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Fel y Gweinidog dros Gyfiawnder
Cymdeithasol ac Adfywio, fi sy’n gyfrifol
am weithredu ymrwymiad dogfen
Llywodraeth y Cynulliad ‘Cymru: Gwlad
Well’ i gefnogi datblygiad busnesau sydd
wrth wraidd eu cymunedau. Mae darparu’r
fframwaith strategol cywir lle gall mentrau
cymdeithasol ddatblygu, tyfu a ffynnu yn
ganolog i’r ymrwymiad hwnnw.

Rydym yn deall bod gan fentrau
cymdeithasol cynaliadwy ran bwysig i’w
chwarae o fewn ein strategaeth datblygu
economaidd gyffredinol. Mae yna lawer o
wahanol fathau o fentrau cymdeithasol,
ond mae pob un yn ymgorffori
gwerthoedd sy’n bwysig inni. Maent yn
cyfrannu at fynd i’r afael ag allgáu
cymdeithasol a dod â phobl sy’n
economaidd anweithgar yn ôl i fyd gwaith.
Maent yn cynnig dewis arall i’r bobl hynny
nad ydynt yn cael eu denu at y sector
gwneud elw. Ac yng nghyd-destun ‘Creu’r
Cysylltiadau’ mae ganddynt ran hanfodol
i’w chwarae wrth wneud y dinesydd yn
ganolog i bopeth a wnawn.

Ers inni gynnal yr ymgynghoriad yn 2003,
rydym wedi cydweithio’n agos â
chynrychiolwyr o’r sector mentrau
cymdeithasol i ddatblygu’r Strategaeth
hon. Mae wedi cymryd amser – byddai
rhai’n dweud gormod o amser – ond mae’r
Strategaeth yn well o ganlyniad i hynny
gan ein bod wedi gallu cynnwys
ymarferwyr yn y broses o’i datblygu. Nid
ydym wedi aros yn ein hunfan – rydym
wedi cymryd camau ymlaen hyd yn oed
wrth i’r ddogfen gael ei datblygu. Ochr yn
ochr â’n gweledigaeth, ein hamcanion a’n
targedau ar gyfer y dyfodol, mae yna
ddiweddariad ar yr hyn sydd wedi’i
gyflawni hyd yma.

Mae yna lawer eto i’w wneud a nifer o
rwystrau i’w goresgyn – ac un o’r rhai
mwyaf fydd datblygu mwy o
ymwybyddiaeth o’r cyfraniad gwirioneddol
y gall mentrau cymdeithasol ei wneud i
fywyd economaidd Cymru. Mae’n
hanfodol yn awr bod yr holl unigolion a
sefydliadau a helpodd i lunio’r ddogfen
hon yn parhau i gydweithio er mwyn
gweithredu ei hargymhellion. Credaf y
bydd y Strategaeth hon yn rhoi
cefnogaeth gadarn i’r rheini y mae ei
hangen arnynt.  

EDWINA HART AC MBE

Y GWEINIDOG DROS GYFIAWNDER

CYMDEITHASOL AC ADFYWIO

Rhagair y Gweinidog
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Bwriedir y ddogfen hon ar gyfer pobl sy’n
gweithio mewn mentrau cymdeithasol a’r
rheini sy’n hwyluso datblygiad yr economi
gymdeithasol yng Nghymru. 

Mae hyn yn cyd-fynd â gweledigaeth
‘Cymru, Gwlad Well’ o ‘ddyfodol
cynaliadwy i Gymru lle mae gweithredu
dros welliannau cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol yn gweithio
law yn llaw i greu newid cadarnhaol’.

Y nodau sydd gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru ar gyfer mentrau cymdeithasol yw:

♦ Creu amgylchedd sy’n rhoi anogaeth i
fentrau cymdeithasol newydd ac yn
manteisio ar gyfleoedd i dyfu;

♦ Sefydlu cefnogaeth integredig i’r sector
trwy ddefnyddio asiantaethau prif
ffrwd a rhai arbenigol gan arwain at;

♦ Creu sector mentrau cymdeithasol
ffyniannus yng Nghymru

Amcanion y Strategaeth yw: -
♦ Creu amgylchedd sy’n hybu 

gallu - drwy:- 
• Cydgysylltu camau gweithredu a

pholisïau’r llywodraeth;
• Sicrhau nad yw materion

cyfreithiol a rheoliadol yn llesteirio
datblygiad y sector;

• Cynyddu cyfraniad mentrau
cymdeithasol wrth ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus.

♦ Gwneud mentrau cymdeithasol yn
well busnesau - drwy:- 
• Sicrhau y rhoddir digon o

gefnogaeth o ansawdd uchel i
fentrau cymdeithasol;

• Sicrhau bod digon o gyllid ac arian
ar gael i alluogi’r sector i dyfu.

♦ Pennu gwerth mentrau cymdeithasol
- drwy: -
• Darganfod maint, cryfder ac

amrediad y sector;
• Cydnabod llwyddiant a hyrwyddo’r

sector;
• Helpu mentrau cymdeithasol i

‘brofi’ eu gwerth.

♦ Annog datblygu cyfleoedd 
newydd - drwy: - 
• Cefnogi rhwydweithiau arbenigol; 
• Cefnogi datblygiad clystyrau; 
• Cysylltu â rhaglenni adfywio.

Y targedau1 y gobeithir y bydd y
Strategaeth yn eu cyrraedd o 2005 i 2008
yw:
♦ Ymgorfforaethu 80 o fentrau

cymdeithasol newydd;
♦ Y bydd 100 o fentrau cymdeithasol

newydd, mentrau cymdeithasol sy’n
datblygu neu ddarpar fentrau
cymdeithasol yn cael eu cofrestru ar
gronfa ddata Cymru;

♦ Cynnydd o £1m mewn trosiant ymhlith
mentrau cymdeithasol cofrestredig 

♦ Trosglwyddo gwerth £6m o asedau
i fentrau cymdeithasol; 

♦ Sicrhau buddsoddiadau gwerth £12m
i brynu a/neu adnewyddu asedau

♦ Y bydd mentrau cymdeithasol yn
ennill gwerth £2m o gontractau
newydd. 
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Crynodeb Gweithredol

Y weledigaeth sydd gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru yw mentrau
cymdeithasol bywiog a chynaliadwy sy’n
atgyfnerthu economi gynhwysol sy’n
parhau i dyfu.

1  Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn derbyn bod angen gosod targedau pendant ar gyfer y Strategaeth
hon. O ganlyniad, rydym wedi cynnwys y targedau hyn a byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid drwy
gydol bywyd y Strategaeth ac wedi hynny i hwyluso’r gwaith o’u cyflawni. Byddwn hefyd yn gweithio
gyda’r SEJWG ac eraill i ddatblygu dull o fesur cyflawniad yn erbyn y targedau hyn. 



♦ Y bydd 20 set o gyfrifon cymdeithasol
ac amgylcheddol yn cael eu cynhyrchu
yng Nghymru bob blwyddyn erbyn
2007, a 30 erbyn 2008.

Mae’r ddogfen yn amlinellu Strategaeth
Mentrau Cymdeithasol Llywodraeth
Cynulliad Cymru fel a ganlyn:

Pennod 1: Cyflwyniad
Mae’r cyflwyniad yn rhoi diffiniadau
o fentrau cymdeithasol a’r economi
gymdeithasol ac yn amlinellu’r hyn y gall
mentrau cymdeithasol ei gynnig.

Pennod 2: Gweledigaeth Strategol
Datganiad o weledigaeth, nodau,
amcanion a thargedau’r Strategaeth hon yn
ogystal â’r hinsawdd polisi â’i datblygodd.

Pennod 3: Swyddogaethau a
Chyfrifoldebau
Amlinelliad o swyddogaeth Llywodraeth
Cynulliad Cymru a’r Cyd-weithgor
Mentrau Cymdeithasol.

Pennod 4: Yr Ymgynghoriad ar y Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol
Amlinelliad o’r prif heriau y tynnwyd sylw
atynt yn ystod yr ymgynghoriad
a gwybodaeth llinell sylfaen am faint
ac amrediad y sector mentrau
cymdeithasol yng Nghymru.

Pennod 5: Amcanion Strategol
Y ffactorau sy’n rhwystro cyflawni’r
pedwar amcan, datganiad o fwriad i gael
gwared ar y rhwystrau hynny a chrynodeb
o’r gwaith sydd wedi’i wneud eisoes
i gyflawni’r amcanion.

Pennod 6: Monitro a Gwerthuso’r
Strategaeth
Datganiad o beth y bydd Llywodraeth
Cynulliad Cymru yn ei wneud i fesur
cynnydd yn erbyn y nodau a’r amcanion
a nodwyd. 
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Mae’r ddogfen hon yn amlinellu
Strategaeth tair blynedd Llywodraeth y
Cynulliad i annog, datblygu a chynnal
mentrau cymdeithasol ym mhob cam o’u
datblygiad. 

Dyma’r Strategaeth Mentrau Cymdeithasol
gyntaf ar gyfer Cymru, ac mae’n adeiladu
ar yr ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad
ar y Cynllun Gweithredu Mentrau
Cymdeithasol a gynhaliwyd yn 2003.

Mae’r Strategaeth yn cynnwys pedwar
amcan strategol, cynllun gweithredu ar
gyfer 2005-06 hyd at 2007-08; a
gwybodaeth ynghylch sut y bydd y
Strategaeth yn cael ei monitro a’i
gwerthuso. 

Y pedwar amcan strategol yw:

Beth yw Menter Gymdeithasol?
Ystyr menter gymdeithasol yw busnes
sydd ag amcanion cymdeithasol yn bennaf
ac sy’n ail-fuddsoddi unrhyw ‘elw’ er
mwyn cyflawni’r amcanion hynny neu er
budd y gymuned. Nid yw felly yn cael ei
gymell gan yr angen i wneud yr elw
mwyaf posib i gyfranddalwyr a
pherchenogion.

Mae mentrau cymdeithasol yn mynd
i’r afael ag amrywiaeth eang o faterion
cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae
mentrau cymdeithasol hefyd yn cystadlu
yn yr un farchnad yn union ag unrhyw

fusnesau eraill, ond maent yn defnyddio
eu sgiliau busnes i gyflawni amcanion
cymdeithasol. Fel unrhyw fusnes arall,
nod mentrau cymdeithasol yw cadw eu
busnes i fynd a gwneud elw - y peth sy’n
wahanol yw’r hyn y maent yn ei wneud
gyda’r elw hwnnw.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
credu y gall mentrau cymdeithasol wneud
cyfraniad unigryw a gwerthfawr at greu
economi gref, gynaliadwy a chynhwysol.

Mae gan fentrau cymdeithasol dair
nodwedd allweddol:
♦ mae ganddynt ddibenion

cymdeithasol, cymunedol
neu foesegol;

♦ maent yn gweithredu trwy ddefnyddio
model o fusnes masnachol;

♦ y mae eu ffurf gyfreithiol yn briodol
i’w statws dielw a pherchenogaeth
gymdeithasol.

Does dim un model cyfreithiol penodol ar
gyfer mentrau cymdeithasol. Mae’r sector
yn cynnwys cwmnïau cyfyngedig trwy
warant a chymdeithasau diwydiannol
a darbodus. Mae rhai sefydliadau sydd heb
eu corfforaethu ac mae rhai yn elusennau
cofrestredig. 

Pan fydd y model cyfreithiol newydd -
Cwmni Budd Cymdeithasol - ar gael ym
mis Gorffennaf 2005, bydd hwn yn fodel
posibl arall ar gyfer mentrau
cymdeithasol. Gweler daflenni
gwybodaeth yr Adran Masnach a
Diwydiant: www.dti.gov.uk/cics

Mae’r sector yn cynnwys ystod o wahanol
gyrff megis undebau credyd,
cymdeithasau tai, ymddiriedolaethau
datblygu, busnesau cymunedol neu

Cyflwyniad1
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♦ Creu Amgylchedd sy’n Hybu Gallu
♦ Gwneud Mentrau Cymdeithasol yn

Well Busnesau
♦ Pennu Gwerth Mentrau Cymdeithasol 
♦ Annog Datblygu Cyfleoedd Newydd



gymdeithasol, cyrff cydweithredol,
busnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr,
entrepreneuriaid cymdeithasol,
marchnadoedd llafur trosiannol, cwmnïau
cymdeithasol ac elusennau a mudiadau
gwirfoddol eraill sy’n cael incwm o
weithgarwch masnachol yn bennaf.

Wrth sôn am fentrau cymdeithasol sonnir
yn aml am y syniad o linell waelod
‘ddeuol’ neu ‘driphlyg’. Mae hyn yn cyfeirio
at y ffaith fod gan y cyrff hyn fwy nag un
nod, sef cyflawni eu hamcanion cyllidol,
cymdeithasol ac, weithiau, amgylcheddol.
Mae’r ffactor hon o gael llinell waelod
‘aml-amcan’ yn allweddol mewn unrhyw
fenter gymdeithasol. Yn union fel y mae
cyfrifon ariannol yn cael eu harchwilio,
mae’n bosib gwneud ‘archwiliad
cymdeithasol’ sy’n helpu i bwyso a mesur
perfformiad y fenter o safbwynt
cymdeithasol.

Beth yw’r Economi Gymdeithasol?
Mae’r economi gymdeithasol yn gysyniad
ehangach ac mae’n cwmpasu’r holl
sefydliadau amrywiol sy’n gweithio y tu
allan i’r sector preifat a’r sector cyhoeddus.
Mae’n cynnwys mudiadau gwirfoddol,
grwpiau cymunedol, grwpiau
hunangymorth, cyrff a mentrau
cymunedol cydweithredol, mudiadau
crefyddol a chyrff dosbarthu dielw eraill
sydd o fudd i gymunedau ac i bobl Cymru.

Yn y Strategaeth hon y mae gwahaniaeth
allweddol rhwng sefydliadau nad ydynt yn
masnachu a’r elfennau hynny o’r economi
gymdeithasol sy’n delio, neu’n bwriadu
delio, yn fasnachol – sef gwerthu
nwyddau neu wasanaethau, neu wneud
contractau gyda’r sector cyhoeddus neu’r
sector preifat neu trwy gytundebau lefel
gwasanaeth. Yr ydym yn cydnabod nad

yw’r math o gefnogaeth y mae ar fentrau
cymdeithasol ei hangen yn aros yr un fath
am byth, mae’n rhwym o ddatblygu trwy
gydol oes y busnes. Mae’r Strategaeth yn
ceisio cymryd golwg holistaidd o’r sector
cyfan, ei anghenion datblygu a’r
gefnogaeth sydd ei hangen arno i
gyflawni’r anghenion hynny. Gall y camau
hyn gynnwys:

♦ Mentrau cymdeithasol nad ydynt yn
masnachu - sefydliadau sydd â’r
awydd a’r potensial i gynhyrchu incwm
trwy fasnachu ond sy’n debygol o fod
angen cryn dipyn o gefnogaeth i
adeiladu gallu;

♦ Mentrau cymdeithasol sy’n
datblygu - sefydliadau sy’n troi at
feddylfryd y math yma o fenter trwy
fasnachu rhywfaint neu drwy gychwyn
mentrau cymdeithasol. Gallai’r rhan
fwyaf o’u hincwm fod yn grantiau a
chyfraniadau ond mae gobaith i’r
fenter fod yn hunangynhaliol yn y
tymor hirach;

♦ Mentrau cymdeithasol - sefydliadau
sy’n bodoli’n barod ac sy’n cael y cyfan
neu’r rhan fwyaf o’u hincwm trwy
weithgareddau masnachol neu drwy
werthu.

Er bod rhai mentrau cymdeithasol yn
cychwyn fel busnesau, mae’n bwysig deall
y gall rhai fod yn datblygu o fod yn gyrff
cymunedol neu wirfoddol a sefydlwyd i
gyflawni rhyw angen lleol. Efallai fod rhai
eraill yn cael eu cychwyn a’u datblygu gan
aelodau unigol o’r gymuned
(entrepreneuriaid cymdeithasol).

Gall rhai mentrau cymdeithasol fod yn
wahanol ganghennau o gyrff cymunedol a
gwirfoddol sydd wedi mabwysiadu dulliau
gweithredu mentrau cymdeithasol ochr yn

7



ochr â dulliau eraill o gyllido. Serch hynny,
mae mentrau cymdeithasol yn gweithredu
mewn ffordd neilltuol a amlygir yn eu
gweithgareddau masnachol, felly i lawer o
gyrff gwirfoddol a chymunedol ni fydd yn
briodol iddynt fabwysiadu ‘ymagwedd
mentrau cymdeithasol’.

Bydd sydd gan fentrau
cymdeithasol i’w gynnig?
Mae mentrau cymdeithasol yn harneisio
brwdfrydedd entrepreneuraidd er mwyn
cyflawni amcanion cymdeithasol
ehangach. Wrth wneud hynny gallant
helpu i ddelio ag allgáu cymdeithasol ac
adfywio cymunedau difreintiedig. Yn wir,
amcanion cymdeithasol ac amgylcheddol
yw’r union reswm dros fodolaeth mentrau
cymdeithasol. 

Gall mentrau cymdeithasol:
♦ ddarparu llwybrau i gyflogaeth prif

ffrwd
♦ creu swyddi cynaliadwy
♦ cadw cyfoeth o fewn y gymuned leol
♦ cyfrannu at adfywiad cymunedol
♦ hybu dinasyddiaeth weithredol
♦ gwneud arian mewn ffordd gyfrifol o

safbwynt cymdeithasol ac
amgylcheddol

♦ adnabod a hybu anghenion
cymunedau lleol

♦ gwella’r ffordd y mae gwasanaethau
lleol yn cael eu cyflawni, er mwyn
diwallu anghenion lleol

♦ estyn allan at bobl sy’n anweithgar yn
economaidd neu’n ddifreintiedig

Mae’r rhan fwyaf o fentrau cymdeithasol
yn cael eu sefydlu am eu bod wedi gweld
bwlch yn y farchnad. Yn aml, mae hyn yn
golygu bod y gwasanaethau cyhoeddus
neu’r farchnad breifat wedi methu â
chyflawni. Mewn achosion eraill, er
enghraifft gweithgareddau ar ôl ysgol,
mae’r gymuned leol wedi gweld yr angen
ac wedi penderfynu gwneud rhywbeth
ynglŷn â’r mater eu hunain. Cyn belled â
bod y mentrau cymdeithasol yn cael y
gefnogaeth gychwynnol angenrheidiol
maent yn gallu darparu swyddi lleol
cynaliadwy yn ogystal â chyflawni nodau
cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach. 
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Mentrau cymdeithasol yn helpu i
wireddu Polisi Llywodraeth
Cynulliad Cymru

Mae 'Cymru - Gwlad Well’  yn ymrwymo
Llywodraeth Cynulliad Cymru i weithredu
mewn perthynas â chyfiawnder
cymdeithasol mewn ffordd a fydd yn
delio â thlodi ac yn rhoddi i bobl ac i’w
cymunedau y gallu i’w helpu eu hunain ac
i dorri allan o’u tlodi. Mae’r ddogfen hefyd
yn ymrwymo Llywodraeth y Cynulliad i
ddarparu cefnogaeth i fusnesau sydd wrth
wraidd eu cymunedau, gan gynnwys cyllid
ar gyfer Undebau Credyd, cefnogaeth i
fusnesau cymunedol trwy’r Gronfa
Benthyciadau Cymunedol a gweithredu’r
Strategaeth Mentrau Cymdeithasol ar
gyfer Cymru.  

Mae mentrau cymdeithasol hefyd yn
cyfrannu at bedair prif thema Cabinet y
Cynulliad sef:
♦ Helpu Mwy o Bobl i Gael Swyddi;
♦ Gwella Iechyd;
♦ Datblygu Cymunedau Cryf a Diogel;
♦ Creu Swyddi a Sgiliau Gwell.

Mae mentrau cymdeithasol yn helpu i
weithredu nifer o fentrau Llywodraeth
Cynulliad Cymru, megis:
♦ Cymru’n Ennill:  creu economi

ddeinamig, gynhwysol a chynaliadwy
yng Nghymru;

♦ Creu’r Cysylltiadau: cynnig gwell
gwasanaethau cyhoeddus i bobl a
chymunedau Cymru.

Y nodau sydd gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru ar gyfer mentrau cymdeithasol yw:

♦ Creu amgylchedd sy’n rhoi anogaeth i
fentrau cymdeithasol newydd ac yn
manteisio ar gyfleoedd i dyfu;

♦ Sefydlu cefnogaeth integredig i’r sector
trwy ddefnyddio asiantaethau prif
ffrwd a rhai arbenigol gan arwain at;

♦ Creu sector mentrau cymdeithasol
ffyniannus yng Nghymru.

Amcanion y Strategaeth yw: 

♦ Creu amgylchedd sy’n hybu 
gallu -drwy:- 
• Cydgysylltu camau gweithredu a

pholisïau’r llywodraeth;
• Sicrhau nad yw materion

cyfreithiol a rheoliadol yn llesteirio
datblygiad y sector;

• Cynyddu cyfraniad mentrau
cymdeithasol wrth ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus.

♦ Gwneud mentrau cymdeithasol yn
well busnesau - drwy:- 
• Sicrhau y rhoddir digon o

gefnogaeth o ansawdd uchel i
fentrau cymdeithasol;

• Sicrhau bod digon o gyllid ac arian
ar gael i alluogi’r sector i dyfu.

♦ Pennu gwerth mentrau
cymdeithasol - drwy:-
• Darganfod maint, cryfder ac

amrediad y sector;
• Cydnabod llwyddiant a hyrwyddo’r

sector;
• Helpu mentrau cymdeithasol i

‘brofi’ eu gwerth.

Y Weledigaeth Strategol2
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Y weledigaeth sydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw mentrau cymdeithasol
bywiog a chynaliadwy sy’n atgyfnerthu economi gynhwysol sy’n tyfu.



♦ Annog datblygu cyfleoedd 
newydd - drwy:- 
• Cefnogi rhwydweithiau arbenigol; 
• Cefnogi datblygiad clystyrau; 
• Cysylltu â rhaglenni adfywio.

Y targedau2 y gobeithir y bydd y
Strategaeth yn eu cyrraedd o 
2005 i 2008 yw:
♦ Ymgorfforaethu 80 o fentrau

cymdeithasol newydd;
♦ Y bydd 100 o fentrau cymdeithasol

newydd, mentrau cymdeithasol sy’n
datblygu neu ddarpar fentrau
cymdeithasol yn cael eu cofrestru ar
gronfa ddata Cymru;

♦ Cynnydd o £1m mewn trosiant ymhlith
mentrau cymdeithasol cofrestredig; 

♦ Trosglwyddo gwerth £6m o asedau i
fentrau cymdeithasol; 

♦ Sicrhau buddsoddiadau gwerth £12m
i brynu a/neu adnewyddu asedau;

♦ Y bydd mentrau cymdeithasol yn
ennill gwerth £2m o gontractau
newydd;

♦ Y bydd 20 set o gyfrifon cymdeithasol
ac amgylcheddol yn cael eu cynhyrchu
yng Nghymru bob blwyddyn erbyn
2007, a 30 erbyn 2008.
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2  Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn derbyn bod angen gosod targedau pendant ar gyfer y Strategaeth
hon. O ganlyniad, rydym wedi cynnwys y targedau hyn a byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid drwy
gydol bywyd y Strategaeth ac wedi hynny i hwyluso’r gwaith o’u cyflawni. Byddwn hefyd yn gweithio
gyda’r SEJWG ac eraill i ddatblygu dull o fesur cyflawniad yn erbyn y targedau hyn. 



Er mwyn cyflawni ymrwymiad
Llywodraeth y Cynulliad i gefnogi a
chynorthwyo twf y sector mentrau
cymdeithasol bydd Tîm yr Economi
Gymdeithasol yng Nghyfarwyddiaeth
Gymunedau Llywodraeth y Cynulliad yn
gweithredu fel canolbwynt ar gyfer
gwneud penderfyniadau strategol ar draws
Llywodraeth y Cynulliad. 

Yn 2002, sefydlodd Llywodraeth y
Cynulliad y Cyd-weithgor Mentrau
Cymdeithasol, sef partneriaeth rhwng
Rhwydwaith yr Economi Gymdeithasol a
Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru,
er mwyn ddatblygu’r Cynllun Gweithredu
Mentrau Cymdeithasol at ddiben
ymgynghori.

Yn dilyn yr ymgynghoriad ar y Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol,
addasodd y Gweinidog dros Gyfiawnder
Cymdeithasol ac Adfywio gyfansoddiad y
Cyd-weithgor er mwyn cynnwys pobl sy’n
gweithio mewn mentrau cymdeithasol ac
ehangu’r amrediad daearyddol. Gwaith y
Grŵp oedd datblygu cynnwys y
Strategaeth Mentrau Cymdeithasol ar
gyfer Cymru, a sicrhau bod y sector yn
rhan ganolog o’r broses o’i gweithredu.      

(Nodir cylch gorchwyl ac aelodau’r Cyd-
weithgor yn Atodiad 2).

Swyddogaeth Llywodraeth y Cynulliad yw
creu amgylchedd lle gall mentrau
cymdeithasol ffynnu, trwy: -
♦ Helpu i sicrhau y gall mentrau

cymdeithasol gystadlu’n effeithiol gyda
busnesau prif ffrwd trwy ofalu bod
‘cae chwarae mwy gwastad’;

♦ Sicrhau bod anghenion penodol
mentrau cymdeithasol yn cael eu
cydnabod wrth lunio polisïau ac wrth
gyflawni rhaglenni;

♦ Helpu i newid y diwylliant trwy
ddangos bod modd rhedeg busnesau
mewn ffyrdd sydd nid yn unig yn
gynhwysol yn gymdeithasol ond hefyd
yn gynaliadwy;

♦ Gwneud yn siŵr bod mentrau
cymdeithasol yn gallu cael rhwydd-
fynediad at y cyllid priodol;

♦ Sicrhau bod cyngor a chefnogaeth
amserol a phriodol ar gael, gan
gynnwys cefnogaeth fusnes i fentrau
cymdeithasol sy’n bodoli’n barod yn
ogystal ag i ddarpar fentrau a rhai sy’n
datblygu;

♦ Annog cyrff sector cyhoeddus i roi
ystyriaeth o ddifrif i ddefnyddio
mentrau cymdeithasol i ateb
anghenion caffael.

Bydd angen i’r holl adrannau ac
asiantaethau chwarae eu rhan yn llawn ar
lefel genedlaethol a lleol er mwyn helpu i
gynnig ‘fframwaith cymorth cydlynol’ i’r
sector.

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau3
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Cyhoeddwyd y Ddogfen Ymgynghori
‘Cynllun Gweithredu Mentrau
Cymdeithasol’ (gweler Atodiad 1) ym mis
Gorffennaf 2003. Roedd yr ymatebion i’r
ymgynghoriad hwnnw yn tynnu sylw at yr
heriau y bydd yn rhaid ymdrin â hwy er
mwyn sicrhau bod mentrau cymdeithasol
yng Nghymru yn cyflawni eu potensial.
Mae peth gwaith wedi’i wneud ond mae
yna rai heriau sylweddol o hyd. 

Yr Heriau 
♦ Nid yw mentrau cymdeithasol yn

defnyddio’r gwasanaethau cymorth
prif ffrwd sydd eisoes ar gael i
fusnesau. Mae angen i wasanaethau
gael eu cydgysylltu, gan adeiladu ar y
ddarpariaeth bresennol a gwneud i’r
gwasanaeth weithio’n fwy llyfn ar lefel
leol, ranbarthol a chenedlaethol.

♦ Mae’n hanfodol rhoi’r cyfle i’r sector
fanteisio ar arferion caffael. 

♦ Mae angen gwneud y ffynonellau
cyllido presennol yn symlach a
llyfnach ac yn haws i fentrau
cymdeithasol eu defnyddio.

♦ Rhannu gwybodaeth a sgiliau trwy
ddefnyddio cronfa ddata menter
gymdeithasol, gwefannau, hyfforddi,
mentoriaid a sefydlu strategaeth
gyfathrebu i godi ymwybyddiaeth ac i
hybu gwerth y sector, yn arbennig trwy
dynnu sylw ar enghreifftiau o
lwyddiant a rhoi cyhoeddusrwydd i
brosiectau enghreifftiol yn lleol, yn
rhanbarthol ac yn genedlaethol.

♦ Mae angen llais cydnabyddedig a
fydd yn ffocws ar gyfer cefnogaeth,
arferion gorau a lobïo, ac mae
Rhwydwaith yr Economi Gymdeithasol
yn ymgeisydd amlwg am y swydd hon.

(Detholiad o’r “Cynllun Gweithredu
Mentrau Cymdeithasol – Adroddiad ar

Ymgynghoriad Cyhoeddus Llywodraeth y
Cynulliad” (Chwefror 2004) – ar gael yn:
http://www.cymru.gov.uk/themessociald
eprivation/content/keydocs-w.htm)

Maint a graddfa’r sector
Gwnaethpwyd dau ddarn o ymchwil ar
wahân i faint a chwmpas mentrau
cymdeithasol yng Nghymru er mwyn
casglu gwybodaeth ar gyfer yr
Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu
Mentrau Cymdeithasol (gweler Atodiad 4).
Roedd y ddau yn dangos pa mor anodd
yw diffinio beth ddylai gael ei ystyried yn
rhan o’r sector mentrau cymdeithasol yng
Nghymru.

♦ Roedd prosiect gan Brifysgol
Morgannwg a gomisiynwyd gan
Rwydwaith yr Economi Gymdeithasol
ac Awdurdod Datblygu Cymru yn cyfrif
bod 600 o fentrau yng Nghymru a’u
bod yn cyflogi 2,750 o bobl. Roedd y
gwaith yn amlygu’r hyn yr oedd yr
awduron yn ei ystyried yn ‘economi
gymdeithasol graidd’ Cymru - sef
sefydliadau cyd-gymorth newydd
(Undebau Credyd), Cyrff Adfywio
Cymunedol, Cyrff Masnachu
Cymdeithasol a Sefydliadau
Gwasanaeth Lled-gyhoeddus.

♦ Roedd canlyniadau ymchwil ESYS a
gomisiynwyd gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru yn amcangyfrif bod
tua 620 o fentrau cymdeithasol yng
Nghymru a’u bod yn cyfrannu
cyfanswm trosiant blynyddol o
oddeutu £163 miliwn a’u bod yn cyflogi
5,600 o bobl. Roedd yr ymchwil hwn
hefyd yn nodi 438 o gyrff eraill a oedd
naill ai’n dechrau datblygu’n fentrau
cymdeithasol neu a oedd â’r potensial
i droi’n fentrau cymdeithasol, ac roedd

Yr Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu
Mentrau Cymdeithasol

4
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y rheini’n cyflogi 2,900 arall. Roedd y
gwaith ymchwil hwn yn gosod y cyrff
yr ymchwiliwyd iddynt mewn
10 categori gan gynnwys
Marchnadoedd Llafur Trosiannol,
Cwmnïau Cymdeithasol a chwmnïau
cyfyngedig trwy warant.

Ar ben hynny, mae gwybodaeth o almanac
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn
awgrymu bod tua 30,000 o gyrff yn
ffurfio’r economi gymdeithasol ehangach
yng Nghymru, gyda throsiant o £1.2 biliwn,
asedau gwerth £1.6 biliwn, a chyflogaeth i
22,900 o bobl (14,900 ohonynt yn llawn
amser).

Ymchwil Bellach
Mae’r Uned Mentrau Cymdeithasol sy’n
rhan o Wasanaeth Busnesau Bach y DTI yn
gweithio gyda’r gweinyddiaethau
datganoledig ac Asiantaethau Datblygu
Rhanbarthol Lloegr (RDAs) i gynnal
prosiect i sefydlu gwaelodlin o ddata ar

fentrau cymdeithasol ar draws y DU. Mae’r
prosiect yn adeiladu ar wybodaeth sy’n
bodoli’n barod ar draws y DU gyda golwg
ar gasglu data craidd am fentrau
cymdeithasol mewn ffordd gyson fel bod
modd ei gymharu. Dyma’r cam cyntaf at
adeiladu sylfaen genedlaethol o
dystiolaeth am fentrau cymdeithasol, a
fydd yn cynyddu’n dealltwriaeth o’r sector
ac yn helpu yn y gwaith o ddarparu
gwasanaethau ar ei gyfer - er enghraifft
trwy ganiatáu i asiantaethau’r llywodraeth
ac eraill ddatblygu asesiad mwy cywir o’r
galw am gyllid a chyngor, ystyried y ffordd
orau o hwyluso rhwydweithio o fewn y
sector, a monitro newidiadau yn y sector
dros gyfnod o amser.

Yr ydym yn disgwyl canlyniadau’r ymchwil
hwn yn haf 2005 ond mae’n bosibl y bydd
angen gwneud mwy o waith ymchwil i
ganfod a chadw gwybodaeth am faint ac
effaith y sector. 
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Busnes cymunedol yw’r Siop New 2 You
ac mae’n casglu ac yn ailwerthu dodrefn
ail-law, eitemanu tŷ nad ydynt yn drydanol
a theganau ar gost isel i’r gymuned.
Dechreuodd y busnes yn Ystad Parc Caia
yn Wrecsam ym mis Tachwedd 2004 ac
mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i
wirfoddoli a hyfforddi.

Mae gwirfoddolwyr yn ymwneud â’r
gwaith warws, sef storio, glanhau a
thrwsio dodrefn a’u casglu a’u dosbarthu.
Mae gwirfoddolwyr eraill yn gwerthu’r
nwyddau ac yn casglu’r taliadau yn y siop.

Pwyllgor Rheoli o blith trigolion lleol sy’n
rhedeg y siop a gwirfoddolwyr sy’n
gweithio yno ond y gobaith yw y bydd yn
darparu gwaith cyflogedig yn yr ardal yn y
man. Mae staff o Cymunedau yn Gyntaf a
chyrff partneriaeth eraill wedi rhoi
arweiniad a chymorth llawn wrth i’r
prosiect ymsefydlu a bydd yn parhau i
wneud hynny hyd nes y bydd y prosiect
yn gallu bod yn hunangynhaliol. Mae cyrff
fel Partneriaeth Parc Caia, The Venture a
Chyngor Cymuned Parc Caia wedi cynnig
eu hamser yn ogystal ag offer a chyllid.

Erbyn ddiwedd mis Mawrth 2005, mae
trosiant gwerthiant y busnes wedi
cyrraedd £3,881.93. 

Astudiaeth Achos
New 2 You Parc Caia – Ailgylchu 
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Dangosodd yr Ymgynghoriad ar y Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol fod
cefnogaeth gref i ddarparu cyfleoedd
mentora ar gyfer y sector mentrau
cymdeithasol. Mae’r Cynllun ‘Partneriaid
mewn Arweinyddiaeth gyda Mentrau
Cymdeithasol’ yn anelu at feithrin
perthynas waith agosach rhwng busnesau
ac arweinyddion cymunedol. Mae rhan o
fenter Broceriaeth Busnes rhaglen Busnes
yn y Gymuned Cymru, sy’n cefnogi
adfywio cymunedol o dan y rhaglenni
Cymunedau yn Gyntaf ac Amcan Un, yn
cynnig cyfle i rannu gwybodaeth a
phrofiad gwerthfawr. Mae’r cynllun
yn cyfuno profiad a
gwybodaeth fusnes y sector
preifat gydag ysbryd
entrepreneuraidd ac
ymroddiad y
mentrau
cymdeithasol.  

Lansiwyd y cynllun ym mis Mawrth 2004
yn Rhondda Cynon Taf, ac erbyn hyn mae
128 o bartneriaid o’r sector preifat a
phartneriaid cymunedol yn cymryd rhan
ym mhob rhan o Gymru. Mae rhai o’r
partneriaid cymunedol sy’n cymryd rhan
yn cynnwys Caerphilly People First, GTFM
Radio, Cymunedau yn Gyntaf Cymmer,
The Phoenix Centre, Blaenymaes,
Ymddiriedolaeth Datblygu Penplas a
Portmead a Phrosiect Telynau Teifi. Mae’r
partneriaid busnes yn cynnwys: Legal and
General, Walkers Snack Foods, Oriel Jones,

Y Marriot Abertawe ac HSBC.

Astudiaeth Achos
‘Partneriaid mewn Arweinyddiaeth gyda
Mentrau Cymdeithasol’ 
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Y Rhwystrau rhag creu
Amgylchedd sy’n Hybu Gallu
♦ Diffyg dealltwriaeth am y sector a’r

potensial sydd ganddo;
♦ Diffyg tystiolaeth gadarn i ddangos

effaith mentrau cymdeithasol a’r
ychwanegiad gwerth sy’n deillio
ohonynt;

♦ Diffyg cyllid penodol ar gyfer
buddsoddi a defnyddio cyllid o fewn y
sector, a phroblemau o ran cael gafael
ar gyllid;

♦ Fframweithiau anystwyth mewn
perthynas â gweithgareddau
cyfreithiol, rheolaethol a chaffael.

Goresgyn y rhwystrau
(i) Mae’n hollbwysig bod anghenion y

mentrau cymdeithasol a’r cyfle i’w
datblygu yn cael eu dwyn i ystyriaeth
wrth ddatblygu a gweithredu polisïau,
ar draws Llywodraeth y Cynulliad a
chan ei phartneriaid.

Yr allwedd i lwyddo yn hyn o beth yw
datblygu’r Strategaeth Mentrau
Cymdeithasol gyntaf erioed ar gyfer
Cymru, a sicrhau am y tro cyntaf erioed,
bod cyllid digonol ar gael i’w gweithredu.
Bydd ehangu’r Cyd-weithgor Mentrau
Cymdeithasol fel ei fod yn cynnwys pobl
sy’n gweithio yn y maes ac er mwyn
ehangu cynrychiolaeth i gynnwys pob
rhan o Gymru, yn creu adnodd
gwerthfawr o ran gweithredu a monitro’r
Strategaeth. 

(ii) Pryd bynnag y bydd hynny’n bosibl,
bydd Llywodraeth y Cynulliad yn
ymgynghori gyda’r sector Mentrau
Cymdeithasol, a chyrff eraill sydd â

diddordeb, ynghylch unrhyw
gwestiynau cyfreithiol neu reoliadol. Er
enghraifft ymgynghorwyd â
Llywodraeth y Cynulliad ynghylch
darpariaethau y Mesur Cwmnïau
(Archwilio, Ymchwilio a Mentrau
Cymdeithasol) a sut i’w weithredu.
Roedd Rhan 2 y Mesur yn cynnwys
cynigion i greu Cwmnïau Buddiannau
Cymunedol – sef math newydd o
gwmni sydd wedi’i gynllunio ar gyfer
pobl sydd eisiau sefydlu mathau
arbennig o fentrau cymdeithasol. 
(Gweler taflenni gwybodaeth y DTI:
http://www.dti.gov.uk/cics)

(iii) Bwriad Rheoliadau’r Comisiwn
Ewropeaidd ar Gymorth
Gwladwriaethol yw sicrhau nad yw
cymorthdaliadau cyhoeddus yn
ystumio cystadleuaeth o fewn y
farchnad Ewropeaidd sengl. Gallai’r
rheolau hyn fod yn berthnasol i
fentrau cymdeithasol, elusennau a
sefydliadau dielw eraill sy’n ymdrin â
gweithgareddau masnachol os ydynt
yn derbyn cymorth cyhoeddus. Mae
gan y DTI Gangen Cymorth
Gwladwriaethol sy’n rhoi arweiniad ar
y mater hwn ar draws y Deyrnas
Unedig. 

Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio
gyda’r DTI, yr Undeb Ewropeaidd a’r 
sector i:
♦ egluro lle mae mentrau cymdeithasol

yn sefyll o fewn y ddeddfwriaeth;
♦ mynd ar ôl y cyfle i ymestyn yr

eithriadau bloc fel bod mentrau
cymdeithasol yn cael eu cynnwys yn
eu plith;

Amcanion Strategol5

16

Nod: Meithrin amgylchedd sy’n gefnogol ac sy’n hybu gallu, lle gall mentrau
cymdeithasol ymsefydlu, datblygu a ffynnu

Creu Amgylchedd Sy’n Hybu Gallu5.1



♦ sicrhau bod cefnogaeth ar gael i
fentrau cymdeithasol fel y gallant
wneud ceisiadau llwyddiannus am
gymorth.

Gan fod llawer o’r cwestiynau cyfreithiol a
rheoliadol sy’n wynebu’r sector yn dal i
fod yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y Deyrnas
Unedig, bydd Llywodraeth y Cynulliad yn
dal i weithio’n agos gyda’r DTI i weithredu
ei strategaeth – ‘Social Enterprise: a
strategy for success’, a gyda’r
gweinyddiaethau eraill sydd wedi cael eu
datganoli.

Beth sy’n cael ei wneud eisoes
Bydd nifer o fentrau newydd yn darparu
cyllid a chymorth ar gyfer mentrau
cymdeithasol yng Nghymru:
♦ Ddiwedd mis Mawrth 2005 fe wnaeth

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd
Glo, mewn partneriaeth ag
Ymddiriedolaeth Scarman a Menter
Gymunedol Cymru, lansio’r Gronfa
Datblygu Mentrau Cymunedol sy’n
targedu’r ardal Amcan Un ac ardaloedd
yr hen feysydd glo yng Nghymru.
Bydd y fenter hon yn cynnig grantiau o
rhwng £2,000 a £60,000 ynghyd â
chyngor proffesiynol, canllawiau,
cymorth a hyfforddiant penodol ar
gyfer anghenion arbennig y sefydliadau
cymunedol a’r busnesau sy’n gwneud
cais. Caiff y prosiect hwn, sy’n werth
£1.4m, ei ariannu gan Amcan 1, gydag
arian cyfatebol gan Lywodraeth y
Cynulliad.

♦ Mae Rhwydwaith Cefnogi Cymunedau
yn Gyntaf hefyd wedi cyflwyno cais
tebyg, ond llawer mwy, am arian
Amcan 1, gyda’r arian cyfatebol yn dod
o  gronfeydd Cymunedau yn Gyntaf.
Byddai’r gronfa hon yn gweithredu yn
holl ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf
Cymru. Gwneir cais am gronfa gwerth
£9m, ond os na fydd y cais am arian

Amcan 1 yn llwyddiannus bydd yn
bwrw ymlaen gyda chronfa
gwerth £3.6m.

♦ Mae £500,000 wedi’i ychwanegu at
Gronfa Benthyciadau Cymunedol
Cyllid Cymru. Golyga hyn y gellir rhoi
mwy o fenthyciadau i fentrau
cymdeithasol.     

Bwyd a Lles
Yr hyn sydd wrth wraidd strategaeth
maeth Llywodraeth y Cynulliad, Bwyd a
Lles, yw delio â thlodi bwyd a hybu
cydraddoldeb bwyd trwy ei gwneud yn
haws i bobl gael rhwydd-fynediad at fwyd,
yn gorfforol ac yn economaidd, a thrwy
gefnogi gweithredu cymunedol.
Mae’r strategaeth yn anelu at wella maeth
holl boblogaeth Cymru. Y mae hefyd yn
targedu grwpiau allweddol mewn rhai
rhannau o Gymru sydd â mwy i’w ennill o
gael gwell maeth, yn aml am fod
mynediad cyfyngedig at amrediad o
fwydydd iach yn rhwystr mawr i
fwyta’n iach. 

Gofal Plant
Mae llawer o enghreifftiau o fentrau
cymdeithasol sy’n darparu gofal plant ac
mae Llywodraeth y Cynulliad yn cefnogi’r
rhain drwy nifer o wahanol flaengareddau.
Mae canllawiau i annog Partneriaethau
Plant lleol i ddefnyddio’r rhaglen Cymorth
i adeiladu darpariaeth gofal plant mewn
ffordd strategol, gan gynnwys trefniadau
cychwyn menter neu gael cefnogaeth i
wneud mentrau cymdeithasol neu
ddarparwyr gofal plant gwirfoddol yn
gynaliadwy. Mae cymorth ar gael hefyd
gan brosiect Genesis Cymru a chyllid ar
gyfer cyrff craidd, yn arbennig Clybiau
Plant Cymru. Tynnwyd sylw at rôl y
mentrau cymdeithasol hefyd yn
Adroddiad Interim y Gweithgor Gofal
Plant ‘Cychwyniad Da – Gofal plant i
blant, rhieni a chymunedau’.
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Mae cynllun peilot dwy flynedd wedi’i sefydlu er mwyn datblygu mentrau bwyd
cydweithredol ac ehangu rhwydwaith bwyd drwy’r Gogledd a’r De.  Bydd cefnogaeth
o’r Gronfa Anghydraddoldebau Iechyd yn arwain at ddatblygu o leiaf 26 menter fwyd
gydweithredol ar hyd a lled Cymru, gyda chysylltiadau ag ysgolion a chymunedau.
Bydd y cynllun peilot yn canolbwyntio ar gymunedau sydd o dan anfantais
gymdeithasol, a’r ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn arbennig.

Mae Atodiad 3.1 yn nodi’r camau sy’n cael eu cymryd i gyflawni’r amcan 
hwn.



Sefydlwyd cwmni bwyd cydweithredol
Ward Tref Caergybi ddechrau mis Mawrth
2005. I ddechrau, cafodd 91 o fagiau o
ffrwythau a llysiau eu gwerthu am £2 yr
un ac arhosodd lefel y gwerthiant yr un
fath am y bythefnos nesaf. Erbyn 15 Ebrill
roedd lefel y gwerthiant wedi cynyddu i
124 o fagiau.

Cyflenwr lleol sy’n darparu’r bwyd, ac
mae’r cyflenwr yn gwerthu’r nwyddau am
bris sydd bron â bod yn bris y farchnad.
Mae’r cyflenwr yn berchen ar nifer o
siopau llysiau a ffrwythau lleol ac fe
sylweddolodd ei bod yn well ceisio
gweithio gyda’r cwmni na chystadlu yn ei
erbyn.

Am y bythefnos gyntaf, staff y tîm
Cymunedau yn Gyntaf a wnaeth redeg y
cwmni, gyda chymorth gwirfoddolwyr.
Erbyn hyn, mae’r gwirfoddolwyr wedi dod
yn berchnogion ar y cwmni ac maent yn ei
redeg gyda chymorth y tîm.

Mae’r cwmni wedi canfod cartref parhaol
mewn hen gaffi cymunedol yng nghefn yr
eglwys leol. 

Mae’r y gwirfoddolwyr yn cael
hyfforddiant mwyn meithrin eu gallu ac
maent yn ffynnu am eu bod yn cael
cymaint o foddhad o lwyddiant y cwmni.

Mae’r bobl leol yn credu bod y cwmni
cydweithredol yn syniad gwych ac mae’r
cwmni’n cael mwy a mwy o gwsmeriaid
bob wythnos.

Mae tîm rheoli’r cwmni yn edrych ar
ffyrdd o ddatblygu’r cwmni, o bosibl drwy
gael cyflenwadau o fwyd fel wyau ffres o
ffermydd lleol.

Astudiaeth Achos
Cwmni Cydweithredol Ward Tref Caergybi 
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Y rhwystrau rhag gwneud
mentrau cymdeithasol yn well
busnesau
♦ Prinder gwasanaethau cymorth

penodol ar gyfer mentrau
cymdeithasol, methiant gwasanaethau
cymorth prif ffrwd i ddenu mentrau
cymdeithasol.

♦ Darparu cyllid buddsoddi penodol a
defnyddio cyllid ar gyfer y sector. 

♦ Anawsterau wrth gydbwyso amcanion
cymdeithasol a gwneud
penderfyniadau masnachol. 

Goresgyn y rhwystrau
(i) Wrth feddwl sut i annog, datblygu a

chynnal mentrau cymdeithasol, bydd
yn rhaid ystyried pa gymorth busnes
berthnasol y gellir ei rhoi o dan y
rhaglen prif ffrwd yng Nghymru yn
ogystal â thrwy ddarparu cymorth
arbenigol. Er enghraifft, er bod y
gwasanaethau y mae’r WDA yn eu
darparu ar gael i bob math o fusnes,
rhaid cydnabod yr angen i’w hagor
allan i fentrau cymdeithasol a’u
gwneud yn fwy perthnasol iddynt, a
rhan o hynny fyddai hyfforddi
cynghorwyr busnes fel eu bod yn deall
anghenion penodol y sector. Daeth
hyn yn amlwg yn yr ymatebion i’r
Ymgynghoriad ar y Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol a
oedd yn dangos bod yn rhaid i
gynghorwyr ddeall y busnes yn ei
gyfanrwydd, gan gynnwys amcanion
‘cymdeithasol’, y gydberthynas rhwng
amcanion cymdeithasol ac amcanion
busnes a’r ffyrdd y mae’r gwasanaethau
yn cael eu cyflenwi.

Y mae hefyd yn bwysig bod mentrau
cymdeithasol yn cael gwybod bod y
gwasanaethau hyn ar gael a’u bod yn
berthnasol i’w gwaith, ac mae’n bwysig
sicrhau bod y gwasanaethau yn hygyrch i
bawb.

(ii) Byddwn yn adeiladau ar yr wybodaeth
sydd eisoes ar gael ynghylch y
cymorth busnes i fentrau cymdeithasol
ac yn gwneud argymhellion ynghylch
creu fframwaith cynhwysfawr o
gefnogaeth gyllidol a chymorth busnes
ar gyfer y sector, gan gymryd i
ystyriaeth yr ymatebion i’r
ymgynghoriad. Y nod cyffredinol yw
datblygu pecynnau o gymorth cyson o
ansawdd uchel fydd wedi cael ei
saernïo’n benodol ar gyfer bob menter
unigol, fydd yn cael eu darparu gan
rwydwaith o asiantaethau cyffredinol
ac arbenigol.

(iii) Un neges glir a gafwyd o’r ymarferiad
Ymgynghori oedd bod cyllido yn fater
allweddol o safbwynt twf mentrau
cymdeithasol yn y dyfodol. Un o brif
gasgliadau’r ymarferiad oedd nad yw’r
seilwaith ariannol presennol sy’n
cynnal datblygiad busnesau ‘prif-ffrwd’
yn targedu’r sector mentrau
cymdeithasol nac yn hyrwyddo ei
ddatblygiad. Nid yw ychwaith yn
gydnaws ag anghenion cyllidol
neilltuol y sector. Yn gyffredinol, mae’r
sector preifat yn gallu manteisio at
ystod eang o wasanaethau ariannol
ond mae’r mentrau cymdeithasol yn
aml yn cael eu cyfyngu i grantiau neu
gyfraniadau nad ydynt, ohonynt eu
hunain, yn arwain at incwm sefydlog a
chynaliadwy.
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Gwneud Mentrau Cymdeithasol yn Well Busnesau5.2
Y Nod: Hwyluso a darparu gwasanaethau, cymorth busnes a chyllid a buddsoddiad
priodol i fentrau cymdeithasol, bob cam o’u datblygiad, er mwyn eu helpu i fod yn

llwyddiannus ac yn gynaliadwy ac i gyrraedd eu nodau cymdeithasol, economaidd ac
amgylcheddol. 



Mae posibilrwydd hefyd o wrthdaro
rhwng dymuniad y sefydliadau cyllidol i
weld y sector yn cynnig cyfle masnachol
digonol gyda lefelau derbyniol o risg, a
dymuniad y mentrau cymdeithasol i fod
yn driw i’w gwerthoedd cymdeithasol ac i
beidio â pheryglu’r busnes ei hun
oherwydd amodau cyllidol mwy caeth.

Yn wyneb y galw am symleiddio a
llyfnhau’r ffynonellau cyllid sy’n bodoli’n
barod a’u gwneud yn fwy hygyrch i fentrau
cymdeithasol, ac yn sgil cynigion i sefydlu
ffrwd benodol o grantiau ar gyfer y sector,
un o flaenoriaethau gweithredu cyntaf y
Strategaeth fydd sicrhau bod fframwaith
cyllidol addas a chydgysylltiedig ar gael ar
gyfer y sector.

Fel cam cyntaf byddwn yn mapio’r
ffynonellau cymorth ariannol sydd ar
gael eisoes yn y sector cyhoeddus a’r
sector preifat (gan gynnwys grantiau,
benthyciadau, Sefydliadau Cyllid Datblygu
Cymunedol, cyfraniadau a chymorth nid-
mewn-arian, mentrau Cyllido Ewropeaidd,
buddsoddiadau gan sefydliadau ac
ymddiriedolaethau) ac yn asesu i ba
raddau y maent yn ategu mentrau
cymdeithasol yng Nghymru ac i ba raddau
y maent yn agored i’r mentrau hynny.

Bydd y gwaith hwn hefyd yn help i ni weld
faint mwy sydd angen ei fuddsoddi yn y
sector mentrau cymdeithasol er mwyn
cynyddu ei brysurdeb o ran datblygu
asedau, ar gyfer adeiladu cyfalaf
gweithredu ac ar gyfer sgiliau a
chefnogaeth dechnegol. Mae’n bosibl y
bydd yn rhaid i ymddiriedolwyr a
rheolwyr mentrau cymdeithasol gael
hyfforddiant arbenigol mewn cynllunio
busnes, rheoli risg a rheolaeth gyllidol i
fynd law yn llaw â’r ffordd hon o

weithredu. Yn yr un modd bydd angen
codi ymwybyddiaeth cyllidwyr a
chynghorwyr busnes a’u hyfforddi i ddeall
y sector a’i anghenion.

Mae’r arbennig o bwysig bod Llywodraeth
Cynulliad Cymru a’i phartneriaid yn
ymwneud yn llawn â gwaith y DTI ar gyllid
ac ariannu. Mae’r gwaith hwn yn cael ei
ddatblygu gyda sefydliadau cyllidol
allweddol y Deyrnas Unedig ac yn
adeiladu ar adroddiad Banc Lloegr ‘The
Financing of Social Enterprises’, a
gyhoeddwyd ym mis Mai 2003 ac a
nododd bod awydd cynyddol ymhlith
buddsoddwyr i weld o leiaf ran o’u
buddsoddiad yn cael ei defnyddio er lles
cymdeithas. Mae Llywodraeth y Cynulliad
wedi gwneud rhyw gymaint o ymchwil i
awgrym y banc ynglŷn â ‘rhwydwaith
angylion cymdeithasol’, a fydd yn dwyn
buddsoddwyr cymdeithasol a mentrau
cymdeithasol at ei gilydd, yn yr un ffordd
ag y mae rhwydweithiau angylion busnes
yn gweithredu mewn perthynas â chyfalaf
mentro. Bydd yn ymgynghori â’r sector
ynghylch y mater hwn.

(iv) Mae Llywodraeth y Cynulliad yn
cydnabod posibiliadau trosglwyddo
asedau i’r sector mentrau cymdeithasol
a hefyd yn cydnabod nad yw hynny’n
digwydd yn aml iawn nac yn gyflym
iawn. Tynnwyd sylw at gwestiwn
perchnogaeth asedau, a’r sicrwydd
ariannol y gallai hynny ei ddarparu
wrth fanteisio ar gynnyrch ariannol, yn
yr ymatebion i’r Ymgynghoriad.

Beth sy’n cael ei wneud eisoes
Cymorth Busnes
Ar hyn o bryd mae nifer o gyrff yng
Nghymru yn ymwneud â darparu cymorth
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busnes i fentrau cymdeithasol, yn
ogystal ag i gyrff gwirfoddol a mudiadau
cymunedol. Ar lefel Cymru gyfan mae’r
rhain yn cynnwys Awdurdod Datblygu
Cymru, Canolfan Gydweithredol Cymru,
Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu
Cymru, Mentrau Cymunedol Cymru,
Rhwydwaith Datblygu Gwledig Cymru, y
Rhwydwaith Ailgylchu Cymunedol
(CYLCH), Cwmnïau Cymdeithasol Cymru a
Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(WCVA). Ar lefel fwy lleol mae cefnogaeth
yn cael ei darparu gan asiantaethau
menter lleol, Cynghorau/Gwasanaethau
Gwirfoddol Sirol (CVC) ac awdurdodau
lleol. 

Mae’n bosib nad yw gwasanaethau’r cyrff
hyn ar gael i’r un graddau ym mhob rhan o
Gymru; mae’n dibynnu pwy sy’n eu
darparu ac ym mhle. Mae angen i bob
asiantaeth weithio mewn partneriaeth, gan
adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol yn
ogystal ag ar brofiad.

Y nod y dylid anelu ato yw sefydlu
pecynnau eang ond cynhwysfawr o
gefnogaeth gyson a hygyrch ac o ansawdd
uchel i fentrau cymdeithasol ym mhob
rhan o Gymru. Mae’r Fenter Datblygu
Mentergarwch Busnesau Bach (SFEDI)
eisoes wedi datblygu’r safon hon, a gellir ei
chymhwyso i reolwyr a chynghorwyr
mentrau cymdeithasol. Gallwch gael
manylion Safonau’r SFEDI gan y
Rhwydwaith Rheoli ac Arweinyddiaeth yn
www.mln.org.uk/sfedistandardsforbusiness
development.asp 

Dylai’r asiantaethau sicrhau hefyd bod y
cymorth y maent yn ei gynnig yn cwrdd
ag anghenion penodol y gwahanol fathau
o fentrau cymdeithasol, gan ystyried

amcanion y sefydliad ac a yw’n fenter
bosibl, yn fenter sy’n datblygu neu’n fenter
bresennol. Mae anghenion cymorth
mentrau cymdeithasol sy’n datblygu yn
wahanol iawn, a rhaid rhoi llawer mwy o
sylw i fentora, annog a chalonogi er
enghraifft.

Codi Ymwybyddiaeth  
Mae’r WDA wedi comisiynu sesiynau Codi
Ymwybyddiaeth am fentrau
cymdeithasol i gynghorwyr busnes prif-
ffrwd ac mae cam cyntaf y rhaglen hon
wedi’i gwblhau.

Cyllid a Chyllido
Cronfa Benthyciadau Cymunedol Cyllid
Cymru
Sefydlwyd Cronfa Benthyciadau
Cymunedol Cyllid Cymru ym 1999 gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r WDA i
oresgyn y bwlch cyllido oedd yn aml yn
wynebu mentrau cymdeithasol. Mae’n
darparu cyllid i gynorthwyo amrywiaeth
eang o wahanol fentrau dielw ar hyd a
lled Cymru ac i helpu i gau’r bwlch mewn
cefnogaeth ariannol ar gyfer economi
gymdeithasol sydd ar gynnydd. Cynigir
benthyciadau fel bod cyrff yn dod i
ddibynnu llai ar grantiau trwy fod yn fwy
hunangynhaliol. Gall benthyciadau alluogi’r
mentrau hyn i gynllunio at y dyfodol a
rhoi cyfle iddynt adeiladu tystiolaeth o
gefndir cyllidol a fydd yn agor y drysau i
ystod ehangach o gyllid oddi wrth y
sector preifat yn y tymor hir.

Hyd yma, mae Cyllid Cymru wedi cynnig
48 o fenthyciadau gwerth cyfanswm o
£1,435,355 ac mae wedi trosoli £1.9 miliwn i
adfywio cymunedau.
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Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol
(CDFIs)
Ar hyd a lled y Deyrnas Unedig mae
Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol
wedi cael eu sefydlu i gynorthwyo
mentrau sy’n cael eu hystyried ‘yn hyfyw
ond heb fod yn arian yn y banc’.
Mae CDFIs yn sefydliadau ariannol
annibynnol, cynaliadwy sy’n darparu
cyfalaf a chefnogaeth ariannol arall i
Fusnesau Bach a Chanolig a mentrau
cymdeithasol mewn cymunedau
difreintiedig. Mae CDFIs achrededig yn
gweithredu’n llwyddiannus ar draws y DU,
er enghraifft mae ICOF (Industrial
Common Ownership Finance UK) yn
gweithredu ar draws y DU ac mae ganddo
swyddfa yng Nghymru. Mae gan yr Alban,
Iwerddon a Lloegr eu darpariaethau
penodol eu hunain ond nid oes
darpariaeth o’r fath ar gael yng Nghymru
hyd yma. 

Ym mis Medi 2004 cymeradwyodd y
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol
ac Adfywio argymhelliad Grŵp Llywio’r
CDIF o blaid sefydlu, mewn egwyddor,
Grŵp Llywio’r CDIF er mwyn creu CDIF ar
gyfer Cymru gyfan. Yn amodol ar unrhyw
oblygiadau y gallai hynny ei gael o ran
cymorth gwladwriaethol mae Cyllid
Cymru yn datblygu’r argymhelliad hwn,
mewn partneriaeth â’r DTI. 

Partneriaeth Bancio Cymunedol
Dylai’r Bartneriaeth Bancio Cymunedol
gyntaf yng Nghymru gael ei sefydlu yn
2005-06.  Undeb Credyd Robert Owen
(Sir Drefaldwyn) Cyf fydd yr ail brosiect
peilot braenaru yn y DU ar gyfer y model
hwn a ddatblygwyd gan y New Economics
Foundation a Phrifysgol Salford ymhlith
sefydliadau eraill. Partneriaeth yw’r CBP
rhwng undeb credyd, Ymddiriedolaeth

Ailfuddsoddi Cymunedol, darparwr cyngor
ar arian a dyledion a banc stryd fawr.
Golyga hyn y bydd undebau credyd yn
gallu cynnig gwasanaeth ehangach gan
gynnwys benthyciadau busnes lefel fechan
a lefel micro. I gael mwy o wybodaeth am
y Bartneriaeth Bancio Cymunedol ewch i
www.neweconomics.org.

Mae’r bwlch rhwng cymorthdaliadau
‘sector gwirfoddol’ ar y naill law a
benthyciadau neu gyllid CDFI ar y llall
wedi esgor ar fath newydd o ‘Gyllid
Buddsoddi’: -

Cyfalaf Amyneddgar
Un o argymhellion allweddol Banc Lloegr
yn ‘The Financing of Social Enterprises’
oedd y dylid cydnabod y galw am gyfalaf
amyneddgar (y bydd ei enillion ariannol
a/neu gymdeithasol yn hyblyg). Yn
Rhagfyr 2002 cyflwynodd Llywodraeth y
Deyrnas Unedig Gronfa Cyfalaf Antur
gwerth £2 filiwn yn Lloegr er mwyn profi
gwahanol ffyrdd o fuddsoddi cyfalaf
mewn mentrau cymunedol a
chymdeithasol. Erbyn hyn y mae’r rhaglen
yn y trydydd cylch o fuddsoddiadau ac
mae dau adroddiad gwerthuso wedi cael
eu cynhyrchu gan y New Economics
Foundation (www.neweconomics.org) 

Y Gronfa Buddsoddi Cymunedol
Roedd Dogfen Ymgynghori’r Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol yn
cyfeirio at argymhelliad gan Gymdeithas
Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru a
Chanolfan Gydweithredol Cymru i sefydlu
Rhaglen Fuddsoddi Mentrau Cymdeithasol
yng Nghymru – ac un elfen o hynny
fyddai darparu cyfalaf amyneddgar. Erbyn
hyn mae cais wedi cael ei roi at ei gilydd
gan bartneriaid y Rhwdywaith Cefnogi
Cymunedau yn Gyntaf: Cymdeithas
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Darparwyd cyllid i Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru er mwyn cynnal
cynhadledd ym mis Ionawr 2005, lle daeth 130 o gynadleddwyr ynghyd i gymryd
golwg ymarferol ar ddatblygu a throsglwyddo asedau a ‘sut i wneud hynny’. I gael
gwybodaeth am hyn cysylltwch â Chymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru:
info@dtawales.org.uk.

Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru,
Canolfan Gydweithredol Cymru a Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ariannu,
gyda chymorth Amcan Un a Llywodraeth
Cynulliad Cymru, sefydliadau a mentrau
cymunedol mewn Ardaloedd Cymunedau
yn Gyntaf o fewn yr ardal Amcan Un. Os
bydd yn llwyddiannus, bydd y Gronfa
Fuddsoddi hon yn cael ei lansio yn 2005. 

Datblygu a Throsglwyddo Asedau
Cyflwynwyd Caniatâd Gwaredu
Cyffredinol 2003 ym mis Rhagfyr 2003.

Mae’r cynllun hwn yn caniatáu i
awdurdodau lleol werthu neu waredu tir,
mewn rhai amgylchiadau, am lai na’i werth
ar y farchnad heb ofyn i Lywodraeth y
Cynulliad (yng Nghymru) am ganiatâd
(gweler yr Adran ar Ddeddfwriaeth
Trosglwyddo Asedau). Gallai’r
amgylchiadau lle gall corff cyhoeddus
ystyried gwneud i ffwrdd â thir am ‘lai na’r
pris gorau’ gynnwys achosion lle bydd
canlyniad hynny o fudd i gymdeithas, i’r
economi lleol neu i les amgylcheddol yr
ardal.
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Mae Atodiad 3.2 yn nodi’r camau sy’n cael eu cymryd i gyflawni’r amcan 
hwn.



Yn sgil cau capel Beddgelert yn ffurfiol ym
1997 cynhaliwyd apêl cyhoeddus a
arweiniodd at greu cwmni cyfyngedig
dielw o’r enw Cwmni Beddgelert Cyf.
Pleidleisiodd cymuned Beddgelert yn
unfrydol o blaid parhau’n berchnogion ar
y safle a’i ddatblygu er budd y gymuned.
Fel rhan o’r prosiect cafodd yr hen gapel
a’r tŷ capel eu hatgyweirio a’u hadfer er
mwyn eu gwneud yn ganolog i fywyd y
pentref unwaith eto. Erbyn hyn, mae’r
adeilad yn gyfuniad blaengar o ganolfan
wybodaeth a chanolfan addysg sy’n
defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ond
sydd hefyd yn driw i’r syniad o gymuned a
thwristiaeth gynaliadwy. Mae’r cynlluniau a
fabwysiadwyd ar gyfer y ganolfan yn
cynnwys:
♦ Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr
♦ Canolfan Dreftadaeth
♦ Canolfan Dechnoleg

Mae’r ganolfan wedi creu partneriaethau
gyda nifer o gyrff, gan gynnwys yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor
Cefn Gwlad Cymru, Cyngor Gwynedd,
Parc Cenedlaethol Eryri, Leader II (Cymad)
a Bwrdd Croeso Cymru.

Fe wnaethant gysylltu â Chyllid Cymru
ynghylch diffyg ariannol a fyddai wedi eu
rhwystro rhag cwblhau’r gwaith adfer.
Mae’r prosiect yn ymgorffori dwy o
elfennau sylfaenol gweledigaeth y cwmni,
sef twristiaeth gynaliadwy a thwristiaeth
ddiwylliannol, sef y math o ddatblygiadau
sydd, fe gredir, o fudd tymor hir i
gymunedau amgylcheddol a diwylliannol
sensitif fel Beddgelert. 

Astudiaeth Achos
Cwmni Beddgelert Cyf
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Y rhwystrau rhag pennu gwerth
mentrau cymdeithasol
♦ Diffyg ymwybyddiaeth ymhlith y

cyhoedd a chyrff y sector preifat.
♦ Anhawster adlewyrchu gwerth

ychwanegol gyda dulliau cyfrifo
busnesau traddodiadol.

♦ Diffyg fframwaith ar gyfer cyfathrebu
allanol effeithiol.

Goresgyn y rhwystrau
(i) Mae angen clir i adeiladu

ymwybyddiaeth ymhlith y sectorau
cyhoeddus a phreifat ac ymhlith y
gymuned ehangach, o’r cyfraniad y
mae mentrau cymdeithasol yn ei
wneud i Gymru ac o’u posibiliadau o
ran twf. Mae angen rhoi sylw i hyn:

♦ ar lefel leol, ranbarthol ac ar lefel
Cymru gyfan;

♦ o fewn Llywodraeth y Cynulliad,
awdurdodau lleol, y GIG a’r Cyrff
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad;

♦ trwy gael mwy o sylw ar y cyfryngau,
cynlluniau gwobrwyo, achlysuron a
chyhoeddiadau;

♦ trwy roi cyhoeddusrwydd i
astudiaethau achos sy’n dangos ystod
a llwyddiant mentrau cymdeithasol, eu
cynnyrch a’u gwasanaethau.

Er ei bod yn cydnabod y gwahaniaethau
sydd rhwng y sector mentrau
cymdeithasol a busnesau prif ffrwd, mae
Llywodraeth y Cynulliad hefyd eisiau hybu
cysylltiadau rhyngddynt, megis cyllido,
mentora, secondiadau a chefnogaeth heb-
fod-mewn arian. Yn ogystal â bod o

gymorth ymarferol, byddai hynny’n helpu i
godi ymwybyddiaeth ac yn hybu gwell
dealltwriaeth. Byddai mentrau
cymdeithasol yn gallu cael y budd o
sgiliau busnes ymarferol, megis sgiliau
rheoli prosiect, marchnata, cyngor
cyfreithiol neu gyngor cynllunio. Ar yr un
pryd gallai busnesau o’r sector preifat
gynnig cyfleoedd datblygu i’w staff yn
ogystal â gweithredu ar eu hagenda
cyfrifoldeb cymdeithasol.

Mae lle i wella hefyd o ran codi
ymwybyddiaeth o fewn y sector ei hun ac
o fewn y sector gwirfoddol a chymunedol
yn fwy eang. Byddir yn hybu cyfleoedd i
rwydweithio ac i rannu syniadau ac
arferion gorau, i fentora a rhyng-fasnachu
ac, yn fwy cyffredinol, i greu cynghreiriau
cadarnach. Gallai helpu mentrau
cymdeithasol newydd i ryngweithio gyda
rhai llwyddiannus sydd wedi eu sefydlu’n
barod fod yn gyfraniad pwysig iawn at y
broses o ddatblygu.

(ii) Roedd y Ddogfen Ymgynghori yn
tanlinellu’r angen i wella’r wybodaeth
sy’n cael ei chaglu am y sector, ac y
gall y sector ei hun a’r sector
cyhoeddus ei defnyddio i ddatblygu
mwy o gefnogaeth fusnes. Bydd yr
wybodaeth hon, ynghyd â’r wybodaeth
a ddarperir gan y gronfa ddata
arfaethedig o fentrau cymdeithasol, yn
bwysig er mwyn bwydo gwybodaeth
ar gyfer datblygu polisïau ac ar gyfer
marchnata a rhwydweithio.
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Pennu Gwerth Mentrau Cymdeithasol5.3

Nod: Codi lefel yr ymwybyddiaeth o’r sector mentrau cymdeithasol a’i bosibiliadau ar
draws pob sector ymhlith y cyhoedd; pennu ei werth i’r economi lleol a chenedlaethol,
a’i ‘werth ychwanegol’ mewn canlyniadau cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol.
Hefyd er mwyn hwyluso’r gwaith o gynrychioli’r sector yn effeithiol yng Nghymru.



(iii) Mae enillion economaidd a
chymdeithasol go iawn ar gael i gyrff a
sefydliadau sy’n defnyddio ffyrdd
priodol o werthuso a gwella eu
perfformiad ac o ddangos eu gwerth.
Gallai asesiadau fel hyn helpu mentrau
cymdeithasol i dendro am gontractau
ac i gael cyllid, yn ogystal ag i roi
tystiolaeth o’u heffeithiau
cymdeithasol, amgylcheddol ac
economaidd.

(iv) Roedd yr ymatebion a gafwyd i’r
ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu
Mentrau Cymdeithasol, ac yn wir y
ffordd y targedwyd y sector ar gyfer yr
ymgynghoriad ei hun, yn dangos yn glir
bod angen dynodi pwy yw aelodau’r
sector a ffurfioli eu cynrychiolaeth yng
Nghymru. Byddai hyn yn sicrhau bod
mentrau cymdeithasol yn cael eu
cynnwys, ac yn cael mynegi barn ar
faterion sy’n effeithio arnynt a byddai’n
rhoi llais i’r sector i gyfathrebu gyda’r
Llywodraeth a chydag asiantaethau
allweddol eraill. 

Mae’n glir i Lywodraeth y Cynulliad na all
greu corff cynrychioliadol o’r math yma ei
hun, ond fe all helpu i hwyluso a chefnogi
seilwaith priodol ar gyfer corff o’r fath.
Mae Llywodraeth y Cynulliad o’r farn ei
bod yn flaenoriaeth i fentrau
cymdeithasol benderfynu beth fyddai’r
ffordd orau i’w buddiannau gael eu
cynrychioli, a sut y gallant wneud y gorau
o fuddion rhwydweithio a rhannu arferion
da.

Er nad oes yna un corff ar hyn o bryd sy’n
gallu hawlio ei fod yn cynrychioli’r sector
mentrau cymdeithasol yn ei gyfanrwydd
mae yna gorff sy’n dwyn ynghyd nifer o
sefydliadau cynrychioliadol llai.

Mae Rhwydwaith yr Economi
Gymdeithasol yn dwyn ynghyd
sefydliadau cymorth yr economi
gymdeithasol sy’n gweithredu yn y maes,
mae’n ymdrin â Chymru gyfan ac mae’n
cynrychioli eu harbenigedd arbennig hwy.
Ei bartneriaid yw Canolfan Gydweithredol
Cymru, Menter a Busnes, Groundwork
Cymru, Cylch, Cymdeithas
Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru,
Menter Gymunedol Cymru, Amcan,
Rhwydwaith Gwledig Cymru a Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae
Awdurdod Datblygu Cymru yn mynychu ei
gyfarfodydd.  

Ei nodau yw:

Beth sy’n cael ei wneud eisoes
Fel y dywedwyd ym Mhennod 1,
cynhaliwyd dau ddarn o ymchwil ar
wahân ynghylch maint a chwmpas
mentrau cymdeithasol Cymru. Gwnaed
hynny er mwyn cael sylfaen o wybodaeth
ar gyfer yr Ymgynghoriad ar y Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol.

Ar ben hynny, mae gwaith y DTI o fapio’r
sector trwy’r cyfan o’r Deyrnas Unedig,
sydd ar y gweill er 2004, yn bwriadu
adeiladu sail o dystiolaeth genedlaethol
gref ynghylch mentrau cymdeithasol. Bydd
hyn yn gwella dealltwriaeth o’r sector ac
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“Dwyn ynghyd sefydliadau’r economi
gymdeithasol sy’n gwneud cyfraniad
cyfannol at adfywio cymunedau Cymru
– yn economaidd, yn gymdeithasol, yn
amgylcheddol ac yn ddiwylliannol drwy
gyfuno profiadau ac arbenigedd y
gwahanol fudiadau partneriaeth ”



yn helpu i gyflenwi gwasanaethau i’r
sector yn well. Er enghraifft, bydd yr
wybodaeth yn caniatáu i’r Llywodraeth ac
eraill ddatblygu asesiad mwy cywir o’r
galw am gyllid neu gyngor, ystyried y
ffordd orau o hwyluso rhwydweithio o
fewn y sector, a sut i fonitro newidiadau
yn y sector dros gyfnod. Bu Llywodraeth y
Cynulliad ac aelodau o’r sector Mentrau
Cymdeithasol yng Nghymru yn gyfrannog
yn y gwaith hwn a phan fyddwn yn
gwybod beth yw’r canlyniadau bydd yn
rhaid ystyried a fydd angen mwy o
ymchwil yng Nghymru.

Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn sicrhau
bod unrhyw waith ymchwil a wneir yng
Nghymru yn ategu ac yn atgyfnerthu
gwaith y DTI yn Lloegr, a’r
gweinyddiaethau datganoledig yn yr Alban
a Gogledd Iwerddon.

Mae cyfle hefyd i adeiladu ar y gwaith a
wnaethpwyd trwy’r ‘Cynllun Datblygu
Entrepreneuriaeth’ er mwyn hybu’r syniad
o entrepreneuriaeth gymdeithasol a
mentrau cymdeithasol mewn ysgolion,
addysg bellach ac addysg uwch. Mae’r
WDA yn gweithio gyda chyflenwyr i
ddatblygu defnyddiau cwricwlaidd a fydd
yn tynnu sylw at rôl entrepreneuriaeth ac
a fydd yn cynnwys y sector mentrau
cymdeithasol.

Mae’r WDA yn gweithio gyda Students In
Free Enterprise (SIFE) i dreialu
entrepreneuriaeth gymdeithasol yng
Nghymru. Mae SIFE yn annog myfyrwyr i
redeg busnesau cynaliadwy yn ystod eu
cyfnod yn y Brifysgol.

Cyfrifyddu Cymdeithasol ac Archwilio
Mae Llywodraeth y DU yn arwain yn y
maes hwn trwy gefnogi ymchwil i ddulliau
archwilio er mwyn dynodi’r ffyrdd mwyaf
effeithiol a phriodol o weithredu yn y
sector. Yn y tymor hirach mae’r DTI yn
bwriadu dynodi fframwaith o ddulliau a
thechnegau a allai gwrdd ag anghenion
mentrau cymdeithasol a busnesau bach a
chanolig prif ffrwd. 

Diben cynhadledd ddiweddar ar
Gyfrifyddu Cymdeithasol yng Nghymru,
a gefnogwyd gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru, oedd rhoi i fentrau cymdeithasol
yr wybodaeth, yr arfau a’r adnoddau sydd
eu hangen arnynt i brofi ac i wella eu
hansawdd a’u heffeithiau. 

Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn sicrhau
bod y sector yng Nghymru yn cael
gwybod am y datblygiadau hyn a bydd yn
cefnogi datblygu Rhwydwaith Cyfrifyddu
Cymdeithasol Cymru (gyda chysylltiadau
â SAN UK) trwy adeiladu ar y prosiect
peilot ar gyfrifo cymdeithasol a
gynhaliwyd yn ddiweddar dan arweiniad
Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu
Cymru trwy’r Rhwydwaith Cymorth
Cymunedau yn Gyntaf. Bydd y
Rhwydwaith newydd hwn yn hybu
Cyfrifyddu Cymdeithasol, gan ddatblygu
proses achrededig a nifer o hyfforddwyr/
hwyluswyr ar draws Cymru.
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Mae Atodiad 3.3 yn nodi’r camau sy’n cael eu cymryd i gyflawni’r amcan 
hwn.



Mae Meithrinfa Ddydd Candystripes yng
Nghwm-celyn, Blaenau Gwent yn brosiect
ar y cyd rhwng Ymddiriedolaethau
Datblygu Tredegar a Glyn Ebwy, sy’n
derbyn cefnogaeth Llywodraeth y
Cynulliad, Working Links a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Roedd y prosiect yn deillio o angen
cydnabyddedig i’w gwneud yn haws i
weithwyr y cyngor allu defnyddio gofal
plant. Nodwyd yr hen ysgol fabanod yng
Nghwm-celyn fel safle posibl ar gyfer
meithrinfa ddydd. Siaradwyd gyda’r
Ymddiriedolaethau Datblygu Lleol i weld
a fyddai’n bosibl rhedeg y feithrinfa fel
menter gymdeithasol a chytunwyd i’w
sefydlu o dan gwmni ar y cyd yn perthyn i
Ymddiriedolaethau Datblygu Glyn Ebwy a
Thredegar. Byddai’r cyllid yn deillio o’r
Gronfa Mentrau Cymdeithasol sy’n rhan o
becyn Adfer Gwaith Dur Corus, ac roedd
yr hen ysgol yn cael ei phrydlesu gan y
cyngor am rent bychan iawn.

Mae’r adeilad cymunedol, sy’n gant oed,
wedi cael ei ailwampio’n llwyr gan osod
ffenestri newydd, drysau, systemau
twymo, goleuadau, blociau toiled, cegin,
gorchuddion llawr ac ailaddurno, ynghyd â
mynediad i’r anabl i ddwy ran yr adeilad
sydd ar wahanol lefelau trwy greu
mynedfa newydd ac adeiladu ramp y tu
allan.

Bydd Candystripes yn darparu hyd at
62 o lefydd, gyda staff y Cyngor yn cael
blaenoriaeth ar gyfer cyfran ohonynt.
Bydd Candystripes yn creu o leiaf
20 o swyddi newydd rhan-amser
neu lawnamser.

Mae’r prosiect yn dangos y gall gweithio
mewn partneriaeth ddod â bendithion
i bawb, gwneud defnydd newydd o hen
adeilad, creu swyddi newydd i’r gymuned,
a darparu gofal plant o’r ansawdd uchaf
i weithwyr y cyngor ac aelodau eraill
o’r gymuned.

Astudiaeth Achos
Meithrinfa Ddydd Candystripes 
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Y rhwystrau rhag datblygu
cyfleoedd newydd
♦ Anhawster datblygu arbenigedd mewn

mentrau cymdeithasol unigol bach neu
faint micro.

♦ Diffyg ymwybyddiaeth mewn
awdurdodau lleol ynghylch potensial
mentrau cymdeithasol fel darparwyr
gwasanaethau cyhoeddus. 

Goresgyn y rhwystrau
(i) Roedd y Ddogfen Ymgynghori yn

nodi’r posibiliadau a allai ddeillio o
ddarparu arbenigedd a chymorth
busnes i sectorau lle mae gobaith i
fentrau cymdeithasol dyfu. Cynigwyd y
gellid datblygu ffordd sectoraidd o
weithredu trwy sefydlu gweithgorau
arbenigol a fyddai’n dod â’r
asiantaethau allweddol at ei gilydd,
gan gynnwys rhwydweithiau fel CYLCH
(ailgylchu), Ymddiriedolaethau
Datblygu (DTA Cymru), Mudiadau
Cydweithredol (Canolfan
Gydweithredol Cymru), Cwmnïau
Cymdeithasol (Cwmnïau Cymdeithasol
Cymru), y Rhwydwaith Datblygu
Gwledig a’r sector cymunedol a
gwirfoddol (Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru) ac ati. Roedd y
sectorau twf yr awgrymwyd y dylid
rhoi blaenoriaeth iddynt yn cynnwys
gofal plant, iechyd a gofal
cymdeithasol, ailgylchu, tai, ynni
adnewyddadwy, twristiaeth, gostwng
troseddu a bwyd.

Roedd y cwestiwn o weithgorau arbenigol
yn tanlinellu’r gwahaniaeth mwyaf amlwg
a ddaeth allan o’r ymatebion i’r
ymgynghoriad. Roedd yr ymatebwyr wedi
eu hollti hanner yn hanner, gydag un

garfan o’r farn y byddai hyn yn gam
cadarnhaol ymlaen a’r llall yn dadlau’n gryf
yn erbyn gweithredu fel hyn gan y
byddai’n cyfyngu ar y sector. Serch hynny,
gwnaethpwyd awgrymiadau i gynyddu
nifer y meysydd datblygu a gynigwyd yn
wreiddiol, ond gan bwysleisio y byddai’n
rhaid rhoi ystyriaeth i anghenion lleol ac
arferion da cyfredol os oedd yr agwedd
hon ar y Cynllun i gael ei gweithredu. 

(ii) Roedd y Ddogfen Ymgynghori yn
cydnabod potensial mentrau
cymdeithasol o ran darparu
gwasanaethau cyhoeddus. Dangosodd
yr ymatebion i’r Ymgynghoriad fod y
sector mewn sefyllfa dda i ddarparu
llawer o nwyddau a gwasanaethau a
chynnyrch nid yn unig i’r sector
cyhoeddus, fel awdurdodau lleol,
Llywodraeth ganolog a’r GIG, ond
hefyd i’r sector preifat. Mae llawer
ohonynt yn gwneud hynny eisoes.

Er hynny, fe gadarnhaodd y broses
Ymgynghori hefyd fod llawer o fentrau
cymdeithasol yn gymharol ddibrofiad
wrth gyflwyno tendrau am gontractau.
Roedd gan lawer o’r bobl sy’n gyfrifol am
gaffael gamargraff hefyd o allu’r sector i
ddarparu gwasanaethau iddynt. Mae hyn
yn cefnogi’r hyn a nodir yn Strategaeth
Mentrau Cymdeithasol ar gyfer Cymru sef
y dylid mynd i’r afael â chaffael fel mater
o flaenoriaeth dros y tair blynedd nesaf,
drwy wella arbenigedd yn y sector wrth
gynnig am gontractau, a’u cyflenwi, a
thrwy godi ymwybyddiaeth ymysg y sawl
sy’n gyfrifol am gaffael yn y sectorau
cyhoeddus a phreifat o fanteision gwneud
contractau yn agored i’r sector. 
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Annog Datblygu Cyfleoedd Newydd5.4

Nod: Adnabod a chynorthwyo sectorau twf penodol a gaiff flaenoriaeth 



Bydd Awdurdod Datblygu Cymru yn
cynhyrchu ei becyn cyflwyno tendrau ei
hun ar gyfer unrhyw fusnesau bach sydd
am gyflwyno tendrau i ddarparu nwyddau
neu wasanaethau.

Bydd angen ystyried potensial ‘clystyru’ a
chydweithio rhwng mentrau cymdeithasol
hefyd, gan y gall y rhain roi gwell arbedion
maint a chynnig mwy o gyfleoedd ar gyfer
rhyng-fasnachu, gweithio mewn
partneriaeth a chyflwyno ceisiadau ar y
cyd am gontractau caffael. 

(iii) Mae’r Strategaeth Mentrau
Cymdeithasol ar gyfer Cymru yn
canolbwyntio ar wella gwasanaethau
ac ehangu cyfleoedd ar draws y sector
cyfan. Mae’n rhaid gwneud hynny er
mwyn cynyddu lefel gyffredinol y
cymorth sydd ar gael i bawb ac er
mwyn gallu blaenoriaethu’r adnoddau
presennol.   

Mae’r Awdurdod Datblygu yn ystyried yr
argymhellion a ddeilliodd o astudiaeth
ddichonoldeb ar brosiect peilot uned
hybu mentrau cymdeithasol sydd wedi
ei sefydlu yn Ne-ddwyrain Cymru. Bydd y
canlyniadau hefyd yn cael eu bwydo i’w
strategaeth hybu busnesau ar gyfer Cymru
gyfan.

Serch hynny, yn sgil casgliadau’r
Ymgynghoriad yr ydym yn cydnabod bod
angen ymchwilio mwy i’r cwestiwn o
dargedu sectorau twf blaenoriaeth a
chynnig cefnogaeth ychwanegol.   

Beth sy’n cael ei wneud eisoes
Deddfwriaeth Trosglwyddo Asedau
Ym mis Rhagfyr 2003 gwnaeth Cynulliad
Cenedlaethol Cymru is-ddeddfwriaeth ar
‘Waredu tir am lai na’r pris gorau’. Mae

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu
Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru wedi cynhyrchu briff ar
Drosglwyddo a Datblygu Asedau fel
mecanwaith ar gyfer mentrau
cymdeithasol ac adfywio. (i gael copi o’r
briff cysylltwch â: Cymdeithas
Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru –
info@dtawales.org.uk).

Caffael
Mae Llywodraeth y Cynulliad o’r farn fod
yna botensial i awdurdodau lleol ymestyn
y broses gaffael i’r sector mentrau
cymdeithasol. Mae Cymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru a nifer o
awdurdodau lleol yng Nghymru eisoes yn
weithgar yn y maes a bydd y Gymdeithas
yn edrych ar y posibiliadau o ddefnyddio
ei chynllun Rhagoriaeth Cymru i ymestyn
arferion da yn y maes hwn rhwng
awdurdodau lleol. 

Ers cyhoeddi’r Ddogfen Ymgynghori mae
gwefan Caffael Cenedlaethol wedi cael ei
sefydlu:- mae Sell2Wales yn fenter
newydd gan Awdurdod Datblygu Cymru a
Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n ceisio
helpu busnesau bach a chanolig - gan
gynnwys mentrau cymdeithasol - i
weithio’n llwyddiannus gyda chleientiaid
yn y sector cyhoeddus. Mae’r wefan yn
rhestru pob un o’r tendrau sector
cyhoeddus a gyhoeddir yng Nghymru,
felly gall mentrau cymdeithasol gael
mynediad at ddewis helaeth o gyfleoedd i
dendro. Hefyd gall mentrau cymdeithasol
gofrestru eu manylion fel cyflenwyr
nwyddau a gwasanaethau.

Mae Pecyn Caffael y DTI “Public
Procurement: A Toolkit for Social
Enterprises” yn cynnwys cyngor ymarferol i
fentrau cymdeithasol sy’n llunio cynigion
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ar gyfer tendrau y sector cyhoeddus.
Mae mwy o gyngor cam-wrth-gam yn
“Tendering for Public Sector Contracts:
A practical guide for social economy
organisations in Scotland”. 

Mae’r Prosiect Datblygu Cyflenwyr Lleol
yn adnodd a all gynorthwyo cwmnïau
bychan yng Nghymru i ddatblygu eu gallu
i ennill contractau. Mae’r Asiantaeth hefyd
yn cyflogi 10 Hyrwyddwr Cyflenwyr
ar gyfer pob rhan o Gymru, i ddarparu
cyngor a gwybodaeth, cylchlythyrau,
gwefan, gweithdai ac ymgynghoriadau 
un-i-un.
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Ym mis Gorffennaf 2004 cynhaliodd DTA Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru gynhadledd, gyda chefnogaeth y Cynulliad ar ‘Gaffael a Mentrau
Cymdeithasol - datblygu’r cyfleoedd yng Nghymru’. Yn y gynhadledd daethpwyd â
swyddogion caffael y sector cyhoeddus, mentrau cymdeithasol ac asiantaethau
cymorth at ei gilydd i ganolbwyntio ar y rhwystrau a’r cyfleoedd i gyflenwi contractau
cyhoeddus yng Nghymru trwy dynnu sylw at astudiaethau achos a’r Strategaethau
Caffael mwyaf blaengar sydd wedi cael eu datblygu gan awdurdodau lleol yn Lloegr.

Mae Atodiad 3.4 yn nodi’r camau sy’n cael eu cymryd i gyflawni’r amcan 
hwn.



Fel elusen, roedd Atal Troseddu Cwm
Cynon yn darparu offer diogelwch am
ddim i grwpiau sy’n agored i niwed fel yr
henoed, lleiafrifoedd ethnig, pobl sydd
wedi dioddef troseddau a rhieni sengl.

Gwelodd y sefydliad fod yna gyfle i
ddarparu’r gwasanaethau hyn i bobl yn
ehangach na thrwy eu gweithgarwch
elusennol yn unig. Sefydlodd gangen
fasnachu yn 2001 fel menter gymunedol i
ddarparu’r cyfleuster hwn.

I ddechrau, roedd y fenter yn cynnig
gwasanaeth gosod cloeon, ond erbyn hyn
mae’n cynnig gwasanaethau ehangach gan
gynnwys; gosod teledu cylch cyfyng a
larymau lladron, rheoli mynediad a gosod
larymau tân, torri allweddi a glanhau
simneiau yn ogystal â gwasanaethu a
gosod offer nwy gan staff sydd wedi’u
cofrestru gyda Corgi.

Yn 2000, dim ond un aelod staff
llawnamser a dau o staff rhan-amser oedd
gan y corff ond erbyn hyn mae’n cyflogi
22 o staff llawnamser. Mae’r ffaith fod gan
y staff hyfforddiant wedi’i achredu mewn
gosod offer nwy, gosod cloeon, glanhau
simneiau a gweinyddu, ynghyd â’r ffaith
fod ganddynt Safon Aur NACOSS ac ISO
9001, yn golygu y gallant gystadlu’n
llwyddiannus yn y maes hwn. Cynyddodd
y trosiant fwy na dwywaith rhwng y
flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn o
fasnachu ac mae wedi parhau i dyfu. 

Mae gan y cwmni gwsmeriaid ar draws y
DU a chan ei fod â’r hawl i osod rhai
systemau cloeon penodol, mae wedi
gwerthu nwyddau yn rhyngwladol. Yr
amcanion ar gyfer y dyfodol yw parhau i
ymestyn amrediad y gwasanaethau sy’n
cael eu cynnig a datblygu eu gwerthiant
drwy e-fasnach.
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Astudiaeth Achos
Atal Troseddu Cwm Cynon



Trwy’r Strategaeth hon y mae Llywodraeth
Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ystod
o weithgareddau sy’n anelu at hybu,
datblygu a chynnal mentrau cymdeithasol
ym mhob cam o’u datblygiad.
Mae’n hanfodol ein bod, o’r cychwyn
cyntaf, yn egluro sut y byddwn yn
monitro’n cynnydd wrth gyflawni, a sut
y byddwn yn gwerthuso a ydym yn
llwyddiannus ai peidio. 

Bydd Tîm yr Economi Gymdeithasol yn
Llywodraeth y Cynulliad yn:
♦ gweithredu fel canolbwynt ar gyfer y

Strategaeth ac ar gyfer y polisïau a
rhaglenni sydd â’r bwriad o
gynorthwyo’r sector;

♦ hyrwyddo ac eiriol ar ran mentrau
cymdeithasol;

♦ mapio cynnydd yn erbyn y camau
gweithredu y cytunwyd arnynt;

♦ cadw Gweinidogion, y Cyd-weithgor
Mentrau Cymdeithasol, y sector a
chyrff eraill sydd â diddordeb yn
hysbys ynghylch hynt y gwaith;

♦ gweithio ar draws Cymru i gynorthwyo
ymarferwyr yn y sector, sefydliadau
cymorth a rhanddeiliaid eraill er mwyn
sicrhau bod camau gweithredu’r
strategaeth yn cael eu cyflawni;

♦ adolygu’r cyfeiriad strategol a’r
blaenoriaethau wrth i bethau fynd yn
eu blaenau, a’u diwygio fel y bo angen;

♦ cyfrannu at y gwaith sy’n digwydd ar
draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop, a
dysgu ohono;

♦ adnabod a rhannu arferion da a hybu
llwyddiannau’r sector; 

♦ cyflawni tasgau penodol a roddir yn
uniongyrchol i’r Uned.

Bydd yr Uned hefyd yn arwain ar
gyhoeddi adroddiad cynnydd blynyddol,
mewn ymgynghoriad â’r sector a’r 
Cyd-weithgor Mentrau Cymdeithasol.

Monitro a Gwethuso’r Strategaeth6
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Cyhoeddwyd y ddogfen Ymgynghori
‘Cynllun Gweithredu Mentrau
Cymdeithasol’ ym mis Gorffennaf 2003.
Gofynnwyd am sylwadau ar y ddogfen ac
am ymateb i’r cwestiynau penodol erbyn
22 Hydref 2003. Cafwyd 61 ymateb ffurfiol
ac, ar ben hynny, mynychodd 130 o bobl
gyfres o ddigwyddiadau ymgynghori
rhanbarthol. 

Canfyddiadau’r ymgynghoriad -
crynodeb
Roedd cyhoeddi’r Cynllun Gweithredu yn
cael ei ystyried yn ddatblygiad pwysig
oedd yn codi proffil y sector ac yn
cydnabod ei gyfraniad at economi Cymru
yn ehangach. 

Canfyddiad yr ymgynghori oedd bod
angen:
♦ adran a Gweinidog arweiniol clir o

fewn Llywodraeth y Cynulliad i fod yn
gyfrifol am fentrau cymdeithasol;

♦ cydweithio a chyfathrebu gwell ar
draws Adrannau Llywodraeth y
Cynulliad, yn arbennig rhwng polisi
Economaidd a Gwledig, y rhaglen
Cymunedau yn Gyntaf a throsglwyddo
stoc tai;

♦ gwell gweithredu ar y cyd gyda, ac o
fewn, cyrff allanol megis Awdurdod
Datblygu Cymru a chyrff cymorth
eraill.

Barn y mwyafrif llethol oedd nad oedd
mentrau cymdeithasol yn defnyddio digon
ar y gwasanaethau cymorth busnes prif
ffrwd sy’n bodoli’n barod. Roedd angen
i wasanaethau fod yn fwy cydgysylltiedig,
gan adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol
a gweithredu’n fwy llyfn yn lleol, yn
rhanbarthol ac yn genedlaethol, gyda
mynegbyst clir yn dangos lle'r oedd cyngor
a ffynonellau cyllid ar gael. Mae angen
cefnogaeth barhaus ar gyfer mentrau

cymdeithasol, nid yn unig pan maent yn
cael eu sefydlu ond ym mhob cam o’u
datblygiad. Roedd galwadau hefyd am
feithrin gallu a hyfforddiant yn y
cymunedau ac ar gyfer pobl oedd yn
ymwneud yn uniongyrchol â’r mentrau, er
enghraifft y mentrau cymdeithasol eu
hunain, cynghorwyr busnes prif ffrwd, y
sector cyhoeddus a’r sector preifat.
Roedd cydnabyddiaeth bod angen i
fentrau godi lefel eu sgiliau er mwyn dod
yn fwy craff i fusnes.

Nid oedd consensws llwyr ynghylch sut i
ddarparu gwell cymorth ond roedd y
dewisiadau’n cynnwys:
♦ creu ‘siop bob peth’ newydd yn

arbennig ar gyfer y sector
mentrau cymdeithasol;

♦ gwella’r gwasanaethau cymorth busnes
sy’n bodoli’n barod fel bod ganddynt
arbenigwyr ar fentrau cymdeithasol,
neu o leiaf hyfforddi cynghorwyr i
ddeall anghenion y sector ac ym mha
ffyrdd y mae’n wahanol; 

♦ ategu’r gwasanaethau cymorth busnes
presennol trwy gael cyrff cenedlaethol
eraill neu gyrff lleol i ddarparu
gwasanaethau penodol ar gyfer y
sector. Gallai’r cyrff hynny gynnwys, er
enghraifft, Canolfan Gydweithredol
Cymru, Cymdeithas Ymddiriedolaethau
Datblygu Cymru, Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru, y Cynghorau
Gwirfoddol Sirol ac asiantaethau
menter lleol neu ranbarthol presennol. 

Ystyrid ei bod yn hollbwysig bod y
gweithdrefnau caffael yn cael eu hagor i’r
sector. Cyllid oedd yr allwedd i hyn, ac
roedd galwadau am symleiddio a
llyfnhau’r ffynonellau cyllid sydd ar gael
yn barod a’i gwneud yn haws i fentrau
cymdeithasol fanteisio arnynt. Roedd
eraill yn cynnig y dylai fod grantiau ar gael
ar gyfer y sector penodol hwn.

Atodiad 1
Yr Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu
Mentrau Cymdeithasol
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Ar y cyfan croesawyd y syniad o gael
rhwydwaith angylion cymdeithasol, a’r
cynigion i sefydlu cronfa ddata o’r sector
a gwefan mentrau cymdeithasol er mwyn
gwella’r prosesau rhannu gwybodaeth a
sgiliau, a strategaeth gyfathrebu er mwyn
codi ymwybyddiaeth a hybu gwerth
y sector, yn arbennig trwy roi
cyhoeddusrwydd i hanesion o lwyddiant
ac i brosiectau enghreifftiol lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol. 
Nid oedd consensws ynghylch pwy ddylai
roi’r arweiniad i ddatblygu a chyflawni hyn
er bod angen i’r sector ei hun gymryd
rhan lawn. 

Prin oedd y gefnogaeth i gael corff
cynrychioliadol newydd ond roedd
consensws cryf bod angen i’r sector gael
llais cydnabyddedig i roi ffocws i
gefnogaeth, arferion gorau a lobïo. Roedd
y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn gweld
Rhwydwaith yr Economi Gymdeithasol fel

y corff amlwg i ddatblygu i’r rôl hon, er
cydnabod y byddai’n rhaid iddo gael
cyfansoddiad a strwythur ffurfiol, yn
ogystal ag aelodaeth fwy cynhwysol a
chynrychioliadol.

Y mater a amlygodd y gwahaniaethau
mwyaf yn yr ymateb i’r ymgynghoriad
oedd y cwestiwn o gael gweithgorau
arbenigol. Roedd yr ymatebwyr wedi eu
hollti yn gyfartal, gyda’u hanner yn credu y
byddai hyn yn ffordd gadarnhaol ymlaen
a’r hanner arall yn dadlau’n gryf yn erbyn
gweithredu felly, gan deimlo y byddai’n
cyfyngu ar y sector.

(Allan o "Cynllun Gweithredu Mentrau
Cymdeithasol - Adroddiad ar
Ymgynghoriad Cyhoeddus Llywodraeth y
Cynulliad” (Chwefror 2004) - ar gael yn:
http://www.cymru.gov.uk/themessociald
eprivation/content/keydocs-w.htm)
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Mae’r Cyd-weithgor Mentrau
Cymdeithasol yn grŵp ar y cyd o
gynrychiolwyr o’r sector mentrau
cymdeithasol, Rhwydwaith yr Economi
Gymdeithasol, llywodraeth leol a
llywodraeth ganol a’r sector gwirfoddol.
Mae Atodiad A yn rhestru aelodau’r Grŵp.
Gan y Grŵp y mae’r cyfrifoldeb i fwrw
ymlaen â’r cynigion sy’n cael eu hamlinellu
yn y Ddogfen Ymgynghori ar y Cynllun
Gweithredu Mentrau Cymdeithasol,
datblygu Strategaeth Mentrau
Cymdeithasol ar gyfer Cymru a sicrhau y
gall y sector gymryd rhan fyw mewn
gweithredu’r Strategaeth.

Bydd y Grŵp yn:
♦ darparu fforwm ar gyfer cyfnewid

gwybodaeth a barn rhwng y sector
mentrau cymdeithasol a’r sector
cyhoeddus;

♦ ceisio dod at ddull o weithredu ar y
cyd i weithredu polisïau trwy sefydlu
ac annog perthynas waith gryfach
rhwng y sector mentrau cymdeithasol
a’r sector cyhoeddus ar bob lefel;

♦ rhannu gwybodaeth trwy’r sector
cyfan a helpu i hybu buddion mentrau
cymdeithasol;

♦ cymryd trosolwg o’r ffordd y mae
datblygu a chynnal mentrau
cymdeithasol yn cael ei fwrw ymlaen
yn Llywodraeth y Cynulliad, yn y
sectorau cyhoeddus a gwirfoddol a
chan asiantaethau eraill;

♦ cytuno ar raglen waith flynyddol i
gynorthwyo Strategaeth Mentrau
Cymdeithasol Cymru, derbyn ac
adolygu adroddiadau ar gynnydd y
Strategaeth a’r rhaglen waith;

♦ bwrw ymlaen â meysydd penodol a
nodir yn y rhaglen waith;

♦ comisiynu gwaith ychwanegol
penodol, gan gynnwys ceisio cael
cyfraniad arbenigwyr a sefydlu is-
grwpiau lle bo angen; 

♦ ystyried, cymeradwyo a chyhoeddi
adroddiad cynnydd blynyddol a fydd
yn cynnwys monitro a gwerthuso’r
polisi a’r rhaglenni ac yn helpu i wella
ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r sector
a’i weithgareddau.

Fel arfer bydd y Grŵp yn cyfarfod dair
gwaith y flwyddyn er y gellir galw
cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen.
Y bwriad yw cynnal y cyfarfodydd ym
mhob rhan o Gymru yn ei thro a gellid
ymweld â rhai mentrau cymdeithasol yr
un pryd. 

Bydd yn bosibl codi nifer aelodau’r Grŵp
er mwyn gwneud lle i bobl eraill a all
gyfrannu at waith y Grŵp yn ôl yr angen,
naill ai’n barhaol neu ar sail ad hoc.

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Grŵp.

Bydd gwaith y Grŵp yn cymryd i
ystyriaeth bolisi Llywodraeth Cynulliad
Cymru o hybu ag integreiddio cyfle
cyfartal ym mhob agwedd ar ei gwaith. 

Cytunwyd ar y Cylch Gorchwyl hwn yng
nghyfarfod y Grŵp ar ei newydd wedd a
bydd yn cael ei adolygu gan y Grŵp ar
ôl 12 mis.

Atodiad 2
Y Cyd-weithgor Mentrau Cymdeithasol - Cylch
Gorchwyl ac Aelodaeth
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Aelodaeth

Cadeirydd - Anne Stephenson – Pennaeth y Gyfarwyddiaeth Gymunedau, Llywodraeth
Cynulliad Cymru

Abdul Latiff Mohammed Farook - AWEMA

Craig Mitchell – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Phil Jarrold – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Simon Harris – Canolfan Gydweithredol Cymru Cyf. (Cynrychiolydd Rhwydwaith yr Economi
Gymdeithasol (SEN))

Joan Asby – Rhwydwaith Datblygu Cymru Wledig (Cynrychiolydd SEN)

Sarah Mayze – Cronfa Benthyciadau Cymunedol Cyllid Cymru

Karyn Pittick – Awdurdod Datblygu Cymru

Sue Price - Groundwork Cymru (Cynrychiolydd SEN)

Peter Williams – Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (Cynrychiolydd SEN)

John Bennett – Grŵp Pack-IT 

Steve Cranston - National Energy Action/y Ffatri Gelf

Menna Jones - Antur Waunfawr

Gerallt Llewelyn Jones - Menter Môn 

Gaynor Richards – Cyngor Gwirfoddol Sirol Castell-nedd Port Talbot/Tiddlywinks 

Dr Ruth Williams – Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Lynne Schofield – Pennaeth yr Uned Polisi Cyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad
Cymru

Lisa Clarridge – Yr Uned Polisi Cyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Steve Curry - DTA Cymru/Ar secondiad i Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Chris Morrish, Yr Uned Polisi Cyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru -
Ysgrifenyddiaeth 
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Atodiad 3.1 Creu Amgylchedd sy’n Hybu Gallu

Atodiad 3
Camau i Gyflawni’r Amcanion Strategol
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Gweithredu:
Mae’r camau canlynol yn cael eu cymryd fel rhan o’r amcan o ‘Greu Amgylchedd sy’n
Hybu Gallu’:

GWEITHREDU - CREU AMGYLCHEDD 
SY’N HYBU GALLU

Adolygiad blynyddol o’r Strategaeth Mentrau
Cymdeithasol ar gyfer Cymru, mewn
ymgynghoriad â’r sector 

Atgyfnerthu’r cysylltiadau o fewn y Cynulliad o
ran yr agenda mentrau cymdeithasol, gan gynnwys
tai, gofal plant, adfywio, addysg, datblygu
economaidd ac iechyd yn ogystal ag ym meysydd
polisi y Cynllun Gofodol, Cymunedau yn Gyntaf,
Blaenau’r Cymoedd a’r Cynllun Datblygu
Cynaliadwy 

Parhau gydag ymchwil a chasglu gwybodaeth fel
sail ar gyfer llunio polisi, marchnata a
rhwydweithio

PARTNERIAID

Llywodraeth Cynulliad
Cymru 
Y Cyd-weithgor Mentrau
Cymdeithasol (SEJWG)
Y sector Mentrau
Cymdeithasol

Llywodraeth Cynulliad
Cymru 
SEJWG

Llywodraeth Cynulliad
Cymru 
SEJWG
Y sector Mentrau
Cymdeithasol
DTI 
Y gweinyddiaethau
datganoledig

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Ymgynghori ar y
Strategaeth a’i
hadolygu     
Haf 06

Haf 07

Gwerthusiad
Haf 08

Parhaus – dal i
weithio o fewn y
Cynulliad i sicrhau
bod polisïau a
rhaglenni
perthnasol yn
adlewyrchu’r
agenda mentrau
cymdeithasol

Wedi’i gynnwys
yn rhaglen
ymchwil Uned
Ymchwil yr Adran
Cyfiawnder
Cymdeithasol ac
Adfywio 2005-07.
SEJWG i
gynghori ar y
gofynion
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GWEITHREDU - CREU AMGYLCHEDD 
SY’N HYBU GALLU

Codi ymwybyddiaeth o’r sector a’i anghenion
trwy’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac
Adfywio, y Cyngor Partneriaeth Busnes a’r Grŵp
Polisi Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio 

Cefnogi cyfnewid Arferion Da gan fentrau
cymdeithasol, buddsoddwyr a rhwydweithiau
cymorth 

Rhoi cyhoeddusrwydd i’r astudiaethau achos

Cefnogi astudiaethau achos hyfforddiant ac
arferion da, treialu’r polisi caffael a ffyrdd o’i
weithredu

Cefnogi astudiaethau achos hyfforddiant ac
arferion da, treialu’r polisi ar Gymorth
Gwladwriaethol a ffyrdd o’i weithredu.

PARTNERIAID

Llywodraeth Cynulliad
Cymru 
SEJWG
Y sector Mentrau
Cymdeithasol

Y sector Mentrau
Cymdeithasol 
SEN

BBC, HTV, S4C, cyrff
cyhoeddus Llywodraeth
y Cynulliad,
partneriaethau
Cymunedau yn Gyntaf,
Mentrau Cymdeithasol, y
cyfryngau lleol

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, SEJWG, y sector
Mentrau Cymdeithasol,
CLlLC

SEJWG
Llywodraeth Cynulliad
Cymru
SEN

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Rhoi materion
perthnasol
gerbron, gan
gynnwys adrodd
ar gynnydd bob
chwarter i’r
Pwyllgor
Cyfiawnder
Cymdeithasol ac
Adfywio

100 o
gyfnewidiadau
bob blwyddyn3

20 o eitemau yng
nghyfryngau
cenedlaethol a
lleol
Cymru3

50 o eitemau yn y
wasg arbenigol3

Cyflwyno
argymhellion i’r
Gweinidog erbyn
mis Rhagfyr 2005
Cyflwyno yng
nghyfarfod y
SEJWG ym mis
Hydref 2005

Cynnal y seminar
cyntaf erbyn mis
Rhagfyr 2005
Cyflwyno yng
nghyfarfod y
SEJWG ym mis
Mehefin 2005 



Atodiad 3.2 Gwneud Mentrau Cymdeithasol yn Well Busnesau

GWEITHREDU - GWNEUD METRAU
CYMDEITHASOL YN WELL BUSNESAU

Cynyddu trosiant mentrau cymdeithasol mwyaf
Cymru

Sefydlu rhaglen fentora ar gyfer arweinwyr
mentrau cymdeithasol a darpar-arweinwyr a’u
holynwyr 

Cyllido’r gwaith o rannu gwybodaeth ac arferion
gorau ar ddatblygu a throsglwyddo asedau

Parhau i ddatblygu cynigion ar gyfer datblygu’r
CDFI Cymru gyfan sydd o fewn y DTI/Cyllid
Cymru ar hyn o bryd 

PARTNERIAID

Y sector Mentrau
Cymdeithasol 

DTA Cymru, Canolfan
Gydweithredol Cymru,
ELWa, Awdurdod
Datblygu Cymru

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, DTA Cymru,
CLlLC

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, Cyllid Cymru, DTI,
SEJWG, y sector Mentrau
Cymdeithasol

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Cynyddu 200% nifer
y mentrau
cymdeithasol sydd
â throsiant o fwy na
£1m dros 3 blynedd3

50 o lefydd
mentora ar gyfer
cadeiryddion, Prif
Swyddogion
Gweithredol a’u
holynwyr dros
gyfnod y
Strategaeth

Camau yn dilyn o
gynhadledd DTA
Cymru/CLlLC a’r
papur briffio a
gyhoeddwyd ym
mis Ionawr 2005

Gwaith sy’n parhau
gan Cyllid Cymru ar
fodel CDFI hybrid ar
gyfer Cymru
Y DTI i wireddu’r
addewidion yn
adroddiad y
gyllideb i sefydlu
cronfa dwf ar gyfer
CDFI y DU yn
amodol ar
gymeradwyaeth o
dan y rheolau
Cymorth
Gwladwriaethol

Gweithredu:
Mae’r camau canlynol yn cael eu cymryd fel rhan o’r amcan o wneud mentrau
cymdeithasol yn well busnesau:

41



42

GWEITHREDU - GWNEUD METRAU
CYMDEITHASOL YN WELL BUSNESAU

Mapio ffynonellau cymorth ariannol yn y sector
cyhoeddus a’r sector preifat a’r cymorth busnes
sydd ar gael i fentrau cymdeithasol

Gweithio gyda phartneriaid i gael y sector preifat,
gan gynnwys banciau, i weld cyfleoedd ar gyfer
mentrau cymdeithasol

Datblygu Llygad Busnes i sicrhau bod pob math o
fentrau cymdeithasol yn cael eu cyfeirio at y
gwasanaethau cymorth busnes priodol

Hyfforddi cynghorwyr busnes i weithio gyda
mentrau cymdeithasol a chyflwyno cymwysterau

Rhaglen hyfforddi ar gyfer y sector, i gynnwys
meithrin gallu yn y meysydd canlynol: strwythurau
cyfreithiol, cynllunio busnes ac ymwybyddiaeth
gyllidol

PARTNERIAID

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, SEJWG, y sector
Mentrau Cymdeithasol,
Awdurdod Datblygu
Cymru, CLlLC, Fforwm
Cyllidwyr Cymru

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, DTI, SEJWG,
Rhwydwaith yr Economi
Gymdeithasol

Awdurdod Datblygu
Cymru, Llywodraeth
Cynulliad Cymru, SEJWG

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, DTI, Awdurdod
Datblygu Cymru, y sector
Mentrau Cymdeithasol

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, SEJWG, y sector
Mentrau Cymdeithasol 

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Diweddaru fel
rhan o’r
Adolygiad
Blynyddol

Diweddaru fel
rhan o’r Adolygiad
Blynyddol

Awdurdod
Datblygu Cymru i
gyhoeddi
Cyfarwyddiadur
Gwasanaethau
Cymorth Busnes ar
gyfer pob math o
fusnes - diwedd
2005

Gwneud cynigion
i’r Gweinidog
ynghylch
mabwysiadu
Canllawiau SFEDI
erbyn diwedd
2005 

Rhaglen yn ei 
lle erbyn
diwedd 2005
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GWEITHREDU - GWNEUD METRAU
CYMDEITHASOL YN WELL BUSNESAU

Darparu cymorth arbenigol er mwyn galluogi
mentrau cymdeithasol i baratoi ar gyfer cyflwyno
tendrau am gontractau’r sector cyhoeddus, a’u
gweithredu

Hyrwyddo mecanweithiau datblygu asedau – yn
bennaf trwy drosglwyddo asedau a chyllid er
mwyn gallu prynu ac adnewyddu

Datblygu cynigion ‘hawl y gymuned i brynu’

PARTNERIAID

CLlLC, Llywodraeth
Cynulliad Cymru, y
sector Mentrau
Cymdeithasol 

Awdurdod Datblygu
Cymru, CLlLC, DTA
Cymru, Cymdeithas
Gydweithredol Cymru,
CRT, Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru 

Land For People, DTA
Cymru, y Swyddfa
Gartref, DTI

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Mentrau
cymdeithasol i
ennill contractau
newydd gwerth
£2m erbyn 20083

Asedau gwerth
£6m yn cael eu
trosglwyddo  gyda
buddsoddiad o
£12m yn cael ei
sicrhau ar gyfer
prynu/
adnewyddu
asedau3

Gweithredu yn
unol ag amserlen
y Swyddfa Gartref



Atodiad 3.3 Pennu Gwerth
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Gweithredu:
Mae’r camau canlynol yn cael eu cymryd fel rhan o’r amcan o bennu gwerth:

GWEITHREDU - PENNU GWERTH

Cefnogi Cynhadledd Flynyddol ar fentrau
cymdeithasol yng Nghymru

Sefydlu a chyhoeddi Cylchlythyr Mentrau
Cymdeithasol bob chwarter

Ystyried contract i weithredu strategaeth
gyfathrebu er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith
cynulleidfaoedd allweddol 

Annog mentrau cymdeithasol i gymryd rhan mewn
cynlluniau gwobrwyo perthnasol

PARTNERIAID

Y sector Mentrau
Cymdeithasol
Llywodraeth Cynulliad
Cymru
Rhwydwaith yr Economi
Gymdeithasol

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, y sector Mentrau
Cymdeithasol
Rhwydwaith yr Economi
Gymdeithasol

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, y sector Mentrau
Cymdeithasol, SEJWG

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, DTI, y sector
Mentrau Cymdeithasol

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

300 o
gynrychiolwyr yn
flynyddol
erbyn 2008

Cyhoeddi
cylchlythyr yn
chwarterol 

Gwneud
argymhellion i’r
Gweinidog erbyn
mis Mawrth 2006 

Cyflwyno yng
nghyfarfod y
SEJWG ym mis
Hydref 05

Rhoi
cyhoeddusrwydd i
gynlluniau
gwobrwyo
perthnasol i’r
sector yng
Nghylchlythyr y
Cynulliad 
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GWEITHREDU - PENNU GWERTH

Sicrhau bod buddiannau’r sector yn cael eu
cynrychioli a’u hyrwyddo ar draws Ewrop; chwilio
am gyfleoedd i ddysgu a rhannu arferion gorau 

Datblygu a chynnal gwybodaeth gywir am y sector
yng Nghymru, a chronfa ddata bosibl ar gyfer
Cymru yn nodi maint, nifer y staff cyflogedig a
chyfraniad economaidd y sector 

Sefydlu strwythur i gynrychioli’r sector yng
Nghymru trwy edrych ar yr arferion gorau yn lleol,
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

Parhau i ddatblygu cyfrifyddu cymdeithasol yng
Nghymru ar sail cynllun peilot DTAW/CFSN  a
sefydlu Rhwydwaith Cyfrifyddu Cymdeithasol
Cymru

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Cysylltiad parhaus
gyda Llywodraeth
y DU a
Llywodraethau
Ewropeaidd eraill 

Dosbarthu
canlyniadau’r
ymarferiad ar lefel
y DU gyfan yn
2005 yn unol ag
amserlen y DTI 

Cyflwyno yng
nghyfarfod y
SEJWG Mehefin a
Hydref 2005

Gwneud
argymhellion i’r
Gweinidog erbyn
diwedd 2005

Paratoi ac
archwilio 20 set o
gyfrifon
cymdeithasol ac
amgylcheddol yn
2006 a 30 yn 2007

PARTNERIAID

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, DTI,
Llywodraethau
Ewropeaidd eraill, y
sector Mentrau
Cymdeithasol

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, DTI, y sector
Mentrau Cymdeithasol, y
Gweinyddiaethau
Datganoledig

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, SEJWG, y sector
Mentrau Cymdeithasol

DTA Cymru/CFSN
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Gweithredu:
Mae’r camau canlynol yn cael eu cymryd fel rhan o’r amcan o ddatblygu cyfleoedd
newydd:

GWEITHREDU

Defnyddio’r rhwydweithiau sy’n bodoli, a rhai
sydd wrthi’n datblygu, mewn meysydd fel
Cwmnïau Cymdeithasol, ailgylchu, gofal plant,
trosglwyddo tai ac ynni adnewyddadwy 

Ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer mentrau
cymdeithasol drwy strategaeth Blaenau’r
Cymoedd

Dod o hyd i gyfleoedd i wneud caffael cyhoeddus
yn agored i fentrau cyhoeddus trwy Raglen Cymru
ar gyfer Gwella (WPI) 

Chwilio am gyfleoedd i gefnogi clystyru, rhyng-
fasnachu, mentrau deillio a mentrau’r farchnad
lafur drosiannol 

PARNERIAID

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, y sector Mentrau
Cymdeithasol, SEJWG

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, y sector Mentrau
Cymdeithasol, tîm
prosiect Blaenau’r
Cymoedd 

WPI, CLlLC, SEJWG, y
sector Mentrau
Cymdeithasol,
Llywodraeth Cynulliad
Cymru

Llywodraeth Cynulliad
Cymru, SEJWG, y sector
Mentrau Cymdeithasol

DANGOSYDDION/
TARGEDAU

Llunio
argymhellion i’r
Gweinidog yn ôl y
galw.
Cefnogi o leiaf
bedwar
rhwydwaith erbyn
diwedd 20073

Creu chwe menter
gymdeithasol
newydd er mwyn
helpu i weithredu’r
Strategaeth3

Adrodd ar
ddatblygiadau fel
rhan o’r
Adolygiad
Blynyddol 

Cynhyrchu
argymhellion ar
gyfer
Gweinidogion yn
ôl yr angen.
Sefydlu o leiaf
ddau glwstwr
erbyn
diwedd 20063

3  Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn derbyn bod angen gosod targedau pendant ar gyfer y Strategaeth
hon. O ganlyniad, rydym wedi cynnwys y targedau hyn a byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid drwy
gydol bywyd y Strategaeth ac wedi hynny i hwyluso’r gwaith o’u cyflawni. Byddwn hefyd yn gweithio
gyda’r SEJWG ac eraill i ddatblygu dull o fesur cyflawniad yn erbyn y targedau hyn.



Cymru
"Cynllun Gweithredu Mentrau
Cymdeithasol – Dogfen Ymgynghori" -
Llywodraeth Cynulliad Cymru (Gorffennaf
2003)
http://www.cymru.gov.uk/themessocialde
privation/content/actionplan/contents-
w.htm

"Cynllun Gweithredu Mentrau
Cymdeithasol – Adroddiad ar
Ymgynghoriad Cyhoeddus Llywodraeth y
Cynulliad" - Llywodraeth Cynulliad Cymru
(Chwefror 2004)
http://www.cymru.gov.uk/themessocialde
privation/content/actionplan/contents-
w.htm

Cymru’n Ennill – Strategaeth Datblygu
Economaidd Genedlaethol Llywodraeth
Cynulliad Cymru (Ionawr 2002)
http://www.cymru.gov.uk/themesbudgeta
ndstrategic/content/neds/winningwales20
04-w.pdf

Creu’r Cysylltiadau – Gwell Gwasanaethau
i Gymru (Hydref 2004)
http://www.cymru.gov.uk/themespublicse
rvicereform/content/Making_Connection
_Eng.pdf

Cymru: Gwlad Well – Agenda Strategol
Llywodraeth Cynulliad Cymru (Medi 2003)
http://www.cymru.gov.uk/themesbetterc
ountry/index.htm

“Y Cymorth Busnes sydd ei Angen ar
Fentrau’r Economi Gymdeithasol” - ESYS
(Ebrill 2003)
http://www.cymru.gov.uk/subitradeindust
ry/content/consultations/business-
support-needs-sse-w.pdf

Ymchwil Awdurdod Datblygu Cymru a
Rhwydwaith yr Economi Gymdeithasol ar
yr Economi Gymdeithasol yng Nghymru ar
gael o:
e-bost: h.davies@can-online.org.uk
(Ebrill 2003)

Sell2Wales – Y Wefan Caffael Cyhoeddus
- https://www.sell2wales.co.uk

Llygad Busnes - www.businesseye.org.uk

Y DU
"Social Enterprise: a strategy for success" –
Yr Adran Masnach a Diwydiant
(Gorffennaf 2002)
http://www.dti.gov.uk/socialenterprise

"A progress report on Social Enterprise: a
strategy for success" – Yr Adran Masnach a
Diwydiant (Hydref 2003)
http://www.dti.gov.uk/socialenterprise

"Public Procurement: A Toolkit for Social
Enterprises" – Yr Adran Masnach a
Diwydiant (Hydref 2003)
http://www.dti.gov.uk/socialenterprise

"Guidance on mapping social enterprise" -
Yr Adran Masnach a Diwydiant
(Gorffennaf 2003)
http://www.dti.gov.uk/socialenterprise

"Small Supplier…Better Value?" (canllawiau i
swyddogion caffael ar fuddion gweithio
gyda chyflenwyr bychan gan gynnwys
mentrau cymdeithasol) - The Small
Business Service (Mehefin 2002)
http://www.ogc.gov.uk/embedded_object
.asp?docid=2077 
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"Competitive Procurement" (canllawiau i
awdurdodau lleol ddod yn fwy effeithiol
wrth gaffael – cod stoc LL12712) – Y
Comisiwn Archwilio
Audit Commission Publications, PO Box
99, Wetherby, LS23 7JA ffôn: 0800 502030

"Tendering for Government Contracts" -
The Small Business Service / Office of
Government Commerce (Mawrth 2003)
http://www.businesslink.org

"The Financing of Social Enterprises: A
Special Report" – Banc Lloegr (Mai 2003)
http://www.bankofengland.co.uk/financi
ng_social_enterprise_report.pdf

"Unlocking the Potential – a Guide to
Finance for Social Enterprises" - The Social
Enterprise Coalition, 54 Haymarket,
Llundain SW1Y 4RP; (Mehefin 2004)
e-bost: info@socialenterprise,org.uk neu ar
y we yn www.socialenterprise.org.uk

“Achieving community benefits through
contracts – law, policy and practice.
MacFarlane, R a Cook, M (2000). Policy
Press. 
http://www.jrf.org.uk/knowledge/finding
s/housing/d12.asp

“Asset transfer – a can-do guide”. Hart, L
(2001). DTA Publications.
http://www.dta.org.uk/Downloads/Asset
%20Transfer%20A%20Can%20Do%20Guid
e.pdf

“There’s more to business than you think: a
guide to social enterprise”. Social
Enterprise Coalition (2004), 54 Haymarket,
Llundain SW1Y 4RP; e-bost:
info@socialenterprise,org.uk neu ar y we
www.socialenterprise.org.uk

Gogledd Iwerddon
"Developing a Successful Social Economy"
– Yr Adran Mentergarwch, Masnach a
Buddsoddiad, Gogledd Iwerddon 
(Medi 2004)
http://www.socialeconomy.detni.gov.uk

Yr Alban
"A review of the Scottish Executive's
policies to promote the Social Economy"
– Gweithrediaeth yr Alban (Ionawr 2003)
http://www.scotland.gov.uk/library5/soc
ial/rose-00.asp

“Tendering for Public Sector Contracts: A
practical guide for social economy
organisations” (2004) Gweithrediaeth yr
Alban.
http://www.scotland.gov.uk/publications
/2004/06/19510
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