
 

 
 

 

Ymgysylltiad y llywodraeth leol â’r sector gwirfoddol  
 
 
CYFLWYNIAD 
 
Er mwyn cyflawni’r pedair prif thema a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn Ffyniant i Bawb - 
creu Cymru sy’n ffyniannus a diogel, sy’n iach ac egnïol, sy’n uchelgeisiol ac 
yn dysgu, ac sy’n unedig a chysylltiedig – mae’n hanfodol fod y llywodraeth leol yn 
ymgysylltu’n effeithiol ac yn effeithlon â’r sector gwirfoddol.  
 
Mae’r sector gwirfoddol yn ddarparwyr gwasanaethau allweddol ar lawr gwlad, felly maen 
nhw’n gallu cysylltu a chael gafael ar gymunedau’n well na’r llywodraeth leol fel arfer, ac 
mewn sefyllfa well i gael ymgysylltiad ystyrlon.  
 
Er mwyn cynnig y gwasanaethau hyn i gymunedau, mae’n hanfodol fod yna gydberthnasau 
cydweithredol cryf rhwng y sector gwirfoddol a’r llywodraeth leol. Fodd bynnag, er mwyn 
cyflawni hyn, rhaid i bob parti, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, weithio’n 
wirioneddol gyd-gynhyrchiol, a rhaid cael digon o adnoddau i’r sector ddarparu’r 
gwasanaethau hyn yn effeithiol. 
 
Mae’r papur hwn yn cyflwyno astudiaethau achos sy’n dangos y meysydd lle mae’r sector 
a’r llywodraeth leol wedi gweithio’n dda gyda’i gilydd, ac yn nodi rhai gofynion sydd gennym 
i Lywodraeth Cymru a’r llywodraeth leol i helpu i wella gwaith cydweithredol traws-sector 
ledled Cymru. 
 
ASTUDIAETHAU ACHOS 
 
Cefnogi gwirfoddolwyr a gwella llesiant 
Mae gwirfoddolwyr wedi cymryd rhan drwy raglen Community Connections  Canolfan 
Gymunedol Bridges yn Nhrefynwy ers 2011.  I adeiladu ar y gwaith hwn, dechreuwyd 
rhaglen Volunteering for Wellbeing yn 2019, sef partneriaeth rhwng Bridges a Chyngor Sir 
Fynwy. Mae ganddi weledigaeth llawer mwy o faint ac mae’n gweithio gyda phartneriaid o’r 
sector statudol a’r trydydd sector ledled y sir i adeiladu llesiant cymunedol. Gwneir hyn 
drwy recriwtio, hyfforddi a chefnogi pobl o bob oed i gynnig eu gwasanaethau i amrediad 
eang o fentrau cymunedol cymdeithasol a lleol. 
 

http://www.befriendingmonmouthshire.org.uk/
http://www.volunteeringmonmouthshire.org.uk/


‘Ers 2016, rydym wedi gweithio i ddod â mudiadau gwerth cymdeithasol at ei gilydd, gan 
gynnwys gwasanaethau cyhoeddus, elusennau, mudiadau cymunedol a  
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, i siarad am y ffordd orau y gallwn gynorthwyo 
unigolion i gadw’n iach a sut gallwn gydweithio i gyflawni hyn,’ meddai Nicki Needle, 
Arweinydd Newid Arferion Newid Bywydau, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Sir Fynwy. 
 
Un o’r prif bethau a sylweddolwyd oedd bod pobl angen diben y gallant gyfrannu ato’n aml, 
yn hytrach na chael eu cyfeirio at wasanaeth sy’n gallu ‘eu helpu’. Cadarnhaodd y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant mai’r cyfeiriad teithio hwn, tuag at fwy o gyfraniad 
cymunedol a mwy o ffocws ar yr hyn sydd o bwys i unigolion, oedd y cyfeiriad cywir. 
 
 
Cynyddu sgiliau pobl ifanc a gwella gweithgarwch economaidd  
Sefydliad addysgol yw’r Cwmni Dysgu Amgen sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor 
Sir Caerfyrddin. Mae’n rhoi ail gyfle i bobl ifanc anodd eu cyrraedd a rhai sydd wedi 
ymddieithrio a phlant nad ydynt yn cyrraedd eu potensial yn yr ysgol a lle nad yw eu 
hanghenion yn cael eu diwallu gan addysg brif ffrwd.  
 
2018 oedd blwyddyn weithredu gyntaf y prosiect hwn, pan gymerwyd disgyblion o flwyddyn 
10 ac 11 lle nad oedd eu hanghenion yn cael eu diwallu gan addysg brif ffrwd. Roedd nifer 
o’r bobl ifanc hyn mewn perygl o ddioddef cam-fanteisio rhywiol ac roedd gan lawer 
ohonynt broblemau camddefnyddio sylweddau. Nid oedd cryn dipyn ohonynt yn byw gyda’u 
rhieni (a oedd yn wynebu heriau eu hunain o ran eu hiechyd) ac roedd gan lawer o bobl 
ifanc amrywiaeth eang o anawsterau cymdeithasol/emosiynol ac eraill gydag ADHD neu 
awtistiaeth. 
 
O’r 15 o ddisgyblion blwyddyn 11 y gwnaethant benderfynu eu helpu yn ystod eu blwyddyn 
weithredu gyntaf, y tybiwyd y byddai pob un ohonynt yn dod yn bobl NEET (nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant), mae pob un ohonynt wedi mynd ymlaen i addysg 
bellach, cyflogaeth neu hyfforddiant. Gwnaeth 50% ohonynt lwyddo i fod yn bresennol am 
70% o’r amser neu fwy a chwblhau 191 o unedau gan Agored Cymru, a arweiniodd at 36 o  
gymwysterau. Gwnaethant hefyd gymryd rhan mewn gwaith cymunedol, fel cerdded i fyny 
Pen y Fan i godi arian at elusen. 
 
 
Lleihau effeithiau tlodi 
Me’r Cynllun Ailgylchu Gwisg Ysgol yn brosiect gan Gyngor Sir Ddinbych, mewn partneriaeth 
â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (CAD), a ddaeth i fod pan wnaeth mam sengl gysylltu â 
CAD mewn dyled, gyda thri phlentyn, dim incwm ac heb wisg ysgol. 
 
Agorwyd siop dros dro lle byddai teuluoedd yn dod â gwisgoedd ysgol glân nad oeddent eu 
heisiau mwyach i’w hailgylchu, gyda rhodd o £1 a oedd yn caniatau i deuluoedd eraill fynd â 
chyn gymaint ag yr oeddent eu hangen. 
Bu’r prosiect mor llwyddiannus fel y gallodd ehangu. Gwnaeth y Cyngor Sir helpu i’w 
hyrwyddo, darparodd Cynghorau Tref Dinbych a’r Rhyl grantiau ar gyfer gwisgoedd ac 
esgidiau ysgol newydd, agorodd busnesau lleol siopau dros dro eraill, a bu eglwysi, gyda 
gwirfoddolwyr, yn golchi a smwddio’r gwisgoedd ysgol. 



 
Mae’r prosiect yn gweithredu ledled y sir bellach ac mae’n dod â’r gymuned ynghyd. 
 
 
Gofal Cymdeithasol/Agenda Atal  
Mae menter Ffrind i Mi yng Ngwent yn cynnwys partneriaid amrywiol o’r sector statudol a’r 
trydydd sector, gan gynnwys Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cyngor Dinas 
Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy, Age Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae’n 
ymdrechu i sicrhau fod unrhyw un sy’n teimlo’n unig neu wedi’i ynysu yn cael cymorth i 
ailgysylltu â’i gymuned. Trwy weithio gyda Chysylltwyr Cymunedol a gwasanaethau cyfeillio 
gwirfoddol cyfredol, nod y prosiect yw recriwtio cymaint â phosibl o wirfoddolwyr i gefnogi’r 
rheini a effeithir, gan geisio paru pobl â gwirfoddolwyr â’r un diddordebau, e.e. garddio, 
gwylio chwaraeon, mynd â’r ci am dro, ac ati. 
 
 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol  
Trosglwyddo Asedau Cymunedol oedd ffocws Gŵyl Sbarcio’r Syniad eleni. Nod yr Ŵyl yw 
creu symudiad o gwmpas arddangos ac annog creadigrwydd ac arloesedd ar gyfer newid a 
thrawsnewid cymdeithasol. Trefnwyd digwyddiad gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint 
(FLVC) a’i gorff ymbarél, Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW), i egluro’r broses, y pethau 
cadarnhaol a’r peryglon posibl o gaffael asedau gan y Cyngor Sir. Gwnaeth y Cwmni Budd 
Cymunedol, Café Isa, ddarparu’r lleoliad perffaith ar gyfer y digwyddiad, gan ei fod wedi’i 
ffurfio’n benodol i’r diben o gymryd adeilad yr hen lyfrgell a’r ganolfan gymunedol drosodd, 
a oedd mewn perygl o gau ond sydd bellach yn ffynnu bum mlynedd yn ddiweddarach.   
 
Pan ddechreuodd y rhaglen asedau cymunedol yn Sir y Fflint, bu’r FLVC yn gweithio’n agos 
gyda Chyngor Sir y Fflint i lunio a gweithredu proses gefnogol, a ddilynwyd gan grwpiau 
cymunedol a oedd yn dymuno cymryd cyfrifoldeb dros le neu adeilad. Mae’r FLVC yn cynnig 
cyngor ac arweiniad i grwpiau drwy gydol y broses, ac yn ymddwyn fel cyfaill beirniadol i 
drafod y peryglon posibl a’r hyn y gellir ei wneud i oresgyn y rhain. Mae’r Cyngor Sir yn 
darparu data tryloyw fel y gwariant cyfredol, cyfraddau defnyddio/meddiannu, cynlluniau 
sgematig ac arolwg diweddar o’r cyflwr.  
 
Mae hyd at 30 o asedau naill ai wedi’u trosglwyddo neu’n mynd drwy’r broses gyfreithiol 
briodol bellach. Mae’r asedau sydd wedi’u trosglwyddo’n amrywio o ganolfannau hamdden 
a fabwysiadwyd gan Fudiadau Corfforedig Elusennol newydd i randiroedd cymunedol a redir 
gan grwpiau sydd wedi’u sefydlu gan denantiaid cyfredol.  
  
Roedd y digwyddiad ei hun yn cynnwys cyflwyniadau a chwestiynau i banel a oedd yn 
cynnwys cynrychiolwyr o’r FLVC, TSSW, Cyngor Sir y Fflint a noddwyr y Rhaglen Cyfleusterau 
Cymunedol, Cronfa’r Loteri Genedlaethol a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru. 
 
Mae’r meysydd eraill y dylai’r sector gwirfoddol a’r llywodraeth leol fod yn gweithio arnynt 
gyda’i gilydd fel a ganlyn: 
 

• Cynllunio ar gyfer argyfwng a gwydnwch (fel arfer, caiff Cynghorau Gwirfoddol Sirol 
eu cynrychioli ar Fforwm Cynllunio ar Gyfer Argyfwng pob rhanbarth)  



• Brexit, yn enwedig ynghylch diogelu hawliau ac atal troseddau casineb  

• Mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd  

• Lliniaru effeithiau’r diwygiad lles  

• Comisiynu gwasanaethau mewn modd cyd-gynhyrchiol (gwaith sy’n cael ei rwystro’n 
aml gan amserlenni tynn) 

• Craffu ar wasanaethau 

• Mwy o ddemocratiaeth gyfranogol  
 

 
Argymhelliad  
 
Er mwyn llwyddo i gyflawni gwaith mwy cyd-gynhyrchiol a chydweithredol rhwng y sector 
gwirfoddol a’r awdurdodau lleol, gofynnwn i grŵp gorchwyl a gorffen gael ei ffurfio ar y cyd 
rhwng CLlLC, CGGC, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Llywodraeth Cymru. Dylai hwn ystyried 
nifer o faterion, gan gynnwys y canlynol: 
 

• Cynlluniau a arweinir gan y gymuned – er mwyn helpu i gynyddu cyfranogiad mewn 
democratiaeth leol, adeiladu gwydnwch cymunedol, hyrwyddo’r agenda atal, 
effeithio’n gadarnhaol ar ddatgarboneiddio a chael cymaint â phosibl o gysylltiadau 
rhwng busnesau lleol, y llywodraeth leol, y sector gwirfoddol a chymunedau. 

 

• Sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn cydweithio â darparwyr gwasanaethau yn y sector 
gwirfoddol os bydd unrhyw uno’n digwydd gyda’r awdurdod lleol, yn unol â Bil 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), gan effeithio felly ar ddarparwyr 
gwasanaethau.  

 

• Sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn cydweithio â’r sector a chyda chymunedau i 
ddatblygu’r Strategaethau Cyfranogi Cyhoeddus a osodwyd gan y Ddeddf uchod. 
 

• Edrych ar faterion sy’n ymwneud â sut mae awdurdodau lleol yn comisiynu 
gwasanaethau mewn partneriaeth â’r sector gwirfoddol. 
 

• Sut bydd y materion a godwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar y modd y 
mae'r awdurdod lleol yn ariannu'r trydydd sector yn cael sylw.  
 
 

Argymhellwn fod y grŵp hwn yn ymgynghori â Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ac yn 
adrodd yn ôl yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Partneriaeth. 
 
 
 

Rhwydwaith Tai a Llywodraeth Leol y sector gwirfoddol  
Chwefror 2020 
 

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-modd-y-mae-awdurdodau-lleol-yn-ariannu-gwasanaethau’r-trydydd-sector
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-modd-y-mae-awdurdodau-lleol-yn-ariannu-gwasanaethau’r-trydydd-sector

