
Gwneud Cymru’n  
lle teg, ffyniannus  
a chynaliadwy.

Helpwch i wneud Cymru’n deg, ffyniannus a chynaliadwy

Dyma pwy ydyn ni
Mae Sefydliad Bevan yn elusen 
annibynnol sy’n datblygu 
syniadau i wella bywydau pobl 
yng Nghymru, yn arbennig y 
rhai hynny sy’n ddifreintiedig. 

Ein gweledigaeth ydy cael 
Cymru sy’n deg, ffyniannus 
a chynaliadwy, lle caiff pawb 
ansawdd teilwng i’w bywydau, 
waeth pwy ydyn nhw. 

Dyma’r hyn a wnawn ni
Rydyn ni’n defnyddio tystiolaeth gadarn i gynhyrchu syniadau i 
greu newid fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 
pobl. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â ffurfwyr polisïau 
a darparwyr gwasanaethau fel gellir troi ein syniadau’n weithredu 
ymarferol. Rydyn ni yn:

›   cynhyrchu mewnwelediadau unigryw i fywydau pobl yng Nghymru

›  galluogi syniadau da ac arferion gorau i gael eu cyfnewid

›  datblygu datrysiadau arloesol ac ymarferol 

›   herio’r sefyllfa fel y mae hi ac yn gosod agenda ar gyfer gweithredu

›   newid yr hyn a wneir gan lywodraethau, cyrff cyhoeddus a 
busnesau, er mwyn gwella bywydau pobl.

Rydyn ni’n anelu i fod yn foesegol ac agored ym mhopeth a wnawn.
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Tanysgrifiwch am flwyddyn

Mae ein tanysgrifiad yn cynnig:

›   Mewnwelediadau unigryw 
mewn briffiau ecsliwsif 

›   Cyfleoedd i arddangos  
eich gwaith

›    Modd gwych o ddysgu a 
rhwydweithio.

Yn cychwyn o £36 y flwyddyn

www.bevanfoundation.org/
subscribers

Ariannwch brosiect

Rydyn ni’n croesawu gwaith 
comisiwn neu grant i ariannu 
prosiect penodol. Cynigiwn:

›  arbenigedd ystyrlon

›   dychwelyd y gwaith ar 
amser ac i’r gyllideb

›  effaith sylweddol.

www.bevanfoundation.org

Gwnewch gyfraniad unigol

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am 
unrhyw rodd ariannol allwch 
chi ei roi: 

›  yn ddiogel ar-lein  

›   neu gallwch anfon siec.

https://mydonate.bt.com/
charities/bevanfoundation



Dyma’r hyn 
wnaethon ni

Cymru  
yn 2020

Dengys ein harolwg o 
ragolygon arbenigol sut y 

gall Cymru fod yn wahanol 
erbyn 2020. 

Gwneud Llesiant i 
Weithio dros Gymru
Roedd ein gwaith arloesol yn 

cynnwys prif gyflwyniadau gan 
wleidyddion amlycaf Cymru a’r DU, 
briffiau trylwyr ar fudd-daliadau yng 
Nghymru, trafodaethau arbenigol 

rownd-bwrdd ac adroddiad terfynol. 

Cynnyrch Cyrhaeddiad Dylanwad

Rydyn ni wedi cwblhau pedwar 
prosiect mawr ar faterion o bwys 
sy’n wynebu Cymru.

Trethi Newydd ar  
gyfer Gwell Cymru
Ein hargymhellion arloesol  
ar sut gall trethi newydd, 

datganoledig, gynyddu atebolrwydd 
corfforaethol ac achosi newidiadau  

cymdeithasol positif.

Lleihau Tlodi  
yng Nghymru

Rydyn ni wedi dadansoddi cyllideb 
Haf 2015, gan amlinellu dulliau 
profedig o leihau tlodi ac wedi 

datblygu Rhaglen Genedlaethol i 
Ledaenu Ffyniant a Chynyddu

Cyfleoedd mewn Bywyd.

Hefyd, rydyn ni wedi....

›   Ffurfio blaenoriaethau 

cydraddoldeb drwy 

ddrafftio Ydy Cymru’n 

Decach? ar gyfer y 

Comisiwn Cydraddoldeb 

a Hawliau Dynol

›   Cydnabod y rhai sydd 

wedi cynnal egwyddorion 

y GIG drwy Wobr Iechyd 

a Llesiant Bevan

adroddiad mawr

briff ac ymatebion 
ymgynghorol

erthygl ar-lein 

cynrychiolydd yn 
ein digwyddiadau

o danysgrifwyr  
i’n cylchlythyr

y mis yn ymweld 
â’n gwefan

Prif areithiau i                o 
bobl broffesiynol mewn 
digwyddiadau

Tystiolaeth arbenigol i 
ymholiadau’r Cynulliad

Sylw misol yn y cyfryngau

5 500 500

13 1500

44 4000+
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Y gwahaniaeth a 
wnaed gennyn ni

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol
Dynodi’r camau ymarferol sydd eu hangen i gynyddu niferoedd y rhai 
sy’n cael Cyflog Byw yng Nghymru, Caerdydd a Merthyr Tudful;

Datblygu cynigion cadarn i gynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael ar 
gyfer pobl ifanc difreintiedig;

Canfod yr hyn sydd angen ei wneud i wella mynediad at feddygon teulu.

Rydyn ni wedi troi ein 
syniadau’n weithredu drwy 
gydweithio a dylanwadu mewn 
partneriaeth ag eraill.  

Yn ystod 2016/17 a thu hwnt 
byddwn yn parhau i ddatblygu 
syniadau cyffrous, seiliedig ar 
dystiolaeth, i wneud Cymru’n 
deg, ffyniannus a chynaliadwy. 
Yn benodol, fe fyddwn yn:

Buom yn ddylanwad ar drafodaeth 
yn y Cynulliad Cenedlaethol

›   Pwysodd ymchwiliad i dlodi’r Pwyllgor 
Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth 
Leol yn drwm ar ein syniadau ar  
gyfer newid.

›   Cafodd ein casgliadau am Gymru yn  
2020 eu dyfynnu mewn dadleuon  
gan Aelodau’r Cynulliad o bob  
plaid wleidyddol.

Rydyn ni wedi goleuo’r  
modd mae’r Llywodraeth  
yn meddwl

›   Cafodd ein syniadau am drethi newydd 
eu croesawu gan Weinidogion Cymru.

›   Mae’n cynigion i newid budd-
daliadau lles yn cael eu hystyried gan 
Lywodraethau Cymru a’r DU.

›   Cafodd ein hargymhellion am raglen 
genedlaethol i ehangu ffyniant eu 
hadlewyrchu ym maniffesto sawl plaid.

Fe wnaethon ni gynyddu 
dealltwriaeth y cyhoedd

›   Cafodd ein hadroddiadau sylw eang gan 
deledu a radio BBC Cymru, ITV Wales, 
Capital Radio, Heart Radio, y Western Mail 
a’r Daily Post, yn ogystal â’r wasg leol  
ac arbenigol.

›   Caiff ein cynnyrch ei ddefnyddio fel 
     adnodd mewn addysg bellach ac uwch.

                         Rydyn ni wedi 
                         dylanwadu ar 
                         sefydliadau eraill  

›   Cafodd ein hargymhellion eu cynnwys 
yng nghynllunio strategol sefydliadau 
megis Shelter Cymru, Prifysgolion Cymru 
a Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru. 

›   Rydyn ni wedi rhannu’n casgliadau 
allweddol â grwpiau proffesiynol yn 
gweithio ar gyflogadwyedd, tlodi 
tanwydd, tai cymdeithasol a mwy.
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Gwybodaeth hanfodol Rhif Elusen Gofrestredig 1104191  
Rhif cwmni cyfyngedig trwy warant 4175018

Trethi Newydd 
ar gyfer Gwell 

Cymru

Grantiau Ymchwil a 
Gomisiynwyd

Lleihau  
Tlodi

Cymru yn 2020

Cyfraniadau a 
Thanysgrifiadau

Trefn  
Lywodraethol

Ein pobl
Ein staff oedd:

Dr Victoria Winckler Cyfarwyddydd

Nisreen Mansour Swyddog Polisi ac Ymchwil

Rachael Simmonds Swyddog Cyllid

Ynghyd â chymorth gweinyddol dros dro gan Louise Morris a Lisa Evans.

Roedd ein bwrdd yn cynnwys uwch arweinyddion o fyd  
llywodraeth leol, tai, addysg, y gyfraith a busnes:

Vivienne Sugar Cadeirydd

Cerys Furlong Is-gadeirydd

Sandy Blair Ysgrifennydd

Mark Hooper Trysorydd

Stephen Brooks

Manylion cyswllt

Sefydliad Bevan 
145a Stryd Fawr,  
Merthyr Tudful CF47 8DP

Ffôn. 01685 350 938

Info@bevanfoundation.org

www.bevanfoundation.org

               bevanfoundation

Duncan Forbes

Rachal Minchinton

Jaselle Williams

Jeremy Miles wedi ymddiswyddo fis Hydref 2015

Incwm  £156,158 Gwariant  £130,890

 £25,268  
yn weddill

Diolch i’r arianwyr isod gyfrannodd 
£5,000 neu fwy yn 2015/16

›  Ysgol Fusnes Caerdydd
›  Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo
›  Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
›   Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph  

Rowntree
›  Sefydliad Joseph Rowntree
›  Oxfam Cymru
›   Cronfa Ddatblygu Cymunedol Economaidd  

De Ddwyrain Cymru
›  Sefydliad Waterloo

Diolch hefyd i’n holl gyfranwyr hael.

£14,482  
at y prosiect 

Cyflog  
Byw

£10,786 
at gostau’r 
flwyddyn 

nesaf

Cyfraniadau a 
Thanysgrifiadau
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Gwneud 
Llesiant i 
Weithio dros 
Gymru


