
 

 

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol  

 

Cyflwyniad 

Nod datganedig y Bil Partneriaeth Gymdeithasol yw darparu fframwaith ‘er mwyn 
ystyried a sicrhau cydraddoldeb cymdeithasol gwell ar gyfer gweithwyr yng Nghymru 
ar draws yr economi’, gydag uchelgeisiau i osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i 
weithio mewn partneriaeth gymdeithasol, hyrwyddo nodau gwaith teg a llunio 
strategaethau caffael. 

Byddai rhwydwaith y sector gwirfoddol Tai a Llywodraeth Leol yn cefnogi’r amcanion 
a’r uchelgeisiau hyn. Ond, mae gennym bryderon ynghylch gallu’r Bil i’w cyflawni. 

Mae nifer o fudiadau o’r sector gwirfoddol yn eistedd ar rwydwaith y sector 
gwirfoddol Tai a Llywodraeth Leol , sy’n cwrdd â’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
ddwywaith y flwyddyn. 

 

Problemau gyda’r Bil 

Diffyg cynrychiolaeth a chysylltiad  

Mae’r Bil eisiau cyflawni ‘economi gynhwysol yng Nghymru lle y gall pawb ffynnu’, a 
lle ‘nad oes neb yn cael ei adael ar ôl. Ond, ymddengys mai’r grym y tu ôl i’r 
datganiad hwn yw’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol (SPC) sydd, yn y ffurflen a 
amlinellwyd yn y Papur Gwyn, yn diystyru nifer o grwpiau a sectorau. 

Cynigir bod aelodaeth yr SPC yn ‘cynnwys cynrychiolwyr cyflogwyr allweddol yn y 
sector cyhoeddus a'r sector preifat, yr undebau llafur a llywodraeth’ – ond nid y 
sector gwirfoddol. Mae tua 100,000 o bobl yn rhan o weithlu’r sector gwirfoddol yng 
Nghymru, a 28% o bobl Cymru’n gysylltiedig â rhyw fath o weithgarwch gwirfoddol. 
Mae’r sector, sy’n effeithio’n gadarnhaol ar unigolion a chymunedau o bob rhan o’r 
wlad, yn haeddu cynrychiolaeth bendant ar yr SPC. Trwy ei ddiystyrru, mae’r Bil yn 
diystyrru lleisiau cymunedau ar hyd a lled Cymru. 

 

 



Ymhellach at hyn, mae’r cyrff aelodaeth a gynigir ar gyfer yr SPC yn golygu bod 
perygl y gallai pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a mudwyr, er enghraifft, gael eu 
gadael heb lais. Mae’r bobl o’r grwpiau hyn, sydd mewn cyflogaeth, yn llai tebygol o 
gael eu cynrychioli gan Undebau Llafur. Yn ôl y TUC, dim ond 9% o weithwyr nad 
ydynt yn wyn sy’n aelodau o Undeb Llafur y DU. Ac mae llai na thraean o weithwyr 
Cymru’n aelodau o Undeb Llafur. 

Yn ogystal â rôl y trydydd sector/sector gwirfoddol fel cyflogwr, mae mudiadau 
allweddol, yn enwedig darparwyr cyngor ac eiriolaeth annibynnol, yn rhoi cyngor i 
niferoedd sylweddol o gyflogeion Cymru ar amrediad o faterion cyflogaeth. 
Byddai’r dystiolaeth ‘amser real’ hwn (ar ffurf astudiaethau achos a thueddiadau 
data) yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ddatblygu partneriaethau cymdeithasol 
cryf. Mae’n cynnwys gwaith gyda’r boblogaeth gyffredinol a grwpiau arbenigol, e.e. 
dinasyddion yr UE yng Nghymru. Mae deall y tueddiadau cyfredol a’r gwelliannau 
arfaethedig a awgrymir gan y sector yn hanfodol i gyflawni’r agenda ar gyfer mwy 
o gydraddoldeb cymdeithasol a gwaith teg ar gyfer gweithwyr Cymru. 

Hefyd, rhaid i’r sector gwirfoddol, yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau, fod yn 
rhan o’r gwaith o gyd-gynhyrchu strategaethau caffael cyrff cyhoeddus. Nid yw’r 
Papur Gwyn yn nodi mai dyma fydd yr achos. 

 

Gwaith diogel 

Mae gwaith teg yn rhan annatod o’r Bil, ond oni ddylai gwaith teg olygu gwaith 
diogel? Mae cylchau cyllido un flwyddyn yn golygu bod llawer o’r gwaith o fewn y 
sector gwirfoddol yn anniogel dros ben. Mae setliadau cyllid tymor byr yn arwain at 
anawsterau anferth o ran recriwtio a chadw staff, ymhlith llawer o broblemau eraill, 
ac mae hyn yn ei dro yn ei gwneud yn anoddach i fudiadau gyflwyno digon o 
adnoddau i wneud ceisiadau am gyllid pellach er mwyn diogelu eu dyfodol. Ychydig 
iawn o ddiogelwch a chynaliadwyedd sy’n bodoli i lawer o bobl sy’n gweithio o fewn 
y sector gwirfoddol, er bod rhai enghreifftiau o arfer da – e.e. contractau mwy 
hirdymor. Rhaid i hyn gael ei ddatrys cyn y gellir cyfeirio at sefyllfa llawer o 
gyflogeion o’r sector gwirfoddol fel sefyllfa ‘deg’. Byddai’r sector yn croesawu rhannu 
enghreifftiau o arfer da yn y maes hwn er mwyn galluogi mudiadau o’r sector a 
mudiadau statudol i ddatblygu partneriaethau cynaliadwy ac integredig a fydd yn 
cyflawni nodau’r agenda gwaith teg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

Rhyngweithio â Byrddau rhanddeiliaid  

Mae diffyg eglurder o fewn y Papur Gwyn ynghylch sut y disgwylir i Fyrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Bwrdd Comisiynu 
Cenedlaethol ryngweithio â’r SPC. Heb eglurder, mae’n anodd mesur cynnydd ac 
effaith wirioneddol. 

 

Cydymffurfio 



Mae hefyd diffyg eglurder ynghylch sut y gallai ‘mesurau cydymffurfio’ yr SPC 
effeithio ar unrhyw fudiadau o’r sector gwirfoddol sy’n cael eu contractio i ddarparu 
gwasanaethau. Mae’r ddogfen ymgynghori’n nodi y "gallai camau i orfodi 
cydymffurfedd fynd ymhellach ac, er enghraifft, rhoi cosb ariannol ar gyrff cyhoeddus 
nad ydynt yn glynu wrth gytundebau a wneir yn y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol”. 
Fodd bynnag, nid yw’n eglur a oes disgwyl hefyd i fudiadau’r trydydd sector sy’n cael 
eu contractio gan y cyrff cyhoeddus hyn fod yn ymwybodol o’r cytundebau hyn a 
chydymffurfio â nhw nac os allent hwy, yn eu tro, gael eu cosbi os nad ydynt yn 
cydymffurfio. 
 
 
Pethau y gofynnir amdanynt 
Gofynnwn y pethau canlynol: 

• I chi ailedrych ar strwythur y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol er mwyn 
sicrhau bod y sector gwirfoddol yn cael eu cynnwys yn wirioneddol. 

• Bod Llywodraeth Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod lleisiau o bob sector o 
gymdeithas yn cael eu cynrychioli ar yr SPC. 

• Bod eglurder ynghylch sut mae fforymau eraill yn rhyngweithio â’r SPC, gan 
sicrhau nad yw gwaith yn cael ei ddyblygu, a bod gwaith monitro effaith 
ystyrlon yn cael ei gynnwys o’r dechrau. 

• Bod eglurder yn cael ei roi ynghylch sut y gallai mudiadau sy’n cael eu 
contractio i ddarparu gwasanaeth gael eu heffeithio gan gamau cydymffurfio. 

• Bodd swyddogion a Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar draws yr holl 
bortffolios yn parhau i edrych ar ffyrdd o ddatrys y problemau o ran cylchau 
cyllido tymor byr y sector. 

 

Rhwydwaith y sector gwirfoddol Tai a Llywodraeth Leol  
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