
Gwneud safiad  
yn erbyn tlodi 
ac anfantais.

Helpwch ni wneud safiad dros degwch a chydraddoldeb!

Pwy ydyn ni
Sefydliad Bevan ydy melin 
drafod mwyaf cyffrous ac 
arloesol Cymru. 

Rydyn ni’n elusen gofrestredig, 
sy’n annibynnol o lywodraeth 
a phleidiau gwleidyddol, ac ni 
fyddem yn bodoli heb gymorth 
ein cefnogwyr hael.

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud
Rydyn ni’n gwneud safiad dros y bobl dlotaf a’r rhai sydd 
dan fwyaf o anfanteision yng Nghymru. Rydyn ni’n datblygu 
syniadau newydd, ymarferol i wneud Cymru’n deg, llewyrchus a 
chynaliadwy, gan gydweithio ag eraill i wella bywydau pobl ar lawr 
gwlad. Mae’n gwaith yn golygu’r canlynol:

›  cynhyrchu mewnwelediadau unigryw i’r heriau sy’n wynebu pobl;

›  datblygu datrysiadau arloesol ac ymarferol;

›   newid yr hyn mae llywodraethau, cyrff cyhoeddus, busnesau a’r 
bobl eu hunain yn eu gwneud.
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Cyfrannwch! 

Heb gefnogaeth cannoedd 
o unigolion, yn syml iawn, 
fydden ni ddim yn gallu bodoli! 

Cefnogwch ni, os gwelwch 
yn dda, drwy gyfrannu dim 
ond  £3.25 y mis neu £39 y 
flwyddyn i wneud Cymru’n 
deg, llewyrchus a chynaliadwy.

www.bevanfoundation.org/
subscribers

Tanysgrifiwch!

Mae dros 100 sefydliad yn 
manteisio drwy gael y canlynol:

›   mewnwelediad unigryw 
mewn briffiau ecsliwsif 

›   cyfleoedd i arddangos  
eich gwaith

›   dysgu a rhwydweithio gwych

Sicrhewch fod eich sefydliad  
yn cyfrannu am ddim ond  
£260 y flwyddyn + TAW.

www.bevanfoundation.org/
subscribers

Ariannwch brosiect

Rydyn ni’n croesawu 
comisiynau neu grantiau tuag  
at brosiectau penodol.  
Rydyn ni’n cynnig:

›  arbenigedd arwyddocaol 

›   cyflenwi ar amser ac o fewn  
y gyllideb

›  dylanwadu’n fawr.

Cysylltwch â ni ar:  
info@bevanfoundation.org

Gwybodaeth Hanfodol Rhif elusen gofrestredig: 1104191
Rhif Cwmni Cyfyngedig drwy Warant: 4175018
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37%
Ymchwil ac 
ymgyngho-
riaeth

35%
Rhoddion a 
chyfraniadau

28%
Grantiau

20%  
Costau rhedeg  
a llywodraethol

26% 
Donations & 
subscriptions

11% 
Cyflog 
Byw

17% 
Sectorau 
Twf

25% 
Llewyrch  
heb dlodi

Ein Pobl
Dyma restr o’n staff yn 2016/17:

Dr Victoria Winckler Cyfarwyddydd

Nisreen Mansour Swyddog Polisi ac Ymchwil

Rachael Simmonds Swyddog Cyllid

Sharon Hill Rheolwraig Swyddfa

Roedd ein bwrdd yn cynnwys aelodau profiadol o fyd 
llywodraeth leol, elusennau, tai, addysg, y gyfraith a busnes:

Vivienne Sugar Cadeirydd

Cerys Furlong Dirprwy Gadeirydd

Sandy Blair Swyddog Cyllid

Mark Hooper Trysorydd

Stephen Brooks

Duncan Forbes

Michael Imperato

Caroline Lewis

Rachal Minchinton

Incwm £127,900 Gwariant £153,552

£25,625 
diffyg wedi’i  

gynllunio

Diolchwn i’r cyllidwyr canlynol 
gyfrannodd dros £5,000 at ein gwaith 
yn 2016/17

›  Sefydliad Joseph Rowntree (£32,500)
›  Prifysgol Warwick (£22,800)

Rydyn ni hefyd yn dymuno diolch i’r 
cyfranwyr unigol hael am eu rhoddion.

£14,482  
wedi’i dderbyn 
yn 2015/16 ar 

gyfer gwaith am 
y Cyflog Byw 

£11,170 
o’r gronfa 
wrth gefn i 

gynorthwyo 
datblygiad

Manylion cyswllt

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

Ffôn. 01685 350 938

Info@bevanfoundation.org

www.bevanfoundation.org

               bevanfoundation



Yr hyn wnaethon 

Llewyrch  
heb Dlodi

Fe wnaethon ni gynhyrchu 
glasbrint i ddatrys tlodi 
yng Nghymru, mewn 

partneriaeth â Sefydliad 
Joseph Rowntree. 

Cymru ar ôl Brexit
Rydyn ni wedi gosod yr 

agenda ar gyfer ymadawiad 
teg i Gymru o’r UE, 

seiliedig ar degwch a 
chynaliadwyedd.

Cynnyrch Hygyrch Cyrhaeddiad Arwyddocaol Dylanwad Pwerus

Rydyn ni wedi darparu pedwar 
prosiect mawr ar faterion  

pwysig sy’n wynebu Cymru.

Sectorau Twf
Fe wnaethon ni rannu profiadau 

am y modd y gallai sectorau 
twf leihau tlodi, gan weithio 

â Phrifysgolion Warwick, 
Coventry a’r LSE.

Cyflog  
Byw real

Fe wnaethon ni gynhyrchu 
strategaethau ymarferol i 

gynyddu mabwysiad y Cyflog 
Byw Safonol yng Nghymru, 

Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a Merthyr Tudful.

A hefyd fe wnaethon ni’r 
canlynol

›   Cynnig agenda amgen ar 

gyfer addysg – ‘ar ôl PISA’

›   Edrych ar y modd y gellid 

datblygu’r Lwfans Gweini 

›   Ystyried ‘dyfodol gwneud 

daioni’.  

A chwblhau’r rhain:

›   Ein cynigion ar gyfer trethi 

datganoledig newydd

›   Ein hargymhellion sut 

gellid datganoli budd-dâl 

tai a buddiannau pobl 

ifanc.

prif adroddiad

ymateb a sylwadau 
i ymgynghoriadau

erthygl ar-lein

cofnod o rai’n 
ymweld â’n gwefan 
yn ystod y flwyddyn

dilynwyr  
Twitter

yn ein hoffi  
ar Facebook 

Prif anerchiadau ar gyfer 500   
o bobl broffesiynol

Rhoi tystiolaeth arbenigol 
i ymholiadau oddi wrth y 
Cynulliad Cenedlaethol

Cyfeiriad aton ni o leiaf yn fisol 
yn y cyfryngau yng Nghymru 
ac yn genedlaethol

8 65,000

10 7,000

43 1,500
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Y gwahaniaeth  
rydyn ni wedi’i wneud

datblygu cynigion i wella’n llwyr y cyfleoedd sydd ar gael i 
bobl ifanc heb gyflawni 5 TGAU graddau A*-C;

gosod yr agenda ar gyfer Cymru ar ôl Brexit mewn meysydd 
penodol o bolisi cyhoeddus e.e. polisi economaidd, cyllido 
rhanbarthol a thai ac adeiladu;

cwblhau’r gwaith ar y sectorau twf a ‘dyfodol gwneud daioni’.

Rydyn ni wedi troi’n syniadau’n 
weithredoedd drwy weithio 
mewn partneriaeth gydag  
eraill a dylanwadu arnyn nhw.

Yn ystod 2017/18 a thu hwnt byddwn 
yn parhau i wneud safiad dros y rhai 
lleiaf breintiedig ac yn dadlau dros 
ddulliau ymarferol, gyda thystiolaeth 
er mwyn gwneud Cymru’n lle teg, 
llewyrchus a chynaliadwy. Yn benodol, 
byddwn yn gwneud y canlynol:

Cynlluniau ar  
gyfer y Dyfodol

›   Cael sylw ar newyddion y BBC drwy’r DU,  
y Guardian a’r Times, ac yn y wasg arbenigol 
drwy’r DU. 

›    Cyfeiriadau rheolaidd ar radio a theledu’r BBC 
yng Nghymru, ITV Wales, y Western Mail a 
WalesOnline a’r wasg leol ac ar radio lleol. 

›   Adroddiadau a briffiau wedi’u defnyddio fel 
adnoddau dysgu mewn addysg bellach ac uwch.

Cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd

Cryfhau democratiaeth Siapio Polisïau Llywodraeth

Dylanwadu ar eraill 

›   Dylanwadu ar agenda Pwyllgorau’r Cynulliad  
ar Gydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a’r Economi.

›   Bwydo gwybodaeth i Bwyllgorau’r Cynulliad  
ar Brexit, y Cyflog Byw, tlodi, clystyrau gofal 
sylfaenol a chyllideb Llywodraeth Cymru.

›   Cyfrannu i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi  
ar y Cyfansoddiad ac i’r Pwyllgor UE. 

›   Briffio uwch wleidyddion o nifer o bleidiau 
gwleidyddol.

›   Cyfeiriwyd aton ni ymron pob wythnos gan 
wleidyddion o bob plaid yn ystod dadleuon 
llawn y Cynulliad. 

›   Codi proffil tlodi yng ngwaith Comisiwn Twf a 
Chystadleuaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

›    Rhoi cyngor i archwiliad tlodi Dinas a Sir 
Abertawe. 

›   Rhannu syniadau gyda sefydliadau eraill 
megis: Cartrefi Cymunedol Cymru, Canolfan 
Rhagoriaeth Adfywio Cymru, Y Sefydliad Polisi 
Cyhoeddus i Gymru, Prifysgol Caerdydd a 
Chynghrair y Cymunedau Diwydiannol.

›    Cafodd ein galwad am ‘ffyniant heb dlodi’ 
ei gynnwys yn Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru.

›    Mae ein cynigion am drethi newydd yn cael  
eu symud ymlaen gan Lywodraeth Cymru.

›    Bellach mae talu’r Cyflog Byw gwirfoddol  
yn ofynnol mewn caffael cyhoeddus.

›    Bydd strategaeth economaidd Llywodraeth 
Cymru’n cynnwys y sectorau cyflogau isel. 

›    Mae Tasglu’r Cymoedd wedi derbyn ein 
galwad am ‘hybiau twf’. 

›    Rydyn ni’n amlinellu’r ddadl ar ôl Brexit, gan roi 
gwybodaeth i Lywodraeth Cymru – Papur  
Gwyn Plaid Cymru. 

›    Fe wnaeth penderfyniad Llywodraeth Cymru  
ar Gymunedau’n Gyntaf ddyfynnu argymhellion 
Sefydliad Bevan.
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