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Gwneud gwahaniaeth mwy gyda’n 

gilydd 

CYNGOR PARTNERIAETH, MAWRTH 2020 

CYFLWYNIAD 

1. Pwrpas Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw galluogi 
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud gwahaniaeth mwy gyda’n 
gilydd. Rydym yn gwybod y gallwn wneud mwy o wahaniaeth hyd yn 
oed o ran y materion sy'n llywio mudiadau gwirfoddol – o chwaraeon 
cymunedol i fynd i’r afael â newid hinsawdd – os gallwn gydweithio 
gyda chyrff cyhoeddus a busnesau. 
 

2. Mae cyrff cyhoeddus hefyd wedi nodi pam mae gweithio gyda'r sector 
gwirfoddol mor bwysig wrth wireddu eu dyheadau. Mae hynny’n 
cynnwys Ffyniant i Bawb ac mae’n cael ei adlewyrchu mewn 
deddfwriaeth allweddol yng Nghymru. 
 

3. Er gwaethaf y polisïau, y ddeddfwriaeth a'r uchelgeisiau sy’n cael eu 
rhannu, rydym yn dal i gael trafferth i wireddu hyn yn ymarferol. 
 

4. Mae’r papur hwn yn argymell grŵp gorchwyl a gorffen ar y cyd i adrodd 
yn ôl ar y camau nesaf i’r Cyngor Partneriaeth a Chyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector yn yr hydref. Mae wedi tynnu ar gyfraniadau gan 
fudiadau gwirfoddol sy'n edrych ar berthnasoedd â llywodraeth leol. 
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CYFLEOEDD 

5. Mae mudiadau gwirfoddol a chyrff cyhoeddus yn gwneud cyfraniadau 
gwahanol ac unigryw i'n cymdeithas. Yn aml, mae’r  canlyniadau 
cyffredinol y maent yn ceisio eu cyflawni yn cael eu rhannu. Mae'r rhain 
yn cwmpasu â sbectrwm eang iawn o faterion, o fynd i'r afael â'r 
argyfwng bioamrywiaeth i gryfhau perthnasoedd positif o fewn ac ar 
draws cymunedau. 
 

6. Mae sector gwirfoddol lewyrchus yng Nghymru yn hollbwysig i wireddu 
dyheadau’r llywodraeth. Mae mudiadau gwirfoddol yn annibynnol ar y 
llywodraeth, ond maen nhw’n sylfaen gymdeithasol y mae ein 
gwasanaethau cyhoeddus yn adeiladu arni ac yn hollbwysig wrth fynd i'r 
afael â materion cymhleth sy'n gofyn am ymatebion mwy hyblyg sy'n 
canolbwyntio ar bobl. 
 

7. Er mai nifer gymharol fach o fudiadau gwirfoddol sydd â pherthynas 
uniongyrchol â’r llywodraeth, mae polisïau, cyllid a deddfwriaeth y 
llywodraeth yn cael effaith ar eu gallu i gyflawni eu cenhadaeth. 
 

8. Drwy ddeall ein rolau gwahanol a sut gallwn weithio gyda'n gilydd yn 
well, gallwn i gyd fanteisio ar adnodd cyfunol llawer mwy. 
 

9. Nid syniad newydd yw hwn. Mae eisoes wedi’i adlewyrchu mewn 
deddfwriaeth allweddol, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru). 
 

10.  Mae yna strwythurau a mecanweithiau i gefnogi gweithio ar y cyd, gan 
gynnwys compactau lleol, Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Cyllido y dylai cyrff cyhoeddus eraill ei ddilyn hefyd, Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.  
 

11.  Mae digon o enghreifftiau sy’n dangos sut gellir gwella bywydau pobl 
pan fyddwn yn ei wneud yn iawn (gweler astudiaethau achos yn atodiad 
A). 
 

12. Mae nifer o brosiectau a rhaglenni lle mae cyrff cyhoeddus a 
mudiadau’r sector gwirfoddol yn cydweithio. Mae hyn yn cynnwys 
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amrywiaeth, hawliau dynol, Brexit, gwirfoddoli, asedau cymunedol, 
newid hinsawdd a chynllunio sy’n cael ei arwain gan y gymuned. 
Dangosodd y llifogydd diweddar rôl hollbwysig gwirfoddolwyr, grwpiau 
cymunedol a mudiadau gwirfoddol mawr wrth ymateb i argyfyngau, gan 
weithio gyda chyrff cyhoeddus. 
 

13.  Mae mudiadau gwirfoddol yn gweithio gyda’r llywodraeth a’r Senedd i 
lunio deddfwriaeth, gan gynnwys Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru). Maen nhw hefyd yn rhan fawr o ddemocratiaeth leol. 
 

SIALENSIAU 

14.  Er gwaethaf hyn i gyd, mae’r enghreifftiau o gydweithio’n dda dal yn 
anghyson. Yn amlach na pheidio, mae’r realiti yn ein cymunedau yn 
wahanol iawn. 
 

15.  Mae nifer o bapurau ac adroddiadau wedi nodi'r effaith ar bobl a 
chymunedau pan fyddwn yn methu â chydweithio'n dda. Mae'r adegau 
lle mae hyn yn digwydd a rhai o'r rhesymau pam wedi'u nodi hefyd. Mae 
nifer o'r materion hyn wedi'u codi a'u trafod o'r blaen yn y Cyngor 
Partneriaeth a Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. 
 

16. I chwarae ei ran yn llawn, mae angen i’r sector gwirfoddol dyfu’n 
gryfach a bod yn fwy gwydn ac yn barod ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn yn 
ei alluogi i arwain mwy o arloesi, gweithredu fel ffrind beirniadol i 
ddylanwadu ar gyrff cyhoeddus – a busnesau – a grymuso cymunedau 
drwy weithredu gwirfoddol. 
 

17.  Mae’r meysydd allweddol sydd angen mynd i’r afael â nhw, o ran sut 
mae llywodraeth leol yn gweithio’n dda gyda mudiadau gwirfoddol, yn 
cynnwys: 
 

a. Cyfeiriad strategol y rôl a’r berthynas gyda mudiadau gwirfoddol, 
a beth mae hynny’n ei olygu’n ymarferol   

b. Cyd-gynllunio a chynhyrchu gwasanaethau   
c. Perthnasoedd cyllido 
d. Ymgysylltiad 

 

mailto:https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/180102-partnership-council-for-wales-meeting-paper2.pdf
mailto:https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/180102-partnership-council-for-wales-meeting-paper2.pdf
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18.  Mae rhai o’r strwythurau a amlinellir uchod yn gweithio, ond mae sawl 
un ohonynt ddim yn gweithio. Mae angen i ni edrych gyda’n gilydd ar sut 
i’w gwneud yn well – neu eu newid. 

ARGYMHELLIAD 

19.   Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru a Llywodraeth Cymru yn arwain grŵp gorchwyl a gorffen 
bach er mwyn adrodd yn ôl i’r Cyngor Partneriaeth a Chyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector yn hydref 2020.  Dylai ystyried camau 
ymarferol yn y byr dymor, y tymor canolig a’r hirdymor a fyddai yn ein 
galluogi i wneud gwahaniaeth mwy gyda'n gilydd. 

 

Atodiad a: astudiaethau achos 

1. CEFNOGI GWIRFODDOLWYR A GWELLA LLESIANT 

Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cymryd rhan drwy raglen Cysylltu Cymunedau Canolfan 
Gymunedol Bridges yn Nhrefynwy ers 2011. Drwy adeiladu ar y gwaith hwn, dechreuodd y 
rhaglen Gwirfoddoli i Lesiant yn 2019, partneriaeth rhwng Bridges a Chyngor Sir Fynwy. 
Mae ganddo weledigaeth lawer mwy ac mae'n gweithio gyda phartneriaid statudol a 
thrydydd sector ledled y sir i adeiladu llesiant cymunedol drwy recriwtio, hyfforddi a 
chefnogi pobl o bob oed i gynnig eu gwasanaethau i ystod eang o fentrau cymunedol 
cymdeithasol a lleol. 

‘Ers 2016 rydym wedi gweithio i ddod â mudiadau gwerth cymdeithasol at ei gilydd, gan 
gynnwys gwasanaethau cyhoeddus, elusennau, mudiadau cymunedol a Chymdeithas 
Mudiadau Gwirfoddol Gwent i drafod y ffordd orau o helpu unigolion i aros yn iach a sut 
gallwn gydweithio i alluogi hyn’, dywedodd Nicki Needle, Arweinydd Newid Arfer Newid 
Bywydau, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Sir Fynwy. 

Un peth allweddol y sylwyd arno oedd bod pobl yn aml angen pwrpas y gallan nhw 
gyfrannu ato, yn hytrach nag atgyfeiriad at wasanaeth sy’n gallu ‘eu helpu nhw’. 
Cadarnhaodd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant mai’r cyfeiriad tuag at 
gynnwys y gymuned yn fwy a rhoi pwyslais cynyddol ar beth sy’n bwysig i unigolion, oedd 
yr un cywir. 

 

2. UWCHSGILIO POBL IFANC A GWELLA GWEITHGAREDD ECONOMAIDD 

Gan gydweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gâr  ac ysgolion lleol, mae’r Alternative 
Learning Company yn sefydliad addysgol sy’n rhoi ail-gyfle i bobl ifanc sy’n anodd eu 
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cyrraedd a phobl ifanc sydd wedi’u hymddieithrio, plant sydd ddim yn gwireddu eu 
potensial yn yr ysgol lle nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu gan addysg y brif ffrwd. 

2018 oedd blwyddyn gyntaf gweithredu’r prosiect hwn, gan gymryd disgyblion o flwyddyn 
10 ac 11 nad oedd addysg brif ffrwd yn diwallu eu hanghenion. Roedd sawl un o’r bobl 
ifanc hyn mewn perygl o wynebu camfanteisio rhywiol ac roedd gan nifer broblemau 
camddefnyddio sylweddau. Roedd nifer ohonynt ddim yn byw gyda’u rhieni (a all fod yn 
wynebu sialensiau iechyd eu hunain), ac roedd gan nifer o bobl ifanc amrywiaeth eang o 
anawsterau cymdeithasol/emosiynol tra bod gan eraill ADHD neu’n awtistig. 

O’r 15 o flwyddyn 11 a gymerodd ran yn ystod blwyddyn gyntaf gweithredu’r prosiect, y 
rhagwelwyd y byddai pob un yn dod yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu 
Hyfforddiant), mae pob un wedi mynd ymlaen at addysg bellach, cyflogaeth neu 
hyfforddiant. Gorffennodd 50% ohonynt gyda phresenoldeb o 70% neu’n uwch a 
chwblhawyd 191 o unedau Agored Cymru, gan arwain at 36 o gymwysterau. Fe wnaethant 
hefyd ymgysylltu â gwaith cymunedol fel cerdded i gopa Pen y Fan i godi arian i elusen. 

 

 

3. LLEIHAU EFFEITHIAU TLODI 

Mae’r Cynllun Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol yn brosiect y mae Cyngor Sir Ddinbych yn 
gweithio mewn partneriaeth â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych ar ôl i fam sengl fynd at 
CAB mewn dyled, gyda thri o blant, heb incwm a heb gwisg ysgol. 

Agorwyd siop dros-dro lle gallai teuluoedd ddod â gwisgoedd ysgol glân diangen i’w 
hailgylchu, gan alluogi teuluoedd eraill i gyfrannu £1 ac i  gymryd cymaint ag yr oedd ei 
angen arnynt. 

Fe wnaeth y prosiect mor dda, llwyddwyd i’w ehangu. Helpodd y Cyngor Sir gyda’r 
hyrwyddo, gyda Chynghorau Tref Dinbych a’r Rhyl yn rhoi grantiau am wisgoedd ysgol ac 
esgidiau newydd, tra bod busnesau lleol wedi croesawu siopau dros-dro ac eglwysi eraill, 
gyda gwirfoddolwyr yn golchi ac yn smwddio’r gwisgoedd ysgol. 

Mae'r prosiect bellach yn cwmpasu'r sir gyfan ac yn dod â'r gymuned at ei gilydd. 

4. AGENDA GOFAL CYMDEITHASOL / ATAL  

Mae’r fenter Ffrind I Mi yng Ngwent yn cynnwys amrywiaeth o bartneriaid statudol a 
thrydydd sector, gan gynnwys Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cyngor Dinas 
Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy, Age Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n gweithio 
i sicrhau bod unrhyw un sy'n teimlo'n unig neu'n ynysig yn cael ei gefnogi i ailgysylltu â'u 
cymunedau. Drwy weithio gyda Chysylltwyr Cymunedol a gwasanaethau cyfeillio 
gwirfoddol cyfredol, nod y prosiect yw recriwtio cynifer o wirfoddolwyr â phosibl i gefnogi’r 
rheini sy’n cael eu heffeithio, drwy geisio paru diddordebau pobl gyda gwirfoddolwyr sydd 
â’r un diddordebau e.e. garddio, gwylio chwaraeon, cerdded y ci etc. 

 

5. TROSGLWYDDO ASEDAU CYMUNEDOL 
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Trosglwyddo Asedau Cymunedol oedd pwyslais Gŵyl Fire Starter eleni, sy'n anelu at greu 
symudiad o amgylch arddangos ac annog creadigrwydd ac arloesedd ar gyfer newid a 
thrawsnewid cymdeithasol. Trefnwyd digwyddiad gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint 
a’i gorff ymbarél Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW), i egluro'r broses, y pethau positif 
a’r peryglon posibl o gaffael ased gan y Cyngor Sir. Roedd y Cwmni Buddiannau 
Cymunedol, Café Isa, yn lleoliad perffaith ar gyfer y digwyddiad, ar ôl cael ei ffurfio’n 
arbennig i gymryd yr awenau yn adeilad yr hen lyfrgell a’r ganolfan gymunedol a oedd 
mewn perygl o gau, ond sy’n dal i ffynnu bum mlynedd yn ddiweddarach.   

Ar ddechrau’r rhaglen asedau cymunedol yn Sir y Fflint, gweithiodd Cyngor Gwirfoddol 
Lleol Sir y Fflint yn agos gyda Chyngor Sir y Fflint i ddyfeisio a gweithredu proses gefnogol 
i’w dilyn gan grwpiau cymunedol sy’n dymuno cymryd cyfrifoldeb am ofod neu adeilad. 
Drwy gydol y broses, mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yn cynnig cyngor ac 
arweiniad i grwpiau, ac yn gweithredu fel ffrind beirniadol i drafod y peryglon posibl a'r 
hyn y gellir ei wneud i'w goresgyn. Mae'r Cyngor Sir yn cynnig data tryloyw fel gwariant 
cyfredol, cyfraddau defnydd / deiliadaeth, diagramau ac arolwg cyflwr cyfoes. 

Bellach mae hyd at 30 o asedau sydd naill ai wedi’u trosglwyddo neu’n rhan o broses 
gyfreithiol briodol. Mae asedau a drosglwyddwyd yn amrywio o Ganolfannau Hamdden a 
fabwysiadwyd gan y Sefydliad Corfforedig Elusennol newydd i Randiroedd Cymunedol sy’n 
cael eu rhedeg gan grwpiau cyfansoddol a ffurfiwyd gan denantiaid presennol. 

Roedd y digwyddiad ei hun yn cynnwys cyflwyniadau a chwestiynau gan banel o 
gynrychiolwyr Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Cyngor 
Sir y Fflint, a chyllidwyr y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, Cronfa y Loteri Genedlaethol a 
Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru. 

 

6. ERAILL 

Mae enghreifftiau eraill o’r meysydd lle gall mudiadau gwirfoddol a llywodraeth leol 
gydweithio ac wrthi yn cydweithio yn cynnwys: 

• Cynllunio at argyfwng a gwytnwch (Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn cael eu 
cynrychioli gan amlaf ar Fforwm Cynllunio Argyfwng bob rhanbarth)  

• Brexit, yn enwedig cynnal hawliau ac atal troseddau casineb 
• Mynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd 
• Lliniaru effeithiau diwygio lles 
• Cyd-gynhyrchu comisiynu gwasanaethau (sy'n aml yn cael ei rwystro gan amserlenni 

tynn) 
• Craffu ar wasanaethau 
• Mwy o ddemocratiaeth gyfranogol  

 

 


