gwaith y 
cyngor yn ymestyn yn bellach o lawer na’r cyfarfodydd chwemisol.  
 

4.12. Mae gan rai o gynrychiolwyr y rhwydweithiau fwy o adnoddau nag eraill ar 
gyfer cyflawni’r rôl ehangach hon. Drwy’r Cytundeb Partneriaeth mae Llywodraeth 
Cymru wedi trefnu i Gronfa Cymorth Partneriaeth fod ar gael i helpu sefydliadau a 
fyddai’n ei chael yn anodd cyflawni’r rôl hon fel arall. 
 

4.13. Yn y blynyddoedd diwethaf mae llawer o waith CPTS wedi’i gyflawni drwy 
grwpiau llai, sy’n cael eu galw’n ffrydiau gwaith ac yn cynnwys cynrychiolwyr y 
Trydydd Sector (aelodau CPTS gan mwyaf) a swyddogion Llywodraeth Cymru. Bydd 
y grwpiau hyn yn cwrdd ar wahân i brif gyfarfodydd CPTS ac yn adrodd yn ôl iddo. Y 
ffrydiau gwaith a gafwyd hyd yn hyn yw: 
 

 Trosglwyddo Asedau 

 Y Newid yn yr Hinsawdd 
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 Trefniadau ar gyfer Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn y dyfodol 

 Effaith penderfyniadau/polisi Llywodraeth y DU ar Gymru 

 Gweithlu’r Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Adolygiad Simpson 

 Sgiliau’r Trydydd Sector 
 

Ministerial meetings 

4.14. Y brif elfen arall yn yr ymgysylltu uniongyrchol rhwng Llywodraeth Cymru a’r 
Trydydd Sector yw’r patrwm o gyfarfodydd chwemisol a geir ar hyn o bryd rhwng 
Portffolio pob un o Weinidogion Cymru a chynrychiolwyr y Trydydd Sector ar faterion 
eu portffolio.  
 
Mae Cynllun y Sector Gwirfoddol yn datgan y bydd y cyfarfodydd hyn: 
 

 Yn adolygu gweithrediad y Cynllun a lefel y trafod a’r ymgynghori rhwng y 
rhwydwaith a’r Gweinidog priodol.  

 Yn adolygu gweithgareddau’r gorffennol, yn ystyried materion y mae 
disgwyl iddynt godi ac yn trafod adnoddau.  

 Fel arfer bydd un o’r cyfarfodydd yn gysylltiedig â Chylch Cynllunio 
Cyllideb Llywodraeth Cymru ac yn canolbwyntio ar faterion ariannu yn y 
portffolio dan sylw.  

 
Crynodeb o’r Cynigion ar gyfer Ymgysylltu yn y Dyfodol 

Cyfarfodydd CPTS 

4.15. CPTS sydd ar ganol y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd 
Sector, felly mae’n hanfodol ei fod yn helpu i hwyluso deialog ar sail camau 
gweithredu a fydd yn dod â manteision i bobl Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn 
gwerthfawrogi CPTS ac yn dymuno gweld ei rôl yn datblygu mewn sawl ffordd. 
 
4.16. Y patrwm presennol o ddau gyfarfod un awr bob blwyddyn, ynghyd â grwpiau 
ffrydiau gwaith, yw’r lleiaf sydd ei angen i sicrhau bod y corff hwn yn effeithiol. Dewis 
gwell fyddai darparu ar gyfer cyfarfodydd hirach rhwng CPTS a Llywodraeth Cymru.  
Rydym yn cynnig mabwysiadu patrwm lle y bydd Gweinidog(ion) fel arfer yn 
bresennol yng nghyfarfodydd CPTS ac yn eu cadeirio, a lle y bydd y cyfarfodydd 
hynny’n rhan o gyfarfodydd chwemisol hirach lle y bydd uwch-swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn bresennol drwy’r amser.

4.17. Dewis posibl arall yn lle hynny, neu i’w ategu, yw sefydlu Gr p 
Arweinyddiaeth Strategol i CPTS a fydd yn cwrdd yn amlach â Gweinidogion neu 
swyddogion.  Gellid cysylltu dull gweithredu o’r fath â chamau i ddatblygu 
rhwydwaith CPTS sydd wedi’u disgrifio yn y paragraff nesaf. 
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Rhwydwaith Ehangach CPTS  

4.18. Mae aelodaeth CPTS yn adnodd gwerthfawr ar gyfer cyfathrebu a lledaenu 
gwybodaeth i’r sector ehangach. Rydym yn derbyn bod y sector yn elwa’n barod 
drwy ddefnyddio’r rhwydwaith hwn, ond credwn fod cyfle i’r rhwydwaith gyfrannu’n 
fwy uniongyrchol at gryfhau perthynas y sector â Llywodraeth Cymru. 
 
4.19. Er bod CPTS yn gorff mawr, ni all gynrychioli pob agwedd ar y Trydydd Sector 
yng Nghymru. Mae rhai o’r rhwydweithiau a restrwyd yn dod dan gyrff ambarél 
sefydledig sydd â chylch gwaith sy’n cynnwys y rhan honno o’r sector. Mewn 
achosion eraill ceir trefniadau llai syml lle y mae un sefydliad wedi’i ddewis i 
gynrychioli nifer o rai eraill sydd â nodau tebyg ond sydd hefyd, efallai, yn cynnwys 
elfennau croes neu gystadleuol. Mae’n anochel bod rhai sefydliadau ac is-sectorau’n 
teimlo nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol ar CPTS. 
 
4.20. Mae pryder penodol hefyd nad yw CPTS yn cynnwys cynrychiolwyr 
rhanbarthol neu leol ar hyn o bryd, a’i fod yn hytrach yn cynnwys “cymunedau 
buddiant” sy’n cael eu cynrychioli gan asiantaethau i Gymru gyfan gan mwyaf.  Mae 
rhai eithriadau rhannol i hyn gan fod un cynrychiolydd gan y cyrff rhyngol, y 
Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a chan fod cymunedau’n cael eu cynrychioli’n 
gyffredinol gan Datblygu Cymunedol Cymru. Mae’r dull hwn o weithredu’n groes 
braidd i natur y sector, sy’n cynnwys nifer mawr o sefydliadau lleol. Nid yw ychwaith 
yn llwyr adlewyrchu’r pwyslais y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi ar ddatblygu lleol 
a rhanbarthol a’i buddsoddi mewn rhaglenni lleol i drechu tlodi fel Cymunedau yn 
Gyntaf. 
 
4.21. Credwn nad yw’n ymarferol nac yn ddymunol ehangu aelodaeth CPTS 
ymhellach, ond y byddai datblygu pellach ar ei waith rhwydweithio’n fodd i ddelio â’r 
pryderon a nodwyd a’i wneud yn gyfrwng mwy effeithiol ar gyfer cyfathrebu ac 
ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector. 
 
Ffrydiau Gwaith Thematig 

4.22. Mae ffrydiau gwaith presennol CPTS wedi’u datblygu ar sail pynciau ac 
anghenion dros y blynyddoedd ond nid yw’r broses o’u sefydlu wedi bod yn glir nac 
yn gyson.  Mae’r dull hwn o weithredu wedi arwain at rywfaint o ddiffyg eglurder 
ynghylch pwrpas a gweithrediadau’r ffrydiau gwaith. Mae rhai ffrydiau gwaith wedi 
bod yn fwy dynamig ac effeithiol na’i gilydd ac mewn rhai achosion roedd perygl bod 
y ffrydiau gwaith yn dyblygu gwaith sy’n cael ei wneud mewn lleoedd eraill.  
 
4.23. At ei gilydd, mae’r ffrydiau gwaith yn ffordd dda o weithio a chynnal deialog ar 
faterion sy’n peri pryder i’r CPTS ehangach. Yn unol â’r awgrymiadau uchod ar gyfer 
Gr p Arweinyddiaeth Strategol i CPTS a datblygu’r rhwydwaith ehangach, credwn 
fod gwerth mewn cyflwyno fframwaith cliriach ar gyfer gweithrediadau ffrydiau gwaith 
CPTS. 
 
4.24. O gael cylchoedd gwaith cliriach a mwy cyson, gallai ffrydiau gwaith chwarae 
mwy o ran wrth gryfhau ein perthynas a hyrwyddo cydweithio. Byddai’r cylchoedd 
gorchwyl newydd yn cynnwys strwythur, aelodaeth, cylch gwaith, canlyniadau 
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arfaethedig ac amserlenni ar gyfer gweithredu a disgrifiad clir o’r broses ar gyfer creu 
ffrydiau gwaith newydd. 
 
Cyfarfodydd Gweinidogol 

4.25. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y cyfarfodydd rhwng Gweinidogion Cymru 
a chynrychiolwyr CPTS a’r sector ehangach. Yn ôl y profiad a gafwyd o’u cynnal yn y 
blynyddoedd diwethaf, mae lle i gredu bod ffyrdd gwell o ymgysylltu â Gweinidogion 
mewn ffordd amserol a pherthnasol. Un enghraifft yw cyfarfodydd i drafod materion 
penodol, yn hytrach na cheisio mynd i’r afael â holl agweddau cymhleth y portffolio 
mewn un cyfarfod chwemisol. Byddai hyn yn rhoi cyfle i’r sector drafod pynciau, 
syniadau a materion yn fwy amserol. 
 
4.26. Y prif feysydd lle y gellir gwella’r patrwm presennol o gyfarfodydd er mwyn 
cael yr ymgysylltu mwyaf effeithiol rhwng y Trydydd Sector a Llywodraeth Cymru yw: 
 

 Bod agendâu’n amrywiol iawn yn aml, gan eu bod yn adlewyrchu’r 
portffolios Gweinidogol, a bod hyn yn arwain at drafodaethau digyswllt lle y 
mae nifer o’r rhai sy’n bresennol heb ddiddordeb yn y rhan fwyaf o’r 
eitemau sy’n cael eu trafod. 

 Bod nifer mawr yn bresennol mewn rhai cyfarfodydd ond am nad oes fawr 
o ddilyniant o ran cynrychiolwyr rhwng y naill gyfarfod a’r llall gall fod yn 
anodd datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol. 

 Bod materion yn cael eu codi i’w trafod weithiau i gyd-fynd ag amseriad y 
cyfarfodydd, yn hytrach nag am eu bod wedi cyrraedd pwynt lle y mae 
cyfiawnhad dros eu cynnwys yn y cyfarfodydd. 

 
4.27. Mewn gwirionedd, bydd holl Weinidogion Cymru yn ymgysylltu’n aml iawn ac 
mewn pob math o ffyrdd â’r Trydydd Sector. Enghreifftiau o hyn yw cyfarfodydd 
ynghylch materion penodol, ymweld â sefydliadau a chymunedau, gohebu a 
phresenoldeb mewn digwyddiadau, cynadleddau etc. Mae’n bosibl bod y pwyslais 
presennol ar gyfarfodydd chwemisol yn golygu nad oes cydnabyddiaeth ddigonol ar 
hyn o bryd i’r mathau eraill o ryngweithio ac y byddai mwy o gydnabyddiaeth i 
hynny’n helpu i ddangos bod patrwm mwy eang ac amrywiol o ymgysylltu â’r sector. 
 
4.28. Rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig bod y Trydydd Sector yn gallu cwrdd â 
Gweinidogion i drafod materion sy’n peri pryder, a bod hyn yn rhan allweddol o’r 
berthynas hon. Y bwriad yw gwella’r ymgysylltu a sicrhau ei fod yn fwy penodol a’i 
fod yn dod â manteision yn fwy cyson i bawb sy’n gysylltiedig. Yn benodol, rydym yn 
derbyn y dylid cael darpariaeth mewn modelau diwygiedig ar gyfer ymgysylltu i 
drefnu cyfarfodydd amserol a pherthnasol â Gweinidogion (yn ogystal â chyfarfodydd 
â swyddogion os yw hynny’n fwy priodol). 
 
4.29. Ar hyn o bryd, byddai cyfarfodydd o’r fath yn gyfle i gynnal trafodaeth rhwng 
rhai sy’n cynrychioli rhannau o’r Trydydd Sector a phob un o Weinidogion Cymru ar 
faterion o ddiddordeb cyffredin. Yn y dyfodol, fodd bynnag, ni fyddai ymdrech i 
gynnwys holl bortffolio’r Gweinidog mewn un cyfarfod a byddai’r cyfarfodydd yn 
ymwneud yn fwy penodol â chanlyniadau. Byddai amseriad y cyfarfodydd yn ategu’r 
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dull hwn o weithredu a byddai pwyslais penodol ar faterion sy’n ymwneud â’r 
Rhaglen Lywodraethu. 

4.30. Dyma grynodeb o’r cynigion ar gyfer ymgysylltu: 
 

 Y bydd cyfarfodydd ychwanegol neu hirach yn cael eu trefnu â 
swyddogion Llywodraeth Cymru i ategu cyfarfodydd CPTS. 

 Y bydd Gr p Arweinyddiaeth Strategol yn cael ei sefydlu ar gyfer CPTS. 

 Y bydd aelodaeth CPTS yn cael ei diwygio i adlewyrchu safbwyntiau 
rhanbarthol. 

 Y bydd ystyriaeth i ddatblygu dimensiwn rhanbarthol ar gyfer CPTS, efallai 
drwy ddefnyddio’r Gronfa Cymorth Partneriaeth i hwyluso patrymau 
newydd o ymgysylltu. 

 Y bydd cylchoedd gorchwyl yn cael eu datblygu ar gyfer Ffrydiau Gwaith 
ar sail fframwaith cyffredinol newydd sy’n cynnwys meysydd allweddol. 

 Y bydd y cyfarfodydd Gweinidogol chwemisol yn datblygu’n gyfarfodydd a 
drefnir i drafod materion sydd wedi’u pennu gan y Sector, neu gan 
Lywodraeth Cymru, ac sydd wedi’u derbyn yn feysydd y mae’n briodol eu 
cynnwys mewn cyfarfodydd Gweinidogol/Trydydd Sector. 

 Y bydd Llywodraeth Cymru a CPTS yn monitro patrwm cyffredinol yr 
ymgysylltu â Gweinidogion dros amser, er mwyn nodi materion neu 
rannau o’r sector sydd heb eu cynrychioli a hysbysu Gweinidogion am 
hynny. 

Cwestiynau: 

C.9. A ydych yn cytuno â’r cynigion ar gyfer datblygu rhwydwaith CPTS a’r 
strwythur cyfarfodydd? 

C.10. Mae’r fframwaith arfaethedig ar gyfer gweithgarwch Ffrydiau Gwaith 
CPTS yn ceisio sicrhau cyfraniad mwy effeithiol gan y Ffrydiau Gwaith. A oes 
gennych awgrymiadau eraill i wella a/neu ychwanegu at y cynnig? 

C.11. A ydych yn cytuno y dylid cael patrwm mwy hyblyg o gyfarfodydd â 
Gweinidogion i drafod materion penodol o ddiddordeb/pryder cyffredin mewn 
ffordd amserol, yn lle’r cyfarfodydd chwemisol presennol â Gweinidogion ar 
bortffolios cyfan? 

24 

Tudalen 59



5. Cydweithio ar Lefel Genedlaethol, Ranbarthol a Lleol 

5.1. Nid yw’r bennod hon yn cynnwys nifer mawr o gynigion penodol ar gyfer 
newid ar ben y cynigion mewn penodau blaenorol. Er hynny, mae’n tynnu sylw at 
flaenoriaethau ac egwyddorion pwysig a fydd yn effeithio ar y cynigion hynny wrth eu 
rhoi ar waith. Mae hefyd yn awgrymu rhai ffyrdd o ddylanwadu ar y cydweithio rhwng 
Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yn y dyfodol. Thema gyffredin y bennod hon 
yw’r angen am feithrin dealltwriaeth gliriach o’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru a’r 
Trydydd Sector yn cydweithio ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol sy’n 
adlewyrchu’r amgylchiadau presennol. 
 
5.2. Mae hyn yn cynnwys y Rhaglen Lywodraethu; cyflenwi gwasanaethau 
cyhoeddus; modelau comisiynu; gweithio rhanbarthol; datblygu cymunedol a 
chydnerthu cymunedol. Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth ac nid yw’r ddogfen 
ymgynghori’n trafod pob maes yn fanwl. Er hynny, mae’n bwysig gweld y berthynas 
rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yn y cyd-destun cyffredinol hwn. 
 
5.3. Drwy’r ymgynghoriad hwn, rydym yn gofyn am sylwadau am y berthynas 
rhwng y meysydd hyn gan ei bod yn debygol y bydd pob un ohonynt yn cael effaith 
ar y broses o ddiwygio Cynllun y Sector Gwirfoddol, ar y rolau sy’n datblygu yn 
seilwaith y Trydydd Sector, ac ar y ddeialog barhaus drwy’r dulliau ymgysylltu sydd 
wedi’u cynnig ym Mhennod 4. 

Y Rhaglen Lywodraethu 

5.4. Ym Mhennod 1 nodwyd nad oes mynegiant sylweddol o bolisi presennol 
Llywodraeth Cymru yn y dogfennau polisi cyfredol sy’n ymwneud â’r Trydydd Sector. 
Nid yw hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod y sector yn cymryd rhan eisoes mewn sawl 
agwedd ar y Rhaglen Lywodraethu, a bod cysylltiadau pwysig â phob un o’r 
portffolios Gweinidogol a phob un o adrannau Llywodraeth Cymru. Felly mae’n 
bwysig ac yn ddymunol bod y fframwaith polisi’n cael ei ddiweddaru i ddangos y 
berthynas hon a’i chryfhau ymhellach. 
 
5.5. Gellid cyflawni hyn drwy ddiwygio Cynllun y Sector Gwirfoddol neu, er 
enghraifft, drwy’r fframwaith newydd ar gyfer ffrydiau gwaith Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector sydd wedi’i awgrymu ym Mhennod 4.  Byddai model newydd ar gyfer 
ymgysylltu â Gweinidogion yn fodd i ganolbwyntio ar faterion a blaenoriaethau 
allweddol hefyd. 

5.6. Wrth ddatblygu’r dull hwn o weithredu, byddwn yn rhoi sylw penodol i dair o’r 
blaenoriaethau trawsbynciol sy’n sail i Raglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru – 
Trechu Tlodi; Datblygu Cynaliadwy; a Chydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.  
Byddwn hefyd yn rhoi sylw i’r ymrwymiad yn ein Strategaeth ar gyfer y Gymraeg, 
Iaith fyw: iaith byw, ac yn ein Cynllun Iaith Gymraeg, i brif ffrydio’r Gymraeg yn ein 
gwaith yn y maes hwn. Bydd y blaenoriaethau hyn yn amlwg ym mhob agwedd ar 
ein perthynas a’n cydweithio. 

5.7. Bydd gofyn hefyd i’r fframwaith ddarparu ar gyfer newid yn y cyd-destun 
deddfwriaethol yng Nghymru. Wrth gyflwyno Biliau newydd bydd angen cyson i 
drafod eu heffaith ar y Trydydd Sector a sut y gall y sector gyfrannu at y trafodaethau 
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sy’n gysylltiedig â phob un. Bydd angen hwyluso’r broses hon drwy’r fframwaith 
arfaethedig a bydd yn rhaid iddo allu ymateb i heriau a chyfleoedd newydd. 

5.8. Un enghraifft bwysig o hyn sydd eisoes ar waith yw Mesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011. Mae dyletswyddau dan y Mesur, sy’n cael eu galw’n safonau’r 
Gymraeg, yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Maes o law, bydd Comisiynydd y 
Gymraeg yn gallu gorfodi safonau ar y sefydliadau hynny sydd o fewn cwmpas y 
Mesur, gan gynnwys rhai o sefydliadau’r Trydydd Sector. 
 
Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus  

5.9. Mae Llywodraeth Cymru yn credu ei bod yn hollbwysig bod gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru’n gwella’n barhaus. Mae’r Trydydd Sector yn bartner 
pwysig yn y gwaith hwn, gan ei fod yn gallu cyfrannu at ddylunio a chyflenwi 
amrywiaeth eang o wasanaethau mewn cymunedau lleol ac yn fwy eang. Mae 
amrywiaeth a chyrhaeddiad y sector yn asedau allweddol, gan ei fod yn manteisio ar 
sgiliau, brwdfrydedd ac ymroddiad y miloedd lawer o wirfoddolwyr yn ogystal â nifer 
sylweddol o weithwyr cyflogedig. 
 
5.10. Mae gan y sector gyfoeth o brofiad i’w rannu wrth ddatblygu dulliau o 
weithredu lle y mae unigolion a chymunedau’n cael eu cyfrif yn bartneriaid ac yn 
asedau, drwy ganolbwyntio ar brofiad y defnyddiwr terfynol o wasanaethau.  
 
5.11. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi rôl y Trydydd Sector wrth ddylunio a 
chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus. Mae angen diffinio’r rôl hon yn gliriach mewn 
ffordd sy’n cydnabod annibyniaeth y sector. 
 
5.12. Ar lefel fwy sylfaenol, mae awydd i gydweithio â’r Trydydd Sector, a 
defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a chymunedau, i bennu a gweithredu modelau 
newydd i gyflenwi gwasanaethau. O ganlyniad i newidiadau demograffig, y cynnydd 
yn anghenion a disgwyliadau unigolion, a’r pwysau ar arian cyhoeddus, bydd angen 
rhoi mwy o bwyslais ar atal ac ymyrryd yn gynnar, ac ar gymorth a gwasanaethau 
cymunedol.  
 
Comisiynu ac Ariannu 

5.13. Er mwyn cyflawni’r ymrwymiadau sydd â blaenoriaeth yn y Rhaglen 
Lywodraethu, mae’r Trydydd Sector yn cael ei gomisiynu’n aml i gyflenwi 
gwasanaethau, drwy gyllid grant neu gontractau caffael. Pan fydd hyn yn digwydd, 
disgwylir i sefydliadau’r Trydydd Sector gyflawni eu hymrwymiadau gan gydweithio â 
Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill os ydynt yn cymryd rhan mewn trefniadau 
cydweithredol. 
 
5.14. Weithiau bydd unigolion a sefydliadau yn y Trydydd Sector yn ymwneud â 
dylunio polisïau a rhaglenni yn ogystal â’u cyflenwi. Nid yw hyn yn beth newydd ac 
nid yn y Trydydd Sector yn unig y ceir cymhlethdod o’r fath. Er hynny, mae’r 
gorgyffwrdd rhwng rolau’n gallu achosi dryswch a chamddeall. Oherwydd hynny, 
mae’n synhwyrol bod yr adolygiad hwn yn ceisio diffinio ein priod rolau’n gliriach a 
chael cytundeb ar y ffordd o wahanu swyddogaethau os bydd angen yn y dyfodol. 
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5.15. Bydd angen ystyried gwahanol fodelau ar gyfer comisiynu a chyflenwi 
gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y broses hon. Y nod yw sicrhau gwasanaethau 
sy’n ymateb yn effeithiol i anghenion lleol drwy gydweithredu rhwng sefydliadau 
gwasanaethau cyhoeddus. Felly mae’n bwysig bod yn gliriach ynghylch y ffordd y 
mae’r Trydydd Sector yn gweithredu ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol, yn 
ogystal â sicrhau bod gwasanaethau wedi’u halinio’n well, osgoi dyblygu ac, yn 
enwedig, hybu cydweithio rhanbarthol â phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus. 
 
5.16. Mae comisiynu ar sail canlyniadau’n fodd i sicrhau bod y gwasanaethau a 
gomisiynir yn ymateb i’r heriau cynyddol hyn. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i 
ymchwilio i gyfleoedd i greu ffyrdd hyblyg o ddatrys problemau drwy gydweithredu ar 
ddylunio atebion arloesol sy’n canolbwyntio ar greu newid. Drwy gyfrannu 
gwybodaeth, arbenigedd a chreadigedd, gall y Trydydd Sector wella’r broses 
ddylunio. 
 
5.17. Mae model sefydledig Llywodraeth Cymru ar gyfer comisiynu wedi’i gynnwys 
yn Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol – Framwaith Comisiynu Canllawiau ac 
Arferion Da. Yn y model hwn, mae comisiynu’n digwydd drwy gylch o bedwar cam, 
sef Dadansoddi, Cynllunio, Sicrhau Gwasanaethau ac Adolygu. Mae’r ymgynghoriad 
hwn yn gyfle i gyfrannu at ddatblygu’r syniadau hynny. Ar y sail hon bydd ein dull 
arfaethedig o gomisiynu ar sail canlyniadau’n dilyn y camau hyn: 
 

 Diffinio’r broblem sydd i’w datrys a’r canlyniad arfaethedig (y newid 
angenrheidiol) 

 Cyd-ddylunio dewis o opsiynau a fydd yn delio â’r materion a nodwyd a’u 
hasesu ar sail y canlyniad a ddiffiniwyd 

 Ariannu opsiwn/dewis o opsiynau i sicrhau’r canlyniad arfaethedig (ar ôl 
cytuno ar y dull ariannu) 

 Gwerthuso i weld beth sy’n gweithio’n dda a beth y gellid ei wella a cheisio 
sicrhau ffordd o gyflwyno’r gwasanaeth hwnnw’n raddol dros dymor hirach 
(drwy broses caffael cystadleuol yn ôl pob tebyg). 

 
5.18. Y bwriad yw cynnwys y syniad a’r dull hwn o weithredu mewn adran newydd 
mewn fersiwn ddiwygiedig o’r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector yng 
Nghymru (gweler Pennod 7 hefyd). 
 
Gweithio Rhanbarthol a Lleol  

5.19. Mae’r Sail Gydweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru 
sydd wedi’i phennu gan Lywodraeth Cymru yn rhannu Cymru’n chwe rhanbarth (Y 
Gogledd; Y Canolbarth a’r Gorllewin; Bae’r Gorllewin; Cwm Taf; Caerdydd a’r Fro; 
Gwent) er mwyn creu fframwaith sefydlog a chydlynol ar gyfer cydweithredu. Mae 
cryn weithgarwch eisoes gan y Trydydd Sector ar y sail gydweithredol hon sy’n 
cynnwys nifer o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol, ymysg eraill. Mae disgwyliad cyffredin 
hefyd y bydd sefydliadau’r Trydydd Sector yn datblygu mwy o weithio rhanbarthol yn 
y dyfodol, gyda’i gilydd a chydag asiantaethau eraill sy’n gysylltiedig â’r sail 
gydweithredol hon. 
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5.20. Er mwyn sicrhau bod y dull hwn o weithredu’n llwyddo, rydym yn cydnabod 
bod angen sicrhau bod y Trydydd Sector yn cael ei wahodd i gymryd rhan mewn 
cyrff strategol rhanbarthol. Er bod ein bwriad yn glir yn hyn o beth, mae natur 
amrywiol y Trydydd Sector a’r ffaith na all Llywodraeth Cymru orfodi cynrychiolaeth 
mewn strwythurau o’r fath na’i chymryd yn ganiataol, yn cymhlethu’r mater hwn. Er 
hynny, credwn fod modd goresgyn unrhyw rwystrau drwy gynnal deialog. 

5.21. Rydym yn deall y bydd galw am adnoddau o bosibl i bennu modelau arloesol 
a chreadigol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau, a bod posibilrwydd o gael budd mawr 
yn y dyfodol drwy fuddsoddi’n gynnar i wireddu’r syniadau hyn. Yn unol â hyn, y 
bwriad yw y bydd “Cronfa Arloesedd y Trydydd Sector” a gynigiwyd ym Mhennod 3, 
sy’n rhan o’r cyllid ar gyfer Seilwaith y Trydydd Sector o Ebrill 2014, yn cael ei 
darparu’n bennaf ar lefel ranbarthol.  Amcan y Gronfa fydd hybu modelau newydd 
cydweithredol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau gan roi pwyslais ar gynnwys y 
Trydydd Sector. 
 
5.22. Wrth ddatblygu gweithio rhanbarthol, bydd llawer o wasanaethau’n cael eu 
cyflenwi o hyd ar lefel yr awdurdod lleol ac mewn cymunedau lleol. Er ein bod yn 
derbyn ei bod yn bwysig osgoi dyblygu, mae hyn yn gwbl briodol. Bydd angen 
penderfynu ar y lefel fwyaf priodol ar gyfer cyflenwi er mwyn darparu gwasanaethau 
hygyrch ar sail adnoddau a rennir. 
 
5.23. Bydd awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill y sector cyhoeddus yn 
rhanddeiliaid pwysig yn y broses hon. Bydd rhan i’w chwarae gan Fyrddau 
Gwasanaethau Lleol, Cyrff Cydweithredu Rhanbarthol a fforymau eraill wrth sicrhau 
bod rôl y Trydydd Sector wrth gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ar lefel leol a 
rhanbarthol yn effeithiol ac yn gyfarwydd. Dyma reswm arall dros sicrhau bod y 
sector wedi’i gynrychioli’n briodol ar gyrff o’r fath ledled Cymru. 
 
5.24. Mae Compactau Trydydd Sector yn ffordd bwysig o feithrin deialog a gweithio 
mewn partneriaeth ar lefel yr awdurdod lleol. Yn y bennod nesaf rydym yn egluro ein 
syniadau a’n bwriadau ynghylch datblygu compactau o’r fath yng Nghymru yn y 
dyfodol. 

Datblygu a Chydnerthu Cymunedau 

5.25. Mae’r Trydydd Sector wedi’i gynrychioli ym mhob cymuned yng Nghymru gan 
nifer dirifedi o grwpiau lleol, canghennau o sefydliadau gwirfoddol, cymdeithasau 
anffurfiol a gwaith gwirfoddol gan unigolion.  Ceir gweithgareddau o bob math ar lefel 
leol a cheir budd aruthrol ohonynt o’u hystyried gyda’i gilydd. Mae’n bwysig felly na 
fydd y gweithgarwch hwn yn cael ei gymryd yn ganiataol ac y bydd grwpiau 
cymunedol a gwirfoddolwyr lleol yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen i ffynnu a 
chyflawni eu nodau. 
 
5.26. Yn ogystal â chefnogi gwaith gwirfoddolwyr a sefydliadau unigol, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n gadarn hefyd i egwyddorion datblygu 
cymunedol. Mae hyn yn golygu adeiladu cymunedau drwy weithio mewn 
partneriaeth, hyfforddi pobl leol, cydymdrechu a buddsoddi lleol. Mae hyn yn neilltuol 
o gymwys i’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, sy’n cael cymorth drwy 
Cymunedau yn Gyntaf a rhaglenni eraill fel Teuluoedd yn Gyntaf. Yn fwy cyffredinol, 
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fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod pob cymuned yn bwysig i’r bobl sy’n byw yno 
a bod pob man yn gallu elwa o ddatblygu cymunedol. 
 
5.27. Mae adran yn y Cynllun Sector Gwirfoddol presennol ar ddatblygu cymunedol. 
Credwn y dylid cadw’r pwyslais hwn a’i ddiweddaru mewn fersiwn ddiwygiedig o’r 
Cynllun. Yn wir, rydym am gynyddu’r pwyslais ar weithredu lleol a meithrin 
dealltwriaeth fwy integredig o’r berthynas rhwng cymunedau daearyddol a 
chymunedau buddiant. Mae’r bwriad hwn wedi’i adlewyrchu yn ein cynigion ar gyfer 
datblygu Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ym Mhennod 4. 

5.28. Mae angen canolbwyntio’n awr yn ein gwaith yn y maes hwn ar ddatblygu 
cymunedau cydnerth mewn cyfnod economaidd anodd pryd y mae llawer o bobl, yn 
enwedig y rhai sy’n fwyaf tlawd ac agored i niwed, yn ymdrechu i godi allan o dlodi 
ac ymdopi ag effaith toriadau ar wasanaethau a budd-daliadau. Rydym am sicrhau 
bod ymdrechion cymunedol yn canolbwyntio ar helpu pobl o’r fath ac y bydd 
sefydliadau cymunedol, yn eu tro, yn cael cymorth i wneud hynny. 
 
Cwestiynau: 

C.12. Pa gamau y gellir eu cymryd i sicrhau bod cyfraniad y Trydydd Sector at 
y Rhaglen Lywodraethu yn cael ei gydnabod a’i ddefnyddio’n fwyaf effeithiol? 

C.13. Rydym yn cynnig bod y Trydydd Sector yn cymryd mwy o ran mewn 
gweithio rhanbarthol. Sut y byddech yn hoffi gweld hynny’n digwydd? 

C.14. A ydych yn cytuno y dylid cynnwys y model comisiynu sydd wedi’i 
ddisgrifio yn 5.17 yn y Cod Ymarfer? 

C.15. Mae datblygu cymunedol a chydnerthu cymunedol yn rhan bwysig o’r 
berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector. Ym mha ffordd yr 
ydych am weld ein cynigion yn y maes hwn yn cael eu datblygu? 
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6. Compactau Lleol 

6.1. Mae Compactau lleol yn fodel sefydledig ar gyfer cryfhau a rheoli’r berthynas 
rhwng awdurdodau lleol a’r Trydydd Sector, sy’n cael ei gynrychioli’n bennaf fel arfer 
gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol. Mewn rhai achosion mae asiantaethau eraill yn y 
sector cyhoeddus fel Byrddau Iechyd a’r Heddlu’n rhan o Gompactau o’r fath hefyd. 
Ar hyn o bryd mae compactau wedi’u gwneud neu’n cael eu datblygu yn 21 o’r 22 o 
awdurdodau lleol yng Nghymru. 
 
6.2. Mae’r Trydydd Sector wedi mynegi pryderon o’r blaen yn ei adolygiad 
blynyddol o Gompactau lleol (y bydd yn ei gyflwyno i Gyngor Partneriaeth y Trydydd 
Sector) fod rhai awdurdodau lleol yn llai ymroddedig nag y dylent fod yn ei farn ef 
wrth gyflawni compactau a chynnwys y Sector wrth ddylunio polisïau lleol. Yn 
gyffredinol, mae’r Sector wedi nodi bod yr ymroddiad gan bartneriaid y Sector 
Cyhoeddus yn anghyson. 
 
6.3. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei bod yn barod i ystyried y posibilrwydd o 
greu gofyniad statudol am wneud compactau ystyrlon os ceir tystiolaeth bod angen 
gorfodi awdurdodau lleol i ddatblygu compactau lleol am fod perswâd wedi methu. 
 
6.4. Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried cyflwyno Bil Compactau Statudol y 
Trydydd Sector (Cymru) yn rhan o’r calendr deddfwriaethol ar gyfer y tymor 
presennol. Comisiynwyd prosiect ymchwil i’w helpu i benderfynu a ddylai gyflwyno 
gofyniad statudol am wneud compactau rhwng awdurdodau lleol Cymru a 
sefydliadau Trydydd Sector yn eu hardal. 
 
6.5. Penodwyd Practical Wisdom R2Z a Wavehill Cyf i ymchwilio i effeithiolrwydd 
Compactau lleol; i’r ffactorau posibl ar gyfer llwyddiant a diffyg llwyddiant; a’r 
manteision ac anfanteision sydd mewn gofyniad o’r fath. Cyhoeddwyd yr adroddiad 
ar 18 Mawrth 2013 ac mae ar gael yn 
 
http://wales.gov.uk/about/aboutresearch/social/latestresearch/case-statutory-
compacts-between-welsh-local-authorities-third-sector/?lang=cy
 
6.6. Mae’r adroddiad yn nodi’r casgliadau o’r astudiaeth ynghyd ag argymhellion i 
Lywodraeth Cymru, ac yn asesu barn gyfreithiol am y manteision a’r peryglon o osod 
gofyniad statudol am ddatblygu compactau ystyrlon gan awdurdodau lleol. 
 
6.7. Mae’r dyfyniad canlynol o’r adroddiad yn crynhoi’r prif gasgliadau ac 
argymhellion: 
 
“Mae tri opsiwn cyffredinol ymysg y rhai sydd i’w hystyried: 

 Gwneud dim; 

 Datblygu fframweithiau presennol cyfreithiol ac ar sail compact i sicrhau 
bod mwy o reolaeth neu ddylanwad dros gompactau; 

 Cyflwyno ymrwymiadau statudol newydd mewn perthynas â chompactau. 
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6.8. Argymhelliad yr adroddiad oedd gwrthod yr opsiwn cyntaf ar y sail ‘bod 
gormod o wneud dim wedi cyfrannu at broblemau anghysondeb o ran gweithrediad’. 
Roedd yn awgrymu ‘cadw’r trydydd opsiwn wrth gefn a’i weithredu’n unig os na bydd 
unrhyw beth arall yn gweithio’. Daeth yr adroddiad i’r casgliad mai’r ail opsiwn – 
cryfhau’r fframwaith presennol ar gyfer compactau – oedd yr un mwyaf deniadol.  
 
6.9. Os mabwysiedir yr ail opsiwn hwn, fel y mae’r adroddiad yn argymell, ni fyddai 
angen cael deddfwriaeth newydd ar unwaith ond byddai Llywodraeth Cymru yn 
cadarnhau ei bod wedi ymrwymo o hyd i fodel y compact ac yn annog awdurdodau 
lleol a phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus i ddatblygu a chryfhau’r dull hwn o 
ymgysylltu â’r Trydydd Sector. Mae’r adroddiad yn nodi nad yw opsiynau sydd ar 
gael wedi’u hystyried yn llawn hyd yma. Rhai opsiynau posibl, yn ôl yr adroddiad, yw: 
 

 cynnig cyfarwyddyd os yw diffyg ymgysylltu digonol â sefydliadau’r 
Trydydd Sector yn amharu ar y gallu i gyflawni dyletswyddau statudol; 

 datblygu dangosyddion perfformiad priodol ar gyfer Compactau lleol; 

 monitro cynnydd yn fwy cyson ac effeithiol gan Lywodraeth Cymru. 
 
Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu y gallai fod yn haws gwneud Compactau lleol yn 
fwy effeithiol drwy ddefnyddio opsiynau o’r fath na thrwy gyflwyno deddfwriaeth 
newydd. 
 
6.10. Mae swyddogion polisi Llywodraeth Cymru wedi ystyried yr adroddiad wrth 
ddatblygu polisi a llunio cynigion ar gyfer polisi. Ein bwriad ar hyn o bryd yw symud 
ymlaen ar sail yr ail opsiwn sydd wedi’i awgrymu yn yr adroddiad. Byddai angen 
mwy o drafodaethau ag awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill yn y sector 
cyhoeddus, yn ogystal â’r Trydydd Sector ei hun, i ystyried ffyrdd posibl o weithredu 
opsiynau fel y rhai uchod er mwyn creu fframwaith mwy cyson ledled Cymru. Bydd 
ystyriaeth bellach hefyd i’r posibilrwydd o ddatblygu model rhanbarthol ar gyfer 
gweithio drwy gompactau. 
 
6.11. Os ceir cefnogaeth i’r dull hwn o weithredu, ni fydd Llywodraeth Cymru yn 

symud ymlaen â Bil Compactau Statudol y Trydydd Sector (Cymru) ar hyn o bryd. 
 
6.12. Roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu ymgynghori ar wahân ar fater 
Compactau lleol ond, gan fod y materion hyn yn gorgyffwrdd â’i gilydd i raddau 
helaeth, mae cwestiynau am Gompactau wedi’u cynnwys yma. 

Cwestiynau 

C.16. A ydych yn credu bod rhan i’w chwarae gan Gompactau lleol, sydd 
wedi’u disgrifio yn y bennod hon, wrth ffurfio’r berthynas rhwng y Trydydd 
Sector a’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru? 

C.17. A ydych yn cytuno â’r cynnig (“Opsiwn 2”) i ddatblygu fframweithiau 
presennol er mwyn cael mwy o reolaeth neu ddylanwad dros gompactau lleol 
ac i beidio â chyflwyno rhwymedigaethau statudol newydd oni bai fod y ffordd 
hon o weithredu’n methu dros amser? 
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7. Dogfennau Fframwaith 

7.1. Rhan o’r broses o adnewyddu’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r 
Trydydd Sector fydd diweddaru’r dogfennau allweddol sy’n sail i’r berthynas honno 
i’w gwneud yn gwbl gyfredol. 
 
7.2. Yn y bennod olaf hon, rydym yn trafod y dogfennau sy’n allweddol i sicrhau 
sylfaen gadarn i’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yn y 
dyfodol. 
 
7.3. Y dogfennau allweddol ar hyn o bryd yw: 
 

 Cynllun y Sector Gwirfoddol (wedi’i ddiwygio ddiwethaf yn 2004) 

 Y Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector (wedi’i ddiwygio 
ddiwethaf yn 2009) 

 Y Trydydd Dimensiwn – Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer y Cynllun 
Sector Gwirfoddol (2008) 

 Cytundeb partneriaeth y Trydydd Sector (wedi’i ddiwygio yn 2012) 
 
Cynllun y Sector Gwirfoddol 

7.4. O blith y dogfennau hyn, Cynllun y Sector Gwirfoddol yw’r bwysicaf am ei fod 
wedi’i sefydlu dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ac mae’r holl ddogfennau eraill 
yn deillio ohono. Mae’r Cynllun yn disgrifio’r egwyddorion cyffredinol a’r gwerthoedd 
cyffredin sy’n rheoli’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng 
Nghymru ac mae’n cynnwys penodau ar y canlynol: 

 Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Trydydd 
Sector, gan gynnwys manylion am Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 
a chyfarfodydd Gweinidogol. 

 Sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori â’r Trydydd Sector, gan 
gynnwys y Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector. 

 Polisi ar wirfoddoli. 

 Polisi ar ddatblygu cymunedol. 
 
7.5. Mae rhai cynigion yn y ddogfen ymgynghori hon a fyddai, o’u derbyn, yn galw 
am wneud newidiadau yng Nghynllun y Sector Gwirfoddol.  Felly, ar ôl cwblhau’r 
broses ymgynghori, rydym yn bwriadu adolygu’r Cynllun yn llwyr a chyhoeddi fersiwn 
newydd a fydd yn adlewyrchu’r trefniadau newydd. 
 
7.6. Ar hyn o bryd, mae’r Cynllun yn ei gwneud yn ofynnol bod Llywodraeth Cymru 
yn datblygu ac yn cynnal Cynllun Gweithredu i fonitro perfformiad ar sail y Cynllun. 
Hon oedd y sail ar gyfer datblygu Y Trydydd Dimensiwn a gyhoeddwyd yn 2008 ac 
mae’n cynnwys cynllun gweithredu manwl. 
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7.7. Nid oes bwriad i ddatblygu fersiwn newydd o Y Trydydd Dimensiwn na 
chynllun gweithredu newydd ar wahân. Y bwriad, yn hytrach, yw defnyddio nifer o’r 
offer sydd wedi’u crybwyll eisoes yn y ddogfen hon i gyflawni swyddogaethau’r 
Cynllun Gweithredu mewn ffordd fwy hyblyg. Bydd hyn yn cynnwys: 
 

 Y Cynllun Cyflawni Integredig sydd newydd gael ei ddatblygu (gweler 
3.11-12 a hefyd Error! Reference source not found. isod) 

 Yr Adroddiad Blynyddol ar Gynllun y Sector Gwirfoddol a gaiff ei osod 
gerbron y Cynulliad Cenedlaethol bob blwyddyn. 

 Adroddiadau cydgysylltiedig o ffrydiau gwaith Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector (gweler 4.23 

 
7.8. Os cytunir ar y dull hwn o weithredu, caiff ei gynnwys yn y Cynllun Sector 
Gwirfoddol diwygiedig: bydd yn ffordd hyblyg a dynamig o fonitro effeithiolrwydd y 
cynllun ac o gynllunio camau gweithredu i ddelio ag unrhyw faterion sy’n codi dros 
amser. 
 
Y Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector 

7.9. Mae angen diweddaru’r ddogfen hon ac ni ddylid rhoi’r gorau iddi ar unrhyw 
gyfrif. Mae’r ddogfen bresennol wedi dyddio mewn sawl maes pwysig. Er enghraifft 

 Mae Canolfan Ragoriaeth Grantiau wedi’i sefydlu’n ddiweddar gan 
Lywodraeth Cymru ac mae’n chwarae rhan bwysig yn y maes hwn yn awr 
sydd heb ei dangos yn y Cod presennol. 

 Er bod y Cod presennol yn cyfeirio at grantiau a gwasanaethau a gaffaelir, 
nid oes eglurhad o’r broses ar gyfer penderfynu pa fodel comisiynu a 
ddefnyddir. 

 Mae cyfeiriadau at fenthyciadau wedi dyddio ac maent yn gamarweiniol 

 Mae’r cyngor manwl am brosesau ymgeisio etc. wedi dyddio i ryw raddau. 
 
7.10. Mewn trafodaethau diweddar yn Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 
CPTS, tynnwyd sylw at ffyrdd eraill o gryfhau’r Cod a’i wneud yn fwy defnyddiol. 
Felly rydym yn bwriadu datblygu fersiwn ddiwygiedig o’r Cod Ymarfer, ar ôl ystyried y 
syniadau hyn a thrwy gydweithio’n agos â’r Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 
a’r Ganolfan Ragoriaeth Grantiau drwy gydol y broses. Ar hyn o bryd, rydym yn rhag-
weld y newidiadau canlynol yn y Cod diwygiedig: 

 Ymhelaethu ar rai o’r egwyddorion sydd wedi’u hegluro’n fyr ar ddechrau’r 
Cod presennol i ategu negeseuon allweddol a rhoi esboniad cliriach o 
gysyniadau pwysig fel Adennill Costau Llawn a modelau comisiynu.  

 Bydd esboniad cliriach yn y Cod diwygiedig o ystyr “amgylchiadau 
eithriadol” sy’n golygu na ellir dilyn y cod mewn rhai achosion a’r broses 
sydd i’w dilyn mewn achosion o’r fath. 

 Bydd fersiwn ar-lein o’r Cod sy’n cynnwys dolennau at ddogfennau 
perthnasol eraill sydd â mwy o fanylion am rai materion dan sylw. Drwy 
gael fersiwn ar-lein, gallai’r Cod fod yn fwy cryno a chlir. 
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 Ni fydd fformat “cwestiwn ac ateb” y Cod presennol yn cael ei gadw yng 
nghorff y fersiwn ddiwygiedig. Awgrymwyd dull arall a fydd yn rhestru 
disgwyliadau a gofynion y corff ariannu (Llywodraeth Cymru) a’r 
sefydliadau sy’n derbyn cyllid, ar ffurf model dwyffordd. Bydd yr opsiwn 
hwn, ac opsiynau eraill ar gyfer fformat y Cod diwygiedig, yn cael eu 
hystyried ymhellach cyn ei gwblhau  

 Bydd yr agweddau ar y Cod sy’n ymwneud â monitro a chydymffurfiaeth 
yn cael eu diweddaru a’u dangos yn glir er mwyn sicrhau ei fod yn 
effeithiol. 

 

7.11. Rydym yn glir iawn, yn benodol, y bydd y pwyslais ar gydymffurfio â’r Cod 
Ymarfer yn ystyriaeth allweddol wrth ei ddiwygio, yn ogystal â monitro 
cydymffurfiaeth â’r Cod yn y dyfodol. 
 

Y Cytundeb Partneriaeth, y Cynllun Cyflawni Integredig a’r Grant Seilwaith  

7.12. Hyd yn ddiweddar, roedd Cytundeb Partneriaeth y Trydydd Sector a’r cynnig 
o Grant Seilwaith yn rhan o un ddogfen.  Nid oedd y trefniant hwn yn unol â dull 
presennol Llywodraeth Cymru o reoli grantiau a chyhoeddwyd y ddau ar wahân cyn 
cytuno ar gyllid interim ar gyfer 2013-14. 
 
7.13. Cafwyd gwaith pellach ar ôl hynny i ddatblygu’r Cynllun Cyflawni Integredig 
(gweler 3.11-12) sy’n cynnwys y fframwaith ar gyfer monitro’r grant seilwaith. Fel y 
nodwyd ym Mhennod 4, credwn fod hyn yn sail dda i drefniadau ar gyfer ariannu’r 
seilwaith yn y dyfodol ac rydym yn bwriadu ei gadw a’i ddatblygu ymhellach 
 
7.14. Credwn fod modd cynnwys sylwedd y Cytundeb Partneriaeth newydd mewn 
Cynllun Sector Gwirfoddol diwygiedig. Y fantais o hyn yw mai nifer bach o 
ddogfennau allweddol a fyddai ar ôl wedyn ac y gellid eu hysbysebu a’u monitro 
mewn ffordd effeithlon a chydlynol. Y dogfennau hyn fyddai: 
 

 Fersiwn ddiwygiedig o Gynllun y Sector Gwirfoddol  

 Fersiwn ddiwygiedig o’r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector 

 Telerau ac Amodau’r Grant Seilwaith a fyddai’n cynnwys y Cynllun 
Cyflawni Integredig 

 
7.15. Y bwriad yw cyhoeddi’r holl ddogfennau hyn cyn diwedd 2013. 
 

Cwestiynau: 

C.18. A ydych yn cytuno y dylai Cynllun y Sector Gwirfoddol gael ei ddiwygio 
fel yr awgrymwyd? 

C.19. A ydych yn cytuno bod angen cryfhau a diweddaru’r Cod Ymarfer ar 
gyfer Ariannu’r Trydydd Sector? A oes angen rhoi sylw i faterion penodol wrth 
ei ddiwygio? 

C.20. A ydych yn cytuno y dylai’r Cynllun Gweithredu presennol gael ei 
ddisodli gan y Cynllun Cyflawni Integredig, yr Adroddiad Blynyddol a 
Fframwaith y Ffrydiau Gwaith? 
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