
Cyd-berthnasoedd rhwng y sector gwirfoddol a llywodraeth leol 

 

Cefndir  

Mae cyd-berthnasoedd rhwng mudiadau gwirfoddol a’u Hawdurdodau Lleol yn hanfodol er 

mwyn sicrhau gall y ddwy ochr gynyddu llesiant cymunedau i’r mwyaf. Trwy gydweithio, gall 

cymunedau gael eu lleisiau wedi’u clywed gan yr Awdurdod Lleol a chysylltu aelodau o’u 

cymuned gyda gwasanaethau allweddol. Gall Awdurdodau Lleol hefyd sicrhau, trwy weithio 

gyda mudiadau gwirfoddol, eu bod yn gallu ymgysylltu â dinasyddion trwy ystod ehangach o 

ffyrdd a sicrhau bod gwasanaethau wedi’u teilwra i gyd-fynd ag anghenion cymunedau.  

 

I gydnabod y budd i’r ddwy ochr a ddaw o gydweithredu rhwng y sector cyhoeddus a’r 

sector gwirfoddol yng Nghymru, ers 1999, cafwyd nifer o fentrau i wella’r cydweithio hwn. 

Mae’r rhain yn cynnwys Cynllun y Trydydd Sector, siarterau rhwng awdurdodau lleol a’r 

sector gwirfoddol yn eu hardal, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac amrywiaeth o 

ddyletswyddau ynghylch ymgysylltu mewn deddfwriaeth llywodraeth leol.  

 

Mae’r buddion hyn yn effeithio ar fwy na grwpiau cymunedol yn unig. Er enghraifft, mae 

ystod eang o fudiadau iechyd a gofal, grwpiau chwaraeon ac ati lle y gall cydweithio ag 

Awdurdodau Lleol wella llesiant cymunedol. Bydd rhai mudiadau gwirfoddol mawr yn 

dymuno gweithio gydag Awdurdodau Lleol. Gall Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector helpu 

mudiadau mawr, mudiadau canolig a mudiadau bach i greu cysylltiadau gydag Awdurdodau 

Lleol er budd cymunedau. Bellach, mae cyfle unigryw i gryfhau’r cyd-berthnasoedd hyn 

ymhellach gan adeiladu ar y cydweithredu rydyn ni wedi’i brofi yn ystod y pandemig.    

 

Y sefyllfa bresennol  

Mae’r sector gwirfoddol yn credu bod nifer o feysydd o arfer da lle mae cydweithredu 

rhwng y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol wedi gwella bywydau dinasyddion a llesiant 

cymunedau. Fodd bynnag, mae’r ddau sector wedi cydnabod bod gweithredu’r 

cydweithredu hwn wedi amrywio ar draws Cymru ac, yn aml, mae newid diwylliannol yr un 

mor bwysig â’r fframwaith polisi ehangach.  

 

Yn ogystal, mae nifer o bartneriaethau newydd, rhanbarthol sy’n datblygu polisi ac yn 

cyflenwi gwasanaethau y mae’r sector gwirfoddol wedi profi profiadau ymgysylltu gwahanol 

â nhw ar draws y wlad (er enghraifft, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol, ac ati). 

 

18 mis yn ôl, cynhaliodd y grŵp hwn gyfarfod â’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y pryd 

a siaradodd am ei hawydd i weld ymgysylltu cymunedol a llunio polisïau yn cael eu cynnwys 

yn rhan annatod o lywodraethu yng Nghymru. Mae Adroddiad Is-grŵp Adfer Cyngor 

Partneriaeth y Trydydd Sector yn amlinellu cyfres o argymhellion ynghylch sut i ddechrau’r 

broses hon. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi 
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dechrau’r broses i weithredu’r rhain ar draws pob lefel o waith Llywodraeth Cymru a bydd 

yn adrodd yn ôl i’r grŵp hwn drwy gydol y broses. Nod hyn yw cynnwys y sector gwirfoddol, 

y sector cyhoeddus, a’r sector preifat. 

 

Gofynion: 

Rydyn ni’n galw ar y Gweinidog i gefnogi ffrwd waith Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 

ar gryfhau’r berthynas rhwng mudiadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol a chyrff 

rhanbarthol. Mae gweithgor Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn cael ei sefydlu i arwain 

y gwaith hwn. Gofynnwn fod swyddogion y Gweinidog yn cefnogi hyn gan ddod â 

thrafodaethau ynghyd mewn un ffrwd waith.  
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