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Enw’r Polisi/Swyddogaeth/Cam Gweithredu  
A yw’n newydd 
Ydy / Nac ydy 

 
Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol, 2009 
 

Nac  ydy 

 

Nodwch yr amcanion o’r polisi a allai effeithio ar gydraddoldeb a nodwch 
pa grwpiau cydraddoldeb a allai gael eu heffeithio, neu gyfleoedd i 
hyrwyddo cydraddoldeb. 

 

 
Mae’r Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol yn debygol o effeithio ar 
nifer o grwpiau cydraddoldeb, weithiau’n fwy penodol nag ar grwpiau eraill. 
 
Mae’r Cynllun Gweithredu’n annog rhwydweithio gwell rhwng ymarferwyr 
ac asiantaethau cymorth Mentrau Cymdeithasol. Mae’r nod hwn yn 
berthnasol i bob grŵp. 
 
Mae’r Cynllun Gweithredu’n awgrymu dull mwy cydgysylltiedig o ddarparu 
cymorth busnes hefyd.  Mae’r nod hwn yn berthnasol i bob grŵp. 
 
 

 

 

Asesiad Llawn wedi’i gwblhau gan: 

Cyfarwyddwr neu Reolwr yr Is-
adran 

Trish Fretten 

Awdur/Arweinydd Polisi Karyn Pittick/ Andrea Powell 

Pobl eraill a fu’n ymwneud â’r 
asesiad 
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Mewnol 

 

Terri Thomas (RA&H) 
Brace Griffiths  (DE&T) 
Usha Ladwa-Thomas (DESH) 
Carol Mooney (SJ&LG) 
Tracey Breheny (SJ&LG) 

Allanol Lynne Hill (Plant yng Nghymru) 
Salah Mohamed (Cyngor Ffoaduriaid 
Cymru) 
Gail Williams (Anabledd Cymru) 
Graeme Francis (Age Concern) 
 

 

Pwy yw’r prif Rhanddeiliaid Polisi 

 
Ymarferwyr Mentrau Cymdeithasol ac asiantaethau cymorth busnesau 
Mentrau Cymdeithasol. 
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Asesiad Effaith Llawn – Ffynonellau Tystiolaeth   

Polisi:   Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol 2009 

Nod y Polisi: 

 

Mae nodau ac amcanion Cynllun Gweithredu mentrau cymdeithasol yr un 
fath â rhai Strategaeth Mentrau Cymdeithasol 2005. Mae’r amcanion hyn yn 
cynnwys creu amgylchedd sy’n annog mentrau cymdeithasol newydd a 
sefydlu cymorth integredig a fydd yn helpu i greu mentrau cymdeithasol 
llwyddiannus yng Nghymru.  

              

Cofnod o dystiolaeth a gasglwyd ar gyfer 
pob grŵp cydraddoldeb. 

Asesiad o’r 
dystiolaeth 
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TYSTIOLAETH 

 
Mae cynllun gweithredu mentrau 
cymdeithasol Cymru’n debygol o gael effaith 
gadarnhaol ar bobl hŷn ac ifanc. Yn aml, 
busnesau sy’n gweithio gyda materion sydd 
wedi’u hymyleiddio mewn cymdeithas yw 
mentrau cymdeithasol. Mae mentrau 
cymdeithasol yn bodoli fel busnesau, ond 
mae ganddynt gylch gwaith cymdeithasol 
a/neu amgylcheddol fel eu cydwybod foesol 
sylfaenol. Yn aml, maent wedi cael eu 
sefydlu’n unswydd i dargedu meysydd 
pryder, fel materion sy’n ymwneud â phobl 
hŷn. Mentrau cymunedol fel Age Concern yw 
rhai o’r asiantaethau mwyaf sy’n gweithio 
gyda phobl hŷn. 
 
Mae datblygu a chynorthwyo gyda’r gwaith o 
sefydlu mentrau cymdeithasol yn debygol o 
arwain at fentrau sy’n gweithio o fewn pob 
maes cydraddoldeb, gan gynnwys oedran, 
anabledd, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, 
crefydd a chred a chyfeiriadedd rhywiol.  
 
Rydym yn ymwybodol bod mentrau 
cymdeithasol yn darparu gwasanaethau 
amrywiol, o ofal plant a gwasanaethau 
ieuenctid i ofal ar gyfer pobl hŷn fel gofal yn y 
cartref. 
 
Rydym hefyd yn ymwybodol nad ydym yn 
gwybod sawl menter gymdeithasol sydd 
gennym yng Nghymru ar hyn o bryd na’r 
effaith y maent yn eu cael yn gymdeithasol, 
amgylcheddol ac yn economaidd. O 
ganlyniad, rydym wedi contractio ymarferiad 
mapio i esbonio’r wybodaeth hon fel y gallwn 
gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu 
mentrau cymdeithasol mewn ffordd sydd 
wedi’i thargedu’n well. Disgwylir i’r 
ymarferiad mapio hwn gael ei gwblhau yng 
ngwanwyn 2009. 
 
I grynhoi, bydd y cynllun gweithredu’n helpu i 
ddatblygu mentrau cymdeithasol ledled 
Cymru, gyda rhai ohonynt yn gweithio tuag at 
gynnwys pobl o bob oed.  O ganlyniad i hyn, 
disgwylir y bydd y cynllun gweithredu’n cael 
effaith gadarnhaol ar bobl o bob oed. 
  

 

√  

Anabledd 
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TYSTIOLAETH  

 
Mae cynllun gweithredu mentrau 
cymdeithasol yn cynnwys enghreifftiau o 
sefydliadau sy’n gweithio ar draws meysydd 
anableddau’n benodol, gan gynnwys 
‘cwmnïau cymdeithasol’ sy’n cyflogi canran o 
weithwyr ag anableddau.  Mae’r cynllun 
gweithredu’n cynnwys llun a disgrifiad o 
gwmni cymdeithasol llwyddiannus yng 
Nghaerdydd– Pack-IT. Mae dros 50% o staff 
y cwmni postio hwn yn anabl. Mae rhai 
mentrau cymdeithasol yn darparu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
ac, oherwydd hyn, maent yn debygol o 
effeithio ar faes anabledd. Sefydliad mantell 
yw Cymorth Cymru sydd â thros 100 o 
aelodau.  Mae’r sefydliad mantell hwn yn 
hyrwyddo ac yn cynorthwyo sefydliadau i 
ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mentrau cymdeithasol yw’r 
mwyafrif o’i aelodau sy’n darparu’r 
gwasanaethau hyn trwy ennill contractau a 
hysbysebir gan y sector cyhoeddus.  
 
Mae’r cynllun gweithredu’n amlygu sut y 
bydd yn gweithio tuag at wella meysydd 
caffael, trosglwyddo asedau, ac amrywiaeth 
ariannol, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar 
anabledd. Mae’r cynllun gweithredu’n 
cyfeirio’n benodol at waith a fydd yn gwella 
arferion caffael.  Bydd y gwelliannau hyn o 
gymorth i ddarparu cyfle cytbwys i bob 
sefydliad sy’n ymgeisio am gontractau gan y 
sector cyhoeddus. Rhagwelir y bydd arferion 
gwell yn galluogi mentrau cymdeithasol i 
gystadlu’n decach yn y maes hwn. Dylai hyn 
yn ei dro arwain at ddyfarnu mwy o 
gontractau i fentrau cymdeithasol ac felly, 
mwy o waith mewn meysydd wedi’u 
hymyleiddio.  
 
Yn ogystal â hyn, mae’r cynllun gweithredu’n 
gwneud croesgyfeiriadau i’r Strategaeth 
Iechyd ‘Cynllun i Ychwanegu Gwerth’, sy’n 
dangos sut i gynyddu rôl sefydliadau’r 
trydydd sector mewn gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol. (DS Bwriedir cyhoeddi’r 
Cynllun i Ychwanegu Gwerth o fewn wythnos 
i Gynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol. 
 
Rhagwelir y bydd yr ymarferiad mapio’n 
dangos yn glir y mathau o fentrau 
cymdeithasol yng Nghymru, y lefelau 
masnachu a meysydd diddordeb. Disgwylir y 
bydd canlyniadau’r mapio’n cael eu cwblhau 
erbyn mis Mai 2009.  
  

 

√  
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Hunaniaeth o ran rhywedd 

TYSTIOLAETH 

 
Bydd cynllun gweithredu mentrau 
cymdeithasol yn helpu i ddatblygu mentrau 
cymdeithasol cyfredol a newydd. Derbynnir 
fod rhai mentrau cymunedol yn gweithio tuag 
at helpu i wella gwasanaethau, hyfforddiant 
sgiliau a chyfleusterau i’r ddau ryw, fel 
materion a gwasanaethau gofal plant, 
gwasanaethau cynghori a chymorth i’r ddau 
ryw a gweithgareddau cymunedol sy’n 
cynnwys pob aelod o’r gymuned.  
 
Disgwylir y bydd yr ymarferiad mapio’n 
amlygu’r amrywiaeth a’r gwahanol fathau o 
fentrau cymdeithasol yng Nghymru sy’n 
darparu’r gwasanaeth cymorth a datblygu 
hwn. 
  

 

 √ 

Hil 
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TYSTIOLAETH 

 
Mae cynllun gweithredu mentrau 
cymdeithasol yn hyrwyddo datblygiad pob 
menter gymdeithasol yng Nghymru.   Ymhlith 
y mentrau hyn ceir enghreifftiau o fentrau 
cymunedol sydd wedi datblygu ac sy’n 
darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau 
Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig fel 
canolfan datblygu cymunedol De Glan yr 
Afon sydd wrthi’n treialu cyfleuster crèche 
diwylliannol sensitif i geiswyr lloches yn ystod 
eu proses gyfweld.   Mae AWEMA - 
Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru 
Gyfan, yn aelod o Gydweithgor Mentrau 
Cymdeithasol Llywodraeth y Cynulliad  (a 
benodir gan Weinidogion). 
 
Disgwylir y bydd y cynllun gweithredu’n cael 
effaith gadarnhaol ar fentrau sy’n datblygu er 
mwyn cynorthwyo cymunedau pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig am fod y cynllun 
gweithredu’n ceisio creu amgylchedd 
cynhwysol a galluogol ar gyfer datblygu 
Mentrau Cymunedol ym mhob ardal 
ddaearyddol, yn ogystal â phob cymuned o 
ddiddordeb. 
 
Cefnogir y cynllun gweithredu gan y 
cydweithgor mentrau cymdeithasol sydd â 
chynrychiolaeth eang, gan gynnwys sefydliad 
fantell i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. 
  

 

√  

Crefydd a Chred 

TYSTIOLAETH 

 
Nid yw cynllun gweithredu mentrau 
cymdeithasol yn debygol o effeithio’n 
negyddol ar hyrwyddo crefydd a chred. 
Efallai bydd datblygiad mentrau cymdeithasol 
yn arwain at fwy o ymgysylltu â’r gymuned, 
ond ychydig iawn o effaith y bydd y cynllun 
gweithredu’n debygol o’i gael ar y maes 
cydraddoldeb hwn.  
Bydd y mapio cyfredol ar fentrau cymunedol 
yng Nghymru’n dangos y prif feysydd 
masnach ar gyfer mentrau ac yn amlygu’r 
meysydd cymdeithasol ac amgylcheddol y  
maent yn gweithio ynddynt. Bydd y mapio’n 
helpu i ganfod mentrau cymunedol sy’n 
gweithio ym meysydd crefydd a chred. 
  

 

 √ 

Cyfeiriadedd Rhywiol 
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TYSTIOLAETH 

 
Nod cynllun gweithredu mentrau 
cymdeithasol yw datblygu mentrau 
cymdeithasol yng Nghymru sy’n rhan 
gydnabyddedig o’r trydydd sector. Disgwylir 
bod y cymorth ar gyfer sefydliadau sy’n 
cefnogi hunaniaeth rywiol yn rhan o’r trydydd 
sector, fel Stonewall Cymru, ond nid yw’r 
rhain yn rhan o faes mentrau cymdeithasol. 
 
Ni fydd datblygiad mentrau cymdeithasol yn 
cael effaith negyddol ar hunaniaeth rywiol, 
ond ni ddisgwylir y bydd yn cyfrannu rhyw 
lawer at brif ffrydio’r maes cydraddoldeb hwn 
ychwaith. 
  

 

 √ 

Hyrwyddo Cydraddoldeb  

TYSTIOLAETH 

 
 
 
 
  

 
 
Crynodeb o’r Asesiad  

 
Polisi: Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol 
 

 

Effeithiau Gwahaniaethol a Nodwyd 

Mae’r Cynllun Gweithredu’n cynnwys cyfeiriadau at rai gwefannau allanol.  Yn ystod yr 
asesiad o effaith, nodwyd nad oedd pob gwefan allanol yn hygyrch.  

 

Cydnabuwyd hefyd bod rhai mentrau cymdeithasol yn hyrwyddo Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) i bobl ifanc.  Fodd bynnag, nid 
oedd hwn yn y cynllun gweithredu yn wreiddiol. 

 

Amlygodd un sefydliad allanol y gallai dyluniad a ffont y ddogfen beri problemau i bobl 
rhannol ddall.  Cysylltwyd â’r sefydliad ac anfonwyd dyluniad y cynllun gweithredu i’r 
sefydliad. 

 

Cyfleoedd a Nodwyd i Hyrwyddo Cydraddoldeb  
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Mae Pennod 3 o Gynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol yn manteisio ar 

y cyfle i amlygu datblygiad Mentrau Cymdeithasol ar draws nifer o feysydd 
cydraddoldeb. 

 

Nod y Cynllun Gweithredu hwn yw hyrwyddo amgylchedd lle gall mentrau 

cymdeithasol ddechrau a ffynnu.  Mewn egwyddor, bydd yr amgylchedd hwn 

yn effeithio ar bob maes cydraddoldeb gan fod twf mewn mentrau  

cymdeithasol yn siŵr o arwain at fwy o fentrau cymdeithasol, a bydd hyn 

yn ei dro yn arwain at Fentrau Cymdeithasol mewn ardaloedd a fydd yn 

gweithio tuag at helpu pobl sydd wedi’u hymyleiddio. 

Bwriad y Cynllun Gweithredu hwn yw sefydlu clymblaid mentrau cymdeithasol 

yng Nghymru.  

Cylch gwaith y sefydliad newydd hwn fydd helpu i hyrwyddo twf Mentrau 

Cymdeithasol a gweithio gyda sefydliadau’r trydydd sector i helpu hyrwyddo a  

datblygu mentrau cymdeithasol.  

Bydd y sefydliadau y bydd yn gweithio gyda nhw hefyd yn sefydliadau cymorth 

mantell sy’n gweithio tuag at hyrwyddo cydraddoldeb. 

Bydd y cynllun gweithredu’n annog sefydliadau trydydd sector i ddatblygu 

mentrau cymdeithasol sy’n cynnwys pawb.  
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Cynllun Gweithredu Asesiad Effaith Llawn          

  
Lle nodwyd effaith wahaniaethol, pa gamau a gymerir i ddileu’r effeithiau hynny 
neu i’w lliniaru? 

Camau a 
gymerwyd neu 
gamau 
arfaethedig   

Rhesymwaith Pwy fydd yn 
elwa 

Erbyn pryd Pwy sy’n 
gyfrifol 

Mae gwefannau allanol a gafodd eu nodi yn y cynllun gweithredu wedi’u 
cydnabod fel rhai nad oedd yn cydymffurfio’n llawn â rheoliadau’r Deddf 
Gwahaniaethu ar sail Anabledd.  
Rydym yn bwriadu ysgrifennu at y gwefannau er mwyn tynnu sylw at y 
diffygion.  Fodd bynnag, gan eu bod y tu allan i’r Cynulliad, ni allwn fynnu eu 
bod yn diweddaru eu gwefannau. 
 
Yn ystod yr asesiad effaith, pwysleisiwyd nad oedd Mentrau Cymdeithasol 
sy’n gweithio’n ddiwyd i hyrwyddo CCUHP i bobl ifanc yn cael eu hamlygu’n 
benodol yn y cynllun gweithredu. 
O ganlyniad i hyn, rydym wedi cynnwys astudiaeth achos o fenter sy’n 
gweithio gyda phobl ifanc ac sy’n amlygu CCUHP. 
 
Codwyd pryderon gan un sefydliad allanol ynghylch dyluniad a ffont y 
ddogfen.  Anfonwyd y dyluniad i’r sefydliad, a derbyniodd y sefydliad bod y 
dyluniad yn cydymffurfio â’r holl ganllawiau. Awgrymwyd y dylai’r ffont fod 
ym maint 14.  Fodd bynnag, mae’r ffont a ddefnyddiwyd gan yr adran 
ddylunio’n cydymffurfio â’r canllawiau argraffu derbyniol. 
 
 

Cyfiawnhad: Nodwyd effaith wahaniaethol ond mae rheswm dilys dros 
beidio â chymryd camau i ddileu neu i liniaru’r effaith. 

 
Mae’r ffont a ddefnyddiwyd yn y cynllun gweithredu’n ffont a dderbynnir ar 
gyfer canllawiau’r Cynulliad.  Nid yw’n ffont maint 14 – byddai hyn yn 
gwneud y cynllun gweithredu’n rhy hir. 
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Cyfleoedd: Nodwch y camau a gynlluniwyd i sicrhau bod yr effeithiau 
cadarnhad gymaint ag y gallant fod. 
Camau a 
gymerwyd neu 
gamau 
arfaethedig  

Rhesymwaith Pwy fydd yn 
elwa  

Erbyn pryd Pwy sy’n 
gyfrifol  

 

Un o brif nodau’r cynllun gweithredu fydd sefydlu Clymblaid Mentrau Cymdeithasol dros 
Gymru a fydd yn gweithio tuag at sicrhau effeithiau cadarnhaol i bob datblygiad a 
chymorth mewn perthynas â Mentrau Cymdeithasol. 
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