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1. Cyflwyniad i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
2. membershi 

1.1 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r 
trydydd sector yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw dyfodol lle mae’r trydydd sector a 
gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.  Ein cenhadaeth yw bod 
yn gatalydd dros newid positif drwy gysylltu, galluogi a dylanwadu. 
 

1.2 Mae WCVA yn gweithio gydag asiantaethau arbenigol cenedlaethol amrywiol, 
cynghorau gwirfoddol sirol ac asiantaethau datblygu eraill, i ddarparu strwythur cymorth 
i’r trydydd sector yng Nghymru.  Mae gennym dros 3,000 o aelodau, ac rydym mewn 
cysylltiad â llawer mwy o fudiadau drwy ystod eang o rwydweithiau cenedlaethol a lleol. 

 
1.3 Mae WCVA wedi sicrhau statws Corff Cyfryngol gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 

2014-2020, gan gyrraedd y safonau angenrheidiol o ran rheoli a monitro ariannol i 
alluogi WCVA i ddosbarthu arian o’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd i’r 
trydydd sector yng Nghymru drwy ddarparu cynlluniau grant cystadleuol, hyfforddiant, 
gwybodaeth, cymorth ac arweiniad. Mae WCVA hefyd yn cynrychioli buddiannau’r 
trydydd sector ar sawl lefel gan gynnwys Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru Gyfan. 

 

2. Datganiad safbwynt WCVA ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd 
 
2.1 Ymysg negeseuon allweddol WCVA ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd y mae: 
 

 Derbyn bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd; 

 Cydnabod ein bod yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ac nid Ewrop; 

 Parhau i gefnogi’r sector yn unol â’n cenhadaeth i gysylltu rhanddeiliaid a 

dylanwadu ar y broses bontio. 

2.2 Dyma feysydd o bwys allweddol i’r sector: 
 

 Cydlyniant cymunedol 

Dangosodd y refferendwm wahanol batrymau pleidleisio yn ôl rhanbarth, oed a 

chefndir economaidd-gymdeithasol, gan amlygu datgysylltiad rhwng y sefydliad 

Cymreig a’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu. Mae tystiolaeth anecdotaidd 

gan ein haelodau a’n rhwydweithiau, a brofir gan ymchwil y Llywodraeth ar Hate 

Crime, England and Wales 2015/16 ac a amlygir yn y cyfryngau, yn dangos 

gwahaniaeth clir mewn agweddau rhwng y cenedlaethau at adael yr UE a 

chynnydd mewn troseddau casineb â chymhelliad hiliol. Mae gan y sector rôl 

hanfodol i’w chwarae yn cryfhau cydlyniant cymunedol. 

 

 Cyllid 

Ers 2007 mae’r sector wedi cael at dros £330 miliwn o’r Cronfeydd Strwythurol a 
Buddsoddi Ewropeaidd drwy ystod o grantiau a chontractau a gaffaelir, yn 
ogystal â rhaglenni megis Erasmus+, Development, Education and Awareness 
Raising (DEAR), Ewrop Greadigol a Daphne. Byddai colli’r cronfeydd hyn yn 
cael effaith fawr ar allu’r sector i gynnal prosiectau sy’n cyfrannu at y broses 
adfywio cymdeithasol ac economaidd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig 
Cymru. Gweler Atodiad 1 – Buddsoddiad Cronfeydd Strwythurol yr UE yn y 
Trydydd Sector. 
 

 Dylanwad 

Mae’r ‘Egwyddor Partneriaeth’ sy’n sail i’r ffordd o ddylunio, rheoli a gweithredu’r 

Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru wedi galluogi cynrychiolwyr o’r trydydd 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559319/hate-crime-1516-hosb1116.pdf
http://www.walesonline.co.uk/news/politics/extent-hate-crime-surged-wales-11682051
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sector i gyfrannu at osod blaenoriaethau a gwneud penderfyniadau. Byddai 

WCVA yn mynnu bod unrhyw drefniadau cyllido olynol yn cadw’r ‘Egwyddor 

Partneriaeth’. 

 

 Trosglwyddo gwybodaeth 

Mae bod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd yn hwyluso mynediad at 

rwydweithiau a chyfleoedd ledled Ewrop i gynnal prosiectau ar y cyd ag Aelod-

wladwriaethau eraill. Un o’r peryglon mawr sy’n bosib wrth adael yr Undeb 

Ewropeaidd yw colli’r cyfleoedd hyn a fyddai’n effeithio ar ein gallu i fod yn 

Genedl eangfrydig ac yn agored i syniadau newydd. 

3. Barn o’r trydydd sector 
 

3.1 Cynhaliodd WCVA arolwg ymysg mudiadau trydydd sector i gasglu barn ar y ddau 
gwestiwn a ofynnir yn yr ymarfer ymgynghori hwn. Gofynnwyd i fudiadau roi naw maes 
rhagddiffiniedig yn eu trefn yn ôl pwysigrwydd i Gymru yn y trafodaethau, ac i nodi 
unrhyw bryderon eraill. 
 

3.2 Cafodd WCVA 77 o ymatebion i’r arolwg ac mae’r canlyniadau yn dangos yn glir bod 
‘effaith ar yr economi a swyddi’ yn cael ei hystyried fel y brif flaenoriaeth i Gymru, gyda 
‘cydraddoldeb, cyfiawnder a hawliau dynol’ a ‘mynediad at gyllid’ yn agos at y brig 
hefyd. Dyma drefn pwysigrwydd y meysydd yn ôl ymatebwyr: 

 
1. Yr economi a swyddi (27%) 
2. Cydraddoldeb, cyfiawnder a hawliau dynol (23%) 
3. Mynediad at gyllid (22%) 
4. Yr amgylchedd (6%) 
5. Plant a phobl ifanc (3%) 
6. Gweithlu’r trydydd sector (3%) 
7. Diwylliant (3%) 
8. Mudo (3%) 
9. Y Gymraeg (1%) 

 
3.3 Amlygwyd pryderon eraill (9%): 
 

 Addysg 

 Materion yn ymwneud â menywod 

 Gwella seilwaith 

 Amaethyddiaeth 

 Tlodi gwledig 

 Aelodaeth o’r Farchnad Sengl 

 Democratiaeth 

 Yr hawl i herio penderfyniadau 

 Hyfforddiant a chyflogaeth 

 Rhyddid i symud 

 Iechyd a gofal cymdeithasol 
 
3.4 Mae’r ymateb hwn yn ceisio adlewyrchu’r ystod o safbwyntiau a fynegwyd wrth ymateb 

i ddau gwestiwn yr ymgynghoriad. 
 

4 Beth ddylai fod yn brif flaenoriaeth i Gymru cyn i Lywodraeth y DU 
weithredu Erthygl 50 (sy'n cychwyn y broses ffurfiol o adael yr UE)? 
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4.1 Yr economi a swyddi 
 
4.1.1 Roedd ymatebwyr i’r arolwg yn ystyried bod cydnerthedd economaidd, creu swyddi 

a sicrwydd swyddi yn hanfodol i sicrhau datblygiadau positif yn yr wyth maes arall 
ac felly hon oedd y flaenoriaeth bwysicaf yn y trafodaethau. 

 
4.1.2 Bydd colli cyllid yr UE a thoriadau mewn cyllid domestig ar gyfer cyflogaeth a 

sgiliau, gan gynnwys dysgu oedolion, yn cael effaith ar yr economi a swyddi. Rhaid 
cynnal y buddsoddiad er mwyn cyflawni blaenoriaethau’r Llywodraeth ar gyfer lefel 
cyflogaeth a galluogi pobl i wneud cynnydd o fewn gwaith. 

 
4.2 Cydraddoldeb, cyfiawnder a hawliau dynol 
 
4.2.1 Mae canlyniad y refferendwm wedi amlygu newid yn y ddynameg ymysg 

cymunedau daearyddol a chymunedau buddiant; rhaid i Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru barhau i warchod hawliau grwpiau lleiafrifol, yn enwedig y rheini 
sy’n teimlo’n agored i niwed o ganlyniad i’r cynnydd diweddar mewn cam-drin hiliol, 
troseddau casineb ac ymrannu cymdeithasol. 

 
4.2.2 Mae cydraddoldeb yn hanfodol i sicrhau bod hawliau dynol pobl yn cael eu 

gwarchod a’u cynnal a bod cyfleoedd economaidd yn wirioneddol hygyrch i bawb. 
 
4.2.3 Mae cyfle cyfartal wedi bod yn un o egwyddorion allweddol sefydliadau’r UE ym 

mhob agwedd ar bolisi, gan gynnwys rhoi polisi rhanbarthol ar waith drwy 
Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi yr UE. Mae’r UE wedi bod megis rhwyd 
ddiogelwch, gan osod safonau sylfaenol ar gyfer deddfwriaeth cydraddoldebau a 
hawliau dynol a mynegwyd amheuon dyfnion ynghylch y posibilrwydd o wanhau’r 
ymrwymiadau hyn dros amser. 

 
4.3 Mynediad at gyllid  
 
4.3.1 Mae polisi rhanbarthol yr EU wedi cynnig ffordd o ailddosbarthu cyllid ledled y DU 

yn decach, gan flaenoriaethu buddsoddi mewn ardaloedd ‘llai datblygedig’, ac yn y 
dosbarthiad hwn y mae 15 o’r 22 ardal awdurdod unedol yng Nghymru. Mae’n 
hanfodol bod yr egwyddor hon yn parhau. 

 
4.3.2 Croesawn y sicrwydd gan Drysorlys y DU i warantu cyllid ar gyfer pob prosiect 

Strwythurol a Buddsoddi a gymeradwyir cyn i’r DU adael yr UE, ar gyfer oes y 

rhaglen gyllido bresennol.  

4.3.3 Serch hynny, yn fwy hirdymor, dylai Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru greu 
rhaglenni cyllido newydd sy’n buddsoddi yn y trydydd sector ac asiantaethau eraill i 
weithio gyda’n cymunedau mwyaf difreintiedig i gydgynhyrchu gweithgareddau sy’n 
meithrin cydnerthedd a llewyrch.    

 
4.3.4 Mae WCVA o’r farn bod yn rhaid i unrhyw drefniadau i olynu Cronfeydd Strwythurol 

yr UE a chymorth datblygu rhanbarthol yn y DU wneud y canlynol: 
 

 Cynnal y buddsoddiad mewn ardaloedd ‘llai datblygedig’; 

 Datganoli pwerau i bedair Cenedl y DU i osod blaenoriaethau’r cyllid a gwneud 
penderfyniadau; 

 Wrth fuddsoddi, defnyddio meini prawf clir a chyson sydd wedi’u seilio ar 
dystiolaeth, sy’n targedu ardaloedd o amddifadedd ac nad ydynt yn rhoi ardaloedd 
gwledig dan anfantais annheg; 
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 Cynnwys y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat drwy ddilyn 
‘Egwyddor Partneriaeth’ wrth ddylunio, rheoli a gweithredu rhaglenni. 

 
4.3.5 Mynegwyd cryn bryderon ynghylch y lefel uchel o ymyriadau cyflogadwyedd lleol a 

ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac a gynhelir gan fudiadau trydydd sector 
gan gynnwys gweithrediad ‘Achieving Change through Employment’ SOVA a’r 
Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, a reolir gan WCVA. Mae’r mentrau hyn yn 
cynnwys rhan o seilwaith cyd-ddibynnol er mwyn i’r trydydd sector a’r sector 
cyhoeddus ddarparu gwasanaethau cyflogadwyedd. 

 
4.3.6 Mae cwestiynau yn dal i fod ynghylch sut y gallai ymyriadau cyflogadwyedd yn y 

dyfodol gael eu hariannu. Er y gallai ymyriadau gan y sector cyhoeddus barhau 
gyda llai o gapasiti unwaith y mae buddsoddiad Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi 
dod i ben, ni fydd prosiectau trydydd sector, sy’n gweithio gyda’r bobl anoddaf eu 
cyrraedd, ddim yn hyfyw. Mae pwysau hefyd yn debygol o godi yn sgil y newidiadau 
arfaethedig yn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, gan roi ergyd ddwbl i bobl mewn 
cymunedau a ddangosodd eu dadrith â gwleidyddiaeth drwy’r bleidlais ‘na’ yn y 
refferendwm. 

 
4.3.7 Nodwyd hefyd effaith gadael ar ffrydiau incwm eraill yr UE, gan gynnwys: 
 

 Y Cynllun Datblygu Gwledig a chyllid i gymunedau gwledig; 

 Colli cyfleoedd i’n pobl ifanc deithio, dysgu a gweithio dramor drwy Erasmus+; 

 Buddsoddi yn yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd drwy raglen LIFE; 

 Cyllid i chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant drwy ee Ewrop Greadigol; 

 Ymchwil i ffyrdd o reoli a gwella cyflyrau iechyd drwy ee Horizon 2020; 

 Prifysgolion – ffioedd myfyrwyr yr UE, mae cyllid ymchwil drwy brosiectau ar y cyd â 
chydweithwyr yn yr UE eisoes yn cael ei golli, a gallai cyrsiau arbenigol gau os collir 
y llu hanfodol o fyfyrwyr a gynhelir gan y rheini o dramor a’r UE. 

 
4.4 Yr amgylchedd 

 
4.4.1 Mae rheoliadau a chyllid yr UE wedi hwyluso ymateb trawsffiniol i ofalu am yr 

amgylchedd a’n hasedau naturiol, a’u rheoli, ac mae pryderon difrifol ynghylch y 
ffordd o gydlynu’r ymateb hwn ar ôl gadael yr UE. Bydd cytundebau ac 
ymrwymiadau rhyngwladol yn dod yn bwysicach fyth.  

 
4.4.2 Mae’r rhan fwyaf o’n safleoedd gwarchodedig yn safleoedd UE a daw’r rhan fwyaf 

o’r cyllid i reoli ein tirwedd a’n morwedd ddynodedig o Ewrop, mae pryder mawr y 
bydd cyllid ar gyfer safleoedd dynodedig yn prinhau. Mae cyfle i newid cymhorthdal 
amaethyddol os caniateir i hyn gael ei benderfynu gan Gymru ac nid Lloegr (nid yw 
taliadau yn mynd drwy fformiwla Barnett). Dylai buddsoddiadau’r dyfodol weithio 
tuag at sicrwydd o ran dŵr, ynni, yr amgylchedd, bwyd a charbon. Mae hyn yn 
arbennig o berthnasol yn ucheldir Cymru lle bydd angen i ffermydd arallgyfeirio 
ymhellach i’r meysydd hyn er mwyn sicrhau modelau busnes cynaliadwy.  

 
4.5 Plant a phobl ifanc 
 
4.5.1 Er mwyn sicrhau llewyrch ein Cenedl, ystyrir ei bod yn hanfodol sicrhau bod pobl 

ifanc yn cael cyfleoedd priodol ym myd addysg a chyflogaeth i deithio a dysgu drwy 
brosiectau a gefnogir gan Erasmus+, ac yn y pen draw i sicrhau swyddi o safon. 

 
4.5.2 Dyma ddau sylw nodedig o’r arolwg: 
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“Mae’r dyfodol yn perthyn i’n pobl ifanc, rhaid i ni felly ddylunio ein trafodaethau o’u 
hamgylch nhw.” 

 
“Mae angen i ni fynd i’r afael yn ddi-oed â thlodi ymysg teuluoedd a meithrin dyfodol 
llawn cyfleoedd i blant a phobl ifanc.” 

 
4.5 Gweithlu’r trydydd sector 

 
4.6.1 Nododd ymatebwyr ddibyniaeth y gweithlu gofal cymdeithasol ar gyflogi pobl o 

Ewrop drwyddi draw, a’r awgrym y dylai rhyddid i symud barhau er mwyn rhoi’r 
hyblygrwydd hwn.  

 
4.7 Mudo 
 
4.7.1 Mynegodd ymatebwyr farn na ddylid cyfyngu ymhellach ar fudo; mae arnom angen 

y sgiliau, a’r capasiti, y mae mudwyr yn eu cynnig i sicrhau bod twf yn parhau: “Mae 
Cymru dal angen dinasyddion medrus o’r UE i helpu i gadw busnesau mewn 
busnes ac yn gystadleuol”.  

 
4.8 Y Gymraeg 
 
4.8.1 Dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, drwy ddeddfwriaeth briodol a chyllid 

digonol, sicrhau bod ieithoedd lleiafrifol yn cael eu meithrin a’u hannog, yn enwedig 
– ond nid yn unig – y Gymraeg. Gan y bydd y Gymraeg yn colli ei statws 
cydswyddogol ar lefel yr UE pan fyddwn yn gadael, argymhellir y dylid cyflwyno 
statws cyfatebol ar lefel y DU i’r Gymraeg (a hefyd ar gyfer yr Aeleg a’r Wyddeleg). 

 
4.9 Arall 
 
4.9.1 Codwyd cwestiynau ynghylch cyfraith caffael yr UE a gallai anhyblygrwydd 

canfyddedig y prosesau wrthdaro â naws Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru), o ran hawliau unigolion i wneud penderfyniadau ynglŷn â’u gofal 
eu hunain.  

 

5 A allwch chi roi enghreifftiau o lle y gallai dull arfaethedig y DU i 
drosglwyddo'r acquis communautaire (y corff o gyfraith Ewropeaidd), drwy 
Bil y Diddymu Mawr, i gyfraith ddomestig gael goblygiadau penodol i 
Gymru? 

 
5.1 Yn gyffredinol, ystyriwyd y cwestiwn hwn yn un technegol iawn ac ni allai ymatebwyr yr 

arolwg trydydd sector ei ddeall yn hawdd. Serch hynny, codwyd dau gwestiwn: 
 

 A fydd materion datganoledig yn dychwelyd i San Steffan? 

 Sut y bydd cyfraith y DU yn ymateb i newidiadau dilynol yng nghyfraith yr UE? 
 
5.2 Pwysleisiwyd pwysigrwydd monitro datblygiadau yn agos a chraffu’n effeithiol, a 

chwestiynodd un ymatebydd y gost cyfle o ran yr amser y bydd Senedd San Steffan yn 
ei dreulio yn craffu ar 40 mlynedd o gyfraith yr UE. 

 

6 Argymhellion 
 

6.1 Cyn dechrau trafodaethau ffurfiol o dan Erthygl 50, dylai llywodraethau etholedig pedair 
Cenedl y DU ddod i gytundeb ynghylch amcanion sylfaenol y trafodaethau.  



 

7 

 

 
6.2 Dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU greu 

cyfleoedd rheolaidd i gynnal deialog â rhanddeiliaid yng Nghymru drwy gydol y 
trafodaethau, ac mae WCVA yn cynnig cymorth i hwyluso cysylltiad â’r trydydd sector 
ynglŷn â’r mater hwn. 

 
6.3 Mewn trafodaethau yn y dyfodol â Llywodraeth y DU ynglŷn â chyllid ar gyfer datblygu 

rhanbarthol, dylai Llywodraeth Cymru gynnal ei hymrwymiad hirsefydlog i’r ‘Egwyddor 
Partneriaeth’ sy’n adeiladu ar ein profiad amlwg o gynnwys y sector cyhoeddus, y 
sector preifat a’r trydydd sector wrth ddylunio a rheoli Cronfeydd Strwythurol yr UE ac 
wrth eu rhoi ar waith. 

 
6.4 Rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer 

unrhyw benderfyniadau mawr ynglŷn â chyllid wrth baratoi i adael yr UE ac ar ôl hynny. 
 
6.5 I sicrhau bod ein Cenedl yn parhau i fod yn eangfrydig ei golwg ar y byd, a sicrhau 

cydweithrediadau cydfuddiannol â phartneriaid Ewropeaidd, dylid cytuno ar fecanwaith 
i barhau i gymryd rhan mewn rhaglenni a ariennir gan yr UE gan gynnwys Erasmus+, 
LIFE, Ewrop Greadigol, DEA, Daphne, Horizon 2020 ac yn y blaen.   

 
JS 
WCVA 
28.11.16 
 
Atodiad 1 
 
Buddsoddiad Cronfeydd Strwythurol yr UE yn y Trydydd Sector 
 
Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2007-2013 
Bu i £100m o arian yr UE gefnogi 45 o gynlluniau dan arweiniad y trydydd sector, gan 
helpu 8,545 o bobl i gael gwaith a 21,825 o bobl i ennill cymwysterau, a chreu 405 o 
fentrau a 720 o swyddi (gros). Trwy gontractau a gaffaelir, dyfarnwyd dros £187m (10% o 
gyfanswm gwerth contractau a gaffaelir) i’r Trydydd sector i gynnal gweithgareddau 
prosiectau. 
 
Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 2014-2020 
Mae’r Trydydd sector yn arwain y prosiectau canlynol:   

 Chwarae Teg - £10.4m (£8m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop) Cenedl Hyblyg 2, sy’n 
hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a datblygiad gyrfa yn y farchnad lafur.  

 Canolfan Cydweithredol Cymru - £11.1m (£6.3m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop) Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n rhoi cyngor a chymorth busnes arbenigol i 
500 o fusnesau cymdeithasol.   

 Cynllun Addysg Beirianneg Cymru - £2.1m (£1.7m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop) 
STEM Cymru 2, sy’n cefnogi pobl ifanc rhwng 11-19 oed i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau peirianyddol a thechnolegol sy’n gysylltiedig â diwydiant. 

 SOVA - £1.2m (£951,000 o Gronfa Gymdeithasol Ewrop) Prosiect Achieving Change 
through Employment, a fydd yn galluogi pobl dduon, lleiafrifoedd ethnig ac ymfudwyr i 
sicrhau cyflogaeth gynaliadwy. 

 WCVA - £31m (£20.5m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop) Cronfa Cynhwysiant 
Gweithredol, sy’n helpu i wella sgiliau a rhagolygon gyrfa pobl economaidd anweithgar 
a phobl sydd wedi bod yn ddi-waith ers amser hir. 

 WCVA - £11m (£6.5m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) Cronfa Tyfu Busnesau 
Cymdeithasol, a fydd yn darparu grantiau ad-daladwy i fusnesau cymdeithasol i’w 
galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am waith.  

http://cymraeg.llyw.cymru/btc/termdetails?lang=cy&id=602606&back=%2Fbtc%2Fsearchresult%3Flang%3Dcy%26term%3DEngineering%2BEducation%2BScheme%26dir%3De2c%26subj%3Dall%26rpp%3D10%26page%3D1
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 Mae’r sector hefyd yn cael at gyllid drwy nifer o fframweithiau a chontractau 
rhanbarthol, mae gwerth y contractau hyn yn dal i gael ei asesu.  


