
Adroddiad Is-grŵp Adfer 
Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector ar Covid-19



Mae angen y sector gwirfoddol yng 
Nghymru nawr yn fwy nag erioed. Mae'r 
pandemig wedi tynnu sylw at y gwerth 
enfawr y mae gwirfoddoli a'r sector 
gwirfoddol yn ei roi i'n cymdeithas. Mae 
hefyd wedi dangos y rôl hanfodol a fydd 
gan y sector wrth fynd i'r afael ag effaith 
anghyfartal yr argyfwng a lliniaru’r 
effaith hwnnw. 
 
Ar yr un pryd, mae’r sector gwirfoddol 
ei hun yn wynebu sialensiau aruthrol. 
Bu'n rhaid i fudiadau gwirfoddol, o'r 
elusennau mwyaf i grwpiau cymunedol 
anffurfiol, newid y gwasanaethau a 
ddarperir dros nos. Mae angen y gallu 
ar y sefydliadau hyn i addasu i'r sefyllfa 
bresennol, ac i feithrin gwydnwch ar 
gyfer y tymor hwy.  
 
Yn sgil awydd y Dirprwy Weinidog a'r 
Prif Chwip i sicrhau adferiad teg, 
gwyrdd a chyfiawn, sefydlwyd Is-grŵp 
Adfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd 
Sector i ddiffinio rôl y sector yn adferiad 
Cymru o COVID-19, ac i nodi sut y gellid 
ei gefnogi i wneud hynny.  
 
Mae'r adroddiad sy'n deillio o'r gwaith 
hwn, y cytunwyd arno gan Gyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector ym mis 
Mawrth 2021, yn nodi camau 
blaenoriaeth yn erbyn tair ffrwd waith 
allweddol sef Gwirfoddoli, Perthynas a 
Chefnogaeth, i'w cyflawni yn ystod 
tymor nesaf y Senedd.  

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a 
swyddogion Llywodraeth Cymru fydd 
yn gyfrifol am sicrhau cydgysylltiad a 
momentwm o dan y ffrydiau gwaith 
unigol, ond bydd cyflawni'r cynigion hyn 
yn dibynnu'n helaeth ar gefnogaeth 
sefydliadau'r sector cyhoeddus, y sector 
preifat a'r sector gwirfoddol ar lefel leol, 
ranbarthol a chenedlaethol.  
 
Drwy adeiladu ar y cyfleoedd a'r 
momentwm y mae'r pandemig wedi'u 
creu o ran gwirfoddoli a gweithio mewn 
partneriaeth, byddwn yn sicrhau nad 
ydym yn dychwelyd i hen ffyrdd o 
weithio. Rhaid defnyddio'r cyfleoedd i 
ddylanwadu ar bolisi, deddfwriaeth, 
canllawiau a chyllid sy'n dod i'r amlwg ar 
"gyfranogiad da" i sicrhau bod partneriaid 
cyflenwi cenedlaethol y trydydd sector 
yn cael eu cynnwys ar ddechrau llunio 
polisïau/strategaethau. Wrth wneud 
hynny, gallwn gyflawni ein huchelgais 
cyffredin, sef gweld  adferiad cymunedau 
cynaliadwy a bywiog ledled Cymru. 
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Crynodeb Gweithredol:   
Rhannu uchelgais am adferiad



1. GWIRFODDOLI 
• Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio 

gyda chyrff gwirfoddol i sefydlu 
Partneriaeth Gwirfoddoli eang. Grŵp 
arweinyddiaeth traws-sector fydd 
hwn i gefnogi a hyrwyddo gwirfoddoli 
ar draws yr holl brif sectorau a 
darparu arweinyddiaeth strategol. 

• Ochr yn ochr â hyn, bydd 
Llywodraeth Cymru yn sefydlu grŵp 
gwirfoddoli mewnol ar draws y 
llywodraeth i sicrhau bod adrannau 
allweddol yn helpu i wireddu potensial 
gwirfoddoli o fewn eu cylch dylanwad. 

 
 
2. PERTHYNAS  
• Dylai Llywodraeth Cymru nodi Polisi 

Cymunedol clir, sy'n mynegi 
perthynas  gweithgarwch ar lefel 
genedlaethol, lleol a chymunedol a 
rhyngddynt. Mae angen i'r 
Llywodraeth weithio gyda'r sector a 
chymunedau i archwilio sut y dylai 
hyn gael ei gefnogi gan 
ddeddfwriaeth a chyllid (ond heb fod 
yn gyfyngedig iddynt). 

• Ymgymryd â darn traws-sectoraidd o 
waith (gan gynnwys llywodraeth 
genedlaethol a lleol, y sector 
gwirfoddol, Cynghorau Tref a 
Chymuned, a'r sector preifat) i 
ddiffinio ymhellach yr hyn y mae'n ei 
olygu i gynnwys cymunedau yn y 
gwaith o gynllunio a darparu'r 
gwasanaethau a ddarperir iddynt, yn 
enwedig ar lefel is-unedol, a 
chefnogi'r newid yn ymarferol.  

• Bydd Llywodraeth Cymru yn mapio 
cyfleoedd i ddylanwadu ar bolisi, 
deddfwriaeth, canllawiau a chyllid 
sy'n dod i'r amlwg ar gyfranogiad da 
er mwyn sicrhau bod partneriaid 
cyflenwi cenedlaethol y trydydd 
sector yn cymryd rhan ar ddechrau 
llunio polisïau/strategaethau. 

 
 
3. CEFNOGAETH 
• Mae cyrff seilwaith wedi addasu'n 

gyflym i anghenion sy'n newid yn 
ystod y pandemig. Y flwyddyn nesaf 
(2021/22), dylent gynnal adolygiad 
sylweddol o anghenion cefnogaeth y 
sector yn y dyfodol iddynt ffynnu yng 
Nghymru. 

• Mae ymrwymiad i adnewyddu is-
bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 
Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 
a'i ffocws ar yr egwyddorion a'r 
berthynas a ddylai fod yn sail i gyllid 
Llywodraeth Cymru i'r sector, gan 
gynnwys e.e. cyllid aml-flwyddyn, 
hyblygrwydd cyllid rhwng 
blynyddoedd, creu prosesau gwneud 
penderfyniadau clir cyn ariannu, a 
diwygio caffael i alluogi'r sector 
gwirfoddol i wneud cais mewn ffordd 
sy'n cyfateb i'w set sgiliau a'u gwerth 
penodol.   

  
Mae cynigion hefyd ar ymgysylltu â'r 
sector gwirfoddol yn y strategaeth 
ddigidol, cynllunio rhaglenni ariannu 
newydd, a dod â gwybodaeth ariannu 
at ei gilydd.  
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Ym mis Awst 2020, sefydlodd y Dirprwy 
Weinidog a'r Prif Chwip, yn rhinwedd ei 
swydd fel cadeirydd Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector, Is-grŵp 
Adfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd 
Sector er mwyn rhoi strwythur ffurfiol 
ar gyfer ymgysylltu rhwng Llywodraeth 
Cymru a'r sector gwirfoddol yng 
Nghymru mewn perthynas ag adfer ar 
ôl COVID-19. Yn y bôn, sefydlwyd yr is-
grŵp er mwyn darparu system ar gyfer 
ymgysylltu'n strategol ynghylch y gwaith 
o gynllunio adferiad.  
 
Nod yr is-grŵp yw ceisio sicrhau bod 
lleisiau'r sector gwirfoddol yn cael eu 
clywed a chyfrannu at yr holl ffrydiau 
gwaith adfer a gefnogir gan Lywodraeth 
Cymru. Wrth i'r cyfyngiadau symud gael 
eu llacio ac wrth inni ganolbwyntio mwy 
ar adfer, bydd angen inni adeiladu ar y 
cydberthnasau a grëwyd a'u cryfhau, a 
sicrhau nad ydym yn symud yn ôl i'r byd 
cyn COVID-19. Wrth greu'r dyfodol 
newydd hwnnw, rydym i gyd am weld 
pwyslais cadarn a pharhaus ar 
gyfraniad gweithredu gwirfoddol a 
chymunedol. Cynghori ar hyn oedd 
ffocws clir gwaith yr is-grŵp.  
    
Gofynnwyd i'r is-grŵp:   
• nodi uchelgeisiau cyffredin ar gyfer 

adfer a chynghori ar y ffordd y gellir 
mesur y rhain 

• nodi gwersi a ddysgwyd a all sicrhau 
gwell canlyniadau yn awr ac yn y 
tymor hwy 

 

• cynghori ynghylch pwy ddylai wneud 
beth er mwyn gwireddu ein 
huchelgeisiau cyffredin a'i gwneud yn 
bosibl i sefydliadau gwirfoddol 
chwarae rhan lawn yn yr adferiad.  

 
Mae cylch gorchwyl llawn yr is-grŵp ar 
gael yma. 
 
Yn ei gyfarfod cychwynnol ym mis Awst, 
penderfynodd yr is-grŵp ganolbwyntio 
ar dair ffrwd waith allweddol 
(Gwirfoddoli, Cydberthnasau a 
Chymorth), y byddai pob un ohonynt yn 
cael eu hystyried mewn perthynas â 
chyfres o themâu trawsbynciol sy'n 
ymwneud â'r math o adferiad rydym 
am ei weld yng Nghymru.  
 
Yn ystod mis Hydref, mis Tachwedd a 
mis Rhagfyr, cynhaliodd yr is-grŵp 
gyfarfod manwl â ffocws ar bob un o'r 
tair ffrwd waith. Ar gyfer pob ffrwd 
waith, mae'r gwaith hwn wedi arwain at 
gyfres o faterion allweddol/sylwadau, 
ynghyd â chyfres o gynigion lefel uchel i 
wella pethau yn y dyfodol.  
 
Mae'r adroddiad terfynol hwn yn 
adeiladu ar adroddiad interim a 
ddosbarthwyd er mwyn rhoi cyfle i 
grŵp ehangach o randdeiliaid wneud 
sylwadau ar drafodaethau a chynigion 
yr is-grŵp cyn i adroddiad terfynol gael 
ei gyflwyno i Gyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector.  
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Mae angen y sector gwirfoddol yn fwy 
nag erioed. Mae'r pandemig wedi tynnu 
sylw at werth enfawr y sector 
gwirfoddol a gwirfoddoli i'n cymdeithas 
yng Nghymru. Mae'r sector yn chwarae 
rôl allweddol iawn o ran helpu i fynd i'r 
afael â'r lefelau o anghydraddoldeb a 
grëwyd yn fwy cyffredinol yn sgil effaith 
anghyfartal y pandemig ac argyfwng 
COVID-19, a'u lliniaru. 
 
Gyda'n gilydd, ein nod yw gwella 
cydberthnasau a chymorth (ariannol ac 
anariannol) er mwyn helpu i wireddu 
potensial Dinasyddiaeth Weithredol, 
sy'n elfen hollbwysig o gymunedau 
mwy grymus a chynhwysol.  
 
Mae'r pandemig yn cael effaith enfawr, 
a dinistriol yn aml, ar ein cymdeithas. 
Rydym wedi gweld hyn yn bennaf 
drwy'r effaith ar iechyd pobl a'r 
bywydau a gollwyd. Mae hefyd yn cael 
effaith economaidd ddwfn. Effeithir ar 
grwpiau gwahanol o bobl a lleoedd 
gwahanol mewn ffyrdd gwahanol.  
Disgwylir y bydd effaith arbennig o 
negyddol ar gyfleoedd cyflogaeth pobl 
ifanc, a rhagwelir mai'r rhai sydd eisoes 
yn wynebu ymyleiddio ac anfantais fydd 
yn wynebu'r effeithiau andwyol. Mae'r 
pandemig wedi amlygu anghydraddoldeb 
sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn, ac mae'n 
creu anghydraddoldebau newydd.  
 
Mae'r rhain yn broblemau cymhleth, ac 
er mwyn dod o hyd i atebion sy'n 
cefnogi llesiant pobl, bydd angen 
cyfraniadau gan wahanol sectorau a 
sefydliadau. Bydd angen inni ymgorffori 

strwythurau sy'n cefnogi cydberthnasau 
da a chynhyrchiol. Mae strwythurau 
democrataidd agored, cyfranogol a 
chynhwysol yn ganolog i hyn.  
 
Er bod y ffocws ar hyn o bryd ar helpu 
pobl a chymunedau drwy'r pandemig, 
rydym yn cydnabod bod angen i'r 
ffordd rydym yn adfer ein rhoi mewn 
sefyllfa gadarn i ffynnu yng nghyd-
destun heriau mawr eraill sydd o'n 
blaenau. Mae hynny'n cynnwys y 
chwyldro digidol ac ymateb i'r argyfwng 
hinsawdd a'r argyfwng natur. 
 
Ar yr un pryd, mae'r sector gwirfoddol 
ei hun yn wynebu heriau enfawr. Mae 
ffrydiau incwm rhannau o'r sector wedi 
dioddef yn fawr. Effeithir ar wahanol 
fathau o sefydliadau yn wahanol, ac 
mae'n debygol y byddwn yn gweld 
newidiadau parhaol i ffurf a maint y 
sector yng Nghymru.  
 
Nid effeithiau ariannol yn unig a welir ar 
y sector, ac nid yw'r effeithiau bob 
amser yn negyddol o reidrwydd. Bu'n 
rhaid i sefydliadau gwirfoddol, o'r 
elusennau mawr i'r grwpiau cymunedol 
anffurfiol, newid y ffordd y maent yn 
gweithredu dros nos. Mae llawer wedi 
ymaddasu'n gyflym er mwyn parhau i 
ddarparu gwasanaethau hollbwysig o 
dan amgylchiadau gwahanol iawn. Bu'n 
rhaid i eraill roi'r gorau i'w gweithgareddau. 
Er bod y pandemig yn sbarduno rhai 
newidiadau newydd, dros dro, mae 
hefyd yn cyflymu newid a oedd eisoes 
yn mynd rhagddo.  
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Mae angen i sefydliadau allu ymaddasu 
i'r sefyllfa sydd ohoni, a meithrin 
cadernid yn y tymor hwy. Mae hynny'n 
cynnwys ymaddasu i'r byd digidol, 
dulliau newydd o lywodraethu ac 
arwain ac adolygu modelau busnes a'r 
ffordd y darperir gwasanaethau , yn 
ogystal ag ymdrechu i beidio â 
gwaethygu allgáu digidol na mathau 
eraill o allgáu.  
 
Mewn ymateb i hyn, cytunodd yr is-
grŵp ar bum thema drawsbynciol ar 
gyfer ei waith sy'n adlewyrchu ein 
huchelgeisiau cyffredin ar gyfer adfer:  
 
• Cydraddoldeb a chyfiawnder i bawb 
• Adferiad gwyrdd a chyfiawn 
• Sector gwirfoddol mwy cadarn 
• Cydweithio cynhwysol a chynnwys 

dinasyddion 
• Gweithredu a arweinir gan y gymuned 
 
Mae'r rhain yn bynciau mawr ynddynt 
eu hunain. Mae rhai yn rhan o ffocws 
gweithgorau traws-sector eraill, megis 
grŵp Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn 
Cyfoeth Naturiol Cymru, Fforwm Hil 
Cymru a'r Fforwm Cydraddoldeb i Bobl 
Anabl. Mae rhwydweithiau unigol o dan 
Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 
yn arwain gwaith ar faterion penodol, 
er enghraifft mae'r Ymddiriedolaeth 
Adeiladu Cymunedau wedi cyhoeddi 
nifer o adroddiadau ar weithredu a 
arweinir gan y gymuned. Mae melinau 
trafod ac academyddion hefyd yn 
cynnig syniadau ar waith cysylltiedig. 
Felly, mae'r grŵp hwn wedi canolbwyntio 
ar dair ffrwd waith y mae pob un o'r 
pum thema yn torri ar eu traws – 

Gwirfoddoli, Cydberthnasau a Chymorth. 
Dyna'r maes lle roedd y grŵp yn teimlo 
y gallai ychwanegu'r gwerth mwyaf.  
 
Mae angen i gydberthnasau rhwng y 
llywodraeth a sefydliadau gwirfoddol 
adlewyrchu maint, ehangder ac 
amrywiaeth y sector. Mae'r sector 
gwirfoddol yng Nghymru yn cynnwys 
dros 30,000 o sefydliadau. Mae'n 
cynnwys grwpiau cyd-gymorth anffurfiol 
hyd at elusennau mawr, adnabyddus. 
Mae'n cynnwys sefydliadau ffydd, 
mentrau cymdeithasol, cymdeithasau 
tai ac ymddiriedolaethau datblygu. 
Bydd adrannau o'r adroddiad yn 
berthnasol i rannau penodol o'r sector. 
Mae'r is-grŵp adfer yn cydnabod 
cymhlethdod y cydberthnasau hyn a'r 
amrywiaeth yn y sector. Mae wedi 
canolbwyntio ar ba gamau gweithredu y 
mae angen eu cymryd er mwyn creu 
amgylchedd sy'n galluogi'r sector 
ehangach i gyfrannu, gan gynnwys ei rôl 
hollbwysig o ran cynnwys ac atal.    
 
Nid yw'r adroddiad yn mynd i'r afael yn 
benodol â'r ffordd y dylid mesur 
llwyddiant. Rydym yn rhagweld y bydd 
hyn yn rhan o gam nesaf y gwaith 
cynllunio. Cytunodd y grŵp mai'r 
canlyniad cyffredinol y dylid anelu ato 
yw sicrhau bod gwirfoddoli a'r sector 
gwirfoddol yn gwneud mwy o gyfraniad 
at adferiad sy'n cefnogi'r Nodau Llesiant 
yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Dylid hefyd ymgymryd â'r holl 
weithgareddau drwy ddefnyddio'r pum 
ffordd o weithio, gan gynnwys yr 
agenda atal. Dylai hyn fod yn sail i fesur 
llwyddiant.  
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Drwy gydol yr hydref, ystyriodd y grŵp 
pa gamau gweithredu lefel uchel y 
gellid eu cymryd a fyddai'n gwneud y 
gwahaniaeth mwyaf yn erbyn y canlyniad 
cyffredinol, sef sicrhau bod gwirfoddoli 
a'r sector gwirfoddol yn gwneud mwy o 
gyfraniad at adferiad sy'n cefnogi 
cynhwysiant a'r Nodau Llesiant.  
 
Mae'r adran hon yn nodi ei 
argymhellion o dan bob ffrwd waith 
(gwirfoddoli, cydberthnasau a 
chymorth). Ceir nodiadau manwl o 
drafodaethau'r is-grŵp a arweiniodd at 
y cynigion hyn yn Atodiad 1. 
 
GWIRFODDOLI 
Mae gwirfoddoli yng Nghymru yn newid 
(er enghraifft, mae'r pandemig wedi 
tynnu sylw at bwysigrwydd grwpiau 
anffurfiol a gwirfoddolwyr iau) a bydd 
angen i'r ysgogwyr sydd gan bob un 
ohonom ddatblygu i'w gefnogi, gan 
gynnwys sut y byddwn yn sicrhau 
mynediad cyfartal drwy ddileu rhwystrau 
i gyfleoedd, a bydd creu systemau 
croesawgar sy'n ymwybodol o amrywiaeth 
yn allweddol. Cyn y flwyddyn ariannol 
nesaf, dylai Llywodraeth Cymru weithio 
gyda chyrff gwirfoddol i sefydlu 
Partneriaeth Wirfoddoli eang ei sylfaen, 
a fydd yn grŵp arwain traws-sector 
(gyda chynrychiolaeth amrywiol o'r 
sector gwirfoddol, y sector cyhoeddus 
a'r sector preifat) i gefnogi a hyrwyddo 
gweithgarwch gwirfoddoli ym mhob un 
o'r prif sectorau a rhoi arweinyddiaeth 
strategol. Bydd aelodau'n cydweithio i 
nodi a phennu blaenoriaethau, ysgogi 
buddsoddiad, llywio'r gwaith o 
ddatblygu polisïau a'u rhoi ar waith, a 
meithrin dysgu, rhannu ac arloesi.  

Bydd y Bartneriaeth Wirfoddoli yn 
hyrwyddo set o ffactorau galluogi 
allweddol yn lleol ac yn genedlaethol er 
mwyn sicrhau gwirfoddoli cynaliadwy 
yng Nghymru: 
 
• Atebolrwydd ac Arweinyddiaeth  
• Strategaeth, Prosesau a Chynhyrchion 
• Adnoddau a phartneriaethau 
• Gwirfoddolwyr a threfnwyr effeithiol 
 
Yn y byrdymor, dylai'r Bartneriaeth 
Wirfoddoli gael y dasg o oruchwylio 
adolygiad sylweddol o wirfoddoli yng 
Nghymru. Dylai hwn ddefnyddio'r 
gwersi a ddysgwyd gennym drwy'r 
ymateb i COVID-19, gwerthusiadau 
diweddar o raglenni gwirfoddoli yng 
Nghymru, tystiolaeth ymchwil sydd ar 
gael a phroses ymgysylltu agored. Bydd 
hyn yn llywio'r ffordd y gall Llywodraeth 
Cymru ac eraill, mewn partneriaeth, 
wneud gwelliannau sylweddol i sicrhau 
bod gwirfoddoli yng Nghymru yn 
gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at 
adferiad cynhwysol, gwyrdd a chyfiawn. 
Dylai'r gwaith hwn hefyd gysylltu â 
phrosesau cynllunio'r gweithlu yn 
genedlaethol ac yn rhanbarthol.  
 
Sicrhau bod gwirfoddoli yn hygyrch i 
bobl o bob cefndir. Rydym yn awyddus 
iawn i sicrhau bod cyfleoedd ar gael i 
grwpiau sy'n llai tebygol o gymryd rhan 
yn draddodiadol am nifer o resymau – 
megis pobl iau, a phobl o gymunedau 
Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. 
Efallai y bydd yr adolygiad hwn hefyd yn 
ystyried y rôl y gall gwirfoddoli ei 
chwarae i ddwyn pobl o gefndiroedd 
amrywiol ynghyd mewn ffordd 
gefnogol, yn ogystal â sut i gynyddu 
cyfleoedd yn y Gymraeg.  

10

Cynigion lefel uchel ar gyfer 
y tair ffrwd waith

03
ADRAN

1.



Mae syniadau cychwynnol ar y gwaith 
hwn ar gael yn Atodiad 2. 
 
Ochr yn ochr â'r grŵp arwain traws-
sector, dylai Llywodraeth Cymru sefydlu 
grŵp gwirfoddoli trawslywodraethol 
amrywiol mewnol er mwyn sicrhau bod 
adrannau allweddol yn helpu i wireddu 
potensial gwirfoddoli mewn meysydd 
lle mae ganddynt ddylanwad. Dylai 
meysydd allweddol â ffocws adlewyrchu 
ac ategu rhai'r grŵp arwain allanol 
a/neu feysydd sy'n mynd drwy gamau 
datblygu polisi ar hyn o bryd lle ceir 
cyfleoedd i ystyried gwirfoddoli o'r 
cychwyn. 
 
Mae'n rhaid inni gydnabod bod y rhan 
fwyaf o wirfoddoli sy'n cyfrannu at 
nodau polisi a llesiant ehangach yn 
digwydd ar lefel gymunedol ac, yn aml, 
bod cysylltiad uniongyrchol â 
gwasanaethau cyhoeddus. Fodd 
bynnag, mae llawer o'r materion a 
drafodwyd yn y grŵp adfer yn gymwys 
i'r grwpiau hyn. Byddant yn cael budd o 
gymorth i gymryd rhan a gweithio mor 
effeithiol â phosibl. Mae Cefnogi 
Trydydd Sector Cymru (CGGC a 
chynghorau gwirfoddol sirol) yn 
darparu gwasanaethau datblygu a 
chynorthwyo gwirfoddoli, gan gynnwys 
drwy lwyfan digidol. Dylai'r rhain gael 
eu hadolygu a'u haddasu lle y bo'n 
briodol er mwyn sicrhau eu bod yn 
gyfredol ac yn ymatebol i'r anghenion 
amrywiol a'r cyd-destun newidiol, yn 
awr ac yn y tymor hwy.  
 
 
 

Yn y byrdymor, er bod y seilwaith a 
grybwyllir ym mhwyntiau 1-3 wedi'i 
sefydlu, dylai Llywodraeth Cymru a'i 
phartneriaid geisio cynnal y 
momentwm ym maes gwirfoddoli drwy 
wneud gwelliannau i'w rhaglen Grant 
Gwirfoddoli Cymru bresennol, yn 
seiliedig ar werthusiadau diweddar. 
Mae hynny'n cynnwys elfen o gyllid ar 
gyfer prosiectau strategol.  
 
Yn ystod gwaith y grŵp adfer, sefydlodd 
Llywodraeth Cymru raglen grant Adfer 
ar gyfer Gwirfoddoli er mwyn galluogi 
partneriaethau traws-sector i ddechrau 
ar y gwaith o gydgysylltu a phontio o'r 
pandemig yn lleol, gan adeiladu ar y 
cyfleoedd a grëwyd o ganlyniad i 
COVID-19. Drwy'r grantiau, bydd modd 
creu cysylltiadau, meithrin dealltwriaeth 
ac integreiddio rhwng seilwaith lleol a 
rhanbarthol allweddol er mwyn galluogi 
prosesau cryfach ar gyfer gwneud 
penderfyniadau a chyflawni ym maes 
gwirfoddoli yn y dyfodol, gan wneud y 
gwaith lleol hwn yn fwy cynaliadwy.  
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CYDBERTHNASAU 
Er mwyn cyflawni'r uchelgeisiau cyffredin 
a nodir uchod, bydd angen i'r 
gydberthynas rhwng y wladwriaeth a'r 
sector gwirfoddol ddatblygu a bydd 
angen ennyn ymddiriedaeth. Mae'r 
sector yn cynnwys aelodau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol amrywiol, ac mae 
gwaith cadarnhaol yn cael ei wneud ar 
bob lefel, gan gynnwys gan Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, y bydd 
angen adeiladu arno. Trafododd y grŵp 
egwyddor ‘hwyluso llywodraeth’, 
egwyddor cyfranogiad cynhwysol a 
chynnwys o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol ac uchelgais y 
Gweinidog Llywodraeth Leol i weld 
gweithgarwch a lleisiau gwirfoddol a 
chymunedol yn dod yn rhan annatod o 
feddylfryd llywodraeth leol, gan gynnwys 
a gweithio gyda chymunedau i ddylunio 
a darparu'r gwasanaethau a gynigir iddynt.  
 
Rydym yn argymell y dylid ymgymryd â 
gwaith penodol, traws-sector â 
chynrychiolaeth briodol, gan gynnwys y 
llywodraeth ar lefel genedlaethol a lleol, y 
sector gwirfoddol, cynghorau tref a 
chymuned a'r sector preifat), i ddiffinio 
ymhellach beth mae hyn yn ei olygu, yn 
enwedig ar lefel islaw awdurdod unedol, 
a chefnogi'r newid yn ymarferol.  
 
Dylai'r gwaith hwn hefyd ystyried sut y 
gallwn fynd i'r afael â'r tensiynau a'r 
goblygiadau posibl i allu'r sector i ymgysylltu 
a bod yn rhan o symud rhai o'r gwasanaethau 
cyhoeddus a ddarperir i lefelau 
rhanbarthol neu islaw awdurdod unedol. 
Rydym yn argymell y dylid creu rhaglen 

arloesi ymarferol a all adeiladu sylfaen 
dystiolaeth ynglŷn â sut beth y gall hyn 
fod yn ymarferol, beth yw'r prif 
egwyddorion, rhwystrau a ffactorau 
galluogi a beth yw'r buddiannau o ran 
canlyniadau cynhwysiant a llesiant. Dylid 
ystyried pwysigrwydd modelau “sy'n 
seiliedig ar leoedd” (a chasglu data lleol 
sy'n seiliedig ar leoedd ac ar gryfderau) 
yn ogystal â rôl “hwylusydd” rhwng y 
system a'r hyn sydd y tu allan i'r system 
(e.e. cysylltwyr cymunedol) i ddatgloi'r 
cryfderau/asedau unigryw yn ein 
cymunedau amrywiol.  
 
Mae cydberthnasau effeithiol rhwng y 
llywodraeth a'r sector gwirfoddol yn un o 
uchelgeisiau creiddiol Cynllun y Trydydd 
Sector. Bydd gwella'r ffordd rydym yn 
ymgorffori'r Cynllun a sicrhau ein bod yn 
cynnwys partneriaid cyflawni cenedlaethol 
yn y trydydd sector ar ddechrau'r broses 
o lunio polisi/ strategaeth yn hollbwysig 
i'n hymdrechion i sbarduno newid. Dylai 
Llywodraeth Cymru fapio cyfleoedd i 
ddylanwadu ar bolisïau sy'n cael eu 
datblygu, deddfwriaeth, canllawiau a 
chyllid ynglŷn â chynnwys eraill mewn 
ffordd dda. Ymhlith yr enghreifftiau 
mae'r Ddeddf Llywodraeth Leol, gan 
gynnwys strwythurau rhanbarthol 
newydd, a chanllawiau statudol ar y 
Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol. 
Bydd strwythurau newydd yn cael eu 
sefydlu yn sgil Brexit hefyd. Mae'r rhain 
yn gyfleoedd allweddol i nodi 
disgwyliadau cadarn ynglŷn â chynnwys 
sefydliadau gwirfoddol, egwyddorion 
cydraddoldeb a thegwch ac adnoddau i 
newid prosesau cyflawni.  
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Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at y 
ffordd y mae gweithredu ar lefelau lleol 
a chymunedol yn chwarae rôl allweddol 
o ran cyfrannu at uchelgeisiau 
cenedlaethol. Mae hyn yn rhychwantu'r 
amgylchedd, yr economi sylfaenol, gofal 
cymdeithasol, trechu tlodi, 
anghydraddoldeb a chydlyniant 
cymunedol. Rydym yn argymell y dylai'r 
llywodraeth nodi polisi cymunedol eglur 
sy'n nodi'n glir y cydberthnasau ar 
lefelau cenedlaethol, lleol a chymunedol 
a'r gweithgarwch rhyngddynt. Mae 
angen i'r llywodraeth weithio gyda'r 
sector a chymunedau i ystyried sut y 
dylid cefnogi hyn drwy (ond heb fod yn 
gyfyngedig i) ddeddfwriaeth a chyllido.  
 
Mae cyfleoedd i Lywodraeth Cymru 
gydgysylltu ymrwymiadau ym mhob 
rhan o'r llywodraeth, gan gryfhau 
cysylltiadau yn Llywodraeth Cymru ac 
ymhlith cyrff lleol yn y sector 
cyhoeddus, a rhoi cymorth ar gyfer 
gwirfoddoli, cynhwysiant, gweithredu 
cymunedol a'r sector gwirfoddol 
ehangach ar sail bolisi gadarnach (gan 
ddwyn ynghyd yr ymchwil gynyddol i 
“Cydnerthu Cymunedol” a wnaed ac 
sydd wrthi'n cael ei gwneud gan 
sefydliadau megis Gofal Cymdeithasol 
Cymru, ac adeiladu arni).  
 
 
 
 
 

Mae darnau allweddol o ddeddfwriaeth 
Cymru eisoes yn nodi gofynion o ran 
cydberthnasau rhwng cyrff cyhoeddus, 
y sector gwirfoddol a dinasyddion. Mae 
hynny'n cynnwys Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol ac egwyddorion 
cynnwys a chydweithio cynhwysol. Mae 
gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol ac Archwilydd Cyffredinol 
Cymru bwerau a chyfrifoldebau mewn 
perthynas â chyflawni yn erbyn y 
ddeddfwriaeth. Byddwn yn dechrau 
trafodaethau â'r cyrff allweddol hyn i 
drafod camau gweithredu posibl.  
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CYMORTH 
Bydd rhaglenni sy'n rhoi cymorth 
anariannol i sefydliadau gwirfoddol yn 
hanfodol er mwyn helpu sefydliadau i 
ymaddasu i'r argyfwng presennol a 
ffynnu yn y dyfodol. Dylai Llywodraeth 
Cymru barhau i gyllido sefydliadau 
seilwaith er mwyn darparu gwasanaethau 
cymorth ledled Cymru, gan ymestyn i'r 
sector gwirfoddol yn ei holl ehangder ac 
amrywiaeth. Bydd angen cymorth wedi'i 
dargedu sydd wedi'i deilwra at rannau 
penodol o'r sector o hyd, er enghraifft 
mentrau cymdeithasol a sefydliadau 
cydraddoldeb.    
 
Bydd angen i'r mathau o gymorth a 
roddir a'r ffordd y caiff ei roi ymaddasu 
er mwyn sicrhau bod y cymorth yn 
cefnogi adferiad a chadernid sefydliadau 
yn y tymor hwy. Mae cyrff seilwaith 
wedi ymaddasu'n gyflym i anghenion sy'n 
newid, er enghraifft rhoi gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad yn gyflym mewn 
ymateb i'r pandemig. Y flwyddyn nesaf 
(2021/22), dylent gynnal adolygiad mwy 
sylweddol o anghenion cymorth yn y 
dyfodol er mwyn i'r sector ffynnu yng 
Nghymru. Dylai hyn ddefnyddio'r gwersi 
a ddysgwyd o COVID-19, gan gynnwys 
adroddiadau ar brofiadau cymunedau 
gwahanol o anghydraddoldeb, tystiolaeth 
sy'n bodoli eisoes megis gwaith mapio 
gwasanaethau cymorth yn y sector 
gwirfoddol a dirnadaeth o waith 
rhagolwg o dan Gronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol. Dylai gyfeirio at yr 
uchelgeisiau cyffredin a nodir yn yr 
adroddiad hwn. 

Rydym yn argymell y dylai Strategaeth 
Ddigidol newydd Llywodraeth Cymru 
nodi uchelgeisiau clir i gefnogi'r sector 
gwirfoddol a gweithio gyda Chyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector ar 
brosesau cyflawni.   
 
Bu materion digidol yn thema gyson 
drwy gydol y pandemig a byddant yn 
allweddol i'n hadferiad. Llwyddodd 
sefydliadau gwirfoddol i ymaddasu'n 
gyflym y tu hwnt i ddarparu gwasanaethau 
digidol mewn ymateb i'r argyfwng. 
Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at y 
potensial enfawr i sefydliadau gwirfoddol 
ddefnyddio dulliau digidol er gwell ac 
arwain datblygiadau arloesol digidol ar 
gyfer adferiad gwyrdd a chyfiawn. Drwy 
symud gwasanaethau ar-lein a'u 
cryfhau, roedd y sector hefyd yn gallu 
rhyddhau adnoddau i helpu'r rhai sydd 
wedi'u hallgáu'n ddigidol neu y mae 
angen cymorth wyneb yn wyneb arnynt. 
 
Fodd bynnag, mae angen cymorth ar y 
sector i feithrin sgiliau, hyder ac 
arbenigedd mewn ffordd deg. Mae 
heriau sylfaenol yn codi o ran mynediad 
i seilwaith digidol a chysylltedd. Mae 
cynhwysiant digidol yn bryder mawr 
iawn ym mhob rhan o'n sector ac mae 
angen cymorth o hyd ar gyfer 
gweithgarwch Canolfan Cydweithredol 
Cymru i fynd i'r afael â hyn. Mae angen 
i'r sector gwirfoddol gael ei gynnwys, 
ochr yn ochr â byd busnes a gwasanaethau 
cyhoeddus, yn y gwaith o gyflawni 
strategaeth ddigidol gynhwysol i Gymru 
sy'n defnyddio'r un sylfaen dystiolaeth.  
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Mae cymorth ariannol hefyd yn hanfodol 
er mwyn sicrhau y gall sefydliadau 
gwirfoddol gyfrannu at yr adferiad.  
 
• Dylai'r llywodraeth a'r sector weithio 

gyda'i gilydd i gynyddu faint o gyllid 
gwaddol ac ymddiriedolaeth sydd ar 
gael yng Nghymru. O safbwynt y 
sector gwirfoddol, dylai hyn gynnwys 
y gwaith o ddenu gwaddolion ac 
ymddiriedolaethau gan y Sefydliad 
Cymunedol yng Nghymru. Dylai'r 
sector gwirfoddol arwain 
gweithgarwch ac ymchwil o ran sut i 
gynyddu lefelau cyllid gwaddol ac 
ymddiriedolaeth yng Nghymru, gan 
adeiladu ar y gwaith sydd eisoes yn 
cael ei wneud. Bydd Fforwm y 
Cyllidwyr yn rhwydwaith allweddol 
i'w gynnwys yn y gwaith hwn. 

 
• Dylai'r llywodraeth a'r sector 

gwirfoddol weithio gyda'i gilydd i 
lunio rhaglen newydd ar gyfer 
gwariant ar asedau segur newydd a 
fydd ar gael yn fuan. Gellid defnyddio 
hyn i greu Cronfa Cyfoeth Cymunedol 
i gefnogi ein huchelgais gyffredin o 
ran gweithredu cynhwysol a arweinir 
gan y gymuned.  

 
• Bydd y flwyddyn ariannol nesaf 2021-

22 yn allweddol i greu cronfeydd 
newydd yn lle cyllid Ewropeaidd, gan 
gynnwys y Gronfa Ffyniant Gyffredin. 
Dylid cynnwys y sector gwirfoddol ar 
bob cam (yn enwedig yn ystod y 
camau cynnar/cysyniad) o'r broses 

dylunio polisi a'i roi ar waith, gan 
gynnwys sicrhau cynrychiolaeth 
amrywiol a lle nad yw sefydliadau yn 
ymwneud yn uniongyrchol â'r broses 
gyflawni. 

 
• Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi 

gwneud gwahaniaeth enfawr y 
flwyddyn hon drwy alluogi 
sefydliadau i barhau i ddarparu 
gwasanaethau penodol mewn 
ymateb i COVID-19, er gwaethaf 
effaith ariannol drom COVID-19, a 
meithrin cadernid yn y tymor hwy. 
Mae hynny'n cynnwys Cronfa 
Gwytnwch Trydydd Sector 
Llywodraeth Cymru i ymateb i COVID-
19. Ni wyddom beth sydd o'n 
blaenau dros y misoedd nesaf, ond 
mae'n debygol y bydd cymorth 
uniongyrchol yn parhau i fod yn 
bwysig o ran cynaliadwyedd llawer o 
sefydliadau a'u gallu i gefnogi ein 
huchelgeisiau cyffredin ar gyfer 
adferiad cynhwysol yn uniongyrchol.  

 
• Ar hyn o bryd, mae'n anodd dod o 

hyd i wybodaeth am ba gyllid sydd ar 
gael a pha gyllid sy'n cael ei 
ddosbarthu mewn un man. Mae i hyn 
oblygiadau o ran cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant. Mae'n 
fwy anodd i'r sefydliadau sydd â'r 
adnoddau lleiaf wybod am wahanol 
ffynonellau o wybodaeth a'u darllen. 
Drwy gasglu gwybodaeth ynghyd 
mewn un man, efallai y bydd modd i 
sefydliadau nodi cyfleoedd i 
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gydweithio ac ychwanegu gwerth at 
waith ei gilydd hefyd. Dylai 
Llywodraeth Cymru a rhwydweithiau 
Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 
ystyried y potensial i wneud hyn, gan 
gysylltu â'r gweithgarwch ym maes 
digidol (a data) isod. Mae Porth 
Cyllido Cymru yn cynnig sylfaen 
sefydledig a allai fod yn fodd inni 
wireddu'r uchelgeisiau hyn, ond bydd 
angen inni wella'r ffordd y caiff ei 
ddefnyddio gan sefydliadau cyllido, 
yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o'i 
fodolaeth ymhlith y sefydliadau 
hynny sy'n ceisio cyllid, a gwella'r 
ffordd y mae'n gweithredu.  

 
Rydym yn croesawu'r ymrwymiad i 
adnewyddu pwyllgor cyllid a 
chydymffurfiaeth Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector a'i ffocws ar yr 
egwyddorion a'r cydberthnasau a ddylai 
fod yn sail i gyllid Llywodraeth Cymru i'r 
sector. Rydym yn argymell y dylai 
ystyried y blaenoriaethau canlynol ar 
gyfer ei gynllun gwaith newydd: 
 
• cyllid amlflwydd, gan gynnwys y 

potensial ar gyfer modelau cyllido 
mwy cynaliadwy, e.e. cysylltiadau â 
chytundebau cyllido â San Steffan ac 
amcanion a chynlluniau'r llywodraeth 
dros dymor llawn  

 
• hyblygrwydd cyllid rhwng 

blynyddoedd (drwy e.e. cysylltu cyllid 
â strategaeth hirdymor yn hytrach na 
chyllidebau o flwyddyn i flwyddyn) 

 
 
 

• creu prosesau gwneud 
penderfyniadau cyn cyllido 
clir/tryloyw/gwybodus/cynhwysol 
ynglŷn â sut i gyllido (Cyllid Craidd yn 
erbyn Grant Prosiect / Grant yn erbyn 
Caffael) a chaffael er mwyn sicrhau'r 
canlyniadau gorau i'n cymunedau 
amrywiol ar lefelau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol.  

 
• diwygio prosesau caffael er mwyn 

galluogi'r sector gwirfoddol i wneud 
ceisiadau mewn ffordd sy'n cyfateb 
i'w set sgiliau a'i werth penodol. Mae 
hyn yn cynnwys pwysleisio gwerth 
cymdeithasol, yn cynnwys defnyddio 
fframwaith Themâu, Canlyniadau a 
Mesurau Cymru, a datblygu mathau 
mwy creadigol o gaffael, gan 
ganolbwyntio ar yr hyn sy'n darparu'r 
gwasanaeth cynhwysol gorau i'r 
gymuned, yn hytrach na phroses 
gystadleuol. Rydym yn cydnabod y 
gallai cyfraith caffael newid yn fuan 
ac y dylai'r sector gwirfoddol fod yn 
rhan o unrhyw ddiwygiadau.  

 
• rhoi arferion gorau a ddysgwyd o'r 

broses gyllido yn ystod pandemig 
COVID-19, yn y sector cyhoeddus a 
gyda chyllidwyr anstatudol, ar waith. 

 
Byddem yn argymell y dylai'r cynllun 
gwaith uchod gynnwys y gydberthynas 
rhwng DPAau ac ymyriadau'r llywodraeth, 
gyda'r nod o newid y meddylfryd rhwng 
y sectorau yn hyn o beth.  
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• Paratoi adroddiad terfynol, gan 
gynnwys sylwadau ac arweiniad gan 
aelodau ehangach o Gyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector a'r 
Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, i'w 
gyflwyno a'i gymeradwyo yng 
nghyfarfod llawn nesaf Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector ar 11 
Mawrth. Drwy hyn, daw rôl yr is-grŵp 
adfer ar ôl COVID-19 i ben yn ffurfiol 
a rhoddir cyfeiriad ar gyfer yr 
hirdymor i bartneriaid. 

 
• Ar ôl i Gyngor Partneriaeth y Trydydd 

Sector ei gymeradwyo, bydd modd 
bwrw ymlaen â rhai meysydd gwaith 
drwy system sy'n bodoli eisoes (e.e. 
is-grŵp cyllid a chydymffurfiaeth), 
ond bydd angen sefydlu system ar 
gyfer rhai eraill (e.e. grŵp arwain 
gwirfoddoli traws-sector). 

 
 
• Datblygu cynllun cyfathrebu ar y cyd 

ag aelodau Cyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector er mwyn codi 
ymwybyddiaeth a chynyddu lefelau 
cyfranogi ac ymgysylltu yn y ffrydiau 
gwaith y cytunwyd arnynt.   

• Bydd swyddogion CGGC a 
Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am 
sicrhau bod gweithgarwch 
cydgysylltu a momentwm yn parhau 
o dan y ffrydiau gwaith unigol ac am 
roi diweddariadau ffurfiol mynych ar 
hynt y gwaith i Gyngor Partneriaeth y 
Trydydd Sector – ond bydd y gwaith o 
gyflawni'r cynigion hyn yn dibynnu ar 
gymorth holl aelodau'r Cyngor a 
chydweithwyr ym mhob rhan o'r 
llywodraeth.  

 
• Bydd y gwaith hwn (a'r adroddiad) yn 

bwydo i mewn i gynllun gwaith clir, 
egwyddorion a chyfeiriad i'w 
cyflwyno ar ôl i Lywodraeth nesaf 
Cymru gael ei ffurfio ac ar ôl 
etholiadau arfaethedig Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector. 
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GWIRFODDOLI: 
Ar 12 Hydref, cynhaliwyd trafodaeth 
fanwl ar ffrwd waith "gwirfoddoli” 
mewn perthynas â'r prif faterion, 
gofynion a chyfleoedd. Cofnodwyd yr 
holl sylwadau – mae'r canlynol yn 
crynhoi'r prif bwyntiau a godwyd: 
 
• Yn ystod y pandemig, mae cynghorau 

gwirfoddol sirol a chyrff seilwaith 
eraill yn y trydydd sector wedi bod yn 
llenwi'r bwlch rhwng y “system” a'r 
“tu allan i’r system” – sut rydym yn 
sicrhau bod y gefnogaeth hon i 
wasanaethau ffurfiol/statudol yn cael 
ei rhoi mewn ffordd mor ddidrafferth 
â phosibl rhwng y cynghorau gwirfoddol 
sirol, yr ALlau a'r Byrddau Iechyd ar 
lefel leol? Yn ystod y pandemig, mae 
rhai o'r systemau ymarferol hyn wedi 
cael eu datblygu ond nid ydynt 
wedi'u hymgorffori'n ddigon da eto.  

 
• Mae angen inni sefydlu prosesau 

cydgysylltu/gweithio mewn 
partneriaeth lleol da (rhwng y 
trydydd sector, ALlau a BILlau) yn 
seiliedig ar ffactorau galluogi 
allweddol gwirfoddoli cynaliadwy 
megis atebolrwydd ac arweinyddiaeth; 
strategaeth, prosesau a chynhyrchion; 
adnoddau a phartneriaethau; a 
gwirfoddolwyr a threfnwyr effeithiol. 
Dylai'r rhain fod wedi bod ar waith 
cyn y pandemig – mae angen inni 
sicrhau eu bod ar waith ar gyfer 
anghenion presennol ac yn y dyfodol. 

• Bydd yn rhaid inni wahaniaethu 
rhwng gwirfoddoli ffurfiol ac 
anffurfiol o ran gweithgarwch 
newydd a gweithgarwch sydd eisoes 
yn mynd rhagddo a sut y gallwn eu 
cefnogi – yn enwedig o ran y ffordd 
rydym yn cefnogi'r gweithgarwch 
anffurfiol heb ei lethu. Mae gwaith 
eisoes yn mynd rhagddo yn y maes 
hwn y gallwn adeiladu arno. 

 
• Y syniad bod sbectrwm o wirfoddoli 

sy'n cynnwys gwirfoddoli anffurfiol ar 
y naill begwn a gwirfoddoli ffurfiol ar 
y llall yn hytrach na'r gwahaniaeth 
naill ai rhwng darpariaeth statudol / 
anstatudol (oni chyfeirir at 
wasanaethau statudol).  

 
Gall y syniad hwn helpu i roi'r gwaith o 
rannu amrywiaeth o arferion da yn ei 
gyd-destun o ran sut i ddefnyddio 
adnoddau angenrheidiol yn ystyrlon ac 
yn effeithiol megis asesiadau risg a 
diogelu data, diogelu ac ati heb fod yn 
rhy fiwrocrataidd na gosod cyfyngiadau 
sy'n wrthgynhyrchiol o ran cyflawni'r 
nod yn y pen draw (sicrhau'r adnoddau 
ar gyfer y gwasanaeth a'i gryfhau yn 
hytrach na'i wanhau). Mae'n werth nodi 
y gall gwirfoddoli anffurfiol gyfrannu at 
nodau polisi cyhoeddus mewn sawl 
achos, yn enwedig mentrau i fynd i'r 
afael ag unigrwydd ac iechyd meddwl. 
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• Mae'r diffyg awydd i gymryd risg 
ymhlith sefydliadau cyllido a chyrff 
statudol o ran gwirfoddoli (yn 
enwedig gwirfoddoli anffurfiol) yn 
broblem y mae angen mynd i'r afael 
â hi'n briodol.  

 
• Er mwyn gwneud unrhyw welliannau 

o ran gwirfoddoli, bydd angen seilwaith 
cadarn a chydnerth i'w gefnogi. 

 
• Mae ansawdd cymorth digidol yn 

dod yn fwyfwy pwysig – mae 
problemau o ran adnoddau a sgiliau 
yn y trydydd sector ar hyn o bryd y 
mae angen mynd i'r afael â nhw er 
mwyn i gymorth gael ei roi'n effeithiol. 

 
• Nid yw rhai cyrff cyhoeddus yn 

ymddiried mewn gwaith gwirfoddol 
fel ffordd o helpu i ddarparu 
gwasanaethau o hyd. Mae angen inni 
feithrin dealltwriaeth well o'r heriau, 
fel y gellir dadansoddi'r mater a 
mynd i'r afael ag ef, a gellir defnyddio 
enghreifftiau o arferion da yn y 
ffordd orau posibl. 

 
• Mae rhannau o'r llywodraeth wedi 

dechrau gweld pwysigrwydd posibl 
gwirfoddoli yn ystod y pandemig – 
mae angen cynnal y momentwm 
hwn. Ymhlith y meysydd allweddol y 
dylid canolbwyntio arnynt i ddechrau 
mae gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc, 
gan gynnwys llwybrau at gyflogaeth 
ond heb fod yn gyfyngedig iddynt, 
gwirfoddoli a'r amgylchedd, 
cydraddoldeb a chyfiawnder.  

  

CYDBERTHNASAU: 
Ar 5 Tachwedd, cynhaliwyd trafodaeth 
fanwl ar ffrwd waith “Cydberthnasau” 
mewn perthynas â'r prif faterion, 
gofynion a chyfleoedd. Cofnodwyd yr 
holl sylwadau – mae'r canlynol yn 
crynhoi'r prif bwyntiau a godwyd: 
 
Beth yw'r materion/gofynion/ 
cyfleoedd? 
 
• Y trydydd sector sy'n cyfryngu rhwng 

y wladwriaeth a llais y dinesydd/y 
gymuned – mae angen inni adolygu a 
myfyrio ynghylch a ydym yn creu'r 
cyfle i'r “llais” hwn gael ei glywed yn y 
broses o gynllunio a darparu 
gwasanaethau ac ymyriadau mewn 
gwirionedd. 

 
• Fodd bynnag, mae rhwystrau 

cyfathrebu a gweithio diwylliannol 
sy'n atal/llesteirio gweithredu 
cymunedol. Nid yw Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) 
yn dda am ymgysylltu â chymunedau 
neu sefydliadau cymunedol fel arfer. 
Ceir enghreifftiau o gydberthnasau 
unigol da ond maent yn fregus ac yn 
agored i newidiadau mewn polisi a 
phersonél. 

 
• Mae rhai cydberthnasau wedi gwella 

o ganlyniad i COVID-19 ond mae 
pryderon ynglŷn â sut y byddwn yn 
cynnal y cydberthnasau gwell hyn, ac 
yn parhau i chwalu rhwystrau 
sefydliadol.  
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• Mae'r sector yn hollbwysig yn y 
gwaith o fynd i'r afael â phob math o 
broblem fawr a wynebwn yng 
Nghymru, ond mae angen 
amgylchedd galluogi i weithredu 
ynddo. Ond sut beth yw 
cydberthynas “galluogi” â'r 
llywodraeth a chyrff cyhoeddus? 
Rydym yn gweld rhethreg gadarnhaol 
am ffyrdd o weithio mewn 
deddfwriaeth, polisïau a chanllawiau, 
ond nid yw hyn yn cael ei droi'n 
gamau gweithredu ar lefel leol.  

 
• Mae cryn sôn am y trydydd sector yn 

nogfennau polisi/strategaeth y 
llywodraeth ond nid yw hyn yn cael ei 
droi'n gyfle i fod yn rhan o waith 
cynllunio na darparu (na'r adnoddau 
cysylltiedig) ar lawr gwlad – ac nid 
yw'r trydydd sector yn cael digon o 
gysylltiad uniongyrchol â'r 
llywodraeth i ddylanwadu ar hyn.  

 
• Mae disgwyliadau'n gysylltiedig â rhai 

mathau o gyllid gan y llywodraeth o 
ran cydberthnasau – ond mae 
prosesau adrodd yn ôl/olrhain/gwirio 
yn rhai cyffyrddiad ysgafn i bob 
golwg – nid oes digon o ymdrech i 
ddwyn pobl i gyfrif yn y system, na 
chreu canlyniadau cyffredin a sut 
rydym yn eu mesur.  

 
• Mae diffyg cydbwysedd mewn grym 

rhwng y trydydd sector a chyrff 
cyhoeddus, sy'n deillio o'r ffaith bod 
Llywodraeth Cymru yn eu cyllido'n 
uniongyrchol ac mai derbynwyr 
eilaidd cyllid drwy “borthgeidwad” y 
sector cyhoeddus yw'r trydydd 

sector. Mae'r gydberthynas yn golygu 
mwy na chyllid; mae hefyd yn 
cynnwys pethau fel rhyddhau 
asedau. Mae'n rhaid inni ddod o hyd i 
ffyrdd o unioni'r diffyg cydbwysedd 
hwn – mae rhai cyllidwyr yn rhoi 
arian yn uniongyrchol i'r trydydd 
sector, sy'n golygu eu bod mewn 
sefyllfa gryfach i gyd-drafod o fewn 
partneriaeth gyflawni bosibl.  

 
• Mae angen inni hefyd ystyried sut 

rydym yn gwneud mwy o ddefnydd 
o'n harolygiaethau/trefniadau 
archwilio – os na chaiff cyrff eu 
harolygu na'u harchwilio yn erbyn 
disgwyliadau neu ofynion penodol 
mewn perthynas â materion 
gwirfoddol a'r trydydd sector, mae 
risg bob amser na fyddant yn 
gweithredu. A oes rôl i'r Archwilydd 
Cyffredinol yn hyn o beth – yn 
enwedig o ran gwerth cymdeithasol? 
A chydraddoldebau, cynhwysiant? 

 
• Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd 

a gwerth y sector a'i gydberthnasau, 
ond a yw hyn yn wir am eraill? A 
ydym yn defnyddio'r iaith gywir (e.e. 
gwerth cymdeithasol) ac a oes 
gennym ddigon o enghreifftiau da i 
ennyn cefnogaeth pobl? 
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MEYSYDD GWEITHREDU A 
AWGRYMIR: 
• Mae angen inni ddod o hyd i ffyrdd o 

sicrhau bod cydberthnasau da yn 
cael eu systemeiddio/ymgorffori (hyd 
yn oed os yw hynny'n golygu 
weithiau fod Llywodraeth Cymru yn 
pennu gofynion ynglŷn â chydweithio 
e.e. y Gronfa Benodol i'r Sector). 

 
• Ceir enghreifftiau da o 

gydberthnasau sy'n gweithio (e.e. Sir 
Benfro – Umbrella for Change) – mae 
angen inni ddod o hyd i ffyrdd o 
ymgorffori’r arferion da hyn yn fwy 
cyffredinol, gan helpu cynghorau 
gwirfoddol sirol ac ALlau i fod yn fwy 
rhagweithiol drwy e.e. gwell 
arweinyddiaeth, gwell defnydd o 
ysgogwyr cyllido (er mwyn gwella 
gallu lleol y sector).  

 
• Mae angen inni ddisgrifio sut beth yw 

cydberthynas “galluogi”, h.y. yr hyn yr 
hoffem weld mwy ohono. Mae angen 
inni ddod o hyd i ffyrdd o ddangos 
arferion da a sicrhau mai'r sector 
cyhoeddus yw'r eiriolwyr sy'n 
rhannu'r negeseuon yn hytrach na'r 
trydydd sector drwy'r amser (bydd 
hyn yn rhoi pŵer gwirioneddol iddynt).  

 
• Mae'r fframwaith Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant yn well na'r 
Ddeddf Llesiant o ran hyrwyddo 
ffyrdd o weithio a buddsoddi mewn 
gwerth cymdeithasol (a sefydliadau 
gwerth cymdeithasol) – mae angen 
inni ddeall y rheswm dros hynny ac 
ystyried sut rydym yn annog mwy o 
hynny. A yw'n seiliedig ar y ffaith bod 

y ddeddf yn pennu adnoddau ac yn 
cynnwys elfennau eithaf cyfarwyddol 
o dan y gyfraith? 

 
• Mae angen inni weld sefyllfa lle mae 

Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r 
ysgogwyr sydd ar gael iddi i sicrhau 
bod y sector yn cael ei gynnwys yn y 
gwaith o ddylunio a darparu 
gwasanaethau ar sail “rhaid ei 
wneud” yn hytrach na “dymunol ei 
wneud” – gan bennu disgwyliadau 
drwy e.e. prosesau cyllido a chaffael 
a fframweithiau/prosesau rheoliadol, 
canllawiau statudol – a sicrhau y caiff 
hyn ei archwilio. Sicrhau y caiff 
geiriau teg mewn dogfennau 
strategaeth lefel uchel eu hategu gan 
gamau gweithredu penodol mewn 
cynlluniau gweithredu a mesurau 
mewn adroddiadau perfformiad e.e. 
mae Cynlluniau Tymor Canolig 
Integredig Byrddau Iechyd yn cyfeirio 
at rôl y sector gwirfoddol ond nid 
yw'n ei chrybwyll yn y cynlluniau 
cyflawni cysylltiedig na'r systemau 
perfformiad / DPAau. 

 
• Mae angen inni ystyried sut y gellir 

cysylltu rôl yr Archwilydd Cyffredinol 
ag agweddau sy'n ymwneud â 
gwerth cymdeithasol. 

 
• Mae angen inni ystyried ffyrdd tecach 

o gyllido (e.e. “yn seiliedig ar ofynion”) 
sy'n unioni'r diffyg cydbwysedd 
rhwng sectorau a marchnadeiddio'r 
ffordd y darperir gwasanaethau (gan 
ganiatáu i bob sector chwarae’r rôl y 
dylai ei chwarae i greu'r gwasanaethau 
gorau i gymunedau). 
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• Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at y 
ffaith bod angen taro'r cydbwysedd 
cywir rhwng rôl rhiant corfforaethol y 
llywodraeth a rôl cymdeithas i fod yn 
gyfrifol amdani hi ei hun. Mae angen 
inni gael sgwrs wirioneddol ynglŷn â 
pha fath o fodel rydym am ei dderbyn 
yng Nghymru – er enghraifft, a ydym am 
weld “model democratiaeth gyfranogol” 
a'r cyfan y mae hynny'n ei olygu o ran 
e.e. cyllidebau agored ac ati.  

 
• Mae angen inni newid o raglenni 

peilot (y mae gennym ddigon o 
enghreifftiau ohonynt) i wneud i 
bethau ddigwydd. 

 
• Mae angen inni sicrhau bod mwy o 

dryloywder ynghylch sut mae'r 
strwythurau dylanwadu presennol o 
ran sut, e.e. cyfarfodydd portffolio, 
yn gweithio. 

 
• Mae angen inni geisio gwneud 

gweithgorau rhanbarthol (lle y caiff 
penderfyniadau allweddol eu 
gwneud) yn fwy amrywiol. 

 
• Mae CLlLC yn allweddol i ymgysylltu – 

mae'n rhaid i'r gymdeithas ymwneud 
yn agos â'r gwaith hwn (a'i groesawu).  

 
CYMORTH: 
Ar 1 Rhagfyr, cynhaliwyd trafodaeth 
fanwl ar ffrwd waith “Cymorth” mewn 
perthynas â'r prif faterion, gofynion a 
chyfleoedd. Cofnodwyd yr holl 
sylwadau – mae'r canlynol yn crynhoi'r 
prif bwyntiau a godwyd: 
 

Beth yw'r materion/gofynion/ 
cyfleoedd? 
 
LLYWODRAETHU: 
• Yn aml, pan fydd angen cymorth ar 

sefydliadau, nid y mater a godir yw'r 
broblem sylfaenol. Mewn llawer o 
achosion, mae'r broblem hon yn 
ymwneud â llywodraethu. Cymorth 
cyfannol, yn aml, sy'n gweithio orau o 
ran sicrhau cadernid sefydliadol yn y 
tymor hwy. 

 
• Mae diogelu yn rhan greiddiol o 

lywodraethu, ac yn aml mae rhai 
sefydliadau llai yn cael anhawster yn 
y maes hwn. Gall hyn hefyd fod yn 
wir am sefydliadau sy'n gweithio y tu 
allan i feysydd lle yr ystyrir bod 
diogelu yn berthnasol yn 
draddodiadol ac efallai na fyddant yn 
ymwybodol bod angen iddynt 
ymgymryd â gweithgarwch diogelu. 

 
• Efallai y bydd angen sgiliau gwahanol 

ar ymddiriedolwyr sefydliad ar 
adegau gwahanol, er enghraifft mae 
angen sgiliau gwahanol yn ystod 
cyfnod o dwf sefydliadol, neu newid, 
neu adferiad. 

 
• Gall grwpiau gwirfoddol bach sydd 

wedi ffurfio'n ddigymell yn sgil 
COVID-19 newid cyfansoddiad y 
sector o bosibl, ac efallai y bydd 
angen cymorth pwrpasol ar y 
grwpiau hyn. 
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CYFLAWNI RHAGLENNI: 
• Mae pryder na fydd rhai grwpiau 

cymunedol lleol, sy'n fach ac nad oes 
ganddynt strwythur llywodraethu 
ffurfiol yn aml, yn gallu cymryd rhan 
mewn rhaglenni presgripsiynu 
cymdeithasol/ynysigrwydd, er 
enghraifft am nad ydynt yn gallu 
‘chwarae'r gêm.’ Nid oes gan grwpiau 
bach yr adnoddau i reoli atgyfeiriadau 
na'r trefniadau monitro a fyddai'n 
mynd law a llaw â hyn. Dylai fod 
trafodaeth ynglŷn â sut i leihau'r 
gwaith gweinyddol hwn i'r eithaf, sy'n 
cynnwys y sector gwirfoddol ar y cam 
llunio polisïau YN OGYSTAL Â'R cam 
cynllunio cyflawni rhaglenni. 

 
 
CYLLID: 
• Bydd yn ddefnyddiol bwydo i mewn i 

drafodaethau yn Llywodraeth Cymru 
ynglŷn â chyllid grant i'r sector 
gwirfoddol yn y tymor hwy, gan 
gynnwys lleihau'r angen am 
gystadleuaeth. Byddai hyn yn arwain 
at sefydlogrwydd a chydberthnasau 
tymor hwy.  

 
• Yn gysylltiedig â hyn, byddai 

cytundebau cyllido amlflwydd yn 
fuddiol, yn ogystal â'r gallu i gario arian 
drosodd o un flwyddyn i'r llall. 

 
• Mae cyllid yn bwysig ond weithiau mae 

trafodaethau rhwng y sector statudol 
a'r sector gwirfoddol yn canolbwyntio 
ar hyn ac yn anwybyddu mathau eraill 
o gymorth.  

 

• Nid yw'r rhan fwyaf o'r sefydliadau yn y 
sector gwirfoddol yn cael unrhyw arian 
o bwrs y wlad. Nid yw'r rhan fwyaf o 
incwm y sector gwirfoddol yn arian 
cyhoeddus.  

 
• Roedd y cyllid brys gan Lywodraeth 

Cymru i'w groesawu. 
 
• Bu ffocws yn ddiweddar ar gaffael, a 

gallai hyn barhau ar ôl i'r broses o 
ymadael â'r UE gael ei chwblhau. 

 
• Bydd rhai sefydliadau yn ei chael hi'n 

anodd goroesi, gan gynnwys y rhai nad 
ydynt wedi cael problemau o'r blaen, o 
ganlyniad i golli incwm a defnyddio eu 
cronfeydd wrth gefn. Bydd arweiniad, 
llywodraethu a chyllido yn rhan o'r 
ffordd y gellir meithrin cadernid. 

 
• Mae angen inni adeiladu ffrydiau 

incwm amgen, fel y Gronfa Cyfoeth 
Cymunedol a gynigir. O ble y daw'r 
ffynonellau gwahanol o gyllid? 

 
• Mae'r sefyllfa gyllido yng Nghymru yn 

fregus, a chyfyngedig yw'r cyfleoedd 
cyllido (ac mae hyd yn oed llai ohonynt 
yn rhai sy'n benodol i Gymru). Yn y 
byrdymor, dylem ystyried cyfleoedd i 
wella hyn.  

 
• Mae Fforwm Cyllidwyr Cymru wedi 

gweithio'n dda yn ystod y cyfnod hwn. 
 
• Mae cyllidwyr wedi bod yn hyblyg yn 

ystod y cyfnod hwn a byddai'n 
ddefnyddiol pe bai hynny'n parhau, er 
enghraifft peidio â mynd yn ôl oni bai 
bod cyfiawnhad dros wneud hynny. 
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• Mae pryderon ynglŷn ag ansicrwydd yr 
amgylchedd cyllido ehangach, er 
enghraifft o ran dyfodol y Gronfa 
Ffyniant Gyffredin, ac i beth y caiff y 
cyllid sy'n dod o asedau segur ei 
ddyrannu. 

 
 
MATERION ERAILL: 
• Gallai gwell data a gwybodaeth am 

gymorth i'r sector gwirfoddol yng 
Nghymru arwain at well partneriaethau 
oherwydd bydd sefydliadau yn y 
sector gwirfoddol yn fwy ymwybodol 
o waith sefydliadau eraill. 

 
• Ymhlith y materion allweddol eraill 

sydd eu hangen i gynnal y sector 
gwirfoddol mae sgiliau TG a 
chymorth digidol, yn ogystal â 
chymorth cyfreithiol. Mae'r mater 
cyntaf yn sail i bopeth, a gall yr ail fod 
heb ei gynllunio ac yn gymhleth. Mae 
cynllunio ariannol hefyd yn achos 
pryder ac yn gysylltiedig â chynllunio 
tymor hwy. 

 
• Edrychwch ar y cysylltwyr cymunedol 

fel gwasanaethau cymorth sydd wedi 
helpu i lenwi bylchau yn ystod yr 
argyfwng. Maent wedi rhoi cymorth 
hanfodol i'r rhai y mae ei angen arnynt 
mewn rhai ardaloedd, yn dibynnu ar 
y ffordd y maent yn gweithredu, eu 
rôl ac, yn aml, eu cyflogwr. 
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Rydym yn argymell y dylai'r Bartneriaeth 
Wirfoddoli arwain adolygiad sylweddol 
o wirfoddoli yng Nghymru er mwyn 
llywio'r ffordd y gall Llywodraeth Cymru 
ac eraill wneud gwelliannau sylweddol i 
sicrhau bod gwirfoddoli yn gwneud y 
cyfraniad mwyaf posibl at adferiad 
gwyrdd a chyfiawn.  
 
DYLAI'R ADOLYGIAD YSTYRIED: 
• cydgysylltu ac adfer ar ôl y pandemig 

yn lleol, gan adeiladu ar y cyfleoedd a 
grëwyd o ganlyniad i COVID-19. Dylai 
ystyried galluogi cysylltiadau, 
dealltwriaeth ac integreiddio rhwng 
seilwaith lleol allweddol (e.e. ALlau, 
cynghorau gwirfoddol sirol, BILlau) er 
mwyn cryfhau prosesau gwneud 
penderfyniadau a chyflawni ym maes 
gwirfoddoli yn y dyfodol.  

 
• Y potensial ar gyfer gwirfoddolwyr 

ym mhob sector a'r ffordd y gall 
gwirfoddoli gael ei ymgorffori'n well 
mewn arferion gwaith. 

 
• Ffyrdd o gynnal gwirfoddolwyr 
 
• Y ffordd orau o gefnogi grwpiau 

gwirfoddol a chyd-gymorth anffurfiol 
amrywiol sydd wedi datblygu drwy'r 
argyfwng yn y dyfodol. 

 
• Sicrhau bod gwirfoddoli yn hygyrch i 

bobl o bob cefndir. Rydym yn 
awyddus iawn i sicrhau bod 
cyfleoedd ar gael i bobl iau a phobl o 
gefndiroedd BAME. Gall yr adolygiad 
hwn hefyd ystyried y rôl y gall 
gwirfoddoli ei chwarae i ddwyn pobl 

o gefndiroedd amrywiol ynghyd, a 
hefyd sut i gynyddu cyfleoedd yn y 
Gymraeg.  

 
• Sut y gall gwirfoddoli gyfrannu at 

agweddau penodol ar adferiad 
gwyrdd a chyfiawn, gan adeiladu ar y 
cyfleoedd a'r heriau a grëwyd o 
ganlyniad i COVID-19. 

 
•   Gwella llesiant dinasyddion, yn 

enwedig i bobl ifanc   
•   Gwelliannau ym maes iechyd a 

gofal cymdeithasol 
•   Llwybrau at gyflogaeth, yn enwedig 

i bobl ifanc 
•   Amgylchedd naturiol iach a mynd 

i'r afael â newid yn yr hinsawdd 
•   Cydraddoldeb a chyfiawnder, gan 

gynnwys amrywiaeth ymhlith 
gwirfoddolwyr 

•   Sgiliau a gallu digidol 
•   Cydlyniant cymunedol a mynd i'r 

afael â rhaniadau.  
  
• Yn y tymor hwy, dylai'r grŵp hwn 

gefnogi gwaith i adeiladu ar 
adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol 
mewn perthynas â gwirfoddoli, gan 
gynnwys yr hyn a fydd yn ei gwneud 
yn haws i bobl wirfoddoli (e.e. 
dyfodol gwaith, poblogaeth sy'n 
heneiddio) a'r problemau y gall 
gwirfoddoli fynd i'r afael â nhw (e.e. 
newid yn yr hinsawdd, rhaniadau 
mewn cymdeithas). 
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MANYLION CYSWLLT:

I gael rhagor o 
wybodaeth, cysylltwch â 
policy@wcva.cymru


