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Cyflwyniad
Ar ôl blwyddyn eithriadol i’r wlad, rydym yn parhau i fod yma i
bawb, gan gefnogi’r ymdrech adfer ac ailadeiladu ledled y DU. Bob
blwyddyn rydym yn disgwyl dyfarnu tua 12,000 o grantiau gyda
gwerth o tua £600 miliwn diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mewn hinsawdd lle mae adnoddau’n mynd yn anoddach i’w
sicrhau, rydym yn falch o wneud tua 60% o’r holl grantiau i
sefydliadau newydd. Rydym yn edrych ar botensial partneriaethau
a chydweithio sy’n cynhyrchu mwy nag y gall unrhyw un ohonom
ei gyflawni ar ein pen ein hunain. Yn y flwyddyn i ddod byddwn yn
cyfrannu at newid ehangach, gan weithio gyda’n rhwydweithiau ar
raddfa i fynd i’r afael â materion annhegwch hirsefydlog a dwfn ac
ystyried sut y gallwn weithio gydag eraill i ysgogi arloesedd drwy
fuddsoddi, wedi’i lywio gan gyfleoedd i gryfhau lles a ffyniant
pob cymuned.

Fel yr ariannwr mwyaf o weithgarwch cymunedol yn y DU, mae ein
hymateb i’r pandemig wedi’i lywio gan yr hyn y gallwn ei wneud
i sefyll wrth y cymunedau a wasanaethwn, gan roi sicrwydd ac
effeithlonrwydd i ddarparu cymorth lle mae ei angen fwyaf. Drwy
gydol 2020, roedd grantiau brys ar gael yn gyflym, lle bynnag yr
oedd angen ein cymorth – ac wrth gydweithio â’r Llywodraeth

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi diweddaru ein prosesau
technoleg ac ariannu ac mae hyn yn talu ar ei ganfed. Mae heriau
2020 yn golygu bod ein cyd-destun gweithredu yn wahanol i’r un a
ddychmygwyd gennym ac wrth i ffyrdd newydd o weithio ddechrau
esblygu byddwn yn cefnogi ein timau i weithio i gymunedau yn y
ffordd orau bosibl. Er y gallai hynny arwain at rywfaint o effaith

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol rydym o’r
gred, pan fydd pobl yn arwain, fod cymunedau’n ffynnu.

roeddem yn gallu dosbarthu hyd yn oed mwy o grantiau nag arfer
ar gyflymder. Wrth i ni edrych ymlaen yn awr, bydd ein cynllun
corfforaethol ar gyfer y tair blynedd nesaf yn addasu wrth i’r byd
addasu i amseroedd newydd a heriau newydd.

gychwynnol ar effeithlonrwydd cost, rydym yn disgwyl cyflawni
ein hymrwymiadau o fewn cost weithredol o 7.75% o incwm –
gan wneud y gorau o’r arian a godir ar gyfer cymunedau diolch i
chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mae ein huchelgais i helpu i greu effaith barhaol ledled y DU yn
pennu sut rydym yn darparu grantiau. Yn ogystal ag ymrwymiadau
thematig mwy i fynd i’r afael â materion brys i’r wlad, gwyddom
hefyd y gall mynediad at symiau bach o arian wneud gwahaniaeth
gwirioneddol. Yn 2020-21 dyfarnwyd 70% o’n grantiau drwy
ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, gan sicrhau bod
grantiau unigol o £10,000 neu lai ar gael i elusennau a sefydliadau
cymunedol ar lawr gwlad.

Rydym bellach yn edrych tua’r dyfodol gyda’n deiliaid grantiau,
gan gymryd ein camau cyntaf i ddod allan o bwyntiau argyfwng
2020 ac adeiladu dyfodol cynaliadwy, gyda’n gilydd.
John Rose
Prif Weithredwr Dros Dro
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Portglenore Enterprise Group, Gogledd Iwerddon

Ein
fframwaith
strategol
Pan fydd pobl yn arwain, mae cymunedau’n
ffynnu. Mae pobl yn deall yr hyn sydd ei angen
yn eu cymunedau yn well na neb. Rydym yn

Ein pwrpas
Rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu

gwrando, yn cydweithio ac yn ariannu fel bod
pethau da’n digwydd.
Dyna pam ein bod yn falch o ddyfarnu arian a
godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol
ledled y DU.

Ein perfformiad
DPA 1 Bydd boddhad cwsmeriaid yn o leiaf 80%
DPA 2 Bydd costau gweithredu yn unol â’r trothwy y cytunwyd
arno o 7.75% o’r incwm dros dair blynedd
DPA 3 Dyfarniadau Grant i fod yn +/– 5% o’r gyllideb
DPA 4 Ein sgôr ymgysylltu â chyflogeion i fod yn o leiaf 76%
DPA 5 Pobl sy’n ymwybodol bod y Loteri Genedlaethol yn
ariannu achosion da yn uwch na 45%
DPA 6 Pobl sy’n ymwybodol o ddiben Cronfa Gymunedol y
Loteri Genedlaethol yn uwch na 45%
DPA 7 Bydd o leiaf 80% o’n grantiau yn cael eu dyfarnu i
elusennau a sefydliadau cymunedol

DPA = Dangosydd Perfformiad Allweddol

Flourish – Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, Cymru

Ein
hegwyddorion
Mae’r hyn a wnawn a sut rydym yn gweithredu fel
sefydliad yn seiliedig ar ein hegwyddorion.

I bawb:
Mae ein grantiau yn agored
i bob cymuned beth bynnag
fo’u man cychwyn a deallwn
y bydd angen cymorth
ychwanegol ar rai.

Y cryfderau y mae
pobl yn eu cyflwyno:
Rydym yn dechrau gyda’r
hyn y gall pobl ei gyfrannu,
a’r potensial yn eu syniad.

Prosesau syml,
barn dda:

Catalydd i eraill:
Rydym yn gwrando ar y pethau
sy’n bwysig i bobl, cymunedau
a’n partneriaid, yn dysgu oddi
wrthynt ac yn eu hwyluso.

Rydym yn defnyddio
prosesau syml a chymesur
sy’n ein galluogi i lunio
barn dda.

Defnyddio
adnoddau’n dda:

Hyder, nid rheolaeth:
Hyderwn yng ngallu pobl i wneud
i bethau gwych ddigwydd, gan
gredu y dylai ein grantiau alluogi
yn hytrach na rheoli.

Rydym yn gwneud dewisiadau
gwybodus am yr adnoddau a
roddir i ni gan chwaraewyr y
Loteri Genedlaethol: gyda
gwybodaeth, gyda phobl a
chydag arian, ac mewn
Rydym yn gwerthfawrogi
ffordd amgylcheddol
amrywiaeth y cymunedau
gynaliadwy.
rydym yn gweithio gyda nhw

Cyfeiriad
a rennir,
dulliau
amrywiol:

ledled y DU, yn gyson o ran
ansawdd y cyfleoedd a gynigiwn,
ac yn cefnogi pobl i fynd i’r afael ag
anghydraddoldebau.

Compassionate Neighbours, Lloegr
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Mae Cronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol yn cefnogi syniadau
a phrosiectau sydd o bwys i bobl
a chymunedau

Mae ein grantiau yn gatalydd ar gyfer
newid ehangach er mwyn sicrhau bod
cymunedau ledled y DU, a’r sefydliadau
sy’n eu cefnogi, yn ffynnu, yn amrywiol ac
yn addas ar gyfer y dyfodol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol yn werthfawr, yn
ddibynadwy ac yn effeithlon

Nod 1
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi syniadau a phrosiectau sy’n bwysig i bobl a chymunedau
Maes ffocws strategol 1: Drwy roi grantiau rhagorol byddwn yn buddsoddi £1.5bn arall mewn cymunedau ledled y DU
dros y tair blynedd nesaf
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Mae cyfleoedd ariannu ar draws portffolios yn berthnasol, yn
hygyrch ac yn effeithiol, gan gefnogi’r prosiectau gorau a galluogi
cymunedau i ffynnu.

■ Bydd mwy na 95% o’n cyllidebau grant yn cael eu
hymrwymo ar draws yr holl bortffolios ariannu

■ Bydd ein cynnyrch grantiau craidd a’n dulliau gwneud
grantiau ategol yn cael eu gwella’n barhaus er mwyn
galluogi rhoi grantiau rhagorol ar draws ein pum
portffolio ariannu

■ Datblygu adroddiadau cadarn a yrrir gan ddata ar gynnydd
ac effaith yr holl grantiau byw ar draws portffolios
a themâu

■ Mae pob portffolio yn sicrhau bod ein cynnig grant
yn parhau i fod yn berthnasol ac yn parhau i ddiwallu
anghenion cymunedau ledled y DU er mwyn sicrhau
newid hirdymor

■ Rydym yn ymateb i flaenoriaethau a digwyddiadau
cenedlaethol sy’n dod i’r amlwg, gan chwilio am gyfleoedd
i ariannu

Mae ymholwyr, ymgeiswyr a deiliaid grantiau yn adrodd am
brofiad cwsmeriaid gwell fyth.

■ Bydd boddhad cwsmeriaid o leiaf 80%
■ Mae’r holl staff ariannu yn derbyn hyfforddiant trylwyr a
chadarn sy’n eu galluogi i ddarparu grantiau rhagorol

Nod 1
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi syniadau a phrosiectau sy’n bwysig i bobl a chymunedau
Maes ffocws strategol 1: Drwy roi grantiau rhagorol byddwn yn buddsoddi £1.5bn arall mewn cymunedau ledled y DU
dros y tair blynedd nesaf
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Rydym yn herio ac yn cefnogi deiliaid grantiau i wella eu
perfformiad amgylcheddol, ac i gefnogi cymunedau i gymryd
camau gweithredu yn yr hinsawdd

■ Mae ail rownd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd (£8m)
wedi’i chyflawni erbyn diwedd mis Medi 2021 ac rydym
yn parhau i fuddsoddi mewn gweithredu hinsawdd dan
arweiniad y gymuned gydag o leiaf 50% o gyllideb y
Gronfa Gweithredu Hinsawdd wedi’i chyflawni erbyn mis
Mawrth 2023

■ Rydym yn parhau i brofi, datblygu a mabwysiadu
mecanweithiau effeithiol ar gyfer sbarduno gwell
perfformiad amgylcheddol mewn sefydliadau a ariennir

■ Mae dull newydd o ymdrin â phrosiectau cyfalaf yn sicrhau
bod yr asedau a ariennir gennym yn bodloni arfer gorau
ym maes perfformiad amgylcheddol

Nod 1
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi syniadau a phrosiectau sy’n bwysig i bobl a chymunedau
Maes ffocws strategol 2: Byddwn yn mynd ati i ymgorffori tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein prosesau diwylliant
a gwneud grantiau, gan sicrhau bod ein grantiau yn cyrraedd pob cymuned ac yn adlewyrchu amrywiaeth y DU.
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Mae ein grantiau yn fwy hygyrch a hyblyg ac wedi’i
ddosbarthu’n deg

■ Mae dosbarthiad grantiau ar draws ein holl raglenni yn
adlewyrchu amrywiaeth cymunedau yn y DU

■ Rydym yn mynd ati i leihau’r rhwystrau sy’n atal mynediad
teg i’n grantiau fel bod cwsmeriaid o bob cefndir yn gweld
eu hunain yn cael eu hadlewyrchu yn ein grantiau a bod
ganddynt brofiad rhagorol drwy gydol eu taith gyda ni

■ Mae gennym ddata cadarn sy’n galluogi pob portffolio
i ddeall lledaeniad grantiau ar draws cymunedau, nodi
meysydd o dan-gynrychiolaeth a gweithredu cynlluniau i
fynd i’r afael â hyn

■ Mae ein gwaith allgymorth ac ymgysylltu allanol yn ein
cefnogi i ddeall ac ymateb i allgáu neu annhegwch wrth
wneud grantiau

■ Caiff ein cynigion ariannu eu cyfleu gan ddefnyddio iaith a
dulliau hygyrch

Fel arweinydd a catalydd, rydym yn hyrwyddo amrywiaeth a
chynhwysiant mewn trydydd sector

■ Rydym yn cydweithio ag eraill i ddatblygu a hyrwyddo
arferion arianwyr teg a chynhwysol

■ Mae’r holl allbynnau ymgysylltu a mewnwelediad allanol
yn adlewyrchu ein huchelgeisiau, gan amlygu arfer da a
rhannu mewnwelediad a dysgu o brofiadau amrywiol

■ Mae ein hunaniaeth gorfforaethol a’n brand yn ystyried
ein cynnig i fod ‘i bawb’ ac yn adlewyrchu amrywiaeth y
cymunedau rydym yn eu cefnogi

Nod 2
Mae ein grantiau yn gatalydd ar gyfer newid ehangach er mwyn sicrhau bod cymunedau ledled y DU, a’r
sefydliadau sy’n eu cefnogi, yn ffynnu, yn amrywiol ac yn addas ar gyfer y dyfodol
Maes ffocws strategol 3: Rydym yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o lunio dyfodol cymunedau, a’r sefydliadau sy’n
gweithio gyda hwy, ac rydym yn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau, asedau a gallu priodol i gyflawni eu huchelgeisiau.
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Rydym wedi datblygu strategaeth trydydd
sector sy’n cyfrif am gymhlethdod a natur
gyfnewidiol y cyfnod presennol

■ Mae ein strategaeth yn dod i’r
amlwg, yn ymatebol i gymuned,
tystiolaeth ac yn unol â
pholisi’r llywodraeth

■ Rydym yn canolbwyntio ar themâu
lle gallwn wneud cyfraniad
unigryw sy’n ychwanegu gwerth,
yn enwedig cymunedau ieuenctid,
hinsawdd a ffyniannus

■ Rydym yn cadw llygad ar y
dyfodol, gan hyrwyddo cydweithio
ac arloesi sy’n helpu i lefelu ac
uno’r cymunedau rydym yn
eu gwasanaethu

Rydym wedi hwyluso ymgysylltu a
thrafod eang â budd-ddeiliaid er mwyn
meithrin barn gyffredin sy’n esblygu gyda
chymunedau a’r sefydliadau sy’n gweithio
gyda nhw.

Rydym wedi datblygu pecyn o gymorth
ymarferol sy’n helpu elusennau a
sefydliadau cymunedol i weithredu’n
effeithiol a bod mewn sefyllfa dda i
gefnogi’r cymunedau a wasanaethant

■ Rydym yn datblygu ein dealltwriaeth

■ Mae ein rhaglenni, ein polisïau a’n

o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu
cymunedau a’r sefydliadau sy’n
gweithio gyda nhw

■ Rydym yn archwilio meysydd o newid
sy’n dod i’r amlwg mewn cyfnod
tyngedfennol o newid i gymunedau

■ Rydym yn cael gwell dealltwriaeth
o arferion effeithiol blaenllaw a
all helpu i ysbrydoli a chefnogi
adnewyddu mewn cymunedau

harferion ariannu yn adlewyrchu
ein dealltwriaeth o anghenion a
gwerth cymunedau

■ Trwy gyhoeddiadau, gweithdai a
digwyddiadau rydym yn rhannu
mewnwelediadau ac offer ymarferol
gyda chymunedau, y sefydliadau sy’n
eu cefnogi a llunwyr polisi

Nod 2
Mae ein grantiau yn gatalydd ar gyfer newid ehangach er mwyn sicrhau bod cymunedau ledled y DU, a’r
sefydliadau sy’n eu cefnogi, yn ffynnu, yn amrywiol ac yn addas ar gyfer y dyfodol
Maes ffocws strategol 4: Rydym yn defnyddio ein grantiau, ein mewnwelediad a’n perthnasoedd i feithrin cysylltiadau ar
draws ac o fewn cymunedau
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Rydym yn dangos effaith drwy’r data, y mewnwelediad,
y wybodaeth a’r dysgu a gafwyd o, a gan ein grantiau a’i
ddefnyddio i lywio arfer yn y dyfodol.

■ Mae ein Strategaeth Ddata yn darparu gwybodaeth fusnes
gyson a chywir, gan ein galluogi i ddangos y gwahaniaeth y
mae ein grantiau yn ei wneud a chyfrannu at wella data a
dealltwriaeth ar draws y sector am y cymunedau rydym yn
eu gwasanaethu.

■ Rydym wedi datblygu ein dull o ddysgu deiliaid grantiau
a lledaenu mewnwelediadau, gan rannu’r hyn rydym yn
ei wybod gydag eraill i lywio arfer ehangach a dyfnhau
ein dealltwriaeth

■ Mae portffolios ariannu wedi datblygu dulliau o harneisio
profiad ac arbenigedd staff, defnyddio mewnwelediad
presennol, a chynhyrchu dysgu sy’n dyfnhau ein
gwybodaeth, gan sicrhau bod y mewnwelediadau hyn yn
llifo’n effeithiol ar draws y Gronfa gyfan ac yn ychwanegu
at ein sylfaen dystiolaeth ganolog

Rydym yn gynullydd credadwy, dylanwadol a chysylltiedig
o feddwl ac arfer ac yn meithrin cysylltiadau ar draws ac o
fewn cymunedau.

■ Rydym yn defnyddio ein tystiolaeth a’n dysgu i gynnig
mewnwelediad credadwy i feysydd polisi sy’n dod i’r
amlwg, gan helpu i lunio arfer sy’n effeithio ar gymunedau
ledled y DU

■ Portffolio o wybodaeth sy’n seiliedig ar wybodaeth sy’n
dod â phobl at ei gilydd i drafod a thrafod syniadau,
rhannu dysgu, broceru cysylltiadau a deialog newydd,
a dyfnhau ein dysgu a’n dealltwriaeth o themâu/
materion blaenoriaeth

■ Sefydlir polisi ac arfer ariannu newydd sy’n helpu i wella a
llywio penderfyniadau ariannu a dylunio

■ Rydym wedi datblygu fframwaith ar gyfer rhannu ein
heffaith drwy ddata ac adrodd straeon ar draws meysydd
arfer thematig allweddol

Nod 3
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael ei gwerthfawrogi, ei ymddiried ynddi ac yn effeithlon
Maes ffocws strategol 5: Gwasanaethau corfforaethol rhagorol, sy’n galluogi cyflawni ein diben yn effeithlon ac yn effeithiol
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Datblygu sefydliad ymatebol a sefydlu diwylliant gwelliant
parhaus

■ Datblygu ac olrhain mesurau effeithlonrwydd, gan ysgogi
gwelliannau yn ein prosesau craidd

■ Mynd ati i reoli a gwella ein lefelau uchel o ymgysylltu
â gweithwyr

■ Cynnig Dysgu a Datblygu wedi’i adnewyddu a model
darparu i alluogi pob gweithiwr i brofi cyfleoedd
datblygu diriaethol

■ Ail-ddychmygu ein strategaethau eiddo a thechnoleg i
leihau cyfanswm y gofod a gontractiwyd a galluogi ein
modelau o fannau gweithio ac arddulliau sy’n esblygu

Manteisio i’r eithaf ar y cyfle i leihau ein hallyriadau carbon
ymhellach wrth i ni bontio drwy gyfnod o adferiad ar
ôl pandemig.

■ Cynyddu’r ffocws ar ein cyfrifoldeb amgylcheddol ym
mhopeth a wnawn, gan gynnwys gweithio gartref, drwy
ein timau craidd a’n rhwydwaith o Hyrwyddwyr Gwyrdd

■ Sicrhau niwtraliaeth carbon, a symud tuag at fod yn
sefydliad sero net drwy:
● Leihau ein hôl troed carbon mewn perthynas â

chyflenwad nwy a thrydan, teithio a llety dros nos,
lleihau’r defnydd o deithiau hedfan mewnol, a lleihau
gwastraff i safleoedd tirlenwi yn unol â’n Cynllun
Gweithredu Amgylcheddol
● Deall a lleihau ôl troed carbon ein technoleg yn well
● Gwrthbwyso allyriadau CO2e gweddilliol o 2020

Nod 3
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael ei gwerthfawrogi, ei ymddiried ynddi ac yn effeithlon
Maes ffocws strategol 5: Gwasanaethau corfforaethol rhagorol, sy’n galluogi cyflawni ein diben yn effeithlon ac yn effeithiol
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Gwella profiad cydweithiwr o gynhwysiant a lles drwy wella
a chysylltu ein cynnig cymorth a integreiddio ystyriaethau
cynhwysiant a lles yn well yn ein dull o newid

■ Cymryd rhan mewn mynegai perthnasol i
feincnodi perfformiad

■ Dywed pob gweithiwr fod y Gronfa’n darparu amgylchedd
gwaith cynhwysol

■ Cynyddu amrywiaeth drwy greu cyfleoedd i recriwtio
cydweithwyr o amrywiaeth o gefndiroedd

Nod 3
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael ei gwerthfawrogi, ei ymddiried ynddi ac yn effeithlon
Maes ffocws strategol 6: Dathlwn y gwahaniaeth a wna arian y Loteri Genedlaethol i gymunedau
Sut rydym yn diffinio llwyddiant:
Dathlwn arfer da fel bod pobl yn deall sut y defnyddir arian y
Loteri Genedlaethol i wneud gwahaniaeth ledled y DU

■ Rydym yn darparu cyfathrebiadau diddorol ac effeithiol
i amrywiaeth o gynulleidfaoedd sy’n adlewyrchu
amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu

■ Mae gwybodaeth, dysg a mewnwelediad o’r gwaith a
ariannwn yn cael ei rannu’n eang, gan gyfrannu at well
dealltwriaeth o effaith grantiau y Loteri Genedlaethol
mewn cymunedau

■ Mae pobl sy’n ymwybodol bod y Loteri Genedlaethol yn
ariannu achosion da yn uwch na 45%

■ Rydym yn parhau i adrodd hanes sut mae arian y Loteri
Genedlaethol yn helpu cymunedau i weithredu i ddod â
heriau cymdeithasol i’r amlwg, gan gyfrannu’n weithredol
at flaenoriaethau cenedlaethol ledled y DU.

Ymhelaethwn ar lais ein grantiau i ysbrydoli gweithredu
cymunedol ac annog pobl i gefnogi’r Loteri Genedlaethol

■ Ochr yn ochr â’n cydweithwyr ariannu, gall rhwydweithiau
lleol ledled y DU siarad yn hyderus am yr effaith y mae
arian y Loteri Genedlaethol wedi’i chael yn eu cymunedau

■ Byddwn yn gweithio fel rhan o deulu ehangach y loteri i
broffilio lle mae cymunedau’n cymryd yr awenau i fynd i’r
afael â materion lleol a chenedlaethol o bwys

■ Rydym yn parhau i adrodd hanes sut mae arian y Loteri
Genedlaethol yn helpu cymunedau i gymryd camau i
ddod â heriau cymdeithasol i’r amlwg, gan gyfrannu’n
weithredol at flaenoriaethau cenedlaethol ledled y DU

