
Cymunedau a’r Llywodraeth Leol - cyfle am ddechreuad newydd? 

Cyflwyniad – Adeiladu ar ôl y Cyfyngiadau Symud 

Yn ystod y chwe mis diwethaf, rydym wedi gweld enghreifftiau o lefelau digyffelyb o gydweithio a 

chydlynu ar wahanol lefelau daearyddol rhwng llywodraethau lleol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol 

(CVCs), mudiadau sefydledig yn y gymuned a gwirfoddolwyr lleol wrth inni fynd i’r afael â’r argyfwng 

a achoswyd gan y pandemig a’r cyfyngiadau symud dilynol. Drwy weithio gyda’i gilydd, mae’r partïon 

gwahanol wedi sicrhau bod bwyd, meddyginiaeth ac, yn aml, cefnogaeth emosiynol, wedi’u darparu 

ar gyfer degau o filoedd o bobl mewn angen, gan ddenu ton newydd o wirfoddolwyr wrth wneud 

hynny, gyda’r mwyafrif ohonynt rhwng 25-50 oed. 

Cafodd llawer o’r ymdrech cymunedol ei adeiladu ar waith mudiadau cymunedol cyfredol (gan 

gynnwys grwpiau ffydd); roedd eu rhwydweithiau, eu hasedau ffisegol, eu staff a’u gwirfoddolwyr yn 

hanfodol i lunio ymateb cyflym a threfnus yn ogystal â rhwydweithiau gwirfoddoli mudiadau â chylch 

gwaith ehangach (e.e. ym maes gofal). Ac er y bydd llawer o wirfoddolwyr cyd-gymorth yn cael eu 

tynnu’n ôl i waith yn ôl pob tebyg, bydd y rhan fwyaf o’r grwpiau cymunedol a oedd yn bodoli cyn 

hyn yn parhau i fod yn weithredol, a bydd rhai grwpiau cyd-gymorth yn ffurfio cyrff mwy parhaol. 

Ail-adeiladu’n Well – Yr angen am Elfen Gymunedol gref    

Mae awydd sylweddol ymhlith llawer o fudiadau cymunedol i adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd o’r 

cyfyngiadau symud. I rai grwpiau, gwnaeth cyfathrebu gwell rhwng grwpiau cymunedol, CVCs a’r 

llywodraeth leol arwain at gynllunio gwell (i ddarparu cymorth brys) a chydnabyddiaeth o 

briodoleddau penodol mudiadau cymunedol, fel eu gwybodaeth a chysylltiadau lleol, eu 

hyblygrwydd a’u gallu i ymateb mewn argyfwng. Gwnaeth eraill fanteisio ar gysylltiadau gwell rhwng 

grwpiau lleol o fewn yr un gymdogaeth i ddarparu cymorth i bobl agored i niwed. 

Gyda’i gilydd, mae’r profiadau hyn yn cynnig map ffordd i ffyrdd newydd o weithio sy’n gwneud 

defnydd gwell o’r sgiliau a’r adnoddau cyfunol sydd ar gael gan yr holl bartïon i gynnig cymorth a 

chyfleoedd i unigolion a theuluoedd. 

Fodd bynnag, mae hefyd angen sylweddoli nad oedd y patrymau cydweithio a ddisgrifiwyd uchod, 

sydd wedi’u dathlu’n eang, yn digwydd ym mhobman. Awgryma gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud 

ar hyn o bryd gan Bobl a Gwaith ar ymatebion cymunedol i COVID mewn saith sir yng Nghymru, mai 

profiadau cydweithio cymysg iawn a gafwyd rhwng grwpiau lleol a strwythurau sirol, sy’n golygu na 

fydd y gwaith lleol mewn rhai ardaloedd yn debygol o gael ei werthfawrogi o hyd, ac mae’n bosibl 

nad yw’r llywodraeth leol neu hyd yn oed CVCs yn gwybod amdano. 

Hyd yn oed cyn y cyfyngiadau symud, roedd y ‘New Local Government Network’ (melin drafod sy’n 

cynghori Awdurdodau Lleol) yn dadlau bod angen i awdurdodau lleol ddatblygu gwahanol ffyrdd o 

weithio gyda chymunedau. Roedd angen gwneud hyn er mwyn mynd i’r afael â’r problemau 

ymarferol a oedd o’n blaenau yn ogystal â’r heriau cynyddol o ran cyfreithlondeb wrth i alwadau 

dinasyddion am wasanaethau o ansawdd uchel a llais cryfach gynyddu a’i gwneud hi’n anoddach i 

wasanaethau cyhoeddus ymateb oherwydd cynni a newid demograffig. 1  

Er bod eu dadl wedi’i datblygu yng nghyd-destun Lloegr, mae llawer o’r materion a nodwyd fel 

sbardunau yn wir am Gymru, gan gynnwys poblogaeth sy’n heneiddio, pwysau amgylcheddol, galw 

                                                           
1 New Local Government Network, The Community Paradigm 2019; cyflwynodd Comisiwn Williams bwyntiau 
tebyg yn 2016 



cynyddol i gymryd rhan mewn penderfyniadau lleol, dirywiad seilwaith cymdeithasol a rhaniad 

digidol amlwg.  

A bydd hyn yn gwaethygu yn sgil effaith y dirwasgiad i ddod. Bydd yn creu lefel arall o angen difrifol 

pan fydd diweithdra’n cynyddu’n aruthrol a chaledi lleol yn gwaethygu, a’r system les yn methu mwy 

fyth o bobl2, gan greu angen am gymorth ar lefel gymunedol. Ac fel y mae Canolfan Polisi Cyhoeddus 

Cymru wedi dadlau Bydd yn bwysig cynnal trydydd sector bywiog a lefelau uchel o wirfoddoli wedi i’r 

argyfwng presennol fynd heibio a hynny, yn anad dim, am ei bod yn bosibl y bydd eu hangen i 

ymateb i donnau o heintiadau Coronafeirws yn y dyfodol. Mae cyfle i greu gwaddol o gydweithio 

cymunedol. Byddai cynnal ymdeimlad o alluedd cymunedol yn gallu helpu i gyflawni nodau Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Drwy lwc, mae gan rannau di-ri o Gymru seilwaith cymunedol cryf y 

gellir adeiladu arno. Yn ôl ymarferiad mapio diweddar (a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd), 

mae mwy na 440 o asedau cymunedol cynaliadwy yng Nghymru – ac nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys 

mudiadau sy’n seiliedig ar ffydd na chlybiau chwaraeon. Mae gwaith y mudiadau hyn yn cynnwys 

amrediad enfawr o weithrediadau, o amddiffyn yr amgylchedd i ofal, manwerthu, twristiaeth a 

dysgu. Mae’r mwyafrif helaeth ohonynt yn gweithredu fel mentrau cymdeithasol i ryw raddau neu’i 

gilydd, gan weithredu, yn y mwyafrif o achosion, mewn gwahanol feysydd o’r economi sylfaenol. 

Gyda’i gilydd, mae’r mudiadau hyn eisoes yn gweithio gyda degau o filoedd o wirfoddolwyr ac mae 

ganddyn nhw lawer mwy o bobl yn defnyddio’u gwasanaethau.  

Beth fydd ein Normal newydd? Cymunedau a’r Llywodraeth Leol yn gweithio gyda’i gilydd 

Rhan o’r rheswm pam mae’r ymateb i well arferion gwaith yn ystod COVID (lle roedden nhw’n 

bodoli) wedi bod mor gadarnhaol yw am eu bod yn wahanol iawn i’r hyn a oedd yn bodoli gynt. 

Roedd y cydberthnasau rhwng y llywodraeth leol a mudiadau cymunedol yn gymysg ar y gorau. Ar 

eu gwaethaf, gellid eu disgrifio fel cydberthnasau llawn camddealltwriaeth a diffyg parch at ei gilydd, 

gyda gwahaniaethau diwylliannol mewn dulliau gweithio yn aml yn boddi presenoldeb amlwg nodau 

cyffredin ar draws y sectorau. Mae’r cydberthnasau â Byrddau Iechyd wedi bod yn gymysg iawn, 

gyda chydberthynas ragorol mewn rhai mannau o’i chymharu â chydberthynas bellennig iawn mewn 

mannau eraill. 

Yn ogystal, roedd modd gweld y tueddiadau hyn hyd yn oed yn ystod y cyfyngiadau symud, gyda 

chyfathrebu gwael rhwng y llywodraeth leol a mudiadau cymunedol yn arwain at ddyblygu diangen a 

diffyg gallu i drefnu gwirfoddolwyr.  

Cyn COVID, ar lefel strategol, ychydig iawn o awdurdodau lleol oedd yn gwerthfawrogi neu’n deall 

gwaith mudiadau cymunedol, ac yn aml, byddent yn anwybyddu eu gwaith neu’n disgwyl iddynt 

ysgwyddo cyfrifoldebau y tu hwnt i’w gallu. Felly, byddai cydweithio da ar lefel fwy ymarferol rhwng 

mudiadau cymunedol a swyddogion unigol wedi’i adeiladu ar dywod yn aml ac yn tueddu i ddiflannu 

pan fyddai personel yn newid.  

Mae rhai datblygiadau cadarnhaol wedi digwydd yn y maes trosglwyddo asedau (er bod hyn yn 

wirioneddol gymysg) ac yn fwy cyffredinol yn y maes gofal cymdeithasol anffurfiol. Mae’r gofynion 

cyfreithiol cryfach ar gyrff cyhoeddus i weithio gyda mentrau cymdeithasol o dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 wedi gweld gwelliant o ran gweithio mewn 

                                                           
2 Papur briffio rhif CBP-8135, Pension Credit – Current Issues. 24 Awst 2020 – adroddiad seneddol sy’n dangos 
bod oddeutu 6 o bob 10 unigolyn yn gymwys i hawlio credyd pensiwn; mae mudiadau’r trydydd sector yn cael 
cyllid gan y Llywodraeth (e.e. roedd gan Cyngor ar Bopeth gontract mawr mewn perthynas â’r Credyd 
Cynhwysol) i gynnal system nad yw’n gweithio o ran sicrhau bod pobl sydd â’r hawl i gael arian yn ei gael  

 



partneriaeth ac mae’r cyllid wedi’i gyfeirio at fudiadau lleol yn y gymuned sy’n gallu darparu cymorth 

hyblyg, hawdd ei gyrraedd. Mae hyn wedi datblygu eu gallu i gynnig amrediad o weithgareddau a 

gwasanaethau lleol. 

Fodd bynnag, mae gennym gyfle nawr i weithio mewn ffyrdd gwahanol. Mewn rhannau di-ri o 

Gymru, gwnaeth yr ymateb i COVID ennyn cydweithio gwell rhwng cymunedau a’r llywodraeth leol 

yn benodol (gyda CVCs yn chwarae rôl hwyluso hanfodol fel arfer) a datblygodd mwy o barch rhwng 

y naill barti a’r llall o ganlyniad. Gan amlaf, roedd hyn hefyd yn cynnwys cydnabod cryfderau ac 

arbenigedd ei gilydd, gyda chyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar ardaloedd oedd angen sylw 

cyffredinol a gwasanaethau a ddarperir yn ffurfiol, a grwpiau cymunedol yn darparu cymorth hyblyg 

ac yn defnyddio gwybodaeth a chysylltiadau lleol er mwyn cyrraedd pobl yn gyflym a chyrraedd y 

rheini a fyddai wedi syrthio drwy’r rhwyd. Yn benodol, mae gallu mudiadau cymunedol a oedd â 

chysylltiadau lleol ac ymddiriedaeth gyffredin i gynnig cefnogaeth emosiynol i bobl wedi’u hynysu 

wedi bod yn arbennig o werthfawr, ochr yn ochr â’r elfen gyffredinol mwy amlwg o ddarparu bwyd. 

Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, mae ymdrechion amlwg yn cael eu gwneud i sicrhau nad yw’r 

gwersi a ddysgwyd o COVID yn mynd yn angof. Yn Sir Benfro, mae’r awdurdod lleol a grwpiau 

cymunedol yn ceisio datblygu ffyrdd newydd o weithio sy’n sicrhau bod gwaith meysydd gwasanaeth 

perthnasol yn ategu trefniadau cryfach i gyd-gynllunio strategaeth a chyfathrebu’n well. 

Fodd bynnag, bydd mwy o ddealltwriaeth strategol o rolau cyflenwol y sector os caiff hyn ei gefnogi 

gan arweinyddiaeth genedlaethol. Mae angen i lawer o’r gwaith meddwl gael ei wneud yn lleol, ond 

gall y camau allweddol canlynol wella’r broses afreolaidd sy’n bodoli ar hyn o bryd o gael y 

llywodraeth genedlaethol a lleol i weithio gyda chymunedau. 

Strategaeth ganolog i gymunedau, wedi’i llunio ar y cyd, sy’n nodi sut mae’r llywodraeth yn gweld y 

berthynas rhwng y sector cyhoeddus a chymunedau. Ar hyn o bryd, mae gwaith cymunedol yn croesi 

amrediad o bortffolios Gweinidogion, ac ychydig iawn o’r rhain sy’n ymhel â mudiadau cymunedol 

yn strategol. Bydd mynd ati’n fwy gydlynol yn cyflwyno dulliau gweithredu mwy cyson a hirdymor ar 

gyfer cyllid, rheoleiddio a chydweithio. 

Canllawiau clir i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar sut ddylent geisio gweithio gyda mudiadau 

cymunedol i gyflawni eu blaenoriaethau; ar hyn o bryd, caiff Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eu 

hannog i ymhél â dinasyddion fel defnyddwyr gwasanaethau, ond anaml iawn y byddant yn ymhél â 

mudiadau cymunedol lleol fel partneriaid, serch y capasiti eang a’r gallu, yn aml, i gyrraedd pobl y 

mae’r sector cyhoeddus yn cael anhawster eu cyrraedd. Mae hyn hefyd yn cynnwys cydnabod rôl 

hanfodol CVCs i ran darparu’r cyswllt rhwng cyrff cyhoeddus a gweithredu cymunedol yn y 

gymdogaeth. 

Dylai’r gwaith hwn gynnwys rhannu arfer da ar gydweithio rhwng y llywodraeth leol a mudiadau 

cymunedol, ac enghreifftiau sy’n deilwng o gael eu rhannu yn cael eu cydnabod yn gyffredinol (gan y 

corff cyhoeddus a’r grŵp cymunedol)  

 

Grŵp tai a llywodraeth leol y sector gwirfoddol  

Medi 2020 

 


