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RHYW RYBUDD BACH

RHYW RYBUDD BACH – PRYD I DDECHRAU MEDDWL AM BROSIECT CANOLFAN 
I’R GYMUNED:

Pan mae rhywun yn dweud "Ni allwn ni adael i’n cymuned farw" mae’n bryd gwneud rhyw-
beth. Gall rhannu problem neu fygythiad gan uno trigolion fod yn ysgogiad pwerus i ddod â 
phobl at ei gilydd i wella gwasanaethau lleol.

Gwasanaethau dan fygythiad:

Efallai mai’ch greddf gyntaf yw dechrau ymgyrch i wrthwynebu’r newidiadau os ydych chi’n 
wynebu cau ysgol, yn colli siop y pentref neu swyddfa’r post neu’n gweld cyfleusterau 
iechyd neu ofal cymdeithasol lleol yn cael eu had-drefnu. Ond beth os byddwch chi’n colli?

Gall prosiect Canolfan i’r Gymuned fod yn gyfle hollbwysig i bobl leol fachu’r awe-
nau a dechrau adfer gweithgareddau a gwasanaethau iddyn nhw eu hunain.

Adeiladau segur:

Gall prosiect Canolfan i’r Gymuned adfer adeilad ysgol segur, eglwys neu ganolfan 
iechyd wag neu hen ffatri i ddod yn rhan o fywyd y gymuned.
Gall drosi adeilad segur hyll yn ased a helpu pobl leol i deimlo’n fwy hyderus ynglŷn 
â’r dyfodol.

Canolfan gymunedol ddiffygiol

Ydy’r to yn gollwng? Ydy egni’r Pwyllgor yn pallu? Ydy gweithgareddau ar drai? Efallai ei 
bod hi’n bryd ailfeddwl ynglŷn â sut mae’ch neuadd bentref yn cael ei rheoli a’i defnyddio – 
a pha gyfleusterau eraill mwy defnyddiol y gallai eu darparu.

Yn syml, mae’n rhaid i ni wneud mwy

Nid oes yn rhaid aros am argyfwng i ddechrau cynllunio ar gyfer Canolfan i’r Gymuned 
mewn neuadd bentref neu ganolfan gymunedol sydd eisoes yn bodoli. Efallai y byddwch 
chi’n sylweddoli bod yna broblemau cymdeithasol, personol ac economaidd nad yw’r lly-
wodraeth yn delio â nhw’n iawn, ac y gallai trigolion gydweithio i wneud gwahaniaeth.

Mae’n bryd i’r gymuded dorchi ei llewys!

Beth yw Canolfan i’r Gymuned?

"ADEILAD AMLDDEFNYDD Y MAE’R GYMUNED YN EI REDEG A’I ARWAIN GAN 
FYND ATI’N RHAGWEITHIOL I HELPU AMRYWIAETH O WASANAETHAU I WELLA 
ANSAWDD BYWYD Y GYMUNED GYFAN YW CANOLFAN I’R GYMUNED."
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Pa fath o weithgareddau?

Mae’r gweithgareddau y gallwch chi eu darparu yn eich Canolfan i’r Gymuned fwy neu lai 
yn ddi-ben-draw. Mae’n dibynnu i raddau helaeth iawn ar y gwasanaethau sydd eu hangen 
ar bobl leol a’r rhai y maen nhw eisiau eu defnyddio, ac faint rydych chi’n fodlon cydweithio 
i gael pobl i’w sefydlu a’u cefnogi.

I ddenu rhai gwasanaethau mae’n bosibl y bydd angen ichi ennill ffydd sefydliadau’r sector 
cyhoeddus, a gweithio mewn partneriaeth ag adrannau’r awdurdod lleol, cyrff iechyd, y 
Post Brenhinol, yr heddlu ac ati.

Dyma rai o’r cyfleusterau y mae Canolfannau i’r Gymuned yn eu darparu mewn rhannau 
eraill o’r wlad:

Canolfannau cymunedol amlbwrpas
Gwasanaethau Swyddfa’r Post
Mannau ar gyfer cyfarfodydd cymunedol
Gofal plant
Clinigau iechyd babanod
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Gwasanaethau ieuenctid
Gweithgareddau ar gyfer pobl hŷn
Clinigau iechyd - fel trin traed
Gweithgareddau ar gyfer pobl ag anableddau
Chwaraeon a hamdden
Mannau i sefydliadau cymunedol lleol gael swyddfa
Caffis cymunedol
Ailgylchu dodrefn a nwyddau gwynion
Clybiau cinio ar gyfer yr henoed
Cyfleusterau chwarae a chwaraeon

Yn gwthio’r cwch i’r dŵr, yn ehangu neu’n ceisio goroesi?

Efallai eich bod chi’n dechrau sefydlu canolfan gymunedol am y tro cyntaf, yn bwriadu 
ehangu un sydd eisoes yn bodoli neu’n ceisio dod o hyd i ffyrdd i gadw canolfan sydd 
eisoes yn bodoli ond sydd mewn trafferthion.

Mae llawer o’r problemau yr un fath wrth greu unrhyw ganolfan gymunedol neu 
neuadd bentref lwyddiannus.
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EICH CYFARFOD CYMUNEDOL CYNTAF

Pan mae angen gwneud rhywbeth, fe ddylech chi ddechrau trwy ddod â phobl at ei gilydd.

Paratoi:

Gwnewch eich cyfarfod yn un "swyddogol" os gallwch chi – gofynnwch i’r cyngor 
cymuned neu i gynghorydd ward ei alw neu ei lywyddu.
Byddwch yn glir eich ffocws – un neu ddau adeilad neu un neu ddwy broblem, yn 
hytrach na chyfle i swnian am bopeth.
Peidiwch â bod ofn bod yn ddramatig – mae "Achub y Neuadd Bentref" yn well na 
"Mae’n rhaid i ni ethol pwyllgor newydd".
Dewiswch fan addas i gyfarfod – rhywle hygyrch a chyfarwydd i bawb, yn ddelfrydol 
yr adeilad rydych chi’n ceisio’i achub (cyn belled â’i fod yn ddiogel!).
Hysbysebwch y cyfarfod yn eang a defnyddiwch nifer o wahanol ffyrdd i wneud hyn 
- posteri, taflenni, hysbysebion yn y wasg, negeseuon e-bost at grwpiau lleol ac ati.
Byddwch â syniad clir o’r hyn rydych chi eisiau iddo ddeillio o’r cyfarfod.
Gwahoddwch eich gwrthwynebwyr hefyd – y cyfan y mae eu cau nhw allan yn ei 
wneud yw rhoi arfau iddyn nhw yn eich erbyn.

Cynnal y cyfarfod:

Trefnwch rywun i gadeirio ymlaen llaw – rhywun sy’n gallu mynnu sylw a rheoli’r 
ddadl
Cofnodwch y rheiny sy’n dod i’r cyfarfod – enwau, cyfeiriadau, e-bost
Trefnwch i wneud nodiadau o awgrymiadau a phenderfyniadau
Edrychwch ar y problemau, ac annog awgrymiadau ar gyfer camau posibl i’w cym-
ryd. Ond peidiwch â cheisio cyflawni gormod
Cadwch y drafodaeth yn bositif, yn galonnog ac yn realistig
Ceisiwch osod tir cyffredin
Cadwch lygad ar eich cam nesaf – heb os, sefydlu Grŵp Llywio fydd hyn, i fwrw 
ymlaen â phethau a dod ag argymhellion cadarn yn ôl i gyfarfod cymunedol yn y 
dyfodol.

Pam cynnwys pawb?

Ni fydd y pethau y mae pobl a sefydliadau unigol sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain yn 
eu gwneud mor gredadwy neu mor ddarbwyllol â’r pethau y mae’r gymuned gyfan yn eu 
cefnogi.
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GRŴP LLYWIO I WNEUD I BETHAU DDIGWYDD

Mae sefydlu grŵp llywio’n gam hollbwysig, oni bai bod yna eisoes bwyllgor sy’n gwbl gyn-
rychioliadol a gweithgar i wneud y gwaith. (Os oedd yna grŵp effeithiol eisoes yn bodoli, 
mae’n bur debyg na fyddai wedi bod angen galw cyfarfod cymunedol.)

Brîff y Grŵp Llywio

Cadwch bethau’n glir ac yn syml – e.e. "i ymchwilio i’r posibilrwydd o redeg prosiect Canol-
fan i’r Gymuned yn adeilad XXX â’r nod o ddiwallu anghenion y gymuned".

Fel rheol, rôl y Grŵp yw

adlewyrchu dymuniadau cyffredinol y cyfarfod cymunedol cyn belled â phosibl
edrych ar syniadau, gwneud ymholiadau, casglu gwybodaeth, ymgynghori â grwpi-
au mewn mannau eraill sydd wedi mynd i’r afael â phroblemau tebyg
cysylltu ag asiantaethau allanol i gael cyngor neu gymorth ymarferol
awgrymu cynigion realistig ac ymarferol ar gyfer gweithredu
argymell, yn hytrach na phenderfynu
datblygu rôl fwy parhaol; mae’n bosibl mai’r grŵp hwn fydd, yn y pen draw, y grŵp a 
fydd yn rhedeg y cyfleusterau a’r gweithgareddau newydd – ni ddylech chi ben-
derfynu ynglŷn â hyn nawr.

Pwy ddylai fod ar y Grŵp Llywio?

Bydd y cyfarfod yn darparu’r aelodau cyntaf. Ond rhowch rym i’r grŵp recriwtio aelodau 
defnyddiol eraill. Anelwch at gael rhwng 6 a 12 o aelodau amrywiol, gan gynnwys:

pobl ag amrywiaeth o sgiliau o wahanol gefndiroedd
aelodau sefydliadau lleol (ond nid eu "cynrychiolwyr" sydd wedi’u penodi’n ffurfiol, 
gan y gallan nhw gymhlethu’ch amcanion)
selogion sy’n ymgyrchu dros wasanaethau newydd, a darpar ddefnyddwyr y 
gwasanaethau hynny
yn ddelfrydol, pobl â gwybodaeth ddefnyddiol – fel gwaith adeiladu, rheoli busnes, 
cyllid a chodi arian, gwaith gwirfoddol
cynghorydd neu ddau (ond oni bai eich bod chi eisiau prosiect y mae’r cyngor yn ei 
redeg yn hytrach na menter gymunedol, fe ddylen nhw fod yn y lleiafrif).

Byddwch â nod clir

Dylai’r Grŵp Llywio gytuno ar ei nod. Efallai bod hyn yn amlwg – ond ni allwch chi fod yn 
sicr eich bod chi i gyd eisiau’r un peth oni bai eich bod chi’n ei drafod.
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Cynigion y Grŵp Llywio:

Bydd y canlyniadau’n wahanol ym mhob achos, wrth gwrs. Ond dyma rai o’r argymhellion 
i’r gymuned y gallech chi eu disgwyl:

"Mae angen darparu gwasanaethau, gan gynnwys..."
"Y math o drefniadaeth sydd ei hangen arnom ni yw..."
"Yr adeilad gorau i gyrraedd ein nodau yw..."
"Fe ddylen ni ddefnyddio gweithwyr proffesiynol i wneud mwy o ymchwil/i argymell 
yr opsiynau gorau/i werthuso ein syniadau i weld a ydyn nhw’n hyfyw."
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CYFANSODDIAD CYNTAF CYFLYM A RHWYDD

Fe welwch yn fuan bod angen cyfansoddiad ar eich grŵp newydd, i roi rheolau gweithredu 
sylfaenol iddo ac i’w wneud yn gredadwy i’r gymuned ac i ddarpar gefnogwyr mewn cyrff 
allanol.

Cadwch bethau’n syml:

I ddechrau, mae angen ichi sefydlu cymdeithas gymunedol ddi-lol.
Gall Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ddarparu enghraifft o gyfansoddiad 
syml ar gyfer "cymdeithas anghorfforedig", a gallan nhw esbonio sut mae’n gweithio 
– www.pavo.org.uk.
Peidiwch â phoenydio ynglŷn â ph’un a oes angen ichi fod yn elusen neu’n gwmni 
cyfyngedig. Gallwch chi ddadlau ynglŷn â hynny yn nes ymlaen (gwelwch "Dod o 
hyd i’r Strwythur Cyfreithiol iawn").

Penderfyniadau y mae’n rhaid ichi eu gwneud

Er hynny, fe fydd angen ichi addasu’r model fel ei fod yn gallu diwallu’ch anghenion chi. 
Bydd y materion allweddol i benderfynu arnyn nhw’n cynnwys:

sut byddwch chi’n disgrifio amcanion eich sefydliad?
pa ardal ddaearyddol y bydd yn ei chwmpasu?
faint o bobl fydd gennych chi ar eich pwyllgor, a sut byddan nhw’n cael eu hethol 
neu eu penodi?
a fydd gan eich sefydliad aelodaeth gymunedol? (rydyn ni’n argymell hyn yn gryf, er 
mwyn ei wneud yn gredadwy yn lleol)
os felly, sut byddan nhw’n gallu ymaelodi?

Maglau i’w hosgoi

Osgowch drafodaethau maith sy’n para o’r naill gyfarfod i’r llall. Efallai y bydd eich 
Pwyllgor yn diflasu, ac fe allech chi golli aelodau a ymaelododd i wneud rhywbeth 
ymarferol.
Peidiwch â mabwysiadu cyfansoddiad sy’n anodd i’w newid. Bydd angen i brosiect 
llwyddiannus uwchraddio’i gyfansoddiad neu greu sefydliad cwbl newydd yn ystod y 
ddwy neu dair blynedd nesaf. Am y tro, dylai grŵp newydd gadw pethau’n syml.
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CAEL GWYBOD BETH SYDD EI ANGEN AR EICH 
CYMUNED

Un o’r camgymeriadau mwyaf y gallwch chi ei wneud yw tybio eich bod chi’n 
gwybod beth sydd ei eisiau neu ei angen ar bobl leol yn eu Canolfan i’r Gymuned. 
Mae’n rhaid ichi ofyn iddyn nhw’n briodol.

Pam ymgynghori?

Mae proses ymgynghori drylwyr yn gam hanfodol tuag at gynllunio prosiect a fydd:

yn diwallu anghenion y gymuned
yn cael ei ddefnyddio
ag unrhyw obaith o ddod yn gynaliadwy
yn ysgogi diddordeb a chymorth lleol
yn denu gwirfoddolwyr ac aelodau pwyllgor newydd
yn darparu tystiolaeth i gyllidwyr y bydd eu grantiau’n cael effaith.

Beth sydd angen ichi ddod i wybod amdano – ac o ble?

mae cyfarfodydd cymunedol yn dweud wrthych chi a yw’ch prosiectau o ddid-
dordeb i’r gymuned ac a yw’r gymuned yn eu cefnogi
mae arolygon lleol yn dweud wrthych chi beth sydd ei eisiau ar bobl
mae ymchwil ystadegol sy’n defnyddio’r Cyfrifiad a ffigyrau eraill o bosibl yn 
dweud wrthych chi pa faterion cymdeithasol, economaidd, iechyd ac amgylcheddol 
y dylech chi fod yn mynd i’r afael â nhw
gall siarad ag arbenigwyr mewn awdurdodau lleol, cyrff iechyd, asiantaethau’r 
sector gwirfoddol ac ati ddweud wrthych chi pa weithredu sydd ei angen.
mae siarad â thrigolion yn dweud wrthych chi pa wasanaethau y maen nhw’n de-
bygol o’u defnyddio.

Sut dylech chi wneud eich arolwg?

Gall grwpiau cymunedol sydd mewn trefn dda gyflawni cryn dipyn trwy ddefnyddio 
pecynnau cymorth ymgynghori a chynllunio.
Os byddwch chi’n cynllunio’ch holiaduron eich hunain, ceisiwch beidio â gofyn 
cwestiynau arweiniol sy’n siŵr o gael yr atebion rydych chi eu heisiau.
Gwnewch yn siŵr bod eich arolygon yn drylwyr – dim ond un cynnig y byddwch 
chi’n ei gael arni mae’n debyg.
Ond peidiwch â’u gwneud nhw’n rhy hir – 4 ochr A4 ar y mwyaf.
Peidiwch ag anghofio cwestiynau sy’n casglu gwybodaeth am y rhai sy’n ymateb – 
eu hoedran, eu rhyw, eu statws cyflogaeth, y gymdogaeth y maen nhw’n byw ynddi. 
(Ond os byddwch chi’n cadw gwybodaeth bersonol y mae modd adnabod unigolion 
ohoni ar gyfrifiadur, mae’n bosibl y bydd angen ichi gofrestru dan y Ddeddf Diogelu 
Data - gwelwch y manylion yn www.ico.org.uk)
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Defnyddiwch holiaduron i apelio am wirfoddolwyr ac i lunio rhestri cysylltiadau e-
bost.
Mae gwobr bach yn gallu bod yn gymhelliant defnyddiol i ddenu pobl i ymateb i’r 
holiadur.

Pwy sy’n gallu’ch helpu?

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (www.pavo.org.uk) yn gallu rhoi cyn-
gor ar gynnal ymgynghoriadau lleol.
Mae Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro er Menter a Datblygu (PLANED) yn 
cynhyrchu ffeithlenni ar gynllunio gweithredu, ac astudiaethau achos ar Ganolfan-
nau i’r Gymuned yn y sir. Fe allai’r rhain fod yn ffynhonnell ddefnyddiol i gael 
gwybodaeth ohoni
Mae ACRE (www.acre.org.uk) a’i Rwydwaith Gweithredu Cymunedol Gwledig yn 
gwasanaethu aelodau yn Lloegr, ond mae sefydliadau eraill yn gallu cyrchu rhai o’i 
wasanaethau gwybodaeth, gan gynnwys cyhoeddiadau ac astudiaethau achos.
Yn aml, mae’n bosibl sicrhau cyllid i dalu am ymgynghorwyr proffesiynol i ymgyng-
hori’n gynhwysfawr â’r gymuned ac i gynhyrchu cynlluniau busnes. Anfonwch e-
bost at uned Adfywio Cymunedol Cyngor Sir Powys yn liz.trow@powys.gov.uk.
Os byddwch chi’n defnyddio ymgynghorwyr, mae angen paratoi brîff clir ymlaen llaw 
i esbonio'r hyn rydych chi eisiau iddyn nhw ei wneud, a mynnwch gael gweithio’n 
agos â nhw fel bod eich Pwyllgor yn dal i fod â rheolaeth ar bethau.
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DECHRAU CYNLLUNIO

Pam y mae’n rhaid cynllunio’n gyntaf

Mae’n hawdd meddwl mai codi arian i sefydlu’ch prosiect yw’r peth pwysicaf i’w 
wneud. Ond rydych chi’n fwy tebygol o fod angen cronfeydd i dalu am bobl broffe-
siynol i’ch helpu â’ch cynllunio – penseiri a pheirianwyr strwythurau ar gyfer 
adeiladau, ac ymchwilwyr i gael gwybod beth sydd ei angen ar eich cymuned.
Mae’n rhaid ichi ddechrau trwy gynhyrchu cynlluniau cadarn a fydd yn gwei-
thio’n ymarferol ac a fydd yn darbwyllo sefydliadau ariannu y mae arian yn 
dynn iddyn nhw i ildio’r arian hwnnw. A hyd yn oed cyn ichi ddechrau cynhyrchu 
Cynllun Busnes o ddifrif i gefnogi’ch ceisiadau am grantiau, dylai’ch grŵp ddod at ei 
gilydd i egluro

yr hyn rydych chi’n bwriadu ei gyflawni
pam y mae angen ichi ei wneud, a
sut rydych chi’n bwriadu ei roi ar waith.

Cofiwch, nid yw cynllunio’n dod yn ail i godi arian – dyma sy’n dweud wrth 
gyllidwyr a ddylen nhw gefnogi’ch prosiect ai peidio.

Manteision cynllunio da

Os nad oes trefn dda i’ch cynllunio, bydd eich Cynllun Busnes yn un na fydd unrhyw un yn 
ei ddeall ac a fydd yn amherthnasol i’ch prosiect. Dylech chi geisio sefydlu proses sydd 
wedi’i rheoli’n dda ac sy’n gwneud y profiad cynllunio ei hun yn werth chweil. Mae hyn yn 
golygu nod i:

annog aelodau’r grŵp i adolygu amcanion tymor hir a byr y sefydliad, a rhannu dy-
headau’r naill a’r llall
meithrin gwaith tîm ymhlith aelodau’ch grŵp
rhoi’r disgwyliadau y bydd eich cynlluniau’n hyfyw ar brawf, â manylion ariannol 
cadarn
dwyn sylw at beryglon yn y dyfodol ac at ddiffygion eich dull o weithredu
deall eich datblygiadau a’ch gweithgareddau arfaethedig yn fanwl – gan gynnwys y 
cyfleusterau y byddwch chi’n eu darparu a’r modd ymarferol o reoli pethau o ddydd i 
ddydd a mesurau rheoli ariannol
nodi posibiliadau newydd a sicrhau bod eich gweithgareddau’n hyblyg
egluro’r ffordd y byddwch chi’n rheoli ac yn staffio’ch gweithgareddau
darparu modd i fonitro’r cynnydd rydych chi’n ei wneud mewn gwirionedd
dwyn sylw at eich gwendidau fel eich bod chi’n gallu delio â nhw
dwyn sylw at gryfderau a sgiliau fel eich bod chi’n gallu manteisio i’r eithaf arnyn 
nhw.
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Gair i gall ar gyfer cynllunio effeithiol

dechreuwch ag ymarfer "taflu syniadau" syml
rhestrwch bosibiliadau ac opsiynau ar siart troi
peidiwch â thrafod syniadau’n fanwl a pheidiwch ag anwybyddu unrhyw beth 
am y tro

gweithiwch gyda’ch gilydd fel tîm
anogwch bawb i gyfrannu
peidiwch â gadael i weledigaeth un person fod ar draul pobl eraill

peidiwch â thybio eich bod chi i gyd yn cytuno
treuliwch amser yn trafod amcanion sylfaenol eich grŵp
gofynnwch beth y mae pob aelod eisiau i’ch sefydliad a’ch prosiect ei 
gyflawni
os oes anghydfodau’n codi, ceisiwch eu cymodi; peidiwch ag osgoi delio ag 
egwyddorion croes neu gredoau cryf a allai achosi anghytuno’n ddiwed-
darach

rhowch oblygiadau ariannol bras amcangyfrifon gwariant ac incwm ar brawf
ydych chi ar y trywydd iawn, neu a oes angen ichi wneud pethau’n wahanol?
mireiniwch yr amcangyfrifon ariannol yn raddol wrth i fwy o fanylion ddod i’r 
fei

unwaith rydych chi’n gwybod yn fras beth sydd ei eisiau arnoch chi, sefydlwch is-
grŵp i weithio ar y manylion

mae hyn yn golygu y daw prif gyfarfodydd yn fwy amrywiol a diddorol a bydd 
yn tynnu’r pwysau oddi wrth bobl y mae’n well ganddyn nhw weithredu yn lle 
cynllunio neu siarad
rhowch brîff clir i’r is-grŵp
gofynnwch iddyn nhw adrodd yn ôl yn rheolaidd i sicrhau bod pawb arall yn 
cael y wybodaeth ddiweddaraf

peidiwch â bwriadu gwneud popeth ar unwaith
gosodwch flaenoriaethau i wneud targedau unigol yn haws eu cyrraedd
ystyriwch osod amcanion tymor byr, canolig a hir i helpu i weld sut gallai 
pethau ddatblygu

penderfynwch sut byddwch chi’n cynhyrchu’r Cynllun Busnes ysgrifenedig –
a allwch chi godi arian i dalu gweithiwr proffesiynol?
a oes yna aelodau o’r grŵp sydd â’r sgiliau a/neu yr amser i wneud hyn? An-
gen hyfforddiant efallai?
ydy hi’n realistig rhannu’r gwaith ysgrifennu ei hun ymhlith aelodau? (pur 
anaml y mae hyn yn realistig), ac os ydy, pwy fydd yn cydlynu pob rhan?
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DICHONOLDEB A CHYNLLUNIAU BUSNES

Mae astudiaethau dichonoldeb a chynlluniau busnes yn gyfle i drosi’ch syniadau 
a’ch dyheadau’n gynlluniau ymarferol a fydd yn gweithio ac a fydd yn ariannol gyna-
liadwy yn y byd go iawn.

Beth sydd angen i’ch cynllun ei ddangos

Dylai’ch Cynllun Busnes fod yn ddogfen sy’n:

darparu tystiolaeth o anghenion cymunedol, cymdeithasol, economaidd, am-
gylcheddol a/neu ddiwylliannol y mae’ch prosiect yn bwriadu mynd i’r afael â nhw
dangos y newidiadau y byddwch chi’n eu cyflawni
dangos sut bydd y sefydliad yn ymateb – y gweithgareddau a fydd yn cael eu cyn-
nal a’r modd o’u rheoli
dangos y bydd yr ymateb hwn yn "hyfyw" – h.y. bod modd ei gyflawni’n ymarferol ac 
o fewn yr adnoddau ariannol a ffisegol a fydd ar gael
dangos lle y daw’r adnoddau hynny ohono.

Sut i fynd ati i gynllunio

Cadwch bethau’n realistig: Nid darlun delfrydol o’r pethau yr hoffech chi eu gweld 
yn digwydd mo’r cynllun, fel y mae rhai pobl weithiau’n meddwl. Mae’n rhaid iddo 
fod yn achos rhesymegol gyda thystiolaeth i ddangos sut byddan nhw’n digwydd
Offeryn ar gyfer meddwl yn ogystal â gwneud: Ni allwch chi baratoi cynllun da heb 
feddwl yn galed i ateb cwestiynau sylfaenol ynglŷn â’r hyn rydych chi’n ei wneud – 
"beth?", "pam?", "sut?", "faint?" a "beth os?"
Mae angen rheoli ymgynghorwyr allanol yn effeithiol: Os byddwch chi’n cyflogi 
ymgynghorydd fe fydd yna hen ddigon o waith i chithau ei wneud hefyd – fe fydd 
angen y canlynol arnoch chi:

brîff eglur i ddweud beth rydych chi eisiau ei weld yn cael ei wneud
targedau realistig a chytunedig a therfynau amser ar gyfer gwaith yr ymgyn-
ghorydd
cyfarfodydd rheolaidd â’r ymgynghorydd fel bod modd i’r grŵp chwarae rhan 
yn y broses gynllunio (a bod yn berchen arni)
trefniadau ar gyfer goruchwylio cynnydd yr ymgynghorydd

Rhowch sylw i bopeth: Nid oes yn rhaid i’ch cynllun fod yn ddogfen hir, ond mae 
angen iddo ddangos eich bod chi wedi deall yr holl faterion perthnasol. Gwnewch 
yn siŵr eich bod chi’n gallu dweud rhywbeth mewn ymateb i’r cwestiynau yn y 
Rhestr Wirio Cynllunio Busnes.
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Pam y mae’n beth drwg cynllunio i godi arian:

Mae cynlluniau busnes yn aml yn cael eu hysgrifennu’n benodol i godi arian, ac mae’r 
broses a argymhellir yn yr adran Dechrau cynllunio’n cael ei hanwybyddu’n llwyr. Mae’r 
temtasiwn i or-ddweud yn aml yn drech na chi ac, o’r herwydd, mae’r cynlluniau fel rheol 
yn wael ac, yn aml, yn dda i ddim.

Os byddwch chi’n ysgrifennu’ch cynllun busnes ar gyfer rhywun arall, daw yn "gynl-
lun y cyllidwr" – h.y. yr hyn rydych chi’n meddwl y mae’r cyllidwr eisiau ei glywed, yn 
hytrach na’r hyn y mae angen ichi fod yn ei ddweud.
Os mai ffuglen yw’ch cynllun, â thargedau ac amcanestyniadau ariannol anniby-
nadwy, fe fydd yn dda i ddim ar gyfer monitro cynnydd eich prosiect - a bydd hefyd 
yn ei gwneud hi’n fwy tebygol y bydd yn methu.
Mae mwyafrif y cyllidwyr yn gallu gweld trwy gynllun ffugiol – felly fe fyddwch chi’n 
colli eu ffydd ac, o bosibl, yn difetha’r gobaith o gael cyllid ar gyfer prosiect da.
Hyd yn oed os na fydd rhywbeth drwg yn digwydd, fe fyddwch chi wedi gwastraf-
fu’ch amser yn cynhyrchu cynllun gwael pan y gallech chi fod wedi cael gwir fuddion 
i’ch sefydliad am yr un ymdrech.
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RHESTR WIRIO CYNLLUNIO BUSNES

Beth sydd angen ichi ei gynnwys:

Mae’r amlinelliad model hwn ar gyfer cynllun busnes prosiect cymunedol yn rhoi rhestr 
wirio eang o’r eitemau y gallai fod angen ichi eu cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n 
rhoi sylw i bob pwnc sy’n berthnasol i’ch sefydliad a’ch prosiect.

Rhestr wirio cynllunio:

Gallwch chi ddefnyddio’r amlinelliad hwn hefyd fel rhestr wirio ar gyfer y gwaith cynllunio a 
phenderfynu y byddwch chi’n ei wneud cyn ysgrifennu’r Cynllun Busnes ei hun.

1. Clawr: Dylech chi gynnwys eich enw a’ch logo, enw’r cyllidwr dan sylw a’r dyddiad. 
Nodwch ai drafft yw hwn, gan rifo gwahanol ddrafftiau’n olynol. Mae’n hawdd drysu â gwa-
hanol fersiynau o’ch cynllun.

2. Cyflwyniad: Dylai’r cyflwyniad gynnwys:

amlinelliad cryno o’r prosiect neu’r datblygiad
amlinelliad o gyfanswm y cyllid sydd ei angen, p’un a yw’r cynllun yn cyd-fynd â 
chais am grant, yn ogystal â’r darpar ffynonellau, a datganiad manwl ynglŷn â swm 
y grant y gwneir cais amdano oddi wrth y cyllidwr

3. Cefndir: Disgrifiwch:

beth mae’ch sefydliad yn ei wneud? beth yw’r prosiect rydych chi’n bwriadu ei re-
deg?
beth yw amcanion eich sefydliad (neu amcanion elusennol)?
sut gwnaeth eich sefydliad ddechrau a datblygu?
beth yw’ch trefniadau cyfansoddiadol presennol ac arfaethedig?

4. Personél:

pwy yw’r ymddiriedolwyr (aelodau’r pwyllgor), beth yw eu rolau ac, yn gryno, beth 
yw eu cefndir personol (e.e. lle maen nhw’n gweithio a diddordebau y tu allan i’r 
pwyllgor)?
pwy yw’r unigolion allweddol – cadeirydd, prif weithredwr, staff allweddol eraill (boed 
yn y swydd yn barod neu y cynigir eu cael) – gallwch chi gynnwys swydd-ddisgrifi-
adau mewn atodiad

5. Y cynnig datblygu:

disgrifiwch y gwasanaethau rydych chi eisiau eu darparu neu eu datblygu
esboniwch sut byddan nhw’n cael eu gweithredu a pham ichi ddewis eu rhedeg yn 
y ffordd benodol hon; disgrifiwch unrhyw gyfarpar arbenigol, prosesau neu ddulliau 
gweithredu nad ydyn nhw’n debygol o fod yn gyfarwydd i bobl y tu allan i’ch sefydli-
ad
beth yw’r targedau ar gyfer y flwyddyn weithredu hon?
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disgrifiwch unrhyw ofynion cyfreithiol arbennig a gofynion trwyddedu y bydd gofyn 
ichi eu bodloni
beth yw’r problemau posibl â’r prosiect hwn, a sut byddwch chi’n eu datrys?
pwy fydd yn darparu’r gwasanaeth mewn gwirionedd? ble? pryd?
beth yw’r targedau ar gyfer blwyddyn gyntaf rhoi’r prosiect newydd ar waith?

6. Yr angen neu’r "farchnad":

pwy yw defnyddwyr/cleientiaid presennol ac arfaethedig eich gweithgareddau 
neu’ch gwasanaeth arfaethedig? faint o bobl ydych chi’n bwriadu i’ch cynllun 
ddarparu ar eu cyfer? faint yn fwy fydd hyn?
sut aethoch chi ati i ddynodi a gwerthuso’r angen hwn, h.y. unrhyw ymchwil i’r 
farchnad rydych chi wedi’i chwblhau a chrynodeb o’r canlyniadau? (cyflwynwch y 
canlyniadau llawn mewn atodiad)
pa dystiolaeth graidd o angen sydd yna? (e.e. y cyfrifiad ac ystadegau eraill, ac 
anecdotau’n deillio o’ch profiad)
a oes yna unrhyw nodweddion arbennig rydych chi wedi’u nodi?
pwy arall sy’n darparu gwasanaeth o’r math hwn? sut mae’ch un chi’n unigryw 
neu’n well? sut byddwch chi’n osgoi dyblygu a chystadleuaeth niweidiol?

7. Hybu a chyhoeddusrwydd

pa grwpiau neu bobl/sefydliadau sydd angen gwybod am eich gwasanaeth neu’ch 
gweithgareddau?
sut byddwch chi’n rhoi gwybod i bob grŵp o ddarpar ddefnyddwyr a chleientiaid am 
eich gwasanaeth? sut byddwch chi’n blaenoriaethu’r gwaith hybu?
faint fydd gwaith hybu’n ei gostio, a sut byddwch chi’n talu amdano?
pwy fydd yn gyfrifol? sut byddwch chi’n cadw’ch gwefan yn gyfoes?

8. Ffioedd:

sut ydych chi wedi gosod eich ffioedd arfaethedig, os oes rhai?
sut ydych chi’n cymharu â gwasanaethau tebyg sydd ar gael yn eich ardal neu 
mewn mannau eraill?
cynhwyswch unrhyw gyfrifiadau manwl mewn atodiad, a chyfeiriwch atyn nhw yma.

9. Staffio a gwirfoddoli:

pa swyddi am dâl y byddwch chi’n eu creu i ddarparu’r gwasanaeth? pa sgiliau sydd 
eu hangen?
a oes yna unrhyw faterion sylweddol o ran recriwtio, fel lefelau cyflog neu’r sgiliau 
sydd ar gael?
pa gyfleusterau a hyfforddiant fydd yn cael eu darparu ar gyfer staff a gwirfoddol-
wyr?
sut byddwch chi’n recriwtio, cynefino a goruchwylio gwirfoddolwyr, a phwy fydd yn 
gwneud hyn?
a oes yna god ymarfer ar gyfer gwirfoddoli?
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10. Rheolaeth:

pwy fydd yn llunio polisi cyffredinol; pwy fydd yn gwneud penderfyniadau o ddydd i 
ddydd; pwy fyddwch chi’n ymgynghori â nhw?
sut byddwch chi’n cofnodi ac yn cyfathrebu penderfyniadau ac yn monitro eu rhoi ar 
waith, a phwy sy’n gyfrifol yn y pen draw?
sut bydd y rheolwr a’r staff ar dâl yn gweithio’n effeithiol â’r ymddiriedolwyr?
sut byddwch chi’n rheoli, goruchwylio a monitro trefniadau ariannol?
lle bo’n briodol, cynhwyswch siart i ddangos sut mae’r strwythur rheoli’n dod at ei 
gilydd.

11. Cynllunio a safle a chyfarpar:

pa safle y byddwch chi’n ei ddefnyddio? sut bydd eich prosiect yn defnyddio’r go-
fod?
pwy sy’n berchen ar y safle neu’r tir? beth yw telerau a chostau’r denantiaeth/ ei 
brynu?
pa mor addas yw’r safle ar gyfer eich anghenion? a oes angen ichi wneud unrhyw 
waith ailwampio neu addasiadau?
pa help/cyngor proffesiynol ydych chi wedi’i gael? pa gynlluniau sydd wedi’u llunio? 
a oes angen caniatâd cynllunio a chaniatâd rheoli adeiladu arnoch chi?

12. Hyfforddiant a chymorth:

pa help ydych chi wedi’i gael i ddatblygu gallu’ch grŵp i ymdopi, eich syniadau ar 
gyfer y prosiect a’ch sgiliau rheoli?
pa hyfforddiant parhaus fydd ei angen ar gyfer aelodau’r bwrdd? ar gyfer staff ar 
dâl? ar gyfer gwirfoddolwyr?
pa gynlluniau ac adnoddau sydd ar gael ar gyfer darparu’r hyfforddiant hwn?

13. Targedu, monitro a gwerthuso:

diffiniwch bob grŵp o bobl y mae’ch gweithgareddau o fudd iddyn nhw, yn 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol (e.e. defnyddwyr gwasanaeth a chleientiaid, 
gwirfoddolwyr)
ym mha ffyrdd penodol y bydd y grwpiau hyn ar eu hennill?
sut byddwch chi’n cofnodi ac yn mesur p’un a ydych chi’n cyflawni’r buddion hyn? a 
fyddwch chi’n gallu dangos y newidiadau a ddaw yn sgil eich gweithgareddau 
neu’ch gwasanaeth?

14. Atebolrwydd:

sut bydd y cyhoedd yn gwybod am eich gwaith?
sut byddwch chi’n cynnwys y gymuned yn y prosiect neu’r sefydliad?
sut bydd cleientiaid a defnyddwyr yn chwarae rhan mewn cynllunio, darparu neu 
fonitro’r gwasanaeth?

15. Rhagolwg llif arian:

Cynhwyswch ragolwg llif arian ar gyfer y tair blynedd nesaf o leiaf.

Page �17



16. Dadansoddiad o’r trefniadau ariannol:

Disgrifiwch oblygiadau ariannol eich cynigion yn fanwl trwy gyfeirio at bob eitem ar wahân 
o dan y penawdau incwm a gwariant yn eich rhagolwg llif arian.

esboniwch sut ichi bennu’ch ffigyrau
disgrifiwch ffynonellau’r cyllid rydych chi’n gobeithio’i sicrhau
aseswch sefyllfa gyffredinol y llif arian ar gyfer cyfnod y rhagolwg
esboniwch y camau y byddwch chi’n eu cymryd os byddwch chi’n methu’ch 
targedau incwm neu’n gorwario
dangoswch sut bydd y prosiect neu’r gwasanaeth yn cael ei gynnal yn y tymor hir.

17. Amserlen y prosiect:

rhowch amserlen i ddangos y cyfnodau allweddol ar gyfer cyflawni pob un o’ch prif 
amcanion, pan rydych chi wrthi’n datblygu’r prosiect a phan mae ar waith
esboniwch y dull y byddwch chi’n ei ddefnyddio i fonitro’ch cynnydd yn ôl yr am-
serlen.

18. Cryfderau a gwendidau:

nodwch gryfderau a gwendidau’ch sefydliad a’ch syniadau ar gyfer y prosiect, i 
ddangos eich bod chi wedi gwerthuso’n briodol eich gallu i ymdopi â datblygu’r 
prosiect
dangoswch y camau y byddwch chi’n eu cymryd i gael gwared â’r gwendidau ry-
dych chi wedi’u nodi, neu’r camau y byddwch chi’n eu cymryd i sicrhau bod eu hef-
faith mor fach â phosibl.
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DATBLYGU ADEILADAU CYMUNEDOL

CYNLLUNIO, PRYDLESAU A THRWYDDEDAU

Os ydych chi eisiau prydlesu adeilad sydd eisoes yn bodoli:

Mae’n bur debyg bod angen ichi ddod o hyd i gyfreithiwr i’ch cynrychioli a’ch cynghori ar y 
telerau. Gall hyn fod yn wirfoddolwr o gwmni cyfraith lleol sy’n barod i’ch cynghori ar deler-
au’r brydles am ddim neu am ffi lai.

A oes gennych chi opsiwn i gael rhent tymor byr neu "drwydded"?

Mae’r sefyllfa gyfreithiol yn fwy syml nag ydyw yn achos prydles. Ond er hynny fe 
ddylech chi gael cyngor cyfreithiol ar delerau’r drwydded
Efallai fod y syniad o ymrwymiad tymor byr yn apelio atoch chi. Ond fe fydd yna lai 
o sicrwydd ichi fel tenant.
Byddwch yn ymwybodol o bethau fel cyfrifoldebau am atgyweirio a chodiadau rheo-
laidd mewn rhent.

Ydych chi eisiau prynu’ch adeilad neu ddod yn berchen arno?

Mae llawer o’r sefydliadau cymunedol mwyaf llwyddiannus yn berchen ar eu 
hadeiladau eu hunain ac yn eu rhedeg. Mae hi bob amser yn werth chweil 
ystyried yn ofalus y posibilrwydd o fod yn berchen ar adeilad.

Gall yr ased roi annibyniaeth, hyder a balchder. Gellir ei ddefnyddio i greu 
incwm o’i roi ar osod.
Gall olygu hyblygrwydd a rhyddid i dyfu a bwrw ymlaen â mentrau newydd 
cyffrous.

Bydd cyflwr yr adeilad a chostau tebygol ei gynnal a’i gadw yn y tymor hir yn han-
fodol i gynaliadwyedd eich sefydliad. Gwnewch eich symiau’n ofalus.
Efallai fod y perchnogion yn gwneud cynnig hael i wneud rhodd o’r adeilad i’r gy-
muned. Ond gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw’n dadlwytho baich drud, a phwyso a 
mesur y buddion.
A oes gan yr adeilad sydd o ddiddordeb ichi statws rhestredig? Gofynnwch ynglŷn â 
hyn ar y dechrau. Os felly, edrychwch i mewn i’r goblygiadau’n ofalus â’r awdurdod 
lleol. Gall adeilad rhestredig fod yn faich trwm.
Os ydych chi’n dod yn berchen ar asedau eiddo, mae’n bendant bod angen ichi 
ddod o hyd i gyfreithiwr i’ch cynrychioli.
Peidiwch â disgwyl i bethau symud yn gyflym – os yw’r adeilad yn hen efallai fod 
yna broblemau hanesyddol ynglŷn â pherchnogaeth, cyfamodau, caniatâd mynedi-
ad a chaniatadau eraill a materion cynllunio i’w datrys.
Gwnewch yn siŵr bod gennych chi arian ar gael i dalu am filiau cyfreithwyr a ffioedd 
cynllunio. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid talu rhai costau hyd yn oed os na fyddwch 
chi’n bwrw ymlaen â’r prosiect.
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Os ydych chi eisiau adnewyddu adeilad:

Os ydych chi’n bwriadu adnewyddu hen adeilad a’i addasu i ddiwallu anghenion eich 
prosiect, fe fydd angen rhywun proffesiynol arnoch chi i’ch arwain trwy nifer o gamau cynl-
lunio olynol. Gwelwch "Cynllunio" yn yr adran "Lle i gael mwy o help" i gael gwybodaeth 
am gysylltiadau.

Ydy’r adeilad yn addas ar gyfer eich prosiect neu’ch gweithgaredd?
Efallai y bydd angen arolwg strwythurol arnoch chi i asesu ei gyflwr ac am-
cangyfrif cost ei wneud yn iawn i’w ddefnyddio.
Efallai y bydd angen asesiad rhagarweiniol pensaer arnoch chi i gael gwybod 
a oes modd ei addasu’n gost-effeithiol.

A oes yna asbestos yn yr adeilad? Os felly, bydd angen arolwg arnoch chi i nodi 
lle y mae ac i ddangos graddau’r risg. Rhaid i gynlluniau dilynol ystyried y canlyni-
adau hyn.
Ydy’r adeilad yn un rhestredig? Os yw’n bosibl o gwbl bod gan y safle statws 
adeilad rhestredig fe’ch cynghorir yn gryf i gysylltu â Swyddfa Treftadaeth Adeiledig 
a Chadwraeth Cyngor Sir Powys i gael cyngor mor fuan â phosibl. Mae’n bosibl y 
bydd yna gyfyngiadau ar y pethau y gallwch chi eu gwneud.
Ydy’r adeilad ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog?Mae rheoliadau 
cynllunio’n fwy llym yma nag mewn mannau eraill. Cysylltwch â’r Parc yn gynnar yn 
y broses i gael gwybod beth allai hyn ei olygu.
Pa newidiadau ydych chi eisiau eu gwneud i’r adeilad?

Fe fydd angen pensaer arnoch chi i baratoi cynlluniau ar gyfer unrhyw ad-
dasiadau sylweddol, i lunio cynlluniau ac i roi amcangyfrif o gostau’r prosiect 
â help syrfëwr meintiau.
Mae’n bosibl na fydd gennych chi unrhyw ddewis ynglŷn â’r darpariaethau ar 
gyfer cyfleusterau a mynediad i bobl ag anableddau.
Efallai y bydd angen cyngor arbenigol ar gadwraeth ynni a materion yn 
ymwneud â phŵer amgen.

Pa gymeradwyaethau sydd eu hangen arnoch chi? Cysylltwch ag adran cynllu-
nio a rheoli adeiladu’r Cyngor (a’r Parc Cenedlaethol lle bo’n briodol) i gael gwybod 
am y gofynion.
Rheoliadau eraill sy’n effeithio ar gontractwyr a gwaith adeiladu: Dylai’ch pen-
saer allu cynghori ar gamau i'w cymryd ar gyfer llawer o faterion eraill, gan gynnwys 
diogelwch tân, y cyflenwad trydan, parcio a chyfrifoldebau’r contractwr.
Contractio: Mae’r mater cymhleth hwn yn dibynnu ar faint y prosiect, ac fe fydd 
angen cyngor proffesiynol. Ond dylai grwpiau cymunedol geisio osgoi eistedd yn ôl 
a cholli rheolaeth ar eu datblygiadau.

Os ydych chi eisiau codi adeilad newydd:

Weithiau mae’n rhatach ac yn fwy effeithlon codi adeilad newydd (heb orfod talu TAW) yn 
hytrach nag adnewyddu hen un. Mae rhai o’r camau cynllunio yr un fath, ond mae’n bosibl 
y bydd yna lai o ffynonellau ariannu ac opsiynau cynllunio. Ymgynghorwch â phensaer.
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DECHRAU CODI ARIAN

Mae codi arian yn gymhleth, yn llethol ac weithiau’n hynod gystadleuol. Fe ddylech chi 
geisio llunio (a diweddaru’n rheolaidd) "Cynllun Codi Arian" syml i'w gwneud hi’n 
haws trin codi arian.

Pa fathau o weithgareddau codi arian?

Mae grantiau oddi wrth gyrff cyhoeddus ac elusennol fel rheol yn hanfodol ar gyfer 
prosiectau mawr sy’n ymwneud ag adeiladau. Ond mae yna ddigonedd o ddulliau eraill i’w 
hystyried – gan gynnwys sioeau codi arian, arwerthiannau cist car a ffeiriau cynnyrch, 
nawdd, casglu ar y stryd, rafflau, cyflogi pobl ar dâl i godi arian, hyd yn oed gweithgared-
dau masnachu helaeth a gwerthu cyfranddaliadau.

Materion i’w hystyried

Fe ddylech chi ystyried:

manteision dangos i gyrff sy’n darparu grantiau eich bod chi’n ddigon dyfeisgar ac 
effeithiol i godi arian eich hunain
buddion ychwanegol digwyddiadau ac apeliadau lleol o ran cyhoeddusrwydd
y costau tebygol – peidiwch ag anghofio bod cost cynnal digwyddiadau codi arian, 
fel adloniant ac ymgyrchoedd hybu, yn gallu bod yn fwy na’r hyn y gallwch chi ei 
ennill
gall digwyddiadau codi arian sydd wedi’u trefnu’n dda fod yn wych i gael pobl i gy-
dweithio, ond mae’r manteision yn diflannu os nad yw’r gwaith caled yn cynhyrchu 
incwm gwerth chweil
y goblygiadau cyfreithiol (e.e. cyfyngiadau ar rafflau, casglu ar y stryd, cyflogi pobl i 
godi arian ac ati).

Sut olwg allai fod ar Gynllun Codi Arian

Gall cynllun eich helpu chi i flaenoriaethu’ch gweithgareddau, cyflwyno ceisiadau am 
grantiau’n brydlon, rhannu’r baich ag aelodau’r grŵp a chadw llygad ar gynnydd. Gall Cyn-
llun Codi Arian gynnwys:

yr hyn y mae angen arian ar ei gyfer – costau i roi’ch prosiect ar ben y ffordd, 
gwaith adnewyddu, cyfarpar, costau rhedeg
y mathau o weithgareddau codi arian y byddwch chi’n eu gwneud
y sefydliadau y byddwch chi’n gofyn iddyn nhw am grantiau
amserlen â thargedau (gan gynnwys gweithgareddau, digwyddiadau ac amseroedd 
cau ar gyfer ceisiadau) i’ch cadw ar y trywydd iawn
faint rydych chi’n barod i’w wario
tasgau unigol a phwy fydd yn gyfrifol am beth
y ffordd y byddwch chi’n cofnodi canlyniadau’r hyn rydych chi’n ei wneud i gyfeirio 
ato yn y dyfodol
y cyfraniad y bydd grantiau a gweithgareddau codi arian yn ei wneud at gynaliad-
wyedd tymor hir eich sefydliad a’i waith.
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Gair i gall ynglŷn ag ymgeisio am grantiau:

Peidiwch â dechrau codi arian yn rhy fuan. Gwnewch yn siŵr bod eich cynlluniau yn 
eu lle yn gyntaf. Dangoswch eich bod chi’n gallu codi arian mewn ffyrdd eraill os yn 
bosibl.
Gall uned Adfywio Cymunedol Cyngor Sir Powys a PAVO (www.pavo.org.uk) eich 
cyfeirio at ffynonellau symiau bach o arian i’ch rhoi ar ben y ffordd – efallai i’ch gal-
luogi i redeg digwyddiadau cymunedol i feithrin diddordeb, a thalu am ddeunydd 
ysgrifennu a chyhoeddusrwydd.
Bydd angen gwneud mwy o lawer o waith am grantiau mwy os ydych chi am fod yn 
llwyddiannus. Nodwch dargedau ymlaen llaw a chynlluniwch eich ceisiadau’n 
ofalus.
Mae gan bob cyllidwr ei dargedau, ei flaenoriaethau a’i feini prawf ymgeisio ei hun. 
Mae’n rhaidichi astudio’r rhain a fframio’ch cynigion yn unol â nhw.
Modd y cyllidwyr i werthuso’ch cynnig yw ffurflenni cais, yn hytrach na’ch cyfle chi i 
ddweud beth bynnag rydych chi eisiau ei ddweud. Gwnewch yn siŵr eich bod 
chi’n deall y cwestiynau. Atebwch nhw’n glir ac yn benodol. Gallwch chi roi 
manylion eraill yn yr adran "unrhyw wybodaeth arall".
Peidiwch â chyflwyno cais am grant mawr iawn (h.y. degau neu gannoedd o filoedd 
o bunnoedd) heb gynllun prosiect neu gynllun busnes. Mae hyn yn dystiolaeth eich 
bod chi wedi gwneud eich gwaith cartref, hyd yn oed os nad yw’r cyllidwr wedi gofyn 
ichi gyflwyno un.
Mater o brofiad yw codi arian i raddau helaeth – po fwyaf rydych chi’n ei wneud 
gorau oll y byddwch chi’n gallu ei wneud. Felly da o beth yw cael aelod o’r grŵp 
sy’n gallu arbenigo mewn paratoi ceisiadau.
Ond peidiwch â gadael i un person wneud y gwaith i gyd ar ei ben ei hun. Mae yna 
ddigonedd o bethau y gall aelodau eraill helpu â nhw er mwyn darparu gwybodaeth 
hanfodol i gefnogi ceisiadau, fel:

cadw mewn cysylltiad â phenseiri
ymgynghori â thrigolion, ymweld â phrosiectau tebyg
casglu toriadau papurau newydd neu dynnu lluniau i gefnogi ceisiadau
casglu gwybodaeth am gostau, gosod ffioedd
paratoi dogfennau polisi, swydd-ddisgrifiadau, cynllun hybu os yw’r cyllidwr 
wedi gofyn am y rhain
ysgrifennu cip ar yrfa aelodau’r Pwyllgor
gwirio a darllen proflenni.
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ANELU AT GYNALIADWYEDD

Mae’n debygol y bydd unrhyw gorff cyhoeddus neu elusennol sy’n ystyried cefnogi’ch 
Canolfan i’r Gymuned eisiau gwybod y bydd yn dal i fod yn gweithredu mewn pum neu 
ddeng mlynedd – h.y. ei fod yn "gynaliadwy". Fe ddylech chithau fod eisiau hyn hefyd. Nid 
oes unrhyw beth gwell na chynllunio ar gyfer y tymor hir o’r cychwyn cyntaf.

Beth yw ystyr cynaliadwyedd?

Mae "cynaliadwyedd" yn derm sy’n cael ei gamddefnyddio’n aml, gyda diffiniad gwahanol 
gan ddibynnu ar bwy sy’n ei ddefnyddio.

Fe fydd disgwyl ichi fod yn amgylcheddol gynaliadwy, i sicrhau bod eich gwaith 
yn cael cyn lleied o effaith niweidiol ar yr amgylchedd â phosibl
Mae’n bur debyg y byddwch chi’n wynebu heriau ailadeiladu neu gadw cymuned 
gynaliadwy pan mae colli gwasanaethau lleol, caledi economaidd a phobl yn 
symud i ffwrdd wedi achosi niwed.
Mae’n bosibl y bydd rhai aelodau o’r gymuned fusnes yn wfftio ymdrechion eich 
Canolfan i’r Gymuned gan nad ydych chi’n ennill digon i ddod yn economaidd hy-
fyw (gan anghofio’r gwahaniaeth y gall gwirfoddoli, ymdrech gymuned ac elusen ei 
wneud).
Ond os na allwch chi ddod yn ariannol gynaliadwy mewn cyfnod o amser rhesymol, 
bydd eich prosiect cyfan yn methu a byddwch chi wedi gwastraffu’ch ymdrechion. 
Yn syml, mae hyn yn golygu bod yn rhaid ichi godi digon o arian lle bynnag y 
gallwch chi i dalu am eich treuliau a chadw rhywfaint wrth gefn ar gyfer argy-
fyngau.

Dod o hyd i arian lle bynnag y gallwch

Bydd canolfan gymunedol amlbwrpas lwyddiannus wedi ymrwymo i godi incwm o unrhyw 
ffynhonnell (cyn belled â’i bod yn gyfreithlon ac yn foesol, wrth gwrs). Ymhlith yr amry-
wiaeth o bosibiliadau – sy’n gallu ychwanegu’n fawr at amrywiaeth eich prosiect a did-
dordeb ynddo yn ogystal ag at sicrwydd eich cyllid – mae:

hurio ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau – efallai y gallwch chi hefyd gael mwy 
o bobl i’w defnyddio trwy fanteisio ar eich lleoliad gwledig neu ganolog arbennig i 
ddenu defnyddwyr o’r tu allan
gweithgareddau codi arian lleol confensiynol – sioeau elusennol, ffeiriau, digwyddi-
adau a noddir ac ati
grantiau craidd i dalu am gyflogau, gweinyddiaeth neu orbenion eraill (mae’n anodd 
cael gafael ar y rhain ac yn fwy anodd fyth eu cael am eildro, felly mae’n well peidio 
â dibynnu arnyn nhw)
ffioedd rheoli, rhenti neu gyfarpar a gorbenion eraill – cofiwch fod angen bob amser 
cynnwys symiau ar gyfer y costau craidd hyn wrth ymgeisio am grantiau ar gyfer 
gweithgareddau prosiect newydd
prosiectau gwirfoddoli sy’n derbyn grant – defnyddiwch y rhain i gael mwy wedi’i 
wneud am lai
rhoi gofod ar osod yn eich adeilad – dyma’r llwybr cyflymaf bron bob tro i sicrwydd 
ariannol
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digwyddiadau hyfforddi a chyrsiau – gallwch chi ddod yn lleoliad rheolaidd ar gyfer 
hyfforddiant; daw’r incwm mwyaf o drefnu’ch hysbysebu eich hun a chyflenwi’ch 
cyrsiau eich hun
mentrau masnachu cymunedol – caffis, siopau cymunedol ac ati – ni fyddan nhw fel 
rheol yn gwneud elw ond byddan nhw’n cyfrannu at gost gorbenion ac yn denu pobl 
i’ch adeilad i ddefnyddio gwasanaethau eraill
contractau i gyflenwi gwasanaethau – gall sefydliadau cymunedol sydd wedi’u hen 
sefydlu weithiau helpu cyrff cyhoeddus ac elusennau i ddiwallu anghenion lleol (e.e. 
ar gyfer yr henoed, pobl ifanc, pobl ddi-waith neu bobl anabl) trwy ddarparu safle, 
gwybodaeth a staff yn y lleoedd iawn
gwerthu’ch arbenigedd – gallwch chi gynghori pobl eraill ar y pethau rydych chi 
wedi dod i’w gwneud yn dda – a chodi ffi ymgynghori
gwerthu cyfranddaliadau yn eich menter – mae hyn yn dechnegol gymhleth, ond fe 
allai fod yn werthfawr ar gyfer rhai prosiectau
dod yn berchen ar eich adeilad eich hun – mantais bosibl anferthol, gan roi hybly-
grwydd a photensial i ennill arian cyn belled â bod eich adeilad yn wir ased yn hy-
trach na baich sy’n galw am lawer iawn o waith cynnal a chadw.

Rhannu’ch safle:

Un llwybr pwysig, er nid gwarantedig o bell ffordd i gynaliadwyedd yw rhannu’ch 
adeilad cymunedol â gwasanaethau y mae sefydliadau’r sector cyhoeddus yn eu 
darparu. Ymhlith y partneriaid posibl mae eich cyngor lleol, y bwrdd iechyd, yr hedd-
lu neu Swyddfa’r Post – unrhyw sefydliad sy’n edrych am ffyrdd i lenwi bylchau 
mewn gwasanaethau lleol yn gost-effeithiol ac mewn lleoliadau a fydd yn boblo-
gaidd â’r cyhoedd.
Efallai y gallech chi gynnig llety i gyfleuster newydd os nad oes adeiladau addas 
eraill ar gael, neu ddenu asiantaethau i sefydlu allbost rhan-amser yn y gymuned ar 
gyfer gwasanaethau sydd wedi’u colli oherwydd cwtogi ar wario.
Ymhlith y posibiliadau mae clinigau a grwpiau gweithgareddau iechyd fel clybiau 
coesau, gorsafoedd rhan-amser yr heddlu, llyfrgelloedd cyhoeddus a desgiau cyn-
gor galw heibio.
Mae’n bwysig gallu dangos tystiolaeth o angen cymunedol a dangos y bydd digon o 
bobl yn defnyddio unrhyw gyfleusterau a ddarperir. A byddwch yn barod i weithio’n 
galed i berswadio’r cyrff rydych chi’n eu targedu i ymateb i’ch deniadau.

Ydych chi’n mynd i fasnachu?

Mae mentrau cymunedol neu gymdeithasol yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer twf a 
chynaliadwyedd tymor hir prosiectau Canolfannau i’r Gymuned.

Mae hyn, i raddau helaeth, y tu hwnt i gwmpas y Pecyn Cymorth hwn. Ond gall PAVO 
(www.pavo.org.uk) a Chanolfan Cydweithredol Cymru (www.walescooperative.org.uk) roi 
help a gwybodaeth. Dylai newydd-ddyfodiaid astudio canllaw ar-lein cynhwysfawr Cyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru "Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? Canllawiau ar gyfer 
masnachu yn y trydydd sector" yn www.wcva.org.uk.
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DOD O HYD I’R STRWYTHUR CYFREITHIOL IAWN

CWMNÏAU, CYMDEITHASAU AC ELUSENNAU

Mae’r strwythurau cyfreithiol ar gyfer elusennau a sefydliadau cymunedol wedi dod yn fwy 
cymhleth i grwpiau mewn blynyddoedd diweddar, â’r diwygiadau i’r gyfraith elusennau a 
help (bach iawn) llywodraeth i fentrau cymdeithasol, gan gynnwys mentrau masnachu y 
mae’r gymuned yn berchen arnyn nhw. Mae’r term "strwythurau cyfreithiol" ei hun yn 
codi arswyd ar rai pobl. Ond nid oes yn rhaid iddo.

Symleiddio pethau i dawelu’ch meddwl:

Anghofiwch am elusennau am y tro. Nid ydyn nhw’n effeithio ar y prif opsiynau.
Mae gennych chi gyfrifoldebau cyfreithiol yn barod os ydych chi’n gweithio 
gyda phobl eraill fel cymuned neu grŵp gwirfoddol.

Nid yw llunio cyfansoddiad ffurfiol yn golygu mwy o risg ichi – mae’n eich 
helpu chi i reoli’ch cyfrifoldebau’n well.
Yn dechnegol, mae "Aelodau Pwyllgor Rheoli", ac "Aelodau Bwrdd", "Cyfar-
wyddwyr" ac ati oll yn "ymddiriedolwyr" sy’n gyfrifol am eu sefydliadau. Mae’r 
term "ymddiriedolwr ceidwad" yn cael ei ddefnyddio mewn rhai elusennau fel 
rôl arbenigol wahanol.

Yn y bôn, dim ond dau fath o sefydliad sydd yna:
Mae cymdeithasau anghorfforedig (mwyafrif y sefydliadau cymunedol) yn 
dechrau fel grwpiau o unigolion yn hytrach na chwmnïau cyfyngedig. Fel 
aelod o’r pwyllgor, rydych chi’n gyfrifol yn bersonol, gydag aelodau eraill, am 
yr hyn y mae’ch sefydliad yn ei wneud, boed â chyfansoddiad ysgrifenedig 
neu beidio.
Mae gan sefydliadau corfforedig (gan gynnwys pob math o gwmni cy-
fyngedig) eu hunaniaeth gyfreithiol eu hunain ar wahân. Fel cyfarwyddwr 
neu aelod o’r pwyllgor rydych chi’n gyfrifol am ei redeg yn briodol a, chyn 
belled â’ch bod chi’n gwneud hynny, bydd y swm y bydd yn rhaid ichi ei dalu 
am ddyledion y cwmni os bydd yn methu yn un bach iawn (yn aml, £1).

Mae Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus (mwyafrif y sefydliadau cymunedol) 
yn dechrau fel grwpiau o unigolion yn hytrach na chwmnïau cyfyngedig. Fel aelod 
o’r pwyllgor, rydych chi’n gyfrifol yn bersonol, gydag aelodau eraill, am yr hyn y 
mae’ch sefydliad yn ei wneud, boed â chyfansoddiad ysgrifenedig neu beidio.
Enwau y gallwch chi eu hanwybyddu: Mae yna dermau y mae llawer o bobl yn 
eu defnyddio nad oes ganddyn nhw unrhyw ystyr cyfreithiol o gwbl, ond sy’n cael eu 
defnyddio i gysylltu gwahanol fathau o weithgarwch â’i gilydd – e.e. "cwmni dielw", 
"partneriaeth gymunedol", "menter gymdeithasol", "menter gymunedol", "cwmni 
cymdeithasol", "ymddiriedolaeth datblygu", "busnes cymunedol", "cwmni cydwei-
thredol cymunedol".
Rhannu profiad: Y ffordd orau i droedio trwy dir peryglus strwythurau cyfreithiol yw 
siarad â phobl sydd eisoes wedi sefydlu prosiectau tebyg i’r un rydych chi’n bwriadu 
ei redeg.
Ac os byddwch chi’n gwneud camgymeriad, gallwch chi fel rheol newid 
pethau’n ddiweddarach: Er gwaethaf cysylltiadau bygythiol y gair "cyfreithiol", y 
peth gwaethaf sy’n gallu digwydd yw’ch bod chi’n sefydlu strwythur cyfreithiol sy’n 
eich atal rhag mwynhau rhai manteision treth penodol. Os felly, ewch ati i newid 
eich cyfansoddiad neu’ch strwythur cyn ichi ddechrau talu treth gorfforaeth.
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Cymdeithasau anghorfforedig a chyfansoddiadau sylfaenol

Mae’r mwyafrif o gymdeithasau a chlybiau a phob ymddiriedolaeth elusennol yn 
gymdeithasau anghorfforedig.
Mae’n rhaid ichi fod â chyfansoddiad os ydych chi eisiau ymgeisio am grantiau ac 
agor cyfrif banc.
Pan rydych chi megis cychwyn, efallai mai cyfansoddiad syml fydd ei angen arnoch 
chi.
Fel sefydliad cymunedol sy’n defnyddio arian y mae’r cyhoedd yn ei ddarparu (trwy 
weithgareddau codi arian, grantiau, rhoddion ac ati) mae angen i’ch cyfansoddiad 
esbonio

eich amcanion
sut mae pobl yn dod yn aelodau cyffredin
sut mae’ch pwyllgor rheoli’n cael ei benodi
sut mae’ch asedau’n cael eu diogelu (fel nad yw aelodau’r pwyllgor yn gallu 
bod ar eu hennill yn ariannol, hyd yn oed os yw’r sefydliad yn cael ei ddirwyn 
i ben)

Gallwch chi ddod yn gwmni cyfyngedig yn nes ymlaen os oes angen.

Cwmnïau cyfyngedig trwy warant:

Mae yna dri gwahanol fathau o strwythur cwmni, ond dim ond y cwmni cyfyngedig 
trwy warant y mae sefydliadau cymunedol ac elusennau’n ei ddefnyddio’n eang. 
(Fel rheol, gall newydd-ddyfodiaid anwybyddu cwmnïau cyfyngedig trwy 
gyfranddaliadau, ac nid yw cwmnïau cyfyngedig cyhoeddus yn berthnasol o 
gwbl.)
Mae’r strwythurau cyfreithiol newydd rydych chi’n fwyaf tebygol o glywed 
amdanyn nhw’n amrywiadau ar y cwmni cyfyngedig trwy warant mewn gwiri-
onedd. Mae hyn oll yn swnio’n gymhleth, ond mae’n haws o lawer pan rydych chi’n 
gwybod pa mor debyg ydyn nhw.
Mae Cwmnïau Buddiannau Cymunedol (CICs) wedi’u cynllunio ar gyfer gweith-
gareddau mentrau cymdeithasol. Mae CICs yn diogelu asedau cymunedol (fel 
elusennau) ond mae ganddyn nhw lai o gyfyngiadau a dim manteision ariannol 
uniongyrchol. Yn ymarferol, mae’r manteision y maen nhw’n eu cynnig i sefydliadau 
cymunedol bach yn gymharol brin.
Mae Sefydliadau Elusennol Corfforedig (CIOs) yn ffurf newydd ar gwmni cyfyn-
gedig trwy warant sydd â statws elusennol yn rhan annatod ohono. Am y tro, bydd 
yn rhaid i gwmnïau llai (trosiant o lai na £2,000) barhau i ddefnyddio’r broses dau 
gam wreiddiol o greu cwmni cyfyngedig ac yna’i gofrestru fel elusen â’r Comisiwn 
Elusennau yn ddiweddarach. Mae gan y Comisiwn ganllawiau helaeth ar-lein a 
modelau o gyfansoddiadau yn (www.charitycommission.gov.uk).
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Mae elusennau ar wahân:

Mae yna amrywiaeth o ffurfiau ar gyfer elusennau, a gellir o bosibl ystyried eu bod nhw’n 
rhyw fath o droshaen ar y gwahanol strwythurau cyfreithiol sylfaenol. Dyma’r mathau o se-
fydliadau sy’n gallu cofrestru fel elusennau:

Cymdeithasau anghorfforedig – yr anfantais i sefydliadau Canolfannau i’r Gy-
muned amlbwrpas yw y bydd aelodau’r Pwyllgor neu’r Bwrdd yn atebol yn bersonol 
am ddyledion os bydd y fenter yn methu.
Ymddiriedolaethau elusennol – Mae anfanteision ymddiriedolaethau’r un fath â 
rhai cymdeithasau anghorfforedig, ac yn aml mae’r ffaith bod yna drefniadau ymd-
diriedolwyr cymhleth sy’n ei gwneud hi’n anodd gwybod pwy sy’n wirioneddol 
gyfrifol yn anfantais arall. Dylai ymddiriedolaethau elusennol sy’n rheoli 
adeiladau a phrosiectau cymunedol ystyried newid i un o’r ffurfiau ar gwmni 
elusennol.
Mae cwmnïau elusennol cyfyngedig trwy warant yn diogelu’r bobl sy’n rhedeg yr 
elusen i ryw raddau. Mae angen defnyddio cyfansoddiad y mae’r Comisiwn Elusen-
nau’n ei argymell wrth sefydlu cwmni, ac yna gwneud cais i gofrestru ag ef.
Mae sefydliadau corfforedig elusennol yn diogelu pobl yn yr un ffordd yn union, 
ac yn gweithredu dan reolau fwy neu lai yr un fath â rheolau cwmnïau elusennol 
(ond nid oes yn rhaid ichi adrodd i Dŷ’r Cwmnïau bob blwyddyn). Ond maen nhw’n 
haws i’w sefydlu.

A ddylech chi gofrestru fel elusen?

Mae’n bosibl y bydd y Comisiwn Elusennau’n ystyried bod sefydliadau sydd o ryw 
fudd penodol i’r gymuned, ac sy’n defnyddio’u hadnoddau at y diben hwn yn llwyr, 
yn elusennol. Mae’n debygol y bydd prosiectau Canolfannau i’r Gymuned yn 
gymwys i ddod yn elusen.
Mae yna nifer fach o fanteision i gofrestru fel elusen:

gostyngiad mewn ardrethi os ydych chi’n berchen ar y safle neu’n ei brydlesu
dim treth gorfforaeth i’w thalu (ond mae’n rhaid ichi fod â gwarged incwm i 
fod ar eich ennill!)
amrywiaeth ehangach o bosibl o gyllidwyr.

Mae statws elusennol hefyd yn cyfyngu’n sylweddol ar nifer y ffyrdd y gall yr ymd-
diriedolwyr neu’r cyfarwyddwyr weithredu.
Ar y cyfan, mae yna fwy o fanteision nag sydd o anfanteision. Ond dylai prosiectau 
unigol geisio cyngor oddi wrth Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (www.pa-
vo.org.uk) neu drafod eu nodau â sefydliadau tebyg cyn penderfynu.
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Elusennau a masnachu:

Mae elusennau’n cael masnachu: Nid yw’n wir nad yw elusennau’n cael mas-
nachu, fel mae pobl yn aml yn hawlio. Mae yna nifer o ffyrdd y gallan nhw wneud 
hynny’n gyfreithlon heb golli manteision treth bod yn elusen
Mae is-gwmnïau yn ffordd gyffredin i elusennau cymunedol allu rhedeg busnesau 
nad ydyn nhw’n gysylltiedig â’u prif amcanion elusennol.

Cwmni cyfyngedig trwy gyfranddaliadau yw’r is-gwmni fel rheol, â’r elusen yn 
berchen ar yr holl gyfranddaliadau.
Gan bwyll – mae yna gyfyngiadau ar y ffordd y mae elusennau’n cael defny-
ddio is-gwmnïau. Gofynnwch i’r Comisiwn Elusennau ynglŷn â hyn.

Help pellach: Mae masnachu, i raddau helaeth, y tu hwnt i gwmpas y Pecyn Cy-
morth hwn. Ond gall PAVO (www.pavo.org.uk) a Chanolfan Cydweithredol Cymru 
(http://www.walescooperative.org.uk) roi help a gwybodaeth. Dylai newydd-ddyfodi-
aid astudio canllaw ar-lein cynhwysfawr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
"Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sec-
tor" yn www.wcva.org.uk.

Symleiddio’r dewisiadau:

I gael crynodeb syml o’r strwythurau cyfreithiol sydd ar gael, gwelwch y tabl "Choosing a 
legal structure for a community hub which runs community enterprises".
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ADEILADU’CH AELODAETH A 
GWASANAETHU’CH AELODAU

Pwy sy’n "aelod"?

Mae ystyr y term "aelod" yn aml yn achosi dryswch, ac mae angen ichi fod yn ofalus i wa-
haniaethu rhyngddyn nhw’n briodol:

Fel rheol, mae gan aelodau cymdeithas neu gwmni hawl i fynychu cyfarfodydd 
cyffredinol (o leiaf un y flwyddyn) ac i benodi’r ymddiriedolwyr.
Gall "aelodau-ddefnyddwyr" fod yn bobl sy’n talu tanysgrifiad aelodaeth blynyddol 
i dderbyn gwasanaethau’ch sefydliad, ond nad oes ganddyn nhw unrhyw hawliau 
eraill. Gall trefniadau sy’n cynnwys dosbarth ar wahân ar gyfer aelodau-ddefnyd-
dwyr arwain at ddrwgdeimlad rhwng aelodau sy’n cael pleidleisio a’r rhai sydd ddim 
yn cael pleidleisio. Felly da o beth yw eu hosgoi.
"Aelodau’r bwrdd" ac "aelodau’r pwyllgor rheoli" yw’r ymddiriedolwyr sy’n 
gyfrifol am y sefydliad mewn cyfarfodydd rheolaidd.

Efallai fod gennych chi bobl sy’n cynghori’r bwrdd neu aelodau cyfetholedig 
sy’n mynychu cyfarfodydd ond nad oes ganddyn nhw bleidlais. Dylech chi 
egluro’u sefyllfa nhw.
Yn ddryslyd ddigon, mae aelodau is-bwyllgorau rydych chi’n eu sefydlu ar 
gyfer tasgau penodol hefyd yn cael eu galw’n "aelodau pwyllgor". Maen nhw 
fel rheol, er nid bob amser, hefyd yn aelodau o’r pwyllgor rheoli.

Pam cael sefydliad aelodaeth?

Er gwaethaf ambell i anfantais, mae yna resymau cryf dros adeiladu a chynnal aelodaeth 
gref ar gyfer eich sefydliad Canolfan i’r Gymuned. Gall aelodau:

roi adborth ar anghenion y gymuned ac effeithiolrwydd eich gweithgareddau a’ch 
prosiectau
dangos cefnogaeth y gymuned i ddarpar gyllidwyr
atal y pwyllgor rhag diflasu neu ddod yn hunanfodlon
dod yn aelodau’ch pwyllgor yn y dyfodol
bod yn gronfa recriwtio am wirfoddolwyr ac, weithiau, cyfranwyr arian
tyrru yn gefn i’r sefydliad os bydd yn taro ar amser anodd.
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Sut gallwch chi recriwtio aelodau?

Bachwch bob cyfle i gofrestru aelodau mewn cyfarfodydd cyhoeddus, ymgynghori-
adau a digwyddiadau cymdeithasol.
Crëwch fanteision go iawn i aelodau os gallwch chi – gostyngiadau ar eich 
gwasanaethau, rhoi gwybod iddyn nhw am weithgareddau ymlaen llaw, cysylltau â 
"bancio amser" ac ati.
Crëwch fforwm aelodau gan ddefnyddio rhwydweithio cymdeithasol fel bod pobl yn 
teimlo’u bod nhw’n rhan o’r teulu.
Cyfunwch ymgyrchoedd aelodaeth ag ymgyrchoedd recriwtio gwirfoddolwyr i osgoi 
dyblygu ymdrech.
Gwnewch yn siŵr bod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn ddigwyddiad deniadol – â 
lluniaeth, siaradwr gwadd, noson gyflwyno, rhywbeth i godi arian neu weithgared-
dau cymdeithasol. Cofrestrwch aelodau newydd wrth y drws.
Cynigiwch gyfarfodydd cyffredinol gydol y flwyddyn i ymgynghori â’r trigolion a rhoi 
gwybodaeth iddyn nhw.

Datblygu polisi aelodaeth:

Bydd polisi aelodaeth ysgrifenedig yn canolbwyntio sylw ar wneud aelodaeth yn ddeniadol 
ac yn ddefnyddiol:

nodwch yn eglur y grwpiau o bobl rydych chi eisiau eu targedu
nodwch sut bydd modd denu a chynnwys grwpiau penodol o aelodau, yn enwedig 
grwpiau lleiafrifoedd neu grwpiau sydd wedi’u hallgáu
nodwch ffioedd aelodaeth, cyfnodau aelodaeth a threfniadau talu
nodwch fanteision ymaelodi, a rhoi cyhoeddusrwydd iddyn nhw
gwnewch ymrwymiadau ynglŷn â chyfathrebu ag aelodau (e.e. ag e-gylchlythyr 
rheolaidd).
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GWEITHIO GYDA GWIRFODDOLWYR

Beth yw diben gwirfoddoli?

Go brin y bydd eich prosiect Canolfan i’r Gymuned yn goroesi heb dîm o wirfoddolwyr. Ac 
ni ddylai ychwaith. Un o’r gwasanaethau cymunedol pwysicaf y gallwch chi ei greu yw se-
fydliad gwirfoddoli sy’n cael ei reoli’n dda, sy’n hyblyg, sy’n ymatebol ac sydd hefyd:

yn cefnogi ac yn estyn gwaith y Ganolfan i’r Gymuned
yn darparu profiad gwaith, sgiliau trosglwyddadwy, hyfforddiant, hyder, synnwyr o 
bwrpas a hunan-werth, cysylltiadau cymdeithasol, therapi galwedigaethol, gwell lles 
meddwl, cyfleoedd i rwydweithio, diddordebau a hobïau a llawer o fanteision eraill i 
aelodau’ch cymuned.

Beth sydd angen ichi ei wybod:

Mae datblygu, rheoli a chynnal gweithgareddau gwirfoddoli’n beth cymhleth a llethol. 
Dyma ambell air i gall:

mae’n fwy anodd rheoli gwirfoddolwyr na rheoli staff ar dâl – gwnewch bob ymdrech 
i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi
mae rheswm pawb dros wirfoddoli’n wahanol – felly mae’n rhaid trin pob gwirfod-
dolwr fel unigolyn â’i ddymuniadau a’i anghenion ei hun
mae’n hanfodol cael rhaglen gynefino, gan gynnwys

sgwrs ag uwch aelod o’r grŵp
tywys y gwirfoddolwr o amgylch y safle i weld eich adeilad a’ch gweithgared-
dau
Pecyn Cynefino i’w gadw, sef pecyn sy’n debyg i’r un ar gyfer aelodau’r 
Pwyllgor

mae angen bob amser darparu hyfforddiant, cymorth a goruchwyliaeth
peidiwch â bod ofn cynnig i wirfoddolwyr gymryd cyfrifoldeb – gall y profiad fod yn 
un a fydd yn newid byd i lawer o wirfoddolwyr
anogwch deyrngarwch a synnwyr o berthyn

darparwch gyfleusterau a lluniaeth i wirfoddolwyr a thalu am eu treuliau
anogwch awgrymiadau ar gyfer gwella ac estyn eich gwaith
lle bo’n bosibl, rhowch y rhyddid iddyn nhw ddatblygu gweithgareddau 
newydd

peidiwch â chaniatáu i bawb wneud fel y mynnan nhw – hyd yn oed os yw’r drefn yn 
hamddenol, fe ddylech chi bob amser sicrhau ei bod hi’n ofynnol i wirfoddolwyr 
ddweud wrthych chi:

pa waith y maen nhw’n barod i’w wneud
pryd y byddan nhw ar gael
am newidiadau i’r amseroedd y maen nhw ar gael ymlaen llaw
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darparwch rolau a chyfrifoldebau ysgrifenedig, fel y Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau’r 
pwyllgor
mabwysiadwch God Ymarfer ar gyfer gwirfoddolwyr, i wneud gwirfoddoli’n brofiad 
mwy gwerth chweil (mae model ar gael oddi wrth Gyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru www.wvca.org.uk)
llywodraethwyr ynteu help gwirfoddol: byddwch yn eglur ynglŷn â’r gwahaniaeth 
rhwng aelodau pwyllgor sy’n cyfarfod fel ymddiriedolwyr (gofyniad a chyfrifoldeb) a’r 
rheiny sy’n gwneud gwaith gwirfoddol i helpu i redeg eich gweithgareddau (rôl 
wirfoddoli nad yw rhai aelodau eisiau ei gwneud neu nad ydyn nhw’n gallu ei 
gwneud o bosibl).
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LLYWODRAETHU DA A’CH PWYLLGOR:

Waeth pa mor galed rydych chi’n gweithio i sefydlu ac ariannu’ch prosiect Canolfan i’r 
Gymuned, bydd hyn yn dda i ddim oni bai eich bod chi’n gallu adeiladu pwyllgor cryf o bobl 
i redeg y sefydliad.

Mae yna lawer o bobl nad yw’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i wneud hyn yn dda yn 
rhoi tro yn eu meddwl ac, yn aml, y rheiny sydd â phrofiad o weithio ar bwyllgorau yn y 
gorffennol yw’r rhai y mae angen arweiniad a hyfforddiant arnyn nhw mewn gweithio mewn 
tîm, cyfrifoldeb ar y cyd a llywodraethu cadarn. Gwelwch beth mae hyn yn ei olygu yn yr 
adran Llywodraethu Da.
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