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Crynodeb Gweithredol  

Mae’r Fframwaith hwn a’r Adroddiad Cysylltiedig yn ymdrech i ddatblygu a safoni’r broses o 
gydlynu a defnyddio gwirfoddolwyr i ymateb i argyfyngau sifil yng Nghymru, o fewn 
cyfyngiadau’r ddeddfwriaeth cynllunio at argyfyngau berthnasol. Mae’r Ddeddf Argyfyngau 
Sifil Posibl (CCA) yn cynnwys un fframwaith ar gyfer amddiffyn sifil yn y DU drwy 
ddeddfwriaeth statudol (Y Ddeddf) a’r canllaw anneddfwriaethol cysylltiedig. Mae’r Ddeddf 
wedi’i rhannu’n ddwy brif ran: trefniadau lleol ar gyfer amddiffyn sifil (Rhan 1); a’r pwerau 
argyfwng (Rhan 2). 

Mae’r sefydliadau statudol hynny sy’n ganolog i ymateb i argyfwng wedi’u dosbarthu fel 
sefydliadau Categori 1 o fewn y CCA. Maent yn gyfrifol am ddyletswyddau penodol a nodir o 
fewn y ddeddfwriaeth ei hun (yn hytrach nag yn y canllaw anneddfwriaethol cysylltiedig) 

Mae’n cael ei gydnabod yn gyffredinol (gan y cyhoedd, y sector gwirfoddol a’r sector 
statudol) bod buddiannau sylweddol yn dod pan fydd mudiadau gwirfoddol / gwirfoddolwyr 
yn chwarae rôl wedi’i chydgysylltu i helpu’r sector statudol yn ei ddyletswydd i ymateb i 
argyfwng sifil. 

Mae’r CCA yn cydnabod gwerth gwirfoddolwyr / y sector gwirfoddol yn ei chanllaw 
anneddfwriaethol cysylltiedig. Dywed Pennod 14 o ‘Canllaw Parodrwydd am Argyfwng ar 
Ran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.; bod ‘The role of the voluntary sector’’,  yn 
cynnwys canllawiau ac ystyriaethau o ran helpu yn ymateb y sector statudol mewn argyfwng 
sifil , ac mae’n cadarnhau bod gan, ‘The voluntary sector has an important role to play in 
supporting the statutory sectors response to some emergencies (paragraff 14.1). 

O ystyried bod y CCA yn cyhoeddi canllawiau ac ystyriaethau, yn hytrach na dyletswyddau 
deddfwriaethol, o ran sut mae gwirfoddolwyr / mudiadau gwirfoddol yn ymateb i 
argyfyngau sifil, nid yw'n syndod bod gwahaniaethau o ran sut, ac i ba raddau, mae 
gwirfoddoli mewn argyfyngau sifil wedi’i gynllunio a’i gyflawni ledled Cymru, sy’n aml yn 
cael ei ddylanwadu gan ystyriaethau ariannol, gwybodaeth a gallu i gyflawni'r sefydliadau 
statudol hynny gyda chyfrifoldeb am gynllunio at argyfyngau sifil, yn hytrach na bod yn 
seiliedig ar ddull Cymru gyfan cyffredin sy’n adeiladu ar arferion gorau. 

Mae’r Fframwaith hwn yn argymell dull cyffredin i Gymru gyfan. Wrth gael dull safonol o 
gynllunio ar gyfer gwirfoddoli, mae’r gallu i gynnig ymateb sy’n canolbwyntio ar unigolyn / 
cymuned i’r sawl a effeithir gan argyfwng sifil yn uwch. Yn benodol, rydym am ymdrechu i   

▪ Sicrhau cynrychiolaeth uniongyrchol y sector gwirfoddol ar fforymau cynllunio 
allweddol, ac o fewn timau adfer yn dilyn digwyddiadau penodol 

▪ Cynyddu’r defnydd o wirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau gan gynnwys 
rhai o sefydliadau a enwir yng nghanllaw cysylltiedig anneddfwriaethol y Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl h.y. - Pennod 14 o ‘Canllaw Parodrwydd am Argyfwng o Ran 1 
o Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.; ‘The role of the voluntary sector’’1ac 

 
1 Swyddfa’r Cabinet. (2012). ‘Deddf Argyfyngau Sifil Posibl Rhaglen Wella. Revision to Emergency 
Preparedness’. Chapter 14. Cyrchwyd o 

 

file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
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‘Emergency response and recovery – Guidance for staff of responder agencies, 
particularly senior officers or managers involved in emergency response and 
recovery preparations.’2 

▪ Dibynnu ar drefniadau presennol yn hytrach na rhai newydd 
▪ Deall, drwy fapio, beth yw potensial ymarfer gwirfoddolwyr ar lefel leol, a ddarperir 

drwy’r sector gwirfoddol ehangach 
▪ Sicrhau parodrwydd mudiadau gwirfoddol i ymateb ar unwaith i geisiadau am 

wirfoddolwyr i helpu ymatebwyr Categori 1 a Chategori 2 i gyflawni eu dyletswydd 
statudol  

▪ Sicrhau arferion gorau a diogelu gwirfoddolwyr  
▪ Ymgorffori gwelliant parhaus a sicrhau ansawdd 

Er bod modd cyflawni peth o’r Fframwaith hwn drwy newid prosesau o fewn trefniadau 
sefydledig, i gyrraedd ei werth llawn mae angen peth buddsoddiad datblygu a chyllid 
refeniw parhaus.  

 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/61037/Chapter-14-role-of-voluntary-sector-amends-10112011.pdf 
2 Llywodraeth EM (2013). ‘Emergency Response and Recovery’. Cyrchwyd o 
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61037/Chapter-14-role-of-voluntary-sector-amends-10112011.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61037/Chapter-14-role-of-voluntary-sector-amends-10112011.pdf
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
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Cyflwyniad 

Mae gwirfoddolwyr, ers blynyddoedd lawer, wedi chwarae rôl allweddol drwy ymateb i 
argyfyngau yng Nghymru a ledled y DU. Mae’r ymateb hwn yn amrywio o; defnyddio timau 
o wirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi a’u galluogi’n benodol i ymateb i argyfwng, gan 
weithio o dan oruchwyliaeth sefydliadau fel y Groes Goch Brydeinig, Sefydliad Cenedlaethol 
Brenhinol y Badau Achub, Timau Achub Mynydd, a Gofal mewn Galar CRUSE; drwy gynigion 
o gymorth yn ddigymell gan aelodau unigol o’r gymuned sy’n dymuno helpu rhai sydd 
wedi’u heffeithio gan argyfwng. 

Yn ychwanegol at hyn, mae’n fwy a mwy cyffredin i weld gwirfoddolwyr o fudiadau 
gwirfoddol a chymunedol lleol yn helpu cymunedau ac unigolion i adfer y sefyllfa ar ôl tanau 
a llifogydd, gan weithio ochr yn ochr â’r awdurdod lleol ac eraill sy’n gyfrifol am adferiad 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Gall gwirfoddolwyr a, thrwy gysylltiad, y mudiadau 
gwirfoddol maent yn gwirfoddoli â hwy, ychwanegu gwerthu sylweddol at gymorth, yn aml 
drwy ymestyn ymhellach na lefelau’r cymorth y gallai’r sector statudol ei roi.   

Yn fwy diweddar, gwelwyd yn yr ymateb cychwynnol i’r pandemig Covid-19 wirfoddoli’n 
cyrraedd y lefelau uchaf erioed, a’r farn gyffredinol yw mai cryfder allweddol yn ymateb 
Cymru i Covid-19 oedd hyblygrwydd, cydnerthedd a maint yr ymateb gan wirfoddolwyr. 

Rydym wedi gweld ymatebion mawr gan wirfoddolwyr ers blynyddoedd, ac mae’n cael ei 
gydnabod yn gyffredinol bod angen cydlynu priodol ar wirfoddolwyr i allu chwarae rôl 
werthfawr, ond diogel, mewn ymateb i argyfwng. Arweiniodd diflaniad trist April Jones ym 
Mhowys yn 2012, at ymateb enfawr digymell gan bobl a wirfoddolodd i helpu i chwilio 
amdani. Dysgwyd llawer drwy’r profiad hwn, a chyfeirir ato’n aml ddeng mlynedd yn 
ddiweddarach. 

Yn sail gynllunio ymateb Cymru i argyfyngau mae darnau allweddol o ddeddfwriaeth a 
gweithdrefnau’r llywodraeth, gyda’r CCA yn ganolog i hyn. Er bod yr angen i ystyried rôl 
mudiadau gwirfoddol, a gwirfoddolwyr wedi’i chynnwys yn yr wybodaeth hon, mae o fewn y 
canllaw anneddfwriaethol (Pennod 14 yn bennaf) o ‘Canllaw Parodrwydd am Argyfwng ar 
Ran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004; ‘The role of the voluntary sector’’), ac felly nid 
yw’n ddull y gellid ei orfodi’n gyfreithiol.  

Nid oes canllaw (na deddfwriaeth) penodol mewn grym ar hyn o bryd yn ymwneud â lefel y 
cysylltiad â chynllunio na’r dull o gydlynu ymateb gwirfoddol ehangach, ac eithrio cyngor o’r 
fath: ‘There are local responders not captured in the schedule to the Act who may also be 
brought in to local planning arrangements, depending on the circumstances. One group – 
the voluntary sector – is identified in the Act. Category 1 responders are required to “have 
regard to” the activities of the voluntary sector in maintaining their emergency and business 
continuity plans.’ – Rhaglen Wella’r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, Mawrth 2012 

Mae hyn wedi arwain at wahaniaethau ar hyd a lled Cymru o ran sut y mae’r sector 
gwirfoddol / gwirfoddolwyr yn cael ei gynrychioli mewn cynllunio, ac felly yn safle’r 
argyfwng.   

file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
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Os yw gwerth ychwanegol llawn gwirfoddolwyr i gael ei wireddu, mae angen un dull 
cyffredin ledled Cymru sy’n cynnwys cynllunio, ymateb gweithredol (gan gydnabod y bydd 
pob digwyddiad yn gofyn am ymateb sy’n seiliedig ar anghenion y digwyddiad) ac sy’n 
datblygu’n barhaus drwy broses a dysgu ar y cyd. Yn Lloegr, mae hyn yn digwydd drwy 
Fforwm Partneriaeth Sifil y Sector Gwirfoddol.3 

Mae dull cyffredin, sy’n sicrhau bod gallu gwirfoddol ehangach ein cymunedau’n cael ei 
gynrychioli mewn cynllunio at argyfwng hefyd yn gydnabyddiaeth ddilys o’r gwerth 
ychwanegol y gall gwirfoddolwyr wedi’u cydlynu ei roi i ymatebion o argyfwng sifil. 

 
3 Llywodraeth EM (2022). ‘Voluntary Sector Civil Protection Forum’. Cyrchwyd o  
https://www.gov.uk/government/groups/voluntary-sector-civil-protection-forum 
 

https://www.gov.uk/government/groups/voluntary-sector-civil-protection-forum
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Methodoleg 

Cafodd y gwaith hwn ei is-gontractio i Richard Newton Consulting – www.richard-
newton.co.uk gan y Groes Goch Brydeinig a sicrhaodd gyllid ar gyfer y gwaith ar ran Grŵp 
Cydnerthu Cymunedol Cymru; o Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru Llywodraeth Cymru (a 
weinyddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. 

Datblygwyd y fethodoleg ar gyfer y gwaith hwn o brofiad helaeth Richard Newton Consulting 
(RNC) o gyflawni gwaith tebyg ledled Cymru a'r DU yn ehangach, gan adeiladu ar eu 
gwybodaeth a'u rhwydweithiau, mewn ymateb i'r cynnig prosiect a gyflwynwyd i Gronfa 
Gwirfoddoli yng Nghymru Llywodraeth Cymru. 

Roedd angen i RNC: 

Llunio fframwaith ar gyfer gwell cydweithio rhwng cyrff y trydydd sector, y sector 
preifat a'r sector cyhoeddus sydd â dyletswyddau statudol i ymateb i argyfwng. Bydd 
y fframwaith ar gyfer cydgysylltu gwirfoddolwyr ac adnoddau eraill ar bob lefel mewn 
argyfwng. 

Datblygwyd y fframwaith rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2022 cyn ei gyflwyno i gyfarfod 
Grŵp Cydnerthu Cenedlaethol Cymru ym mis Mehefin 2022. 

Datganiad Moeseg: 

Mae RNC yn ymgynghoriaeth sy'n cael ei harwain gan werthoedd, sy'n cynnal yr holl ymchwil 
yn unol ag egwyddorion moesegol sylfaenol sefydledig. Mae RNC yn defnyddio ymchwilwyr 
gyda hyfforddiant sylweddol mewn gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys yr holl 
hyfforddiant moesegol perthnasol. Mae'r ymrwymiad hwn i ymchwil foesegol yn seiliedig ar 
y fethodoleg hon. Wrth wraidd yr egwyddorion hyn mae parch at les, urddas a hawliau pawb 
sy'n cymryd rhan. 

Hawliau Cyfranogwyr 

▪ Caniatâd: cymryd rhan, tynnu'n ôl o brosiectau ymchwil, neu wrthod cymryd rhan 
ynddynt 

▪ Cyfrinachedd: ni fydd gwybodaeth bersonol na data adnabyddadwy yn cael eu datgelu 
heb ganiatâd cyfranogwyr 

▪ Diogelwch: bydd data'n cael ei gadw'n ddiogel ac yn unol ag egwyddorion GDPR 
▪ Diogelwch: ni fydd cyfranogwyr yn agored i lefelau risg diangen neu anghymesur 

Rhwymedigaethau Ymchwilwyr: 

▪ Gonestrwydd 
▪ Sensitifrwydd 
▪ Uniondeb 

 
 
 
 

http://www.richard-newton.co.uk/
http://www.richard-newton.co.uk/
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Dulliau Ymchwilio 

Dechreuodd y gwaith hwn gyda chyfarfod gweithredu gyda'r tîm yn y Groes Goch Brydeinig i 
gyd-fynd â rhaglen ymchwil. Roedd hyn yn cynnwys adolygiadau ailadroddol rheolaidd, i 
lywio'r gwaith o ddatblygu'r Fframwaith. 

Mabwysiadwyd sawl dull methodolegol er mwyn sicrhau Fframwaith cwbl wybodus: 

▪ Desg Ymchwil yn mapio arfer gorau mewn gwirfoddoli brys o bob rhan o'r DU (ac yn 
rhyngwladol). Yn naturiol, roedd rhan o'r gwaith hwn yn cynnwys data mewn 
perthynas â Covid-19, ond cymerwyd dysgu o argyfyngau eraill hefyd, megis llifogydd 
ac ati. 

▪ Archwiliodd yr ymchwil desg hon adroddiadau gwerthuso gan sefydliadau gan 
gynnwys y Consortiwm Cenedlaethol ar gyfer Cydnerthedd Cymdeithasol a 
Phartneriaeth Argyfwng Gwasanaethau Cymunedol Gwirfoddol (VCSEP), CGGC, y 
Comisiwn Parodrwydd Cenedlaethol, Galluogi Gweithredu Cymdeithasol. Gwnaethom 
hefyd gysylltu'n uniongyrchol â'r sefydliadau hyn fel y bo'n briodol. 

▪ Mapio modelau gwirfoddoli brys ledled y DU, gan ddefnyddio darpariaeth sefydledig i 
lywio'r argymhellion terfynol.  

▪ Cyflwynodd grwpiau ffocws mynediad agored yn ddigidol, gan archwilio agweddau 
penodol mewn perthynas â Gwirfoddoli mewn Argyfwng, ac ystyried canfyddiadau 
ailadroddol o bryd i'w gilydd. 

▪ Sgyrsiau Strwythuredig a gyflwynir mewn grwpiau bach neu un i un, a oedd yn rhoi 
cyfle i ymgysylltu: 

o ar agweddau ar wahân ar ddarparu gwasanaethau  
o gyda rhanddeiliaid hanfodol nad oeddent yn gallu mynychu grwpiau ffocws a 

drefnwyd. 
▪ Arolwg digidol i sefydlu gwybodaeth a thueddiadau sylfaenol, ac fel man cychwyn ar 

gyfer trafodaeth mewn grwpiau ffocws/sgyrsiau strwythuredig a galluogi 
cyffredinrwydd ar ffurf ymatebion. 

Roedd y dull yn ceisio bod yn hygyrch i bawb, ac roedd mesurau mynediad hysbysebion, gan 
gynnwys cyfieithu Cymraeg, wedi'u hymgorffori drwy gydol y broses. 

Datblygwyd y Fframwaith mewn pedwar cyfnod allweddol: 

Cam 1 – Sefydlu Fframwaith drafft 

Gwnaethpwyd hyn drwy: 

1. Mapio'r ddarpariaeth bresennol 
2. Ymchwilio i ddulliau dysgu/arfer gorau o feysydd eraill 
3. Arolwg digidol mynediad agored (dwyieithog), wedi'i ddosbarthu'n rhagweithiol i 

randdeiliaid allweddol, gan sefydlu barn gychwynnol am gryfderau/gwendidau'r 
ddarpariaeth bresennol, a phennu blaenoriaethau ar gyfer newid. Er bod yr arolwg yn 
ddienw, cafodd ymatebwyr eu proffilio (h.y., maint, sector, strwythur llywodraethu) 
gan dynnu sylw at wahaniaethau rhwng carfanau a ystyriwyd wrth ddatblygu'r 
Fframwaith. 
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4. 2 grŵp ffocws mynediad agored gan ychwanegu data ansoddol at ganlyniadau 
ymchwil ac arolygon yn amlinellu safbwynt sefydliadau dan sylw (y sector 
cyhoeddus/gwirfoddol, cyrff seilwaith ac ati) 

5. Sgyrsiau strwythuredig gyda llunwyr polisi a sefydliadau cyflawni yn archwilio 
materion a godwyd yn yr arolwg a'r grŵp ffocws, gan gyfrannu at Fframwaith cwbl 
ystyriol a chynhwysfawr. 

Mae'r RNC wedi datblygu rhwydweithiau gyda Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS), Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mudiadau sector 
gwirfoddol a Llywodraeth Cymru, ynghyd â rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol eang. 
Defnyddiwyd y rhain i sicrhau'r cyrhaeddiad mwyaf posibl ar gyfer yr arolwg a'r grwpiau 
ffocws. Datblygwyd rhestr gyswllt sylweddol, yn cynnwys rhanddeiliaid o bob rhan o Gymru 
a chategorïau sectoraidd, ac anfonwyd gwahoddiadau wedi'u targedu i gymryd rhan. 

Yn unol ag arfer gorau, cofnodwyd pob grŵp ffocws a sgwrs gan y sawl sy'n cymryd nodiadau, 
tra bod yr hwylusydd yn llywio'r drafodaeth. Mae'r nodiadau hyn yn brif ffynhonnell ddata ar 
gyfer datblygu'r fframwaith. 

Datblygwyd Fframwaith drafft cyntaf ar gyfer ymgynghori pellach.   

Cam 2 - Ymgynghori ac Ymgysylltu  

Cafodd y Fframwaith drafft ei 'fireinio' drwy gyfnod o ymgynghori pellach. Drafftiwyd pecyn 
adnoddau i gefnogi'r holl weithgareddau ymgynghori sy'n cynnwys: 

▪ Y Fframwaith drafft 
▪ Crynodeb hawdd ei ddarllen gyda ffeithluniau 
▪ Cwestiynau Cyffredin – gydag adrannau'n canolbwyntio ar wahanol gynulleidfaoedd 

e.e., cymuned, y rhai â dyletswyddau statudol, busnes, cyrff seilwaith e.e., CGS. 
▪ Fideo cryno   

Cafwyd ymgynghoriad cynhwysfawr drwy – 

1. Roedd 3 grŵp ffocws yn cael eu hyrwyddo a'u cynnal yn ddigidol yn agored er mwyn 
sicrhau cyrhaeddiad i Gymru gyfan. Cafodd y rhain eu grwpio yn ôl cynulleidfa, e.e., 
darparwyr statudol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, aelodau WRCF, grwpiau cymunedol 
ochr yn ochr â grŵp cymysg, gan sicrhau bod ystod eang o leisiau'n cael eu clywed.  

2. Casglodd ymgynghoriad ar-lein a oedd yn agored i bawb ddata ychwanegol â ffocws 
yn erbyn ystyriaethau allweddol. Cafodd gwahoddiad i ymateb ei e-bostio i dros 100 
o sefydliadau y barnwyd a fyddai â diddordeb / rôl yn y gwaith hwn. 

3. Sgyrsiau strwythuredig gyda rhanddeiliaid xxxxxx (CVC, fforymau lleol gwydnwch lleol, 
BITC) yn sôn am adborth â ffocws. 

Roedd mapio nodweddion ymatebwyr yn sicrhau ymatebion cynhwysol a chynrychioliadol, 
gan gynnwys ymatebion grwpiau cymunedol sy'n chwarae rhan bwysig wrth ddarparu ymateb 
brys, heb o reidrwydd eu gweld eu hunain fel sefydliad brys e.e., sefydliadau ffydd. Roedd 
perthnasoedd yn cael eu cynnal o'r cyswllt cyntaf wedi'i dargedu er mwyn sicrhau bod barn 
rhanddeiliaid yn cael ei chynnal i ddatblygu fframwaith ystyrlon. 
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Yn unol ag arfer gorau, cofnodwyd pob grŵp ffocws a sgwrs gan y sawl sy'n cymryd nodiadau, 
tra bod yr hwylusydd yn llywio'r drafodaeth. Mae'r nodiadau hyn yn brif ffynhonnell ddata ar 
gyfer datblygu'r fframwaith.  

Cam 3 – Mireinio'r fframwaith ac adrodd yn ôl i Gomisiynwyr  

Gan ddefnyddio'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn y cyfnod blaenorol, adolygwyd y Fframwaith 
ac aethpwyd i'r afael â phwyntiau perthnasol. Cofnododd cofnod o sut yr ystyriwyd materion 
a godwyd, a gwnaed diwygiadau manwl neu resymau dros beidio â gweithredu adborth, gan 
greu ail Fframwaith drafft. 

Dilysodd grŵp ffocws terfynol gydag amrywiaeth o randdeiliaid yr ail ddrafft, gan weithredu 
fel 'gwiriad rhesymeg' terfynol.  

Cam 4 – drafftio / cyfieithu a chymeradwyo  

Wrth wneud argymhellion rydym wedi ceisio nodi'r rhai y gellir eu gweithredu o fewn yr 
adnoddau presennol, drwy newid dull gweithredu; a'r rhai a allai fod angen adnoddau 
ychwanegol / cyrff arweiniol i fwrw ymlaen â hwy. 

Gan ddefnyddio'r holl ddata ac adborth, gan ystod eang o randdeiliaid, datblygwyd drafft 
terfynol, ei gyfieithu i'r Gymraeg a'i gyflwyno i Gomisiynwyr i'w gymeradwyo.  

Ceir rhestr o'r rhai sy'n cymryd rhan yn y broses ymgynghori yn yr Atodiad 
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Tîm y Prosiect 
 
Cafodd y gwaith hwn ei is-gontractio i Richard Newton Consulting – www.richard-
newton.co.uk 
 
Roedd Tîm y Prosiect yn cynnwys: 
 
Richard Newton – Cyfarwyddwr, Richard Newton Consulting 
Mandy Youell MA- Ymgynghorydd Cyswllt, Richard Newton Consulting 
Iwan Jones, - Rheolwr y Cyfrif, Richard Newton Consulting 
Dr. Cinzia Yates – Rheolwr Ymchwil ac Ymgynghori, Richard Newton Consulting 
 
Cefnogwyd Tîm y Prosiect gan Grŵp Cynghori, aelodaeth yn cynnwys: 
 
Kate Griffiths – Cyfarwyddwr Cymru, y Groes Goch Brydeinig 
Gill Peace – Uwch Godwr Arian Sefydliadol, y Groes Goch Brydeinig 
Henry Barnes - Rheolwr Gweithrediadau Ymateb Brys – Cymru, Y Groes Goch Brydeinig 
Hazel Lloyd Lubran – Prif Weithredwr – Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion 
 
Hoffai Tîm y Prosiect achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd yn rhydd ac yn barod 
o'u hamser i gyfrannu at y broses ymgynghori. 
  

http://www.richard-newton.co.uk/
http://www.richard-newton.co.uk/
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Y Groes Goch Brydeinig  

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn rhan o Fudiad Rhyngwladol y Groes Goch a'r Crescent Coch 

a helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU a ledled y byd, i gael y cymorth sydd ei angen arnynt 
os bydd argyfwng yn taro. 

Yng Nghymru a ledled y DU, mae'r Groes Goch Brydeinig yn sefydliad blaenllaw yn y sector 
gwirfoddol sy'n cefnogi'r defnydd o wirfoddolwyr i gefnogi'r ymateb statudol i argyfyngau. 
Mae ganddynt y raddfa, yr arbenigedd a'r offer i ddarparu ymateb cydgysylltiedig ar raddfa 
fawr gyda chymorth cyflym a chadarn. Mae’r Groes Goch Brydeinig yn rhan annatod o 
drefniadau cynllunio / ymateb i argyfyngau yng Nghymru, gyda chynrychiolaeth ar Fforwm 
Cymru Gydnerth a’r pedwar fforwm cydnerthu rhanbarthol. Mae Cyfarwyddwr Cymru’r 
Groes Goch Brydeinig yn Gyd-gadeirydd Grŵp Cydnerthu Cymunedol Cymru.  

Mae gan y Groes Goch Brydeinig filoedd o wirfoddolwyr ymateb brys hyfforddedig ledled y 
DU, yn barod i ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol ar adeg o rybudd. Er enghraifft, 
gall gwirfoddolwyr sefydlu canolfannau gorffwys i'r rhai sy'n gorfod gadael eu cartrefi er 
diogelwch oherwydd llifogydd, tân neu dywydd garw. Cefnogir gwirfoddolwyr gan fflyd o 
gerbydau 4x4, sy'n barod i fynd i'r afael â'r amodau anoddaf. Gan weithio gydag 
asiantaethau fel y Gwasanaethau Tân ac Achub, mae’r Groes Goch Brydeinig yn bresennol 
mewn argyfyngau (popeth o danau mewn tai i ymosodiadau gan derfysgwyr), ac mae 
gwirfoddolwyr ar gael i helpu’r sawl sy’n cael eu heffeithio drwy gynnig cymorth ymarferol i 
gyflenwi bwyd, dŵr, dillad ac arian drwy gardiau rhagdalu. 

Mewn argyfwng mawr, gall y Groes Goch sefydlu llinell gymorth o fewn pedair awr a'i 
rhedeg cyhyd ag y bo angen. Gwnaethant hyn yn dilyn bomio Llundain yn 2007, arena 
Manceinion, ymosodiadau terfysgaeth Pont Llundain a Marchnad y Fwrdeistref a thân Tŵr 
Grenfell. 

Yng Nghymru, cynrychiolir y Groes Goch Brydeinig ar Fforwm, Cymru Gydnerth, yn ogystal 
ag yn y pedwar Fforwm Lleol Cymru Gydnerth a thrwy'r profiad hwn mae'n ymwybodol o'r 
manteision y gellir eu cyflawni drwy ymgysylltu â gwirfoddolwyr sydd wedi'u cydgysylltu'n 
effeithiol mewn sefyllfaoedd brys. Maent wedi gweld yr angen i ddatblygu’r Fframwaith 
hwn, sydd â’r bwriad o helpu i greu ymatebion ar y cyd gan wirfoddolwyr yn y sector 
gwirfoddol. 

Fel mudiad gwirfoddol, roedd y Groes Goch Brydeinig yn gymwys i gael Cyllid Gwirfoddoli 
Cymru i greu’r Fframwaith hwn ar y cyd â sefydliadau eraill sy’n ymwneud â chynllunio / 
ymateb i argyfyngau, gan gynnwys elusennau cenedlaethol fel St Johns Cymru, Sefydliad 
Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, Shelter, NSPCC a rhwydwaith ehangach Cefnogi 
Trydydd Sector Cymru (TSSW). 
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Diffinio Argyfwng  

Drwy ein rhaglen waith, cyfeiriodd rhanddeiliaid at lawer o amgylchiadau lle’r oedd 
gwirfoddolwyr wedi darparu cymorth gwerthfawr mewn ymateb i’r hyn yr oedd llawer yn ei 
ystyried yn argyfwng. Roedd hyn yn cynnwys y rôl roedd gwirfoddolwyr wedi’i chwarae wrth 
ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn ymateb i’r pandemig Covid-19 
ac, yn fwy diweddar, rôl gwirfoddolwyr yn helpu cymunedau i fod yn barod i groesawu 
ffoaduriaid o Wcráin. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd a gwerth y gweithgarwch hwn, ac rydym yn derbyn y 
rhagwelir y bydd dadleoli a mudo dan orfod yn debygol o gynyddu yn ystod y blynyddoedd 
nesaf, mewn ymateb i Wcráin a rhyfeloedd eraill yn ogystal â’r argyfwng hinsawdd sydd 
wedi’i gyhoeddi. 

Mae Deddf Argyfyngau Sifi l Posibl (2004) yn diffinio 'argyfwng' yn fwy eang na deddfwriaeth 
flaenorol yn dilyn y protestiadau tanwydd a'r llifogydd torfol yn 2000, a'r achosion o glwy'r 
traed a'r genau yn 2001. Wedi dweud hynny, mae'r diffiniad o argyfwng o fewn y Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl yn fwy diffiniedig na'r hyn a ragdybiwyd gan lawer a gymerodd ran yn 
ein hymgynghoriad, yn enwedig y rhai nad ydynt wedi'u hymgorffori yn y system cynllunio 
at argyfwng 

Felly, yn unol â Deddf Argyfyngau Sifi l Posibl (2004), mae'r fframwaith hwn yn 
mabwysiadu'r diffiniad canlynol o argyfwng: 

Diffinnir 'argyfwng' fel digwyddiad neu sefyllfa sy'n bygwth niwed difrifol i les pobl mewn lle 
yn y DU, amgylchedd lle yn y DU, neu ryfel neu derfysgaeth sy'n bygwth niwed difrifol i 
ddiogelwch y DU'.4 

Mae argyfyngau yn ystod y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru wedi cynnwys 

▪ Tanau mewn tai 
▪ Llifogydd 
▪ Achubwyr arfordirol 
▪ Damweiniau traffig ar y ffyrdd 
▪ Chwilio am gymorth mewn perthynas â phobl sydd ar goll 

Mae rhai digwyddiadau'n newid statws wrth iddynt ddatblygu. Er enghraifft, byddai camau 
cychwynnol pandemig Covid wedi cael eu hystyried yn argyfwng o dan y diffiniad o fewn 
Deddf Argyfyngau Sifi Posibl (2004) ac wedi ysgogi ymateb gwirfoddolwyr enfawr. Fodd 
bynnag, wrth i ddatblygiadau gael eu gwneud ar ein gallu i drin ac atal Covid gellir dadlau 
bod yr ymateb gwirfoddoli a barhaodd yn 2022 (cefnogi canolfannau brechu torfol ac ati) 
bellach yn gwirfoddoli ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. 

 
4 Papur Swyddfa’r Cabinet Pennod 1 (Introduction) of Emergency Preparedness, Fersiwn Ddiwygiedig  
Cyrchwyd o 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/61024/Chapter-1-Introduction_amends_16042012.pdf 
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O fewn cwmpas y Fframwaith hwn rydym wedi nodi sawl cam i argyfwng: 

 

1. Parodrwydd cyn argyfwng – asesu risg, cynllunio at argyfwng.  
2. Yr Argyfwng - Ymateb ar unwaith:  

i. Cyn yr argyfwng – yn gymwys mewn rhai argyfyngau’n unig, er 
enghraifft, pan fod perygl o lifogydd wedi’i ganfod a bod angen symud 
eiddo / anifeiliaid o ardal y perygl 

ii. Argyfwng a rheoli’r canlyniadau – Mynd i’r afael â chanlyniadau 
ehangach a gwasanaethau fel adfer rhwydweithiau trafnidiaeth neu 
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gyflenwadau trydan, rheoli cysylltiadau cymunedol, a darparu llety 
parhaol i bobl wedi’u dadleoli. 

3. Cefnogi Adferiad – y broses o ailadeiladu, adfer ac adsefydlu'r gymuned yn 
dilyn argyfwng, cyfeirio at wasanaethau VCS a phontio i fyw'n annibynnol. 

4. Dysgu ar ôl argyfwng – rhannu gwybodaeth a gwersi a nodwyd i adolygu a 
gwella cynllunio, ymarfer a meithrin cydnerthedd cymunedol yn y dyfodol.   
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Diffinio Gwirfoddoli  

Mae Llywodraeth Cymru, yn dilyn trafodaeth â Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, yn 
diffinio gwirfoddoli (yn ei Pholisi Gwirfoddoli cyhoeddedig (Cefnogi Cymunedau, Newid 
Bywydau) fel gweithgarwch sydd:  

▪ yn cael ei wneud yn rhydd, drwy ddewis  
▪ yn cael ei wneud i fod o fudd cyhoeddus/cymunedol  
▪ nad yw'n cael ei wneud er budd ariannol  

Os yw person yn ymgymryd â gweithgarwch naill ai ar sail orfodol neu o dan fygythiad neu 
gosbau, nid ystyrir bod gweithgarwch o'r fath yn gwirfoddoli, hyd yn oed os yw er budd y 
gymuned ac nid er budd ariannol. Mae'n ddigon posibl y bydd yr unigolyn a'r gymuned 
ehangach yn elwa o brofiad o'r fath – mewn rhai achosion mae'n nodi dechrau taith 
wirfoddoli gydol oes – ac ni ddylid gwrthod cydnabyddiaeth briodol i'r person na'r 
gweithgaredd o'i werth. Serch hynny, mae'n bwysig iawn diogelu'r egwyddor y dylai 
gwirfoddoli fod yn fater o ddewis yn hytrach na gorfodaeth. 

Er ein bod yn ymwybodol bod dehongliad ehangach mewn rhai sectorau o'r term 
gwirfoddoli, sy'n gysylltiedig â gweithgareddau fel lleoliadau gwaith a darpariaeth datblygu 
sgiliau, o fewn y Fframwaith hwn rydym yn mabwysiadu diffiniad Llywodraeth Cymru o 
wirfoddoli fel yr amlinellir uchod.  

Mae gwirfoddoli yn hanfodol i amgylchedd economaidd a chymdeithasol Cymru, a'r DU yn 
ehangach.  

Data Pasg 2022 ar Borth Data Trydydd Sector WCVA yn awgrymu bod tua 938,000 o 
wirfoddolwyr yn cyfrannu mwy na 145 miliwn o oriau o'u hamser yng Nghymru bob 
blwyddyn. Mae ffigurau cyn y pandemig yn awgrymu bod gan amser gwirfoddolwyr yng 
Nghymru werth blynyddol amcangyfrifedig o £1.7biliwn.5 

Mae gwirfoddoli, o bob math, yn cyfrannu at gymdeithas mewn sawl ffordd, gan adeiladu 
cyfalaf cymdeithasol, datblygu sgiliau, gwella iechyd a lles, gwella cyfleoedd cyflogaeth, a 
chreu cydlyniant cymunedol.  

Mae gwirfoddoli yn gwneud cyfraniad allweddol at ddarparu gwasanaethau lleol a 
chenedlaethol, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus. Mae Llywodraeth Cymru yn 
mandadu datblygiad gwirfoddolwyr i rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru sy'n cynnwys 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a'r 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol. Er gwaethaf y 
ddirprwyaeth hon i Rwydwaith Cymorth y Trydydd Sector, dylid cydnabod y gall 
gwirfoddolwyr wirfoddoli ar gyfer sefydliadau yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus yn 
ogystal â'r trydydd sector/sector gwirfoddol. 

Roedd Cyngres yr Undebau Llafur (TUC) yn gweithio mewn partneriaeth â CGGC i greu'r 
Siarter ar gyfer gwirfoddoli a chydberthnasau yn y gweithle, a gynlluniwyd i gryfhau'r 
berthynas rhwng staff cyflogedig a gwirfoddolwyr. Mae'r Siarter yn dangos y gwerth a'r 

 
5 WCVA. (2022). ‘Y Sector Gwirfoddol yng Nghymru’. Cyrchwyd o https://wcva.cymru/cy/y-sector-

gwirfoddol-yng-nghymru/ 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/02/wcva_-_tuc_document__web__english_f2.pdf
https://wcva.cymru/cy/y-sector-gwirfoddol-yng-nghymru/
https://wcva.cymru/cy/y-sector-gwirfoddol-yng-nghymru/
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pwysigrwydd y mae'r ddau sefydliad yn eu rhoi ar weithgarwch gwirfoddol, a'r amser, y 
sgiliau a'r ymrwymiad a roddir gan wirfoddolwyr. 

Mae Siarter y TUC yn rhagnodi'r egwyddorion canlynol: 

▪ Mae gwirfoddoli wedi'i gynllunio'n strategol ac nid yw'n ymateb i argyfwng 
▪ Mae gan wirfoddolwyr a gweithwyr cyflogedig rolau sy'n wahanol ac yn gyflenwol 
▪ Mae gwirfoddoli'n dilyn arfer gorau cydnabyddedig 

Er nad yw gwirfoddolwyr fel arfer yn cael eu talu am eu llafur, ac eithrio treuliau rhesymol y 
tu allan i'r poced y cytunwyd arnynt, ni ellir dweud bod gwirfoddoli'n 'rhad ac am ddim'. Fel 
yr amlinellir uchod, dylai gwirfoddoli ddilyn arfer gorau cydnabyddedig o strwythurau 
cymorth a rheoli effeithiol, i gynnwys disgrifiadau rôl cynhwysfawr, hyfforddiant, 
goruchwyliaeth a chyfleoedd datblygu. Dylent hefyd fod â'r adnoddau priodol i gyflawni eu 
rolau, gan gynnwys, lle bo angen, gwisg ysgol, PPE a TG. Lle bo'n briodol, dylent hefyd fod yn 
destun gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ar lefel uwch yn dibynnu ar rôl  

Mae'n hanfodol bod gan wirfoddoli adnoddau a rheolaeth briodol o fewn sefydliad i sicrhau 
bod gweithrediadau, lles a diogelwch gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth a staff 
cyflogedig yn cael eu darparu'n effeithiol, ac i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cyfrannu'n 
gadarnhaol at genhadaeth y sefydliad. Mae arfer gorau gwirfoddoli yn cael ei gynnwys yn y 
safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr a gydnabyddir ledled y DU.6 

Gall mudiadau o bob math elwa ar wirfoddoli gan gynnwys, ar y lefel fwyaf amlwg, y trydydd 
sector, ond gan ymestyn hefyd i gynnwys sefydliadau yn y sectorau preifat a chyhoeddus. 

Yn ogystal â gwirfoddoli ffurfiol, mae lefel sylweddol o wirfoddoli anffurfiol yn digwydd. Mae 
hyn yn aml ar lefel hyper-leol a gellir ei gydlynu drwy grwpiau cyd-gymorth (heb eu sefydlu a 
heb eu cofrestru fel arfer). Nid yw'r gwirfoddolwyr hyn yn debygol o fod wedi bod drwy 
brosesau dethol a gwirio mwy trylwyr gwirfoddolwyr eraill ac nid ydynt yn debygol o gael eu 
hyfforddi'n benodol. Efallai na fyddant hyd yn oed yn ystyried eu hunain yn wirfoddolwyr – 
yn ystyried eu hunain yn 'gymydog' neu'n 'gwneud y peth iawn'. Maent yn darparu 
adnoddau ychwanegol ac uniongyrchol, ond hefyd her ychwanegol o ran cydlynu'r ymateb, 
sicrhau bod sgiliau priodol yn cael eu dyrannu lle bo hynny'n bosibl, tra'n sicrhau y gall 
diogelwch gwirfoddolwyr a'r cyhoedd fod yn destun pryder gan fod y gweithgareddau hyn 
yn aml yn digwydd heb yswiriant, hyfforddiant na sicrwydd ansawdd.  

Cynyddodd gwirfoddoli anffurfiol mewn niferoedd yn ystod pandemig Covid gyda grwpiau 
gweithredu anffurfiol wedi'u sefydlu i gefnogi cymunedau lleol fel ymateb digymell i'r heriau 
y gallai preswylwyr fod wedi bod yn eu hwynebu. 

 
6 Investing In Volunteers. (2022). “What is IiV?’ Cyrchwyd o https://investinginvolunteers.co.uk/ 

https://investinginvolunteers.co.uk/
https://investinginvolunteers.co.uk/
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Mae’n cael ei gydnabod bod pobl yn gwirfoddoli am nifer o resymau. Mae llawer o 
astudiaethau, fel gwaith polisi ar wirfoddoli NCVO (Cyngor Cenedlaethol Mudiadau 
Gwirfoddol Lloegr), yn amlygu ipum thema sy’n annog unigolion i wirfoddoli.7 

Anhunanol – awydd i wneud rhywbeth da i'r gymuned neu elusen, heb unrhyw ddisgwyliad 
o wobr na chydnabyddiaeth. 

Wedi'i yrru gan gyfoedion – awydd i gael eich gweld yn cefnogi'r achos cywir gan ffrindiau, 
cyfoedion neu rwydweithiau cymdeithasol, wedi'u hysgogi gan statws cymdeithasol yn 
hytrach na chysylltiad cynhenid â'r achos. 

Gyrru achos – ymlyniad emosiynol at achos sy'n gyrru penderfyniad i 'wneud rhywbeth' i'w 
cefnogi. 

Profiad/Sgiliau a arweinir – awydd i gynnig sgiliau neu brofiad i gefnogi gwaith sefydliad 
elusennol, neu i elwa ar sgiliau a phrofiadau gwell o ganlyniad i wirfoddoli. 

Ymgysylltu Cymdeithasol – Mae llawer o bobl yn manteisio ar gyfleoedd i wirfoddoli am ei 
fod yn gyfle i feithrin a chynnal perthnasoedd â phobl eraill; gall ystyriaethau ynghylch y 
math o ryngweithio cymdeithasol a ddaw yn sgil y gwirfoddoli fod yn gryfach na’r achos y 
mae unigolion yn gwirfoddoli iddo. 

Beth bynnag fo’r cymhelliad i wirfoddoli, neu a yw unigolyn yn gweld ei hun fel 
gwirfoddolwr, rhaid i wirfoddoli gael ei gydlynu, ei reoli’n dda a chael yr adnoddau priodol. 
Rhaid i wirfoddolwyr weithredu o fewn safonau diogelwch a gweithredol eraill a chael eu 
hindemnio’n llawn drwy yswiriant. O’r herwydd, dylai timau gwirfoddoli gael trefniadau 
rheoli llinell clir sydd wedi’u cysylltu â threfniadau rheoli’r mudiad sy’n eu lletya. Nid yw’n 
briodol i gael gwirfoddolwyr heb drefniadau rheoli a chefnogi addas. O ystyried hyn, a’r 
ffaith y dylai gwirfoddolwyr gael y cyfle i hawlio mân dreuliau, mae’n bwysig nodi bod 
costau ynghlwm wrth sefydlu/rhedeg gweithgarwch gwirfoddol a dylai’r holl sefydliadau dan 
sylw sylweddoli hyn. 

Mae’n werth nodi hefyd nad yw gwirfoddoli wedi’i gyfyngu i fudiadau yn y sector gwirfoddol 
yn unig.  

Ers blynyddoedd (ymhell cyn y cynnydd mewn gwirfoddoli a welwyd yn ystod y pandemig), 
mae gwirfoddolwyr wedi bod yn rhan o wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan y sector 
statudol, fel ysbytai, canolfannau hamdden, theatrau, a pharciau cenedlaethol. Mae hyn yn 
dangos yn glir nad oes rhwystr amlwg ar ran y cyhoedd rhag gwirfoddoli i gyfrannu at 
ddarparu gwasanaethau y gellid eu hystyried fel ymrwymiadau statudol. 

Hefyd, mae’r sector preifat yn aml yn sefydlu mentrau gwirfoddoli (sy’n helpu achosion da y 
tu allan i’w busnes) fel rhan o’u cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, gan gydnabod hefyd 
y cyfleoedd datblygiad personol sydd ar gael i gyflogeion drwy wirfoddoli.  

 
7 NCVO (2022). ‘Why Volunteer?’ Cyrchwyd o https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/why-
volunteer#:~:text=People%20choose%20to%20volunteer%20for,on%20existing%20experience%20a
nd%20knowledge 

https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/why-volunteer#:~:text=People%20choose%20to%20volunteer%20for,on%20existing%20experience%20and%20knowledge
https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/why-volunteer#:~:text=People%20choose%20to%20volunteer%20for,on%20existing%20experience%20and%20knowledge
https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering/why-volunteer#:~:text=People%20choose%20to%20volunteer%20for,on%20existing%20experience%20and%20knowledge
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Y prif strwythurau a mudiadau yng Nghymru i gynllunio at / ymateb i 
argyfwng  

Fel y nodwyd yn gynharach, mae Fframwaith hwn ymdrechu i gynnig ffordd gyson o gydlynu 
gwirfoddolwyr mewn argyfyngau yng Nghymru, a fydd yn ei thro’n cynnig mwy o allu i 
ychwanegu gwerth at yr ymateb statudol sydd ei angen mewn argyfwng. I ddatblygu’r 
Fframwaith, rydym wedi ceisio cynnwys mudiadau a rhwydweithiau sefydledig sydd â 
rhywbeth yn gyffredin â’n cynigion, gan gadarnhau ein hymrwymiad i gynyddu potensial 
seilwaith sefydledig Cymru a thrwy hynny gysylltu â chynllunwyr at argyfyngau sydd â 
dyletswydd statudol, a chan gydnabod gwybodaeth a buddsoddiad hyd yma. 

Mae’r adran hon yn cadarnhau manylion craidd o ran y strwythurau a’r sefydliadau y cyfeirir 
atynt yn y Fframwaith hwn.  

Y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl  

Mae’r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl (2004) yn gosod set benodol o rolau a chyfrifoldebau ar 
ymatebwyr Categori 1 a Chategori 2 i baratoi ar gyfer ac i ymateb i argyfyngau. Mae’r 
Ddeddf hefyd yn cynnwys adrannau sy’n benodol i Gymru sy’n rhoi manylion ar ymgynghori, 
cydweithredu ar draws y ffin (adran 15B). 

Drwy ganfod sefydliadau sydd â rhwymedigaethau i ymateb i argyfyngau (drwy’r Ddeddf a 
chanllawiau cysylltiedig), mae’n rhoi gwybodaeth inni am y sefydliadau allweddol (naill ai 
wrth eu henw neu nodweddion y sefydliad) yng Nghymru sy’n ymwneud â chynllunio ar 
gyfer/ymateb i argyfwng, ac mae felly’n dangos â phwy y mae’n rhaid i unrhyw Fframwaith 
Cydlynu Gwirfoddolwyr weithio. 

Llywodraeth Cymru sy’n arwain sut mae’r Ddeddf yn gweithredu’r yng Nghymru mewn 
gwirionedd. Mae gan Weinidogion Cymru’r pŵer i ddatblygu a chyhoeddi canllawiau ar 
ddyletswyddau’n ymwneud ag argyfyngau sifil posibl, monitro cydymffurfiaeth â 
dyletswyddau gwasanaethau datganoledig o dan y Ddeddf a gorfodi dyletswyddau o dan y 
Ddeddf drwy achosion llys. Rhaid ymgynghori â Gweinidogion Cymru cyn gwneud 
newidiadau i’r Ddeddf (adran 14B). 

Mae gohiriad i Lywodraeth y DU yn achos materion yn ymwneud â meysydd heb eu 
datganoli, fel plismona a diogelwch cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys adnoddau fel y 
lluoedd arfog a gwybodaeth gan brif fforwm cynllunio at argyfyngau’r DU, COBRA.8 

 
8 Ar lefel llywodraeth y DU, mae cyfrifoldeb am gynllunio at argyfyngau wedi’i rannu rhwng yr 
Ysgrifenyddiaeth Argyfyngau Sifil Posibl yn Swyddfa’r Cabinet a’r Is-adran Cydnerthu ac Argyfyngau 
yn yr Adran Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG). Pan fydd argyfwng wedi’i ddynodi fel un 
sylweddol (e.e. tywydd garw), rhoddir cyfrifoldeb i brif adran o fewn y llywodraeth. Pe bai argyfwng 
yn cael ei ddynodi fel un difrifol (e.e. ymosodiad gan derfysgwyr), bydd y Pwyllgor Argyfyngau Sifil 
Posibl (a adwaenir fel COBRA neu COBR) yn cael ei alw. Os yw’r argyfwng yn un mwy difrifol fyth – 
byddai hyn yn ddigynsail – gallai gael ei ddynodi’n drychineb (e.e. digwyddiad niwclear ar raddfa 
debyg i Chernobyl), lle byddai’r ymateb yn cael ei redeg yn ganolog gan COBRA. Mae cynrychiolaeth 
ar COBRA yn cael ei ddylanwadu gan ffactorau fel natur a daearyddiaeth yr argyfwng. Er enghraifft, 
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Deddf Argyfyngau Sifil Posibl – Ymatebwyr Categori 

Mae’r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl yn gwahaniaethu rhwng ymatebwyr Categori 1 a 
Chategori 2: 

Ymatebwyr Categori 1 yw’r sefydliadau hynny sy’n ganolog i ymateb i argyfwng (e.e., y 
gwasanaethau brys, awdurdodau lleol, cyrff y GIG). Mae ymatebwyr Categori 1 yn atebol i’r 
set gyflawn o ddyletswyddau amddiffyn sifil. 

Yng Nghymru gallai’r rhain gynnwys: 

Y saith Bwrdd Iechyd ardal 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru  
Y tri Gwasanaeth Tân ac Achub ardal 
Y pedwar Heddlu ardal  
Y 22 awdurdod lleol  
Cyfoeth Naturiol Cymru  

Mae sefydliadau Categori 2 yn gyrff cydweithredu (e.e., yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch, cwmnïau trafnidiaeth a chyfleustodau). Maent yn llai tebygol o fod yn rhan 
ganolog o’r gwaith cynllunio ond byddant yn amlwg yn yr ymateb i ddigwyddiadau sy’n 
effeithio ar eu sector hwy. Mae gan ymatebwyr Categori 2 set lai o ddyletswyddau – 
cydweithredu a rhannu gwybodaeth berthnasol ag Ymatebwyr Categori 1 a 2 eraill. Mae 
llawer o Ymatebwyr Categori 2 yn gwmnïau sector preifat. Mae dyletswydd gyfreithiol ar 
Ymatebwyr Categori 2 i ymateb i’r CCA drwy roi gwybodaeth am eu safle, sector, 
rhwydwaith ac ati a’u cynlluniau eu hunain at argyfwng. Mae hyn yn galluogi cynlluniau 
argyfwng lleol i adlewyrchu risgiau pob ardal. Mae cyfnewid gwybodaeth ar draws y DU 
rhwng Ymatebwyr Categori 2 yn fodd i ddatblygu gwybodaeth sy’n seiliedig ar y sector sydd 
wedi’i seilio ar y risgiau sy’n gysylltiedig â meysydd busnes y sefydliad sy’n cymryd rhan fel 
rheilffyrdd, dosbarthu pŵer a phorthladdoedd. 

Yng Nghymru mae Ymatebwyr Categori 2 yn cynnwys: 
Dŵr Cymru Welsh Water 
Cynhyrchwyr a Dosbarthwyr Pŵer – Western Power, Scottish Power, Wales and West 
Utilities, Magnox 
Cwmnïau Rheilffyrdd – Trafnidiaeth Cymru, Network Rail, Great Western Railway 
Asiantwyr Cefnffyrdd – Asiant Cefnffyrdd De Cymru, Asiant Cefnffyrdd Gogledd a 
Chanolbarth Cymru  
Awdurdodau’r Porthladdoedd 
Safleoedd risg uchel eraill – gweithfeydd dur, gweithfeydd cemegol, meysydd awyr, stadia  
 
 
 
 
 

 
roedd llywodraethau datganoledig y DU wedi’u cynrychioli yng nghyfarfodydd COBRA yn ystod 
pandemig 2021/22. 
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Mudiadau sector gwirfoddol  

Yn achos y Ddeddf a’r canllawiau cysylltiedig, cyfeirir at fudiadau gwirfoddol wrth eu 
henwau mewn dau le mewn canllaw anneddfwriaethol (a gyhoeddwyd gan Swyddfa Cabinet 
y DU). Maent felly y tu allan i gwmpas unrhyw ddyletswydd y gellir ei gorfodi’n gyfreithiol.  

▪ Pennod 14 o  ‘Emergency Preparedness Guidance on Part 1 of the Civil Contingencies 
Act 2004.; ‘The role of the voluntary sector’’ 

▪ Canllaw i staff sefydliadau sy’n ymatebwyr, yn enwedig uwch swyddogion neu 
reolwyr sy’n gysylltiedig ag ymateb mewn argyfwng a pharatoadau adfer9  

Mae’r mudiadau gwirfoddol hyn yn cynnwys: Y Groes Goch Brydeinig, Gofal mewn Galar 
CRUSE, Disaster Action, Y Gymdeithas Gwarchod Cymdogaethau, Sefydliad Cenedlaethol 
Brenhinol y Badau Achub, Ymddiriedolaeth y Fyddin Iachawdwriaeth, y Samariaid, St John’s 
Cymru a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol. 

Mae’r mudiadau gwirfoddol hynny (a enwir mewn canllaw anneddfwriaethol) yn fudiadau 
sefydledig yn y DU y mae gan eu gweithgarwch craidd (eu dibenion elusennol) gysylltiad clir 
â darparu ymateb mewn argyfwng i’r sawl sy’n cael eu heffeithio gan argyfwng. Mae hyn yn 
debygol o ymestyn y tu hwnt i’r diffiniad o argyfwng a ddefnyddir yn y CCA. O’r herwydd, 
mae eu hadnoddau craidd (gan gynnwys gwirfoddolwyr ac incwm a godir), eu systemau a’u 
prosesau sicrhau ansawdd yn gysylltiedig â darparu ymateb 24/7 o safon uchel mewn 
argyfwng. 

Nid oes enwi mudiadau gwirfoddol yn ehangach; yn hytrach dywed canllaw 
anneddfwriaethol ehangach yn achos Parodrwydd ar Argyfyngau yn achos y Ddeddf– 

‘There are local responders not captured in the schedule to the Act who may also be 
brought into local planning arrangements, depending on the circumstances. One 
group – the voluntary sector – is identified in the Act. Ymatebwyr Categori 1 are 
required to “have regard to” the activities of the voluntary sector in maintaining their 
emergency and business continuity plans’.10 

Ceir cyfeiriad pellach yn Atodiad 14a o Emergency Preparedness Guidance on Part 1 of the 
Civil Contingencies Act 2004 11at y defnydd i ymatebwyr lleol (o’r sector gwirfoddol), ynghyd 

 
9 Llywodraeth EM. (2013). ‘Emergency Response and Recovery’. Cyrchwyd o 
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

10 Swyddfa’r Cabinet. (2012). ‘Deddf Argyfyngau Sifil Posibl Rhaglen Wella. Revision to Emergency 
Preparedness’. Pennod 2.18. Cyrchwyd o  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/61025/Chapter-2-Co-operation-revised-March-2012.pdf 

11 Swyddfa’r Cabinet. (2012). ‘Deddf Argyfyngau Sifil Posibl Rhaglen Wella. Revision to Emergency 
Preparedness’. Pennod 14. Cyrchwyd o 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/61037/Chapter-14-role-of-voluntary-sector-amends-10112011.pdf 

file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61025/Chapter-2-Co-operation-revised-March-2012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61025/Chapter-2-Co-operation-revised-March-2012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61037/Chapter-14-role-of-voluntary-sector-amends-10112011.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61037/Chapter-14-role-of-voluntary-sector-amends-10112011.pdf
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â disgrifio’r rolau y gallant eu cyflawni ac i ba Ymatebwyr Categori 1 y dylent adrodd. Mae 
hyn wedi’i gopïo’n llawn yn Atodiad B.  

 

Mae hyn yn helpu i ddeall yn well pam mae rhai mudiadau gwirfoddol yn / yn ymddangos fel 
pe baent yn cyfrannu mwy at gynllunio ac ymateb i argyfwng sifil. Wedi dweud hynny, roedd 
y mudiadau hynny yr ymgynghorwyd â hwy o’r rhai a enwyd yn y canllaw anneddfwriaethol 
yn ei gwneud yn amlwg nad oeddent yn cael eu defnyddio i’w llawn botensial, a bod 
anghydraddoldebau yn y defnydd ohonynt mewn gwahanol feysydd cynllunio. 

Cynllunio at Argyfyngau  

Mae cynllunio’n digwydd ar lefel genedlaethol a rhanbarthol (gan ddilyn yr un fformat â 
Lloegr) h.y. fforwm cydnerthu cenedlaethol, a fforymau cydnerthu lleol sy’n cyd-fynd yn 
ddaearyddol â thiriogaethau Heddluoedd gan enwi Ymatebwyr Categori 1 a 2. 

Felly, yng Nghymru mae’r strwythur ymateb i argyfyngau sifil sefydledig a gofynnol yn 
cynnwys: 
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Fforwm Cymru Gydnerth – o dan gadeiryddiaeth Prif Weinidog Cymru, a chan weithredu 
drwy is-grwpiau, mae’n hybu cyfathrebu da ac yn gwella cynllunio at argyfyngau rhwng 
asiantaethau a gwasanaethau. Mae’n cysylltu’n bennaf ag Ymatebwyr Categori 1. Mae’r 
gwaith hwn yn cael help gan dîm sy’n rhan o’r Gwasanaeth Sifil (Tîm Partneriaeth Cymru 
Gydnerth), sy’n gweithredu’n ôl cynllun busnes.  

Mae’r gwaith cynllunio wedi’i ddatganoli i bob pwrpas i bedwar Fforwm Cymru Gydnerth 
Lleol (LRF), gyda ffiniau pob un yn cyfateb i diriogaethau pedwar Heddlu Cymru. Felly, yng 
Nghymru mae gennym: 

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys  
Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent  
Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gogledd Cymru  
Fforwm lleol Cymru Gydnerth De Cymru 

Mae’r Fforymau hyn yn sicrhau bod y pedair dyletswydd (yn unol ag 1.29 o’r Ddeddf) a 
roddir ar bob sefydliad Categori 1 yn cael eu cymhwyso: 

▪ Asesu Risgiau  
▪ Cynllunio at Argyfyngau 
▪ Parhad Busnes – seilwaith a chyflenwadau  
▪ Rhybuddio a hysbysu 

Mae aelodaeth pob Fforwm yn amrywio, ac mae’n cynnwys yr Ymatebwyr Categori 1 a’r 
Ymatebwyr Categori 2 sy’n berthnasol yn ddaearyddol ac sy’n berthnasol i’r risgiau mae pob 
ardal yn eu hwynebu. 

Mae ein hymchwil wedi dangos bod y graddau y mae’r sector gwirfoddol ledled Cymru’n 
amrywio. Mewn rhai ardaloedd mae’r sector gwirfoddol ehangach yn cael ei gynrychioli 
mewn cynllunio (fel arfer drwy’r Cyngor Gwirfoddol Sirol priodol), ond mewn ardaloedd 
eraill nid oes dim cynrychiolaeth ffurfiol ar y prif fforwm, er bod pob LRF yn gweithio i 
lefelau amrywiol ag is-grŵp cymunedol.  

Mae hierarchaeth ddaearyddol rheoli’n ymestyn ymhellach, gyda chynllunio ychwanegol ym 
mhob ardal awdurdod lleol. Fel ymatebwyr Categori 1, mae gan Awdurdodau Lleol 
ddyletswydd ychwanegol (1.30 o’r Ddeddf): 

▪ Hybu rheoli parhad busnes  

Felly, gan gydnabod bod dyletswydd ar y byrddau iechyd lleol o ran iechyd rhai a all gael eu 
hanafu mewn unrhyw argyfwng, mae cymorth ehangach i sicrhau bod y gymuned (gyda’i 
gilydd ac yn unigol fel dinasyddion a sefydliadau) yn gwella yng ngofal awdurdodau lleol. 
Mae gan bob un eu cynlluniau a’u rhwydweithiau adfer eu hunain ac maent yn gyfrifol am 
sefydlu timau adfer amlasiantaethol, sy’n briodol o ran eu haelodaeth i anghenion penodol y 
rhai a effeithir gan yr argyfwng.  

Mae Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru yn is-grŵp cenedlaethol o Fforwm Cymru 
Gydnerth. Hwy sydd wedi comisiynu’r adroddiad hwn. Nod y Grŵp yw: 
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▪ Gweithredu fel canolbwynt a chyfrwng i gydweithwyr yn y Sector Gwirfoddol a’r 
Trydydd Sector, Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a’r Llywodraeth mewn meysydd yn 
gysylltiedig â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 a chynllunio cysylltiedig at argyfwng.  

▪ Gweithio â’i gilydd i wella parodrwydd, adeiladu cyd-alluedd a gwella cydnerthedd 
yng nghymunedau Cymru mewn ymateb i argyfyngau.  

▪ Bwrw ymlaen â gwaith ar ymateb i argyfyngau mewn cymunedau mewn 
partneriaeth â grwpiau cymorth dyngarol a chymunedau cydnerth yr LRF. 

▪ Sicrhau bod y gwaith a wneir yn rhoi pwyslais ar Argyfyngau Sifil Posibl, ymateb 
cysylltiedig i barodrwydd cynllunio at argyfyngau, ac sydd wedi’i integreiddio i’r 
gwaith sy’n cael ei wneud ar lefel gymunedol. 

Mae Cylch Gorchwyl y Grŵp hwn wedi’i gynnwys yn yr Atodiad. 

Mae aelodau’r Grŵp yn cynnwys – 

▪ Cadeiryddion pedwar Grŵp Cymorth Dyngarol LRF yng Nghymru.   
▪ Cadeiryddion Grwpiau Cymunedau Cydnerth LRF.  
▪ Y Groes Goch Brydeinig 
▪ Tîm Argyfyngau Sifil Posibl Llywodraeth Cymru 
▪ Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru  
▪ Llywodraeth Cymru – Y Tîm Argyfyngau Sifil Posibl 
▪ CAVO Cymru 
▪ Cydlynydd LRF (sy’n cynrychioli’r pedwar LRF yng Nghymru) 
▪ Cyfoeth Naturiol Cymru  
▪ Cydlynydd y Cyd-wasanaethau Brys – yn gysylltiedig â’r Cyd-grŵp Gwasanaethau 

Brys  

Mae’r Cyd-grŵp Gwasanaethau Brys yn is-grŵp arall o Fforwm Cymru Gydnerth sy’n dwyn 
ynghyd yr holl wasanaethau brys a’r lluoedd arfog yng Nghymru i ystyried sut maent yn 
cyflawni eu dyletswyddau ar y cyd o dan y Ddeddf, a sut i weithredu eu  cyfraniad at 
amddiffyn sifil yng Nghymru.  
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Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) 

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru’n rhwydwaith o fudiadau cymorth ar gyfer y trydydd 
sector cyfan yng Nghymru. Mae’n cynnwys y 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol yng 
Nghymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) a’r corff cenedlaethol, Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (WCVA). Mae pob aelod o TSSW yn bartner cydradd (nid yw’n cael ei reoli 
gan WCVA).   

Mae’r rhwydwaith yn cydweithio â phartneriaid allweddol eraill yn y trydydd sector, y sector 
cyhoeddus, busnes, ymchwil a chyllidwyr i gryfhau’r trydydd sector (gwirfoddol) a 
gwirfoddoli. 

Mae partneriaid TSSW yn gweithio’n unol â chynllun busnes tair blynedd a rennir sy’n dilyn 
pedair thema gweithgarwch: 

▪ Gwirfoddoli 
▪ Llywodraethu da 
▪ Cyllid cynaliadwy 
▪ Ymgysylltu a dylanwadu  

Darperir cyllid craidd i gyflawni’r cynllun busnes hwn gan Lywodraeth Cymru. 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y Sector 
Gwirfoddol yng Nghymru. Mae’n rhedeg rhaglenni cyllido a hyfforddi ac mae’n allweddol 
drwy gynrychioli’r sector gwirfoddol ar lefel Llywodraeth Cymru. 

Mae hefyd yn datblygu cynlluniau cenedlaethol ar ran y sector, i sicrhau defnydd effeithiol o 
adnoddau, a thrwy hynny mae’n cymryd cyfrifoldeb am faterion sy’n gyffredin i’r sector, heb 
ystyried daearyddiaeth. Er enghraifft, mae gan WCVA swyddog arweiniol ar gyfer diogelu, a 
thrwy eu Helplu Cymru, mae’n gweithio i ddatblygu potensial cenedlaethol cynnwys 
gwirfoddolwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol. 

Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) – Mae’r 19 CGS yn seiliedig ar ardaloedd, gyda’r rhan 
fwyaf yn gwasanaethu un awdurdod lleol. Maent yn gyrff aelodaeth ar gyfer y sector 
gwirfoddol yn eu hardaloedd, gan gysylltu’r sector â phartneriaid lleol. Mae timau datblygu 
mewn CGS yn gweithio’n uniongyrchol â mudiadau sector gwirfoddol i’w helpu â’u galluedd, 
sy’n cyd-fynd â themâu gweithgarwch yng nghynllun busnes TSSW.  

Mae pob CGS yn datblygu gwirfoddoli yn eu hardal, drwy helpu i recriwtio gwirfoddolwyr a 
sicrhau arferion gorau wrth reoli gwirfoddolwyr. 

Mae’r rhan fwyaf o CGSau yn cael y cyllid ar gyfer eu gwaith gan eu Hawdurdod lleol eu 
hunain. Mae pob CGS yn sefydliad annibynnol sy’n cael eu rheoli gan eu Byrddau 
Ymddiriedolwyr eu hunain.  

 

 
 



 26 

Cynghorau Tref a Sir  

Mae cyfeiriad at Gynghorau Tref a Chymuned yn y Fframwaith hwn yn dilyn ymgynghoriad 
ag Un Llais Cymru (isod), a dywedodd Cynghorau Tref unigol bod ganddynt brofiad 
uniongyrchol o ymateb i argyfyngau sifil, a bod y profiad hwn yn sail i rôl fwy 
cydnabyddedig, mewn ymateb a chynllunio. 

Mae dros 730 o gynghorau tref a chymuned yng Nghymru, sy’n cynnwys dros 8000 o 
gynghorwyr. Nid ydynt ar gael ym mhob rhan o Gymru gan fod gweithdrefn ar gyfer ffurfio 
cynghorau newydd; gellir eu sefydlu neu eu diddymu yn unol â dymuniad y gymuned. 
Gallant bennu ‘presaept’ neu ‘ardreth’ sy’n cael ei chasglu gan y cyngor gyda’r Dreth 
Gyngor. 

Mae lefel y gwasanaethau a ddarperir gan y cynghorau hyn yn amrywio ar hyd a lled Cymru 
ac, er bod rhai’n hapus i weithredu mewn rôl gynrychioliadol yn unig, mae llawer hefyd yn 
darparu ystod o wasanaethau ar ran y gymuned, fel:  

▪ Cynnal neuaddau cymunedol  
▪ Cysgodfannau bysiau 
▪ Mannau cyhoeddus  
▪ Meysydd chwarae  

Mewn llawer o ardaloedd mae lefel y gwasanaethau a ddarperir drwy Gynghorau Tref a 
Chymuned (a’u hincwm gan gynnwys incwm a godir drwy braesept) yn codi wrth i 
awdurdodau lleol ddatganoli mwy o’r cyfrifoldeb am gynnal, darparu a datblygu 
gwasanaethau/cyfleusterau i gymunedau drwy Gynghorau Tref a Chymuned. Bwriedir i hyn 
alluogi gwasanaethau i ymateb i anghenion ar lefel leol iawn. 

Cynghorau Tref a Chymuned yw’r ffurf fwyaf lleol o lywodraeth a geir yng Nghymru. 

Mae llawer o gynghorwyr awdurdodau lleol mewn rhannau o Gymru yn gynghorau tref neu 
gymuned hefyd yn eu hardaloedd. Mae awdurdodau lleol a chynghorau tref a chymuned yn 
cael eu hannog i gydweithio’n glos a gallant gynnal cyfarfodydd rheolaidd ac mae llawer 
wedi sefydlu protocolau ar gyfathrebu a threfniadau ymgynghori. 

Ar lefel leol, Un Llais Cymru yw’r corff cynrychioliadol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned 
yng Nghymru ac mae’n gweithio ‘i gynrychioli buddiannau Cynghorau Tref a Chymuned yng 
Nghymru; codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r haen sylfaenol hon o lywodraeth; a 
chydweithio â’n partneriaid i sicrhau bod y sector yn cyfrannu’n llawn at y nod o ddatblygu 
cymunedau dynamig a chynaliadwy yng Nghymru.’ 
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Gwirfoddolwyr mewn Argyfwng 

Mae gan wirfoddolwyr y potensial i gyflawni ystod amrywiol o rolau a chyfrifoldebau mewn 
argyfwng. Gall eu cefnogaeth helpu â pharatoadau ar gyfer, ac effaith, argyfwng, a gwella 
gallu a chydnerthedd ymatebwyr statudol i argyfyngau ac unigolion a chymunedau a 
effeithir gan yr argyfwng.  

Mae gan bob ardal yng Nghymru rwydwaith o wirfoddolwyr: pobl sy’n hysbys i sefydliadau 
(gwirfoddol, busnes, neu’r sector cyhoeddus), gyda chadwynau awdurdod, cymeradwyaeth 
berthnasol, ac asesiadau risg ar waith, sy’n barod i roi o’u hamser i helpu’r gymuned/y 
cyhoedd. Os cânt eu cydlynu’n briodol, mae ganddynt y potensial i ychwanegu gwerth 
sylweddol at allu ymatebwyr Categori 1 a 2 i ymateb mewn argyfwng. 

Wrth adolygu rôl gwirfoddolwyr mewn argyfwng, ac wrth ystyried cydlynu’r gwirfoddolwyr 
hyn yn benodol, mae’n fuddiol i gydnabod tri chategori o wirfoddolwyr. Esblygodd y 
diffiniadau hyn fel rhan o’r ymgynghoriad a’r ymchwil a gynhaliwyd wrth ddatblygu’r 
fframwaith hwn ac roeddent yn cael eu cydnabod gan bawb: 

▪ Gwirfoddolwyr o fudiadau gwirfoddol cenedlaethol / rhanbarthol y mae eu diben 
elusennol a’u busnes craidd yn ymwneud ag ymateb i’r sawl a effeithir gan argyfwng. 
Mae llawer o’r rhain wedi’u nodi mewn canllaw anneddfwriaethol i’r CCA, yn 
benodol ‘Guidance for staff of responder agencies, particularly senior officers or 
managers involved in emergency response and recovery preparations’ 12 neu Bennod 
14 o  ‘Emergency Preparedness Guidance on Part 1 of the Civil Contingencies Act 
2004.; ‘The role of the voluntary sector’ 

o o hyn ymlaen byddwn yn cyfeirio at y rhain fel ‘Gwirfoddolwyr sy’n 
canolbwyntio ar argyfyngau’ 

▪ Y seilwaith gwirfoddolwyr sefydledig ehangach mewn unrhyw ardal. Mae hyn yn 
cynnig cymorth posibl, y gellir ei symud o ddyletswyddau gwirfoddoli arferol i helpu 
ag ymateb i argyfwng drwy fudiadau y mae’r gwirfoddolwyr hyn yn gysylltiedig â 
hwy, gan weithio mewn adeg o argyfwng i Ymatebwyr Categori 1 enwebedig. Gallai’r 
ymatebwyr lleol hyn (yn ôl terminoleg y CCA a ddefnyddir yn adran 2.18 Cyngor 
Parodrwydd at Argyfwng) gynnig sgiliau / profiad arbenigol (gyda defnydd o gyfarpar 
arbenigol o bosibl), neu ddarparu llafur ychwanegol i gynnig cymorth nad yw’n 
arbenigol (fel y nodwyr yn Atodiad B o’r adroddiad hwn). 

▪ O hyn ymlaen byddwn yn cyfeirio at y rhain fel ‘Gwirfoddolwyr Lleol’. 
▪ Mae gwirfoddolwyr digymell yn unigolion heb gysylltiad â sefydliadau ymateb 

swyddogol presennol, heb gynllunio llawer ymlaen llaw, sy’n cael eu symbylu i gynnig 
help yn ddi-dâl i helpu’r ymateb a/neu adfer ar ôl argyfyngau.13 

 
12 Swyddfa’r Cabinet. (2013). ‘Emergency Response and Recovery’. Cyrchwyd o   
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

13 Llywodraeth EM. (2019). ‘Planning the coordination of spontaneous volunteers in emergencies’. 
Cyrchwyd o 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file 

file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
file:///C:/Users/richardnewton/RNConsult%20Dropbox/Richard%20Newton/Clients%20Current/British%20Red%20Cross/Framework/Emergency%20Preparedness%20Guidance%20on%20Part%201%20of%20the%20Civil%20Contingencies%20Act%202004
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/828201/20190722-Planning-the-coordination-of-spontaneous-volunteers-in-emergencies_Final.pdf
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Ni fyddai llawer o’r bobl hyn yn ystyried eu hunain fel gwirfoddolwyr o gwbl, gan ddweud eu 
bod yn ‘gweithredu’n gymdogol’, neu’n ‘gwneud y peth iawn’. Mae gwirfoddolwyr digymell 
yn ddiffiniad cydnabyddedig o fewn cyngor ategol i’r CCA. O hyn ymlaen byddwn yn cyfeirio 
at y rhain fel ‘Gwirfoddolwyr digymell’. 

Yn ystod datblygiad y Fframwaith hwn, cyfeiriodd llawer o awdurdodau lleol at recriwtio 
‘gwirfoddolwyr’ i gyflawni tasgau fel rhan o’u cyfnod ymateb critigol, fel staffio canolfannau 
gorffwys. Daeth y ‘gwirfoddolwyr’ hyn o blith eu staff eu hunain (maent yn aml yn staff 
gwasanaethau ieuenctid/amgylcheddol a gofal). Roedd edrych yn fwy manwl ar hyn yn 
dangos y byddai’r staff dan sylw’n cael cynnig amser i ffwrdd o’u swydd arferol yn gyfnewid 
am yr amser a dreuliwyd yn helpu yn ystod argyfwng. Mae hyn yn ddealladwy; mae’n 
gweithio â charfan o bobl sy’n hysbys iddynt ac sydd eisoes yn rhan o gadwyn awdurdod y 
corff cyfrifol. Fel carfan sy’n hysbys ac sydd ar gael gydol yr amser, gall yr unigolion hyn 
gymryd rhan mewn ymarferion efelychu a pharatoi. Wedi dweud hynny, i ddibenion y 
Fframwaith hwn, gan fod yr unigolion hyn yn cael amser i ffwrdd am y gwaith maent yn ei 
wneud, rydym yn teimlo mai ailddefnyddio adnoddau staff o fewn Ymatebwr Categori 1 yn 
hytrach na gwirfoddoli yw hyn. 

Mae’r rolau y gall gwirfoddolwyr eu llenwi mewn argyfwng yn eang ac maent yn cynnwys: 

▪ Paratoi ar gyfer argyfwng drwy gynorthwyo gyda bagiau tywod neu symud eiddo 
allan o barth risg 

▪ Ymateb brys llinell gyntaf drwy fadau achub a weithredir gan wirfoddolwyr, 
gwasanaethau ambiwlans awyr neu weithgareddau achub mynydd 

▪ Paratoi a darparu gweithrediadau glanhau  

▪ Sefydlu canolfannau lloches brys i'r rhai sy'n gorfod gadael eu cartrefi am ddiogelwch 
oherwydd llifogydd, tân, neu dywydd eithafol 

▪ Dosbarthu cyflenwadau ac arian hanfodol  

▪ Cynnig cymorth emosiynol i unigolion, teuluoedd, gwirfoddolwyr eraill ac ymatebwyr 
brys yr effeithir arnynt  

▪ Codi a dosbarthu arian elusennol i gynorthwyo gyda chostau brys ac ar ôl argyfwng  

▪ Sefydlu llinell wybodaeth / cymorth ar gyfer teuluoedd / anwyliaid. 

▪ Defnyddio cymorth ambiwlans a cherbydau o bob math  

▪ Ymdrin â chludiant i gleifion gan gynnwys rhyddhau cleifion y tu allan i oriau arferol, 
derbyniadau brys a chyflenwi cyflenwadau meddygol   

▪ Rhannu gwybodaeth ac adolygu arfer da 

Canllaw anneddfwriaethol y CCA – sef Emergency Preparedness Guidance on Part 1 of the 
Civil Contingencies Act 2004, ei Rheoliadau cysylltiedig a threfniadau anstatudol 
(Llywodraeth EM)14: Atodiad 14A Enghreifftiau o weithgarwch gwirfoddol i helpu 

 
14 Llywodraeth EM. (2019). ‘Planning the coordination of spontaneous volunteers in emergencies'. 
Cyrchwyd o 
https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emer
gency%20preparedness%29.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/828201/20190722-Planning-the-coordination-of-spontaneous-volunteers-in-emergencies_Final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/828201/20190722-Planning-the-coordination-of-spontaneous-volunteers-in-emergencies_Final.pdf
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gwasanaethau statudol – mae’n cynnig rhagor o enghreifftiau o ystod y rolau y gall 
gwirfoddolwyr eu cyflawni. 

Yn ychwanegol at y gallu i gyflawni tasgau, gall gwirfoddolwyr gynnig buddiannau ehangach i 
ymateb i argyfwng. Mae’r rhain yn cynnwys: 

▪ Gwybodaeth leol – daearyddol, diwylliannol  

▪ Defnyddio eu gwybodaeth eu hunain i dynnu sylw at y bygythiadau i rai a effeithir 

▪ Y gymuned sy’n cael ei heffeithio’n ymddiried ynddynt drwy annibyniaeth, mewn 
ffordd nad ydynt yn ymddiried mewn partneriaid statudol bob amser, sy’n galluogi 
mynediad gwell at y sawl sydd angen cymorth i adfer 

▪ Broceru nodweddion unigol penodol i gyfateb i anghenion teulu (os yw 
gwirfoddolwyr am fynd i mewn i dai ac ati), gan alluogi’r ymateb hwn i gynyddu’r 
potensial i fod yn sensitif i faterion fel ffydd a hil 

▪ Gallu cael gafael ar gyfarpar ar unwaith – o ganolfannau cymunedol i offer gwneud 
te. Hefyd, cyfarpar sy’n gysylltiedig â’u harbenigedd os bydd angen hyn mewn 
ymateb i’r argyfwng. Er enghraifft, byddai gwirfoddolwyr o 4x4 yn dod gyda 
cherbydau priodol. 

▪ Sgiliau fel y gallu i siarad mewn ieithoedd cymunedol. 

Roedd ymgynghori â Grwpiau Ffocws yn amlygu rhwystrau (a fynegwyd gan y sector 
statudol a gwirfoddol) o ran gwirfoddoli mewn argyfwng. Roedd y rhain yn cynnwys, ond 
heb eu cyfyngu i: 

▪ Canfyddiadau o wirfoddolwyr / gwirfoddoli gan y rhai sydd â chyfrifoldebau cynllunio 
at argyfwng statudol 

▪ Trefniadau yswiriant a diogelu gan gynnwys gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd.  

▪ Rheoli'r defnydd o wirfoddolwyr i sicrhau bod sgiliau penodol a gwybodaeth leol yn 
cael eu cynnwys yn effeithiol, heb dynnu sylw at gynigion cymorth sy'n llawn 
bwriadau da ond sy'n amhriodol. 

▪ Trefniadau rhannu data ac aeddfedrwydd data. 

▪ Gwybodaeth y sector statudol am y sector gwirfoddol (ei drefniadaeth/ei aelodaeth 
a’i botensial) ac ansicrwydd ynglŷn â sut i’w ddefnyddio 

▪ Roedd mudiadau gwirfoddol llai yn teimlo nad oeddent yn gallu ymgysylltu â’r 
system cynllunio/ymateb i argyfyngau, er eu bod yn teimlo bod ganddynt gyfraniad 
dilys i’w wneud. 

Mae'r gwaith o fwrw ymlaen yn bwriadu adeiladu ar feysydd o gryfder a nodwyd ac asedau 
presennol i wella'r gwaith o gydgysylltu ymateb gwirfoddol mewn argyfwng. Mae 
cydgysylltu ar lefel sefydliadol yn dileu llawer o'r rhwystrau a restrir uchod. 

Gan gryfhau, yn hytrach na dyblygu, strwythurau presennol, mae’r Fframwaith hwn yn 
cynnig datrysiadau sy’n cael eu cyd-gynhyrchu gyda help rhanddeiliaid, fel cytundeb 
cyffredinol sy'n gwarantu ymateb sylfaenol gan y sector gwirfoddoli, sy’n cael ei gydlynu yn 
lleoliad yr argyfwng gan un sefydliad atebol a enwebwyd.  
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"Gwell delio ag un sefydliad da gyda gweithdrefnau priodol ar waith. Dyna sut allwn 
ni helpu pobl i'n helpu ni." Ymarferydd Gwasanaeth Statudol 

"Mae bod o amgylch y bwrdd LRF rhithwir wedi bod yn ddefnyddiol iawn i nodi 
cyfleoedd posibl yn gynnar." Ymarferydd VCS 

Gwirfoddolwyr yw arbenigedd y sector gwirfoddol, ac maent yn cynnig unigryw i feithrin 
cydnerthedd cymunedol, ymateb ar adeg argyfwng, a chefnogi adferiad. Bydd ymateb 
gwirfoddol mwy cydgysylltiedig ac effeithiol i argyfyngau gyda gwell cyfathrebu ac eglurder 
rolau yn sicrhau manteision uniongyrchol i ddiogelu lles pobl a chymunedau mewn 
argyfwng, a'r gwirfoddolwyr sydd mor hael yn cynnig eu cefnogaeth.  

Dysgu o’r Pandemig Covid-19  

Mae'r amgylchiadau sy'n gysylltiedig â phandemig Covid-19 yn gymhleth ac yn cael eu trin. 
Fel digwyddiad estynedig, sy’n parhau ar adeg ysgrifennu (Mai 2022), mae’n anodd diffinio 
pa bryd y dechreuodd unrhyw argyfwng penodol na pha bryd y daeth i ben (yn ôl diffiniad 
CCA). Mae'n debyg ei bod yn well ystyried y pandemig fel clwstwr o ddigwyddiadau, y gellid 
diffinio rhai ohonynt fel argyfyngau fel argyfyngau yn ôl CCA, eraill fel digwyddiadau 
dyngarol, a rhai yn ôl yr angen materion iechyd a lles, gyda gwirfoddoli i gefnogi byw'n 
annibynnol. 

Heb amheuaeth, mae’r pandemig wedi newid sut y mae’r cyhoedd, cynllunwyr 
gwasanaethau a llunwyr polisi yn edrych ar rôl y sector gwirfoddol, gan gynnwys gwirfoddoli 
i ddarparu gwasanaethau (gan gynnwys ymateb i argyfyngau). 

Wrth i’r pandemig ddatblygu yn y camau cynnar, roedd sefydliadau statudol mawr yn aml yn 
arafach i ymateb, gyda grwpiau gwirfoddol llai ond mwy hyblyg yn llenwi’r bwlch ac yn 
darparu gofal brys. Mewn llawer o achosion, ffurfiwyd grwpiau gwirfoddol newydd sbon yn 
ddigymell i wasanaethu'r gymuned leol. Nid oedd y gwasanaeth hwn yn annhebyg i'r 
mathau o weithgareddau a welwyd ar ôl tân neu lifogydd mawr, yn y tymor byr, y 
canolbarth a'r tymor hir. Felly, mae'n bwysig archwilio'r ffordd y mae pandemig Covid-19 
wedi llywio ein syniadau presennol am rôl y sector gwirfoddol mewn argyfyngau yn y 
dyfodol. 

Gellir crynhoi y rhain fel a ganlyn: 

▪ Mae profiad COVID-19 wedi creu cefnogaeth gref i ddiwygio cynllunio ac ymateb i 
argyfwng.   

▪ Mae'r ymchwydd mewn gwirfoddolwyr ad hoc yn ystod y pandemig wedi bod ac 
wedi mynd, mae grwpiau sy'n parhau i fynd i'r afael ag adferiad a chymorth byw'n 
annibynnol nid parodrwydd ar gyfer argyfwng nac ymateb i argyfwng. Gellid 
priodoli'r ymchwydd hwn mewn gwirfoddolwyr yn rhannol i'r 'cyflenwad' o oriau 
gwirfoddolwyr sy'n cael eu hybu gan filiynau o bobl yn cael eu rhoi ar ffyrlo o 
gyflogaeth, a miliynau yn fwy yn cael yr hyblygrwydd a gynigir o weithio gartref. O’r 
herwydd, er ei fod yn ased gwerthfawr, mae terfyn i allu gwirfoddolwyr. 

▪ Mae cost ariannol y pandemig i lywodraeth ar lefel leol a chenedlaethol yn golygu 
bod yn rhaid i gynllunwyr gwasanaethau ystyried modelau cyflawni newydd, ac mae 
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gan wirfoddoli’r potensial i gyfrannu at gynllunio gwasanaethau, gan gynnwys 
cynllunio at argyfyngau. 

▪ Mae angen ymateb deublyg gan y sector gwirfoddol mewn argyfyngau maith – ar 
lefel cydlynu cenedlaethol a chyflawni lleol – helpu o’r adeg pan fydd yr argyfwng yn 
taro gan esblygu i reoli’r canlyniadau dros y tymor hir.  

▪ Mae adroddiadau am flinder a 'llosgi allan' ymhlith staff a gwirfoddolwyr yn dangos 
nad yw'r prosesau brys presennol yn gynaliadwy – tystiolaeth o'r angen am ffordd 
effeithlon a thosturiol o wella'r modelau cyflenwi presennol. Dylid edrych ar hyn fel 
rhan o’r rheoli canlyniadau a nodwyd yn y pwynt blaenorol. 

▪ Mae asiantaethau â chysylltiad sefydledig ac sydd wedi paratoi mewn sefyllfa well i 
weithio’n effeithiol â’i gilydd mewn argyfwng. 

▪ Mae angen gweithredu strategol i sicrhau ymyriadau effeithiol gan y sector 
gwirfoddol, ynghyd â datblygu polisïau a buddsoddiad tymor hir.  

▪ Mudiadau trydydd sector yw’r eiriolwyr gorau dros fudiadau eu cymheiriaid a 
chryfderau a buddiannau cyd-ymateb VCSE. Maent yn deall eu cryfderau a’r gwerth 
ychwanegol maent yn ei gynnig, heb rai o’r camdybiaethau a all fod gan rai o’r tu 
allan i’r sector. O’r herwydd, y sector gwirfoddol sydd yn y sefyllfa orau i gynllunio ei 
rôl gyfunol mewn argyfwng (neu ddigwyddiad arall). 

Mae datblygiad y Fframwaith hwn wedi’i oleuo gan themâu allweddol yn yr hyn mae’r 
sector gwirfoddol wedi’i ddysgu drwy brofiadau yn ystod y pandemig Covid-19.  
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Arolwg llenyddiaeth  

Mae ffynhonnell eang o ymchwil ac adroddiadau sy’n ymwneud â gwirfoddoli yn y DU, ac 
yng Nghymru’n fwy penodol. Rydym wedi adolygu’r rhain fel rhan o ddatblygiad y 
Fframwaith, gan sicrhau ein bod yn dysgu drwy brofiadau blaenorol, ac yn mabwysiadu’r 
arferion mwyaf blaengar.  

Mae adroddiadau diweddar15 yn dangos bod ymatebion brys a gwydnwch vCS wedi profi eu 
bod yn amhrisiadwy drwy gydol pandemig COVID-19 (BRC, 2021a; Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, 2021; VCSEP, 2021) hyrwyddo cydweithio, 
prosesau a rennir, ac adolygu polisi (BRC, 2021b; Llywodraeth yr Alban a Volunteer Scotland, 
2021). Mae'r sector wedi bod yn rhan annatod o gynorthwyo ymatebwyr brys a chyrff 
statudol. Mae sefydliadau VCS wedi bod yn hanfodol i'r defnydd o'r cymorth dyngarol y mae 
rhai o'r unigolion mwyaf agored i niwed mewn cymunedau lleol ledled Cymru, a'r DU 
(Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, 2021 yn dibynnu 
arno; BRC, 2021a; Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Asesu Risg a Chynllunio Risg, 2021). 
Mae Gweinyddiaethau Datganoledig ledled y DU yn adrodd bod gwirfoddoli wedi arwain at 
amlygrwydd a chydnabyddiaeth, fel rhan hanfodol o fesurau brys lleol a chenedlaethol 
(Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, 2021; 
Llywodraeth yr Alban a Volunteer Scotland, 2021).   

"Mae'r sector wedi dangos ystwythder ac ymatebolrwydd mawr, ac mae angen i hyn 
i gyd gael ei gipio a'i harneisio fel y gallwn adeiladu ar hyn ar gyfer y dyfodol." 
(Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, 2021, 20). 

Yn wir, mae cymorth argyfwng gan y sector gwirfoddol wedi tynnu sylw at angen, ac wedi 
creu momentwm, i sicrhau newid sylweddol yn y broses o integreiddio sefydliadau VCS o 
fewn ymateb wedi'i adfywio ar draws y system i gynllunio at argyfwng ac adeiladu 
gwytnwch. Mae'r newid hwn yn gyfle digynsail i gydnabod ac ymateb i natur newidiol 
ymateb i argyfwng, ar ôl y pandemig (Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

 
15 Y Groes Goch Brydeinig. (2021a). ‘Ready for the future: Meeting people’s needs in an emergency’. 
Cyrchwyd o https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/we-speak-up-for-change/ready-for-
the-future-improving-emergency-structures 
Y Groes Goch Brydeinig. (2021b). ‘The Longest Year: Life ‘under Local Restrictions’. Cyrchwyd o 

https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/we-speak-up-for-change/ready-for-the-future-

improving-emergency-structures 

Adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Asesu Risgiau a Chynllunio at Risgiau. (2021). ‘Report of 

session 2021-22. Preparing for Extreme Risks: Building a Resilient Society’. Cyrchwyd o 

https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf 

National Preparedness Commission. (2022). ‘An Independent Review of the Deddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004 and its Supporting Arrangements’. Cyrchwyd o 
https://nationalpreparednesscommission.uk/2022/03/independent-review-of-the-2004-civil-
contingencies-act/ 
Llywodraeth yr Alban a Volunteer Scotland. (2021). ‘Scottish Third Sector Perspectives on 
Volunteering During COVID-19: Survey Report’. Cyrchwyd o 
https://www.gov.scot/publications/scottish-third-sector-perspectives-volunteering-during-covid-19-
survey-report/pages/3/ 

https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/we-speak-up-for-change/ready-for-the-future-improving-emergency-structures
https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/we-speak-up-for-change/ready-for-the-future-improving-emergency-structures
https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/we-speak-up-for-change/ready-for-the-future-improving-emergency-structures
https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/we-speak-up-for-change/ready-for-the-future-improving-emergency-structures
https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf
https://nationalpreparednesscommission.uk/2022/03/independent-review-of-the-2004-civil-contingencies-act/
https://nationalpreparednesscommission.uk/2022/03/independent-review-of-the-2004-civil-contingencies-act/
https://www.gov.scot/publications/scottish-third-sector-perspectives-volunteering-during-covid-19-survey-report/pages/3/
https://www.gov.scot/publications/scottish-third-sector-perspectives-volunteering-during-covid-19-survey-report/pages/3/
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Chymunedau Senedd Cymru, 2021; BRC, 2021b; Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Asesu 
Risg a Chynllunio Risg, 2021). Yn arbennig: 

▪ Mae argyfyngau hirfaith yn gofyn am ymateb soffistigedig, cydgysylltu cenedlaethol 
a darpariaeth leol o'r adeg o argyfwng i reoli canlyniadau yn y tymor hwy. 

▪ Mae'r pandemig wedi gwaethygu anghydraddoldebau a mwy o galedi mewn 
cymunedau, a fydd yn cynyddu'r galw am gymorth wedi'i deilwra a chymorth 
hirdymor gan ddarparwyr gwasanaethau ar draws y system (Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, 2021; BRC, 2021a).   

▪ Mae galw ychwanegol yn digwydd ar adeg pan fo capasiti, lles a gwydnwch 
ymarferwyr, yn ogystal ag adnoddau cyhoeddus, yn cael eu disbyddu (Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, 2021; Walkley, 
2022).  

"Dylid cefnogi'r sector gwirfoddol i drefnu grymoedd gwirfoddol presennol yn 
fecanwaithymateb" (Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Asesu Risg a Chynllunio Risg, 
2021, 58). 

Buom yn edrych hefyd ar y model a ddatblygwyd gan y Voluntary and Community Sector 
Emergencies Partnership yn Lloegr. 

Mae’r Voluntary and Community Sector Emergencies Partnership 16 yn bartneriaeth o 
fudiadau gwirfoddol a chymunedol lleol a chenedlaethol, a sefydlwyd mewn ymateb i’r hyn 
a ddysgwyd yn sgil sawl argyfwng cenedlaethol yn 2017. Roedd yn cael ei gydnabod bod 
angen ymateb mwy cydlynus ymhlith y sector gwirfoddol a chymunedol wrth ymateb i 
argyfwng ac mae’r Emergencies Partnership yn helpu’r sector i wireddu hyn. 

Mae’r Voluntary and Community Sector Emergencies Partnership yn fodd ac yn gyfle i 230 o 
fudiadau gwirfoddol a chymunedol lleol a chenedlaethol i ddod ynghyd ac i wneud 
cysylltiadau a fydd yn sicrhau bod help yn cyrraedd y sawl sydd ei angen yn fwy effeithiol.  

Nod y Voluntary and Community Sector Emergencies Partnership17 yw: 

▪ Rhoi dealltwriaeth a llais i’r rhai sy’n cael eu heffeithio i sicrhau ymateb sy’n 
canolbwyntio ar bobl, i alluogi camau a fydd yn sicrhau bod hawliau dynol pobl i 
fywyd, diogelwch a safonau iechyd rhagorol yn cael eu parchu 

▪ Ychwanegu at drefniadau lleol i ddarparu cymorth ac adnoddau ychwanegol pan 
fydd angen  

▪ Cryfhau partneriaethau a rhwydweithiau rhwng y sector gwirfoddol a chymunedol 
lleol a chenedlaethol i fod yn barod am unrhyw beth yn awr ac yn y dyfodol 

 
16 VCS Emergencies Partnership. (2022). ‘Bringing together local and national organisations to deliver 
a more coordinated response to emergencies.’ Cyrchwyd o  https://vcsep.org.uk/ 
17 VCS Emergencies Partnership. (2022). ‘Emergencies Partnership and the pandemic'. Cyrchwyd o  
https://vcsep.org.uk/about-us/#our-aims 

https://vcsep.org.uk/
https://vcsep.org.uk/about-us/#our-aims
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Ni thynnwyd sylw at fodel Seisnig y Voluntary and Community Sector Emergencies 
Partnership yn ystod ein hymgynghoriad, ac felly, ni fernir bod awydd i efelychu hyn yng 
Nghymru, gan ddewis yn hytrach gweithio â’r rhwydweithiau a’r seilwaith presennol. 
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Newidiadau Arfaethedig i Bolisi  

Mae gofyniad ar Lywodraeth y DU i adolygu’r CCA bob 5 mlynedd i weld a yw wedi 
cyflawni’r amcanion a nodir yn y ddeddfwriaeth. Cyfeirir at y rhain fel adolygiadau ar ôl 
gweithredu. Cynhaliwyd adolygiad o’r fath yn 2022 ac roedd yn cyd-fynd â datblygiad 
Strategaeth Cydnerthedd Cenedlaethol (DU) 18. Mae Strategaeth Cydnerthedd Genedlaethol 
(DU) yn ymdrech i gryfhau agwedd y DU at gydnerthedd erbyn 2030. Mae’n bwriadu 
canolbwyntio ar chwe maes: Risg a Chydnerthedd; Cyfrifoldebau ac Atebolrwydd; 
Partneriaethau; Buddsoddi yn y Gymuned a Chydnerthedd mewn Byd Rhyng-gysylltiedig. 

Roedd galwad am dystiolaeth a gyhoeddwyd yn ystod hydref 2021 yn gweithredu fel 
Adolygiad ar ôl Gweithredu o’r CCA, ac mae’n sail i ddatblygiad y Strategaeth Cydnerthedd 
Genedlaethol.  

Mae Adolygiad ar ôl Gweithredu 2022 o’r CCA wedi’i gyhoeddi19. Mae ei effaith o ran 
Cymru’n gyfyngedig gan fod yr adolygiad yn cydnabod bod gan– 

29. Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon i gyd drefniadau Cydnerthedd a chyfrifoldebau 
datganoli ar wahân o dan y CCA ac felly cafodd unrhyw newidiadau i’r CCA eu hystyried yn 
ofalus o ran eu heffaith ar y gwahanol weinyddiaethau. Yn yr adroddiad hwn mae 
cyfeiriadau at LRF yn cynnwys trefniadau yng Nghymru a Lloegr, gyda’r Regional Resilience 
Partnerships (RRPs) yn yr Alban a’r Emergency Preparedness Groups (EPGs) yng Ngogledd 
Iwerddon yn fforymau cyfatebol. 

33. Mae Llywodraeth Cymru’n cynnal ei hasesiad ei hun o barodrwydd at argyfyngau a 
threfniadau Cydnerthedd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu cysylltu ag 
amrywiaeth o randdeiliaid pan fydd yn cynnal yr adolygiad a fydd yn edrych ar strwythurau a 
llywodraethu yn achos argyfyngau sifil posibl, y gwahanol weithgorau sydd gennym yng 
Nghymru, trefniadau i ddelio â digwyddiadau i ganfod y model mwyaf effeithiol ar gyfer 
parodrwydd amlasiantaethol ac ymatebion ledled Cymru. 

Wedi dweud hynny, canfu adolygiad ar ôl gweithredu 2022 ‘nad oes achos ar hyn o bryd i 
gyflwyno newid sylfaenol i’r ddeddfwriaeth’ 

Mae themâu o Alwad am Dystiolaeth y Strategaeth Cydnerthedd Genedlaethol ac adolygiad 
ar ôl gweithredu 2022, yn cefnogi uchelgais y Fframwaith hwn i gryfhau sefyllfa’r sector 
gwirfoddol yn achos cynllunio ar gyfer argyfyngau sifil yng Nghymru. Yn benodol:  

▪ Consensws o gefnogaeth i ddull cymdeithas gyfan o feithrin cydnerthedd, mewn 
partneriaeth weithredol ag unigolion, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr.  

▪ Byddai diffiniad tynnach o rolau a chyfrifoldebau rhwng Llywodraeth Ganolog, y 
Gweinyddiaethau Datganoledig, llywodraeth leol ac ymatebwyr lleol yn hyrwyddo 

 
18 Swyddfa’r Cabinet. (2021). ‘National Resilience Strategy: Call for Evidence’. Cyrchwyd o 
https://www.gov.uk/government/consultations/national-resilience-strategy-call-for-evidence 
19 Swyddfa’r Cabinet. (2022). ‘Deddf Argyfyngau Sifil Posibl. Post-Implementation Review 2022’. 
Cyrchwyd o 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/1076209/cca-pir-2022.pdf 

https://www.gov.uk/government/consultations/national-resilience-strategy-call-for-evidence
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1076209/cca-pir-2022.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1076209/cca-pir-2022.pdf
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mwy o gydgysylltu rhwng haenau o ymatebwyr. Galwodd y Comisiwn Parodrwydd 
Cenedlaethol (2022, 79) am, "Eglurder ynghylch pa sefydliadau VCS fydd yn darparu 
pa sgiliau a galluoedd o dan ba amgylchiadau, o fewn fframwaith lle mae rolau a 
chyfrifoldebau'n glir."  

▪ Gellid gwella cydnerthedd seilwaith cenedlaethol hanfodol drwy safoni a chysondeb 
ar draws prosesau ac offer er mwyn gallu paratoi, lliniaru ac ymateb yn well i risgiau. 

Mae’r rhain hefyd yn adleisio canfyddiadau ac argymhellion Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru (2021), ac a gadarnhawyd hefyd gan 
Adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Asesu Risgiau a Chynllunio at Risgiau, (2021).20 

Roedd Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Asesu Risgiau a Chynllunio at Risgiau (2021) 21 yn 
argymell bod y Llywodraeth yn cynnwys y mudiadau gwirfoddol / cymunedol mwyaf mewn 
cynllunio ar gyfer risgiau. Gan eiriol o blaid cynnwys y sector gwirfoddol drwy fframwaith 
ffurfiol i ymateb i risgiau, argymhellodd Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin (2021) y dylid cael pwynt 
cydlynu canolog ar gyfer ymateb gwirfoddol cenedlaethol, sy’n mapio galluogrwydd yn 
rheolaidd, sy’n cyfeirio gwirfoddolwyr at fudiadau gwirfoddol heb adnoddau digonol, a 
hwyluso gwell cysylltiadau ymhlith grwpiau gwirfoddol a rhwng y sector a’r Llywodraeth. 

Gofynnodd y Strategaeth Genedlaethol ar Gadernid Galwad am Dystiolaeth (Llywodraeth y 
DU, 2021) hefyd am wybodaeth am y CCA, fel rhan o gylch adolygu 5 mlynedd. Mae'r CCA yn 
rhagnodi'r trefniadau lleol ar gyfer diogelu sifil (Rhan 1) a phwerau brys y DU (Rhan 
2). Roedd Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi ar Asesu Risg a Chynllunio Risg (2021) yn 
mandadu'r Llywodraeth i gynnwys sefydliadau VCS mawr mewn cynllunio risg. Gan 
hyrwyddo cynnwys VCS drwy fframwaith ymateb risg ffurfiol, argymhellodd Pwyllgor Tŷ'r 
Arglwyddi (2021) y dylid cael pwynt cydgysylltu canolog ar gyfer ymateb gwirfoddol 
cenedlaethol, mapio gallu yn rheolaidd, cyfeirio gwirfoddolwyr at rymoedd gwirfoddol heb 
ddigon o adnoddau a hwyluso gwell cyswllt rhwng grwpiau gwirfoddol a rhwng y sector a'r 
Llywodraeth. Yn yr un modd, roedd adolygiad annibynnol y Comisiwn Cenedlaethol o'r CCA 
(2022)22 a'i drefniadau ategol yn argymell ymdeimlad newydd o bartneriaeth i ategu dull 
cymdeithas gyfan o gynllunio at argyfwng, a fyddai'n ennyn diddordeb pawb gyda 
chyfraniad i'w wneud ar sail gyfartal gan greu dull sy'n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn, i 
ddiwallu anghenion y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan 
argyfwng sylweddol. Mae'r dull hwn wedi'i gymeradwyo ymhellach gan brofiad Partneriaeth 
Argyfyngau'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol (2021) yn ystod y pandemig.   

 
20 Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Asesu Risgiau a Chynllunio at Risgiau. (2021). ‘Report of session 
2021-22. Preparing for Extreme Risks: Building a Resilient Society’. Cyrchwyd o 
https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf 
21 Pwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar Asesu Risgiau a Chynllunio at Risgiau. (2021). ‘Report of session 

2021-22. Preparing for Extreme Risks: Building a Resilient Society’. Cyrchwyd o 

https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf 
22 Y Comisiwn Parodrwydd Cenedlaethol - AN INDEPENDENT REVIEW OF THE CIVIL CONTINGENSIES 
ACT 2004 AND ITS SUPPORTING ARRANGEMENTS – Cyrchwyd o 
https://nationalpreparednesscommission.uk/wp-content/uploads/2022/03/NPC-CCA-Report-FINAL-
FOR-PUBLICATION-ON-24-MARCH-2022.pdf 
 

 

https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld5802/ldselect/ldrisk/110/110.pdf
https://nationalpreparednesscommission.uk/wp-content/uploads/2022/03/NPC-CCA-Report-FINAL-FOR-PUBLICATION-ON-24-MARCH-2022.pdf
https://nationalpreparednesscommission.uk/wp-content/uploads/2022/03/NPC-CCA-Report-FINAL-FOR-PUBLICATION-ON-24-MARCH-2022.pdf
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Tynnodd dros ddau draean o’r ymatebwyr i Alwad am Dystiolaeth Strategaeth Cydnerthedd 
Genedlaethol Swyddfa’r Cabinet sylw at fylchau brys yng nghynrychiolaeth sefydliadau 
ymatebwyr yn y CCA. 

O ganlyniad, argymhellwyd (er bod yr adroddiad hwn yn cydnabod nad oes ymrwymiad ar 
Lywodraeth y DU i weithredu adolygiadau o’r NPC) fod y CCA a’i ganllaw cysylltiedig yn cael 
eu diweddaru i sicrhau bod sefydliadau VCS yn cael eu cydnabod fel partneriaid o’r cychwyn 
o fewn system y Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a bod ganddynt yr wybodaeth a’r gallu 
sydd eu hangen arnynt i gydweithredu a gweithredu mor effeithiol â phosibl (Y Comisiwn 
Parodrwydd Cenedlaethol, 2022). Er enghraifft, dylai deunyddiau hyfforddi craidd a 
ddarperir i gyrff lleol, Partneriaethau Cydnerthedd ac adrannau'r llywodraeth i'w haddasu 
a'u defnyddio yn eu hyfforddiant mewnol eu hunain fod ar gael i sefydliadau VCS. O fewn y 
Strategaeth Genedlaethol ar Gyfer Cydnerthedd Ymateb y cyhoedd i'r  cyhoedd, disgrifiwyd 
cyllid fel ffactor allweddol yn y gallu i baratoi ar gyfer argyfyngau yn y DU ac mae'r adolygiad 
o'r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl ar ôl Gweithredu (2022) yn cydnabod bod cyllid ar gyfer 
Fforymau Lleol Cymru Gydnerth yn rhwystr o fewn y DU.  

Mae hyn yn rhoi rhagor o gefndir i ddatblygiad y Fframwaith hwn ac mae’n cadarnhau’r 
pwyslais cynyddol a roddir ar y sector gwirfoddol a gwirfoddoli gan y sawl sy’n gyfrifol am 
gynllunio gwasanaethau.  
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Polisi sy’n benodol i Gymru  

Mae dau faes deddfwriaethol, ill dau’n benodol i Gymru, sy’n cefnogi cyfraniad mwy gan y 
sector gwirfoddol/gwirfoddolwyr mewn ymateb/cynllunio at argyfyngau, a chan sicrhau bod 
hyn yn cael ei ariannu’n briodol.  

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi caniatâd ac ymrwymiad cyfreithiol i 
wella ein llesiant cymdeithas, diwylliannol, amgylcheddol, ac economaidd. 

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi gofyniad ar gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru23  i feddwl am effaith dymor hir eu penderfyniadau, i weithio’n well â phobl, 
cymunedau, ac â’i gilydd, ac i atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a 
newid yn yr hinsawdd. 

Mae Cymru wedi mabwysiadu saith Nod Llesiant, ac mae gofyniad ar bob corff cyhoeddus i 
weithio tuag at ac i adrodd ar Nodau Llesiant cyhoeddedig. Mae’r Pum Ffordd o Weithio 
hefyd yn dylanwadu ar y dulliau gweithio y dylai’r cyrff cyhoeddus eu mabwysiadu. 

Mae’r gwaith mae’r cyrff cyhoeddus yn ei wneud tuag at ddatblygu cynaliadwy’n cael ei 
adolygu gan yr Archwilydd Cyffredinol.  

 
23 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015’. Adran 6, ‘Ystyr “corff cyhoeddus”’. Cyrchwyd o’r wefan 

https://futuregenerations2020.wales/welsh  

(1) I ddibenion y Rhan hon a Rhan 3 o’r Ddeddf hon, mae pob un o’r canlynol yn “corff cyhoeddus”— 

(a) Gweinidogion Cymru; 

(b) awdurdod lleol; 

[F1(ba) cyd-bwyllgor corfforaethol] 

(c) Bwrdd Iechyd Lleol; 

(d) yr Ymddiriedolaethau GIG canlynol - 

(i) Iechyd Cyhoeddus Cymru; 

(ii) Felindre; 

(e) Awdurdod Parc Cenedlaethol ar gyfer Parc Cenedlaethol yng Nghymru; 

(f) Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru; 

(g) Cyfoeth Naturiol Cymru; 

(h) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru; 

(i) Cyngor Celfyddydau Cymru; 

(j) Cyngor Chwaraeon Cymru; 

(k) Llyfrgell Genedlaethol Cymru; 

(l) Amgueddfa Cymru. 
 

 

https://futuregenerations2020.wales/welsh
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/section/6#commentary-key-d66c98377566c689abac5edf574c6e8c


 39 

Mae disgrifiad llawn o fanylion deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i’w gael yn yr 
atodiad, ond mae cyfraniad cynaliadwy gwirfoddolwyr, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn 
mewn argyfwng fel y’i cynigir gan y Fframwaith hwn yn seiliedig ar, ac yn unol ag 
egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Cynllun y Trydydd Sector  

Mae hwn yn ddarn o ddeddfwriaeth statudol (o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru) sydd â’r 
nod o greu partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector, a fydd yn arwain at: 

▪ Cymunedau cryfach, mwy cydnerth 
▪ Polisi gwell 
▪ Gwasanaethau cyhoeddus gwell 

Drwy’r Cynllun, mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen i wasanaethau cyhoeddus, 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd, llywodraeth a’r trydydd sector gydweithio mewn 
partneriaeth. Maent yn pwysleisio bod yn rhaid i bartneriaethau effeithiol fod yn seiliedig ar 
werthfawrogiad o gyfraniad unigryw pob parti. Cydnabyddir hefyd fod y Trydydd Sector (gan 
gynnwys VCS) yn allweddol i ddatblygiad polisi ac i helpu i lunio gwasanaethau i ddiwallu 
anghenion poblogaeth Cymru. 

Mae rhagor o fanylion yn yr atodiad. 
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SWOT (Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau) 

Ar sail canfyddiadau ein hymgynghoriad uniongyrchol â rhanddeiliaid ar bob lefel (drwy 
grwpiau ffocws, ac arolwg [gweler Atodiad B] a sgyrsiau un i un strwythuredig), rydym wedi 
crynhoi ein canfyddiadau mewn dadansoddiad SWOT syml. Mae’r SWOT hwn yn dangos, ar 
adeg ysgrifennu, y cryfderau, y gwendidau, y cyfleoedd a’r bygythiadau o ran defnyddio 
gwirfoddolwyr i ymateb i argyfyngau.  

Cryfderau Gwendidau 

▪ Mae gwirfoddolwyr wedi’u cynnwys 
eisoes mewn rhai agweddau ar ymateb i 
argyfyngau yn enwedig y mudiadau 
hynny sy’n helpu Gwirfoddolwyr sy’n 
Canolbwyntio ar Argyfyngau. 

▪ Mae pandemig Covid wedi cynyddu'r 
gwerth a roddir gan gymdeithas ar 
wirfoddoli / sector gwirfoddol. 

▪ Rhwydwaith cymorth sefydledig trwy 
TSSW. 

▪ Fforymau sefydledig ar gyfer cynllunio 
at argyfyngau. 

▪ Defnyddio gwirfoddolwyr i helpu mewn 
argyfyngau, mewn ymateb wedi’i 
gydlynu sy’n ategu polisi e.e., 
deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. 

▪ Gwirfoddolwyr unigol yn hytrach na 
gwirfoddolwyr sefydliadol yn anodd eu 
cydlynu. 

▪ Diffyg dealltwriaeth gan rai cynllunwyr 
statudol o botensial / ymarferoldeb 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr / y sector 
gwirfoddol. 

▪ Diffyg dull cyson  
▪ Prinder adnoddau o fewn Grŵp Ymateb 

Cymunedol Cymru. 
▪ Diffyg galluedd o fewn TSSW. 
▪ Cred ymhlith rhai bod gwirfoddol yn 

gyfystyr â gwasanaeth o safon is. 
▪ Gwahaniaeth rhwng cyngor a 

dyletswydd statudol anneddfwriaethol 
mewn llywodraeth  

Cyfleoedd Bygythiadau 

▪ Yr angen i gynllunwyr gwasanaethau 
edrych ar fodelau darparu newydd i 
ymateb i effaith ariannol y pandemig. 

▪ Rhwydwaith cryf o'r sector gwirfoddol 
sydd am gefnogi argyfyngau drwy 
wirfoddoli. 

▪ Awydd ar draws rhanddeiliaid i gynyddu 
lefelau gwirfoddolwyr. 

▪ Mae adolygiadau o bolisi cenedlaethol 
(DU) ar gyfer cynllunio at argyfwng yn 
amlygu rôl gynyddol yn y sector 
gwirfoddol. 

▪ Diffyg cyllid i ddatblygu gwirfoddoli ar 
gyfer ymateb brys mewn modd 
cydgysylltiedig ledled Cymru. 

▪ Diffyg perchnogaeth ar sail 
genedlaethol o 'wirfoddoli mewn 
argyfwng'. 

▪ Graddfeydd gwahanol o sefydliadau 
sy'n ymwneud â sefydliadau statudol 
cenedlaethol i elusennau bach lleol. 

▪ Bydd methiant i gydlynu gwirfoddolwyr 
yn briodol yn achosi iddynt golli 
brwdfrydedd, sy’n golygu na fyddant yn 
gynaliadwy. 

▪ Diffyg gwybodaeth am arferion 
gwirfoddoli gorau yn y sector statudol. 

O ystyried y SWOT hwn, mae’n deg i dybio bod yr amgylchiadau o blaid edrych ar ddatblygu 
dull Cymru gyfan o gydlynu gwirfoddolwyr.  
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Y Fframwaith – Datblygu Dull Cydlynus ar gyfer Gwirfoddoli mewn 
Argyfyngau (Cymru) 

Wrth ddatblygu’r Fframwaith, rydym wedi ystyried cydlyniad Gwirfoddolwyr mewn 
Argyfwng yn erbyn camau allweddol argyfwng, ynghyd â’u seilio ar: 

▪ Gofynion rheoliadol  
▪ Statws presennol gwirfoddolwyr (a sail eu cydlyniad) yng Nghymru  
▪ Dysgu yn sgil argyfyngau’r gorffennol 
▪ Newidiadau mewn polisi  
▪ Seilwaith a rhwydweithiau ehangach  
▪ Potensial cyflawni gwirfoddolwyr 
▪ Agweddau cymdeithas at wirfoddoli  

Wrth fapio cyfraniad gwirfoddolwyr (darpar a gwirioneddol) at y camau a nodwyd yng 
nghylch yr argyfwng, dylai natur cyfraniad gwirfoddolwyr fod fel a ganlyn: 

Cam y Cylch 
Lefel cyfraniad cydlynus gwirfoddolwyr 
y mae’r Fframwaith hwn yn anelu ato 

Y Sefyllfa bresennol 

Cynllunio / 
Parodrwydd at 
Argyfwng 

▪ Cyfraniad uniongyrchol gan fudiadau 
gwirfoddol gyda phwyslais ar 
argyfyngau h.y. gyda gwirfoddolwyr 
sy’n canolbwyntio ar argyfyngau 

▪ Cynrychiolaeth (a pharatoi i fod yn 
barod) gwirfoddolwyr lleol drwy gorff 
cytunedig  

 

▪ Ar waith – ond gellid ei gryfhau  
▪ Amrywiol ond heb ei warchod yn 

ffurfiol ac felly dim dull cyffredin  

Argyfwng – 
cyn argyfwng  

▪ Gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau 

▪ Gwirfoddolwyr Lleol 

▪ Amrywiol – diffyg 
mapio/dealltwriaeth o allu 
gwirfoddol lleol yn rhwystro hyn 

▪ Dim dull cyffredin  
 

Argyfwng – 
ymateb ar 
unwaith 

▪ Gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau 

▪ Gwirfoddolwyr digymell – a fydd yn 
cyflwyno’u hunain a bydd angen eu 
rheoli  

▪ Ar waith – er bod lefelau galw 
allan ledled Cymru’n anghyson. 
Mae potensial i allu ei gynyddu. 

▪ Yn digwydd eisoes – dulliau rheoli 
amrywiol yn raddfa’r argyfwng 

 

Argyfwng – 
adferiad 

▪ Gwirfoddolwyr mewn argyfwng  
▪ Gwirfoddolwyr Lleol  
▪ Gwirfoddolwyr digymell – lleihau po 

hwyaf y cyfnod adfer 

▪ Ar waith ar gyfer anghenion 
allweddol – e.e., Samariaid, CRUSE 

▪ Amrywiol a dim dull cyffredin 
▪ Yn digwydd eisoes – dulliau rheoli 

amrywiol wedi’u seilio ar raddfa’r 
argyfwng a gall gynnwys CGS / 
Cynghorau Tref /Cymuned 
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Dysgu  ▪ Gwirfoddolwyr o fudiadau rhestredig  
▪ Gwirfoddolwyr Lleol 
▪  
▪ Gwirfoddolwyr digymell 

▪ safbwynt argyfwng yn hytrach na 
sector gwirfoddol 

▪ Cyfyngedig – Dim dull cyffredin 
▪ Amrywiol  

1. Cynllunio at Argyfyngau 

Mae cynllunio at argyfyngau’n gyfrifoldeb statudol fel y nodir yn y CCA. 

Yng Nghymru, y prif drefniadau sydd gennym i Gynllunio at Argyfwng yw Fforwm Cymru 
Gydnerth (trosolwg strategol / cynllunio cenedlaethol) a’r pedwar fforwm Cymru Gydnerth 
lleol o ran ymateb gweithredol. Mae cynllunio cenedlaethol a rhanbarthol yn cael ei ategu 
gan gynllunio ardal yn fwy lleol.  

Dangosodd ymgynghoriad â rhanddeiliaid â Chyfrifoldeb Statudol (h.y. Ymatebwyr Categori 
1) fod y sector gwirfoddol, mewn rhai ardaloedd, yn cael ei weld fel partner allweddol o’r 
LRF (yn bresennol yn y prif gyfarfodydd ac yn rhan o waith cynllunio), ond mewn ardaloedd 
eraill ni roddir llawer o bwyslais ar gynnwys y sector gwirfoddol ehangach (h.y. 
gwirfoddolwyr lleol) gyda chynllunio’n cynnwys gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau’n unig. Mae hyn yn golygu na ellir gwireddu’r potensial llawn yn lleol i ymateb i 
argyfwng a gall gael ei weld gan y sector gwirfoddol fel rhwystr rhag bod yn rhan o’r broses 
hon. 

Er enghraifft, mae gan Fforwm Cymru Gydnerth Dyfed Powys gynrychiolaeth gref o’r sector 
gwirfoddol drwy gyfraniad y CGS; ond nid yw hyn i’w weld ym mhob ardal.  

Gall y rhesymau am hyn fod yn hanesyddol i raddau, gyda Phowys wedi profi ymateb mawr 
gan wirfoddolwyr wrth chwilio am April Jones, ac yn fwy diweddar pan oedd person ar goll 
yn ardal Llanelwy yn ystod y Sioe Frenhinol. Drwy siarad â nifer a oedd yn gysylltiedig â’r 
digwyddiadau hyn, mae’n amlwg bod llawer i’w ddysgu yn sgil digwyddiad April Jones, yn 
enwedig o ran rheoli gwirfoddolwyr digymell sy’n trosi’n gynllunio at argyfyngau ar gyfer 
heddiw. 

Roedd yr arolwg a gwblhawyd fel rhan o’r aseiniad hwn yn glir  - 

▪ Roedd 100% o’r ymatebwyr yn bendant bod angen i wirfoddolwyr gael eu cynrychioli 
mewn cynllunio  

▪ Roeddent i gyd yn cytuno y dylai’r gynrychiolaeth hon gynnwys gwirfoddolwyr sy’n 
canolbwyntio ar argyfyngau a gwirfoddolwyr lleol 

▪ Roedd 80% o’r ymatebwyr yn cytuno y dylid gwella cydlyniad 
▪ Roedd 100% o’r ymatebwyr yn cytuno y dylai TSSW fod yn gyfrifol am gynrychioli 

gwirfoddolwyr 

Dylid sicrhau cynrychiolaeth uniongyrchol ar lefel LRF, o allu gwirfoddolwyr lleol, gael ei 
sicrhau ym mhob LRF wedi’i gyflawni gan CGS enwebedig sy’n gweithredu ar ran TSSW. Gall 
cynrychiolaeth uniongyrchol gael ei hategu gan is-grŵp sy’n gweithredu ar lefel ddaearyddol 
LRF. 
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Mae angen efelychu cynrychiolaeth y sector gwirfoddol mewn LRF yn genedlaethol, gyda 
chynrychiolaeth TSSW ar yr WRF (WCVA neu GGS), gyda chymorth Grŵp Cydnerthedd 
Cymunedol Cymru. Dylai perthnasoedd cynllunio uniongyrchol rhwng mudiadau gwirfoddoli 
Ymatebwyr Categori Un sydd â gwirfoddolwyr arbenigol sy’n canolbwyntio ar argyfyngau 
barhau (gyda bwriad i ddatblygu ymateb gwirfoddol ar y lefel hon). 

Mae hyn yn hanfodol os: 

▪ Dull cyffredin i gydlynu gwirfoddolwyr ledled Cymru sy’n ymatebol i bob elfen o’r 
argyfwng / cylch cydnerthedd 

▪ Yw’r gwerth ychwanegol a gynigir gan Wirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau 
ar gael i bawb sydd ei angen fel rhan o’r ymateb ar unwaith i argyfwng 

▪ Yw’r rhai â dyletswydd statudol i gynllunio at argyfyngau wedi deall gwir botensial y 
gwerth ychwanegol, ac yn gallu cael gafael ar wirfoddolwyr lleol 

▪ Yw gwirfoddolwyr sy’n helpu i ymateb i argyfwng (gan gynnwys rhai y gall corff 
statudol eu recriwtio fel Ymatebwyr i Argyfwng a Gwirfoddolwyr Digymell) 

▪ Yw cyfleoedd sicrhau ansawdd a datblygu’n cael eu datblygu. 

Mae hyn yn cryfhau cynrychiolaeth gwirfoddolwyr mewn cynllunio at argyfwng yn 
sylweddol ar lefelau strategol a gweithrediadol, gan ategu Grŵp Cydnerthedd Cymunedol 
Cymru. Mae’r Grŵp hwn yn un mwy strategol na gweithredol ac mae adnoddau cyfyngedig 
yn naturiol yn golygu galluedd cyfyngedig. Er bod gan bob LRF ei Grŵp Cymunedol LRF 
cysylltiedig, mae statws a blaenoriaeth y rhain yn amrywio ledled Cymru. 

Mae hyn yn ymateb i dystiolaeth glir o’r ymgynghoriad â chyrff cyhoeddus bod dealltwriaeth 
o arferion gorau o ran rheoli gwirfoddolwyr yn amrywio’n sylweddol. Roedd llawer o 
sefydliadau statudol wedi defnyddio / yn ystyried ymgysylltu â gwirfoddolwyr. Gellid barnu 
bod rhai cyrff cyhoeddus yn methu yn y ffordd maent yn rheoli gwirfoddolwyr; fel 
enghraifft, dywedodd un corff eu bod yn recriwtio gwirfoddolwyr ond eto heb gydnabod 
bod ganddynt atebolrwydd / cyfrifoldeb rheoli am y gwirfoddolwyr hyn. 

Mae natur yr amgylchiadau gwirfoddoli’n amrywio o ardal i ardal; fodd bynnag, mewn ardal 
leol, bydd sawl mudiad sy’n barod i gefnogi ymateb i argyfwng, yn ychwanegol at 
wirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau. Mae angen i gynllunwyr / ymatebwyr i 
argyfyngau mewn LRF fod yn ymwybodol o alluedd gwirfoddoli lleol yr ardal, ac o’r holl 
weithgarwch y gall eu gwirfoddolwyr eu cyflawni. Bydd hyn yn galluogi ymgysylltu â 
sefydliadau sy’n rheoli eu gwirfoddolwyr eu hunain sydd wedi cael eu hyfforddi, eu hyswirio 
a’u fetio, sy’n cael eu defnyddio i helpu mewn ymateb i argyfwng (yn y cam cyn yr argyfwng 
ac adfer). Gall y gwirfoddolwyr hyn amrywio o gymorth medrus, lle maent wedi cael 
hyfforddiant priodol ar gyfer anghenion cymhleth, i ddefnyddio’r gweithlu gwirfoddol 
ehangach ar gyfer tasgau llai cymhleth fel adleoli/clirio eiddo. Dylid ystyried y costau 
uniongyrchol a all godi i fudiadau gwirfoddol sy’n cymryd rhan. 

I gyflawni hyn, mae angen cynnal ymarferiad mapio, sy’n cofnodi gallu gwirfoddolwyr lleol i 
ymateb i argyfwng. Mae angen gwneud hyn drwy ddull/system Cymru gyfan cyffredin (sy’n 
cydnabod bod gwirfoddolwyr ac argyfyngau’n ymestyn y tu hwnt i ffiniau gweinyddol). 
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Dylai mapio galluoedd mudiadau gwirfoddol lleol i gyflenwi gwirfoddolwyr mewn ymateb i 
geisiadau am help gan reolwyr digwyddiadau mewn digwyddiadau unigol fod yn gyfrifoldeb 
ar un asiantaeth enwebedig (ardal awdurdod lleol fwy na thebyg). Cynigir fod cronfa ddata 
genedlaethol yn cael ei datblygu, un y gall mudiadau gwirfoddol optio i mewn iddi. Byddai 
optio i mewn yn golygu y byddai’r grwpiau’n barod i ymateb i argyfwng (yn y cam cyn 
argyfwng ac adfer). Byddai data’n cael eu diweddaru drwy broses cais awtomataidd bob 
chwe mis a byddai cofnodion yn cael eu hamlygu os nad yw manylion wedi’u cadarnhau.  

Argymhellir fod y data canlynol yn cael eu casglu, ac os oes gan fudiad sy’n ymateb sawl 
cangen, dylai’r wybodaeth gael ei chwblhau gan bob cangen sy’n barod i gael ei hystyried  i 
helpu mewn argyfwng: 

▪ Manylion am y mudiad  
▪ Rolau y gall gwirfoddolwyr eu cyflawni. Dylai hyn gyd-fynd â chategoreiddio’r rolau 

yn unol â’r Canllaw Parodrwydd at Argyfwng yn Rhan 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004, ei Rheoliadau cysylltiedig a threfniadau anstatudol (Llywodraeth EM)24 : 

▪ Atodiad 14A Enghreifftiau o weithgarwch y sector gwirfoddol i gynorthwyo 
gwasanaethau statudol (wedi’u cynnwys yn Atodiad B o’r Adroddiad hwn). 

▪ Niferoedd y gwirfoddolwyr – wedi’u rhannu’n ôl lefelau sgiliau. 
 

Lefel Cymhwystra/ Gofynion 

1. Cyffredinol 
Wedi cofrestru â sefydliad cydlynu 
gwirfoddolwyr; wedi’u briffio  

2. Hyfforddiant 
sylfaenol/DBS 

Yr uchod ynghyd â gwiriad DBS; 
hyfforddiant diogelu; hyfforddiant / 
profiad cyffredinol mewn 
cynorthwyo cleientiaid / cleifion  

3. Arbenigol  
DBS, hyfforddiant a phrofiad / 
cymhwyster ar gyfer rôl ddiffiniedig  

 
▪ Daearyddiaeth 
▪ Sgiliau arbenigol gwirfoddolwyr – er eu bod wedi’u rhestru gyda niferoedd 

gwirfoddolwyr bydd hyn yn erbyn meysydd penodol e.e. gofal, iechyd, henoed – a 
fydd wedyn yn galluogi hidlo galluoedd posibl yn ôl sgiliau  

▪ Gwirfoddolwyr wedi cael gwiriad DBS, gan gynnwys lefel  
▪ Mynediad at unrhyw gyfarpar a chyfleusterau  
▪ Cadarnhad o strwythur rheoli gwirfoddolwyr priodol  
▪ Manylion cyswllt sylfaenol ac eilaidd ar gael 24/7, yn achos rhai sy’n gallu cysylltu ar 

unwaith â gwirfoddolwyr y mudiad 
▪ Cliriad diogelu data sy’n caniatáu i gynllunwyr ar gyfer argyfyngau gael mynediad at 

ddata i alluogi cysylltu’n amserol â gwirfoddolwyr. 

 

24 Llywodraeth EM. (2006). ‘Canllaw Parodrwydd at Argyfyngau ar Ran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004, ei Rheoliadau cysylltiedig a threfniadau anstatudol ’. Cyrchwyd 
https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emer
gency%20preparedness%29.pdf 

https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emergency%20preparedness%29.pdf
https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emergency%20preparedness%29.pdf
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Wrth ‘optio i mewn’ i gyflenwi gwirfoddolwyr, bydd angen i fudiadau gwirfoddol lleol gael 
rhyw syniad o daliad ariannol. Mae ymgynghori â chynllunwyr yn dangos nad oes gan y rhan 
fwyaf ddim gwrthwynebiad i ysgwyddo costau uniongyrchol (costau teithio ac ati) ar adeg yr 
argyfwng. Yn yr un modd, dywedodd mudiadau gwirfoddol y buom yn ymgynghori â hwy eu 
bod wedi ymateb i argyfwng yn y gorffennol heb gytundeb ar adennill costau, am mai dyna 
oedd y peth iawn i’w wneud. Gellir gwneud cysylltiadau mewn ardal LRF, ond mae ond yn 
deg i amlygu ystyriaethau cost ar yr adeg hon, gan na fydd amser i negodi costau ar adeg 
ymateb i argyfwng. Wrth gynllunio, dylai LRF bennu cyllid ar gyfer, a mynediad at, gymorth 
uniongyrchol pe bai gwirfoddolwr lleol yn profi trawma o ganlyniad i’w gweithgarwch 
gwirfoddoli.  

Pe bai angen ymateb mwy tymor hir, yn gysylltiedig ag adferiad hwy, dylid gwneud 
ystyriaeth ariannol ar adeg y trefniant – ynghyd â chymorth ariannol gan gyrff statudol neu 
gronfeydd a godwyd drwy gyllid trychinebau (drwy’r llywodraeth neu apêl gyhoeddus).  

Gall gwirfoddolwyr lleol sydd wedi’u cydlynu’r briodol helpu’r gwirfoddolwyr hynny sy’n 
canolbwyntio ar argyfyngau sy’n cyflawni tasgau arbenigol (drwy fudiadau gwirfoddol gyda 
diben craidd) i ymateb i’r sawl a effeithir gan argyfwng. Mae hyn yn ategu gweithgarwch 
Ymatebwyr Categori 1. Mae angen i gynllunwyr at argyfwng sicrhau eu bod yn gwneud y 
gorau o’r help sydd ar gael iddynt drwy’r mudiadau enwebedig hyn drwy berthnasoedd 
uniongyrchol. Mae llunio cytundebau lefel gwasanaeth (nid o reidrwydd yn seiliedig ar brisio 
ariannol) yn caniatáu ffurfioli cytundebau a bod disgwyliadau’n cael eu rheoli, ac mae’n 
helpu pob parti i gynllunio. Gallai cynrychiolaeth y sector gwirfoddol ar is-grŵp Cyd-
wasanaethau Argyfwng Fforwm Cydnerthu Cymru (sy’n cyfateb i’r gynrychiolaeth sydd gan 
yr is-grŵp Cyd-wasanaethau Argyfwng ar Grŵp Cydnerthedd Cymunedol Cymru) helpu i 
gyflawni hyn. 

Argymhellion  

1. 1 Dylai’r sector gwirfoddol / gwirfoddol gael ei weld fel adnodd allweddol mewn ymateb i 
argyfyngau ac, felly, dylai gael ei gynnwys mewn cynllunio at argyfyngau drwy 
gynrychiolaeth uniongyrchol ar WRF a LRF. Mae’r cysylltiad hwn yn ymestyn y tu hwnt i’r 
mudiadau gwirfoddol hynny sydd â’r diben i ymateb i argyfwng, ac a ddylai barhau i fod yn 
gysylltiedig â datblygiad cynllun argyfwng, gyda galluedd ehangach gwirfoddolwyr lleol yn 
cael ei gynrychioli gan TSSW drwy GGSau ar lefel LRF ac i’w bennu yn yr WRF. 

1.2 Dylai’r TSSW hwnnw ddatblygu, rheoli a hyrwyddo mapio / cronfa ddata o alluedd 
gwirfoddolwyr lleol ar lefel Cymru gyfan. 

1.3 Dylai Ymatebwyr Categori 1 a 2 sicrhau bod eu cynlluniau unigol yn gwneud y gorau o 
wirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau fel y rhai a enwir mewn canllawiau 
anneddfwriaethol ar gyfer staff asiantaethau ymateb, yn enwedig uwch swyddogion neu 
reolwyr sy’n ymwneud ag ymateb i argyfwng a pharatoadau adfer.25 

 

 
25 Swyddfa’r Cabinet. (2013). ‘Emergency response and recovery'. Cyrchwyd o 
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
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Ystyriaethau o ran adnoddau  

Er bod gwirfoddoli’n gynnig craidd gan TSSW, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, 
dylai cyfrifoldebau ychwanegol a roddir ar TSSW gael eu hariannu, yn ddelfrydol fel rhan o’r 
cynllun busnes a ariennir y cytunir arno â Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn fwy na dim yn 
helpu capasiti ychwanegol TSSW’ o ran y gallu i fod y rhan o’r broses ac i ddatblygu cronfa 
ddata briodol. 
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2. Parodrwydd  

Dylai mwy o gysylltiad â gwirfoddolwyr a’r sector gwirfoddol mewn cynllunio at argyfyngau 
arwain at fwy o ymgysylltiad gan fudiadau gwirfoddol wrth ymateb i argyfwng gyda 
buddiannau cysylltiedig i bawb a effeithir gan argyfwng. O ystyried bod pob argyfwng yn 
wahanol o ran maint, amseriad, lleoliad a natur y cymorth sydd ei angen, gall cynlluniau 
argyfwng gasglu'r prosesau a'r dulliau ar gyfer cydgysylltu gwirfoddolwyr ond mae'n 
annhebygol o allu rhagnodi cynlluniau mewn perthynas â senarios unigol. 

Mae angen hyfforddiant parhaus, ymarfer ac adolygu ar wirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau i sicrhau perthynas effeithiol sy’n seiliedig ar ymddiried â phartneriaid ymateb 
ehangach, yn unol â’r arfer presennol. 

Mae angen gweithredu i sicrhau parodrwydd gwirfoddolwyr lleol (a’r mudiadau sy’n eu 
helpu) ac y gellid galw arnynt drwy eu sefydliadau lletya i helpu mewn ymateb sifil i 
argyfwng. O gofio ei bod yn amhosibl rhagweld natur, graddfa neu leoliad argyfwng y gellid 
troi at fudiad i ofyn am wirfoddolwyr i helpu, ac efallai mai anaml yn unig y bydd galwad o’r 
fath yn cael ei wneud, mae hyfforddiant sy’n seiliedig ar senarios yn amhriodol. Mae angen 
datblygu adnoddau y dylai mudiadau sy’n ymwneud â defnyddio gwirfoddolwyr lleol fod yn 
ymwybodol ohonynt ac y gallant gael gafael arnynt yn hawdd ac sy’n hawdd i’w deall mewn 
argyfwng. Bydd hyn yn cynnwys: 

▪ Trosolwg o bartneriaid allweddol sy’n cyfrannu at ymateb i argyfwng  
▪ Ystyriaeth i Iechyd a Diogelwch a diogelu’r gymuned 
▪ Cadwyn awdurdod 
▪ Ystyriaethau wrth reoli tîm o wirfoddolwyr  
▪ Trosolwg o amgylcheddau argyfyngau cyffredin – Tanau, llifogydd ac ati 
▪ Ystyriaethau wrth helpu cymunedau / unigolion i wella 
▪ Gofyn am help – beth i’w wneud os ydych yn ansicr ynglŷn ag agweddau ar y rôl 

wirfoddol y gofynnir i chi ei chyflawni  
▪ Ystyriaethau cost – yn benodol yr angen i roi gwybod i’r sawl sy’n cydlynu ymateb 

gan wirfoddolwyr am y costau uniongyrchol a fydd yn effeithio ar y mudiadau hynny 
sy’n cyflenwi gwirfoddolwyr 

▪ Llesiant a diogelu gwirfoddolwyr  

Mae defnyddio gwirfoddolwyr lleol yn well na sefydlu ac ariannu grwpiau o ‘Wirfoddolwyr 
mewn Argyfwng’ (ar lefelau lleol), ac mae hyn yn rhywbeth sy’n cael ei ystyried gan rai 
awdurdodau lleol. Nid oes llawer o ddefnydd yn debygol o gael ei wneud o grwpiau o’r fath 
ac, felly, gallant fod yn faich o ran rheoli a gallant hefyd golli brwdfrydedd dros amser. Bydd 
defnyddio gwirfoddolwyr lleol drwy eu perthynas â’r sefydliadau sy’n eu rheoli gynyddu 
amrywiaeth y gwirfoddolwyr sydd ar gael, ac wrth wneud hynny y gallu i alinio sgiliau, 
lleoliad daearyddol a gallu corfforol gyda’r ymateb sydd ei angen mewn argyfwng. Mae hyn 
wedi’i oleuo gan drafodaethau mewn Grwpiau Ffocws ar gyfer yr aseiniad hwn ac adolygiad 
o brosiectau a ariannwyd gan Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws gyda nifer o 
brosiectau wedi’u hariannu o dan y cynllun hwn sydd am adolygu hyfywedd o ran datblygu 
gallu gwirfoddol mewn argyfwng (yn aml ar lefel awdurdod lleol). 
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Mae angen i GGS adolygu eu parodrwydd ar sail y gofynion ar gyfer eu cysylltiad ffurfiol / 
cynyddol mewn ymateb i argyfwng, a fydd i’w weld yn y gydnabyddiaeth i’w rôl ffurfiol 
mewn cynllunio. 

Argymhellion  

2.1 Bod gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau (a’r mudiadau gwirfoddol sy’n eu 
rheoli) yn sicrhau bod eu paratoadau i fod yn barod yn cynnwys cydgynllunio a pharatoadau 
ag Ymatebwyr Categori 1.  

2.2 Bod adnoddau ar ffurf gwybodaeth ar gael a’u bod yn cael eu dosbarth i’r mudiadau 
hynny sy’n ‘optio i mewn’ i’w rhoi i wirfoddolwyr mewn argyfwng. Dylai TSSW arwain y 
gwaith hwn, 

2.3 Bod CGS yn adolygu eu parodrwydd unigol, yn gysylltiedig â chyfrifoldebau a nodwyd a 
all gael eu dyrannu iddynt o fewn cynllunio LRF. 

Ystyriaethau o ran adnoddau  

Y prif ofynion ychwanegol o ran adnoddau yw costau sy’n codi wrth ddatblygu a dosbarthu 
adnoddau fel yn 2.2. Mae ymchwil wedi dangos bod y rhan fwyaf o’r adnoddau hyn ar gael 
(wedi’u datblygu gan wahanol sefydliadau sy’n ymateb i argyfyngau); mae angen gweithio i 
ganoli’r rhain ac i gael caniatâd i’w dosbarthu’n ehangach. 

Byddai costau sy’n gysylltiedig ag argymhelliad 2.1 yn codi pe bai’r defnydd o wirfoddolwyr 
sy’n canolbwyntio ar argyfyngau yn cynyddu’n unol â’r dyheadau. Dylid ystyried hyn fel rhan 
o drefniadau partneriaeth rhwng mudiadau gwirfoddol ac Ymatebwyr Categori 1. 
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3. Yr Argyfwng – Cyn-argyfwng  

Mae Grwpiau Ffocws ac ymchwil wedi dangos bod gan rai argyfyngau gyfnod ‘cyn-
argyfwng’, lle gall gwaith cynllunio a/ gweithredol ddigwydd. Gall hyn gynnwys, er 
enghraifft, paratoadau i achub pobl sydd mewn perygl o gael eu masnachu neu 
gaethwasiaeth fodern, neu ymateb rhagweithiol i dywydd garw/rhybuddion o lifogydd, fel 
dosbarthu sachau tywod.  

Os oes cynllunio manwl yn cael ei wneud gan Ymatebwyr Categori 1 cyn yr argyfwng; er 
enghraifft, ymarferiad i achub rhai sy’n cael eu heffeithio gan fasnachu mewn pobl, os oes 
angen help gwirfoddolwyr gan fudiadau gwirfoddol sy’n canolbwyntio ar argyfyngau, dylai’r 
mudiadau hyn gael eu hintegreiddio yn y cynllunio. 

Gall sefyllfaoedd cyn-argyfwng eraill olygu y bydd angen cyflawni tasgau paratoadol. Er 
enghraifft, gall rhagolygon o lifogydd olygu y bydd angen llafur ac adnoddau i symud 
eiddo/anifeiliaid i fan diogel, a gweithredu mesurau amddiffyn rhag llifogydd i’r eiddo sy’n 
weddill mewn mannau sydd mewn perygl.  

Bydd pob ardal yn elwa ar wahanol broffil o fudiadau gyda gallu gwirfoddolwyr lleol. Bydd 
hyn yn rhoi ymateb pwrpasol sy’n ymateb i’r amser byr sydd ar gael yn aml i weithredu (ac, 
o ganlyniad, rhaid i’r ymateb fod yn lleol), yn enwedig o gofio natur wledig rhannau helaeth 
o Gymru, lle gall gymryd dros awr i deithio o un pen i’r llall o ardal awdurdod lleol. 

Bydd mapio galluoedd gwirfoddolwyr lleol (fel yn adrannau 1 a 2) yn sicrhau bod y seilwaith 
gwirfoddolwyr lleol yn gwbl ddealladwy a hygyrch. Bydd gwirfoddolwyr mewn sefyllfa cyn-
argyfwng yn cael eu galw gan gyswllt uniongyrchol i’r mudiad lletya gan y sawl sy’n arwain yr 
ymateb i argyfwng unigol. Mae amser yn allweddol ar yr adeg hon ac o’r herwydd ni fydd y 
CGS yn chwarae rhan, neu mi fyddai’n ychwanegu dolen arall at y gadwyn awdurdod, a chan 
gydnabod nad yw GCS yn gweithredu 24/7. 

Argymhellion  

3.1 Pan fydd cynllunio gweithredol yn digwydd (gan Ymatebwyr Categori 1) mewn cam cyn-
argyfwng mewn ymyriad brys, bod y mudiadau gwirfoddol hyn yn gysylltiedig â’r cynllunio. 

3.2 Bod y sawl sy’n gyfrifol am gydlynu ymateb cyn-argyfwng yn ymwybodol o’r gwerth 
ychwanegol y gall gwirfoddolwyr lleol ei roi a dylent allu galw ar wirfoddolwyr drwy eu 
mudiadau rheoli yn sgil mynediad llawn at y data a gofnodir yn 1.2. 

Ystyriaethau o ran adnoddau  

Bydd rhai ystyriaethau adnoddau ychwanegol cyfyngedig, ac eithrio treuliau uniongyrchol 
gwirfoddolwyr/grwpiau gwirfoddol, a fydd yn gymharol i nifer y gwirfoddolwyr a ddefnyddir 
a gallant fod yn uwch na’r lefelau presennol. 
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4. Yr Argyfwng – Ymateb ar Unwaith  

Mae ymateb ar unwaith i argyfwng yn aml yn gyfnod byr a dwys o reoli argyfwng, sy’n 
cynnwys Ymatebwyr golau glas (Categori 1).  

Mae’r ymateb hwn yn un ar unwaith ac arbenigol, sy’n cynnwys sefydliadau (yn enwedig y 
gwasanaethau golau glas) sy’n gyfrifol am ddyletswyddau ymateb cyntaf. Mae hyn yn 
cynnwys mudiadau gwirfoddol sy’n canolbwyntio ar ymateb mewn argyfwng. I ddarparu 
gwasanaeth cyfrifol, rhaid i’r mudiadau hyn fuddsoddi mewn adnoddau sylweddol 
(trafnidiaeth, hyfforddiant i wirfoddolwyr, rhwydweithiau cenedlaethol a chydlynu 24/7). O 
ganlyniad, mae ymateb gwirfoddolwyr yn rhan o brif ddiben y sefydliadau hyn. 

Roedd ymgynghori ag ymatebwyr golau glas a’r sector gwirfoddol yn dangos bod hyn yn 
rhan hanfodol o gylch argyfwng, lle’r oedd angen sgiliau arbenigol a phrofiad, ynghyd ag 
adnoddau arbenigol a’r gallu i ymateb 24/7. Roedd mudiadau gwirfoddol ehangach yn 
sylweddoli nad oeddent mewn sefyllfa i gyflenwi gwirfoddolwyr yn ystod y cam hwn o 
argyfwng. 

Roedd y mudiadau gwirfoddol sy’n canolbwyntio ar argyfyngau y buom yn siarad â hwy yn 
teimlo nad oedd y gwasanaethau a oedd yn cael eu darparu gan wirfoddolwyr yn cael eu 
defnyddio i’w llawn botensial ac y byddai modd iddynt fod yn bresennol mewn mwy o 
argyfyngau. 

Mae gan lawer o’r mudiadau sy’n canolbwyntio ar argyfyngau ar argyfyngau / mudiadau 
enwebedig (o fewn Canllawiau ar gyfer staff asiantaethau ymateb, yn enwedig uwch 
swyddogion neu reolwyr sy’n gysylltiedig ag ymateb i argyfwng a pharatoadau ar gyfer 
adfer)26 arbenigeddau penodol (cynghori, cwnsela, trafnidiaeth, chwilio ac achub), gyda’r 
Groes Goch Brydeinig mewn sefyllfa fwy arbenigol a phellgyrhaeddol o gofio eu  
hymrwymiad i helpu unrhyw un yn y DU i gael yr help sydd ei angen arnynt os bydd 
argyfwng yn taro. Mae gan y Groes Goch Brydeinig gytundebau lefel gwasanaeth â 
gwasanaethau Tân ac Achub ledled Cymru ac, er bod hyn yn sicrhau eu bod yn cael eu 
defnyddio mewn llawer o argyfyngau, nid yw hyn yn gwarantu y byddant yn bresennol ym 
mhob argyfwng.  

Nododd mudiadau eraill sy’n rhoi pwyslais ar argyfyngau bod ganddynt drefniadau llai 
ffurfiol pan fyddant yn cael eu defnyddio a’u bod yn aml yn ddibynnol ar wybodaeth, profiad 
blaenorol a’u perthynas â’r sawl sy’n cydlynu’r ymateb sifil i argyfwng. 

Mae'r angen i reoli ymateb gwirfoddoli digymell yn gyffredin o fewn y cam hwn o argyfwng, 
ac ymdrinnir â hyn mewn adran ddilynol. 

 

 

 
26 Swyddfa’r Cabinet. (2013). ‘Emergency response and recovery'. Cyrchwyd o 
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
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Argymhellion  

4.1 Mai dim ond gwirfoddolwyr profiadol sy’n canolbwyntio ar argyfyngau o fudiadau 
gwirfoddol a nodwyd gan yr LRF a chynllunwyr eraill ddylai roi ymateb gwirfoddol yn ystod y 
cam hwn o gylch yr argyfwng. 

Ystyriaethau o ran adnoddau  

Gall defnyddio mwy ar y mudiadau gwirfoddol hyn olygu costau ychwanegol o ran 
presenoldeb gwirfoddolwyr. Bydd dyraniad y costau hyn yn ddibynnol ar y trefniadau rhwng 
y mudiad a’r LRF perthnasol. 
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5. Adferiad – Unigolion a’r Gymuned  

Mae angen cymorth ar y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan 
argyfwng, gan gynnwys y gymuned ehangach, i wella ar ôl argyfwng. Gall y cymorth hwn fod 
yn ymarferol (helpu i achub eiddo) neu emosiynol (cwnsela) a gellir ei ddarparu dros gyfnod 
o fisoedd. I fod yn gwbl effeithiol, ac yn unol â chanllawiau deddfwriaethol cyffredinol, dylai 
gweithgarwch adfer ymateb i anghenion y cymunedau a’r unigolion a effeithiwyd gan yr 
argyfwng. Mewn argyfyngau mwy a mwy cymhleth, gall y cam Adfer ddechrau, er bod yr 
ymateb cychwynnol yn parhau. Er enghraifft, yn nhrychineb Grenfell Tower, cymerodd y 
gwasanaethau Tân ac Achub dros 60 awr i ddiffodd y tân, ac yn ystod yr amser hwn roedd y 
cam Adfer wedi cychwyn i helpu’r rhai a oedd wedi colli eu cartref yn ogystal ag anwyliaid. 

Er bod yn rhaid i gymorth adfer gael ei roi mewn modd amserol (gan gychwyn cyn gynted â 
phosibl ar ôl/ochr yn ochr â’r cam cyntaf/ymateb sifil) o fewn camau cydnabyddedig 
argyfwng, bydd adfer effeithiol yn seiliedig ar wybodaeth am yr argyfwng a’r amgylchedd. Er 
bod brys, nid oes angen yr un ymateb ar unwaith ag yn y cam ymateb cyntaf (adran 4).   

Gall gwirfoddolwyr lleol chwarae rhan hanfodol yn adferiad cymunedau ac unigolion, a bydd 
ehangder/natur y cymorth fydd ar gael yn adlewyrchu ecoleg yr asedau gwirfoddol yn yr 
ardal. Yn achos rhai tasgau (e.e., gwagio tai ar ôl llifogydd) bydd gwirfoddolwyr yn 
ymgymryd â rolau sy’n anghyfarwydd iddynt, ond eto sydd o fewn eu gallu. Gall tasgau 
arbenigol eraill, fel cynghori, cyfeillio, trafnidiaeth neu gwnsela gael eu cysylltu’n 
uniongyrchol â chyfrifoldebau gwirfoddoli arferol yr unigolyn, ac felly hefyd eu hyfforddiant 
a’u cymhwysedd. O gofio’r gofyniad ar y sector gwirfoddoli i gyflawni budd cyhoeddus / 
cymdeithasol (h.y. mae’r Comisiwn Elusennau’n ei gwneud yn ofynnol bod elusennau 
cofrestredig yn pasio’r prawf budd cyhoeddus), mae cysylltiad uniongyrchol â diben 
cyffredinol yr elusen ac egwyddorion y cam Adfer. 

Yr awdurdod lleol sy’n bennaf cyfrifol am gydlynu cymorth adfer ond dylai gael ei ddarparu 
drwy grŵp cydlynu adferiad amlasiantaethol gyda phwyslais lleol ac sy’n asesu anghenion. 
Mae’r modd y mae’r dull hwn yn cael ei gyflawni’n amrywio drwy Gymru, ond bwriedir 
mapio galluedd lleol (sy’n gysylltiedig ag 1.2) i ganfod y galluedd gwirfoddol mwyaf priodol i 
ddiwallu anghenion penodol y sawl a effeithir gan yr argyfwng. 

Wrth gynllunio ac adolygu ymyriadau adfer, dylid ystyried a defnyddio gallu’r sector 
gwirfoddol pan yn bosibl. Dylid defnyddio ymarferiad mapio galluedd gwirfoddol lleol (fel yn 
3.1). 

Yn achos argyfyngau mwy lle bydd angen Adferiad o bosibl i helpu llawer o bobl, gydag 
anghenion a all amrywio, dylai’r CGS chwarae rôl mewn grŵp adfer amlasiantaethol, gan 
gynorthwyo cyrff statudol i ddeall potensial yr hyn sydd gan wirfoddolwyr i’w gynnig, sut i 
ddefnyddio’r grwpiau hyn, a sut i reoli mudiadau sy’n cyflenwi gwirfoddolwyr. 

Mae gan fusnesau ran i’w chwarae’n aml mewn Adferiad, drwy helpu staff i wirfoddoli 
a/neu roi nwyddau a gwasanaethau ehangach. Gall busnesau gynnig sgiliau arbenigol; 
cafwyd enghreifftiau yn ystod yr ymgynghoriad o weithwyr proffesiynol cyllid/yswiriant sydd 
wedi helpu rhai a effeithiwyd gan lifogydd gyda’r broses hawlio. 
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Mae’r neges gan fusnesau’n glir ac mae sefydliadau aelodaeth ar gyfer busnesau fel BiTC 
wedi rhannu hyn drwy gymryd rhan mewn Grwpiau Ffocws. Mae busnesau’n barod i helpu 
ond maent yn fwy effeithiol os gofynnir iddynt: pa gymorth/sgiliau sydd eu hangen, pryd, 
ble ac am ba hyd. Mae hyn ychydig yn wahanol i lawer o wirfoddolwyr lleol, gan fod modd 
gofyn iddynt hwy fod yn bresennol heb rôl ddisgrifiadau manwl (o ran pa bryd y gwneir y 
cais am help; pan fyddant wedi cyrraedd rhaid i bob gwirfoddolwr gael brîff / trosolwg clir 
o’r rolau mae disgwyl iddynt eu cyflawni).  

Dylai cynllunio a pharodrwydd ehangach sicrhau bod cymorth drwy wirfoddolwyr gan 
fusnesau’n cael ei ystyried. Mae hyn yn cynnwys: 

▪ Gwneud ceisiadau am gymorth – i bob pwrpas pwy i gysylltu â hwy a chydnabod bod 
sefydliadau arbenigol yn gweithio’n genedlaethol (Busnes yn y Gymuned Cymru) ac 
yn lleol (Siambrau Masnach, Ardaloedd Gwella Busnes) a all ymgymryd â rôl cydlynu/ 
recriwtio pe bai argyfwng yn codi. 

▪ Cael cynigion o gymorth – i bob pwrpas cynigion o gymorth yn ddigymell (ond eto 
rhai a groesawir yn aml). Dylid ymateb i’r rhain drwy’r trefniadau a sefydlwyd i reoli 
gwirfoddolwyr digymell. 

Fel yn y cam Cyn-argyfwng mae’n bosibl y bydd gwirfoddolwyr lleol a’r sefydliadau lletya’n 
llai cyfarwydd ag argyfyngau. Dylid rhannu adnoddau (fel y datblygwyd yn 2.2) i gynnig 
gwybodaeth hawdd ei deall am y pethau i’w hystyried wrth weithio mewn argyfwng â’r 
mudiadau hynny sy’n cyflenwi gwirfoddolwyr i’w lledaenu ymhlith eu timau o wirfoddolwyr.  

Gall gwirfoddolwyr o dîm ymateb i argyfwng aros / bod yn gysylltiedig â’r cam Adfer a dylent 
gael eu cydlynu drwy’r tîm adfer amlddisgyblaethol, gan sicrhau bod yr holl gynigion i 
wirfoddoli i adfer yn digwydd o dan oruchwyliaeth yr asiantaeth gydlynu. 

 

Argymhellion  

5.1. Bod gwerth ychwanegol defnyddio gwirfoddolwyr lleol i helpu ag adferiad cymunedau / 
unigolion yn digwydd ar y lefel gyflawni, drwy gynnwys gwirfoddolwyr lleol mewn timau 
ymateb amlddisgyblaethol. 

5.2 Bod mapio galluedd gwirfoddolwyr lleol (1.2) ac adnoddau cymorth gwirfoddolwyr lleol 
(2.2) yn cael ei weld fel adnodd allweddol i helpu i gydlynu gwirfoddolwyr yn y cam hwn o 
gylch argyfwng. 
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Ystyriaethau o ran adnoddau 

Cyfyngedig – mae costau mapio ac adnoddau gwybodaeth wedi’u hystyried eisoes. Mae 
gallu CGS i gydlynu gwirfoddolwyr lleol mewn argyfyngau mwy yn gost i’w hystyried gan yr 
LRF a’r awdurdod lleol fesul digwyddiad ar adeg cysylltu â hwy.  
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6. Gwirfoddolwyr Digymell 

Ceir gwirfoddolwyr digymell ym mhob argyfwng bron, ac mae eu rheoli’n ystyriaeth o ran 
adnoddau. Ni fydd llawer o bobl sy’n gwirfoddoli’n ddigymell yn debygol o ystyried eu 
hunain yn wirfoddolwyr, ond yn hytrach byddant yn gweld fel gweithredoedd fel rhywbeth 
cymdogol neu gyflawni dyletswydd sifil.  

Y gwirfoddolwyr digymell cyntaf yw’r rhai cyntaf i gyrraedd fel arfer. Maent yn debygol o fod 
yn gymdogion neu rywun sy’n digwydd bod yn agos at ddigwyddiad. Er bod y Gwasanaethau 
Tân ac Achub wedi cyrraedd 70% o danau mewn tai yng Nghymru o fewn 10 munud yn 
2019/20, clywsom yn ystod yr ymgynghoriad fod cymorth gan yr awdurdod lleol mewn 
ardaloedd gwledig fel Powys yn gallu cymryd dros awr i gyrraedd oherwydd lleoliad 
canolfannau’r Awdurdod Lleol mewn perthynas â dosbarthiad daearyddol y gymuned. 

Bydd gwirfoddolwyr digymell ymhlith y cyntaf i gyrraedd y digwyddiad a gallant ddechrau 
helpu i achub pobl neu eiddo. Bydd gan gymdogion hefyd wybodaeth bwysig am 
ystyriaethau penodol e.e. nifer y bobl sy’n byw mewn tŷ neu broblemau symudedd / 
gwybyddol penodol y gall preswylwyr fod yn eu profi. 

Y uchaf fydd proffil yr argyfwng, y mwyaf bydd yr ymateb digymell gan wirfoddolwyr yn 
debygol o fod. 

Gall gwirfoddolwyr digymell, er bod ganddynt y bwriadau gorau, amharu ar y sawl sy’n 
ymateb i’r argyfwng, yn enwedig mewn modd argyfwng ond, os yw wedi’i gydlynu’n 
effeithiol, gallant gyflawni rolau gwerthfawr (os bydd angen am y rolau hynny). Wedi dweud 
hynny, yn wahanol i wirfoddolwyr lleol, a gwirfoddolwyr o sefydliadau sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau, ni fydd y sawl sy’n rheoli’r ymateb i’r argyfwng yn gwybod fawr ddim am y sawl 
sy’n gwirfoddoli’n ddigymell. Yn benodol:  

▪ Nid oes sefydliad i’w rheoli ac nid ydynt yn rhan o gadwyn awdurdod 
▪ Nid ydynt – pan fyddant yn cyrraedd – wedi’u cofrestru, nid yw eu manylion 

adnabod wedi’u dilysu, nid ydynt wedi’u hyswirio nac wedi bod yn destun datgeliad 
diogelu ag unrhyw sefydliad sy’n gysylltiedig â’r ymateb  

▪ Nid oes dim i gadarnhau eu sgiliau / eu gwybodaeth  
▪ Nid oes gwybodaeth am eu galluedd corfforol a meddyliol 

Felly, bydd y rôl y gall gwirfoddolwyr digymell ei chwarae heb adnodd pwrpasol i’w 
cofrestru, eu cydlynu a’u goruchwylio yn gyfyngedig. Hyd yn oed os yw’r adnodd hwn ar 
gael, byddai’n rhaid cyfyngu ar rolau gwirfoddol, gan atal cysylltiad uniongyrchol/heb ei 
oruchwylio â’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng a’u heiddo. Yn unol â’r dull a 
fabwysiadwyd yn achos gwirfoddolwyr lleol, yn y cam Ymateb i Ddigwyddiad, nid oes rôl i 
wirfoddolwyr digymell yn y cyfnod golau glas allweddol hwn. 

Fel y dywedwyd, bydd gwirfoddolwyr digymell ymhlith y cyntaf i gyrraedd y digwyddiad a 
gallant gynnig ymateb cychwynnol. Bydd dyfodiad y gwasanaethau statudol, fodd bynnag, 
yn newid statws rheoli digwyddiad, gan ei roi o dan reolaeth y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl  
a chynllunio cysylltiedig priodol. Bydd sefydlu rheolaeth dros ddigwyddiad, drwy 
bresenoldeb a gwybodaeth, yn gosod dyletswydd gofal/cyfrifoldeb ar ymatebwyr statudol.  
O gofio heriau defnyddio gwirfoddolwyr digymell, dylid eu pellhau o safle’r digwyddiad ar 
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adeg ymyriad yr Ymatebwyr Categori 1, a bydd y gallu i wneud hyn yn ystyriaeth wrth 
gynllunio. Ar yr adeg hon, gellir cyfiawnhau hyn wrth wirfoddolwyr digymell drwy ddweud 
eu bod yn ei wneud er mwyn eu diogelwch hwy.  

Mewn digwyddiadau llai/llai gweladwy, dylai nifer y gwirfoddolwyr digymell fod yn llai a 
haws i’w reoli heb adnodd pwrpasol (na’r angen i dderbyn cynnig am help gan wirfoddolwyr 
digymell) yn y cam ymateb ar unwaith/ adfer. Dylai’r dull rheoli gael ei gadarnhau a bod yn 
hysbys i’r holl ymatebwyr fel rhan o gynllunio / rheoli’r digwyddiad / arferiad. 

Yn achos argyfyngau mwy/mwy gweladwy, neu rai sy’n para dros gyfnod hwy, efallai y bydd 
angen rheoli gwirfoddolwyr digymell drwy adnodd pwrpasol. Yn ystod y cam adfer, gall hyn 
fod drwy’r CGS, Cyngor Tref neu Gymuned, neu sefydliad sy’n aelod o’r LRF. Dylai cynllunio 
benderfynu ymlaen llaw pwy ddylai fod yn gyfrifol am hyn yn achos digwyddiad mawr, a 
dylai’r sefydliad gynllunio i sicrhau ei fod yn barod.  

Wrth gydlynu gwirfoddolwyr digymell, dylid ystyried y canlynol: 

▪ A oes angen am fwy o wirfoddolwyr na’r hyn sydd ar gael drwy wirfoddolwyr lleol a 
rhai sy’n canolbwyntio ar argyfyngau? 

▪ A oes rolau sy’n addas i wirfoddolwyr digymell? 
▪ A oes ffordd o gofrestru, goruchwylio a chydlynu gwirfoddolwyr digymell? 

Mae cyfathrebu’n allweddol wrth reoli gwirfoddolwyr digymell. Ar lefel unigolion, mae 
angen i sefydliad deall beth fyddai effaith gwrthod cynigion digymell o help, a rhaid rhoi 
rheswm syml a dealladwy pam fod y cynnig yn cael ei wrthod. Os yw’r rheswm a roddir yn 
ymwneud â diogelu, sgiliau, gwybodaeth, galluedd, dylid pwysleisio bod y rhain yn 
ystyriaethau cyffredinol yn hytrach na phenderfyniadau a wneir yn achos unigolion. 

Mae digwyddiadau mawr yn denu sylw’r cyfryngau a, phan fyddant, yn gohebu ar 
ddigwyddiad dylid eu hannog i fod yn gyfrifol a chyfleu negeseuon fel gofyn i’r cyhoedd 
gadw draw o’r digwyddiad. 

Dylai ymatebwyr statudol, oni bai eu bod yn gwbl sicr o’r angen, osgoi gwneud galwad am 
wirfoddolwyr, na gwneud cais penodol ac arbenigol.  

Dangosodd gwaith yn gysylltiedig â datblygu Fframwaith ar gyfer Gwirfoddoli mewn Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol sut yr oedd yr alwad am wirfoddolwyr i helpu’r GIG a gwasanaethau 
gofal, a wnaed gan Brif Weinidog y DU ym mis Mawrth 2020 fel rhan o’r pandemig wedi 
arwain at ymateb enfawr yr oedd angen ei gydlynu. Roedd hon yn alwad a wnaed yn Lloegr - 
ond ymatebodd y cyhoedd ar lefel y DU cyn bod y cenhedloedd datganoledig wedi datblygu 
proses ymateb briodol. 

Ychydig iawn yn unig o’r rhai a gynigiodd eu gwasanaeth a gafodd gyfle i wirfoddoli. Nid 
oedd galwad mor gyffredinol wedi rhoi cyngor clir ar leoliadau, gofynion corfforol ac ati. 
Roedd y niferoedd enfawr a wnaeth gais wedi arwain at oedi a oedd yn gwneud cydlynu’n 
amhosibl, ac roedd wedi amlygu’r rôl hanfodol sydd gan fudiadau profiadol i reoli timau o 
wirfoddolwyr. 
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Er nad yw gwirfoddolwyr digymell yn cyrraedd fel uned wedi’i chydlynu o un mudiad, 
dangosodd yr ymgynghoriad fod rhai mudiadau gyda swyddogion a oedd yn debygol o 
weithredu ar unwaith mewn argyfwng. Mae hyn yn cynnwys cynghorau tref a chymuned a 
sefydliadau ffydd. Mae gan swyddogion (Cynghorwyr ac arweinyddion ffydd) o’r sefydliadau 
hyn wybodaeth am y cymunedau a lefel o awdurdod yn y gymuned. Dywedodd 
cynrychiolwyr y sefydliadau hyn wrthym eu bod wedi bod yn bresennol mewn 
digwyddiadau, fel gwirfoddolwyr digymell, ac wedi bod ymhlith y cyntaf i gyrraedd y 
digwyddiad. Dangosodd adborth, er eu bod wedi gweithredu gyda’r bwriadau gorau, pan 
roddwyd y dasg iddynt i ymateb i argyfwng, edrychwyd tuag atynt am arweinyddiaeth leol. 
Byddai llawer wedi gwerthfawrogi canllaw cryno a fyddai ar gael ar unwaith (yn hytrach na 
hyfforddiant, o ystyried pa mor debygol oeddent o fod yn y fath sefyllfa eto) a oedd yn 
cynnwys gwybodaeth sylfaenol ac ystyriaethau allweddol fel:  

▪ Cadarnhad o rolau sefydliadau CCA a enwir mewn ymateb ar unwaith ac adfer  
▪ Egwyddorion ar gyfer y gadwyn awdurdod a phenderfyniadau  
▪ Y tebygrwydd y rhoddir y gorau i ddefnyddio gwirfoddolwyr digymell am fod 

gwirfoddolwyr drwy fudiadau gwirfoddol yn cael eu ffafrio 
▪ Dylai egwyddorion rheoli gwirfoddolwyr digymell ddatgan bod hyn cael ei ddarparu 

gan sefydliad heblaw am Ymatebwr Categori 1. 

Er bod Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau ffydd yn gyrff annibynnol, mae sefydliadau 
cynrychioliadol Cymru Gyfan – e.e., Cytûn (Eglwysi ynghyd yng Nghymru), Un Llais Cymru, 
Cyngor Mwslimiaid Cymru – a all weithredu fel cyfrwng/eiriolydd i sicrhau bod adnoddau o’r 
fath yn cyrraedd eu haelodau ledled Cymru. 

Roedd ymgynghori uniongyrchol ag Un Llais Cymru wedi cadarnhau hyn, a datblygiad 
hyfforddiant yn ogystal ag adnoddau i Gynghorau Tref a chymuned. Dangosodd hyn hefyd y 
potensial sydd gan Gynghorau Tref a Chymuned i– 

▪ Rheoli gwirfoddolwyr digymell os gwneir penderfyniad y dylent gael eu darparu gan 
sefydliad heblaw am Ymatebwr Categori 1. Mae hyn yn cynnwys y gallu i reoli 
ymatebion mewn nifer o safleoedd h.y. llifogydd sy’n effeithio ar sawl cymuned 

▪ Mae Cynghorau Tref/Cymuned yn rhwydwaith sydd ar gael i ledaenu negeseuon clir i 
gymunedau yn ardal y digwyddiadau am berygl gwirfoddoli digymell, ac os bydd 
angen mwy o help gan wirfoddolwyr gwneir cais amdano.  

 
Gwirfoddolwyr Digymell a Chodi Arian  

Er nad yw’n rhan o’r cymorth argyfwng uniongyrchol a gynigir gan Ymatebwyr Categori 1, 
mae tystiolaeth i ddangos sut y gall argyfwng symbylu ymgyrch godi arian. Os caiff ei 
rheoli’n dda, bydd yn cynhyrchu cronfeydd gwerthfawr i gynnig help uniongyrchol i’r sawl a 
effeithir gan y digwyddiad, neu i ariannu gwasanaethau adfer arbenigol sydd y tu hwnt i 
gwmpas cyfrifoldeb statudol.  

Mae’n debygol y bydd cysylltiad rhwng lleoliad y digwyddiad a’r rhai sy’n mynd ati i godi 
arian (o’i gymharu â’r rhoddwyr, a fydd yn fyd-eang). 
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Mae tystiolaeth i’w gweld, 27mewn digwyddiadau fel Grenfell Tower, o: 

▪ Apeliadau codi arian twyllodrus 
▪ Apeliadau codi arian, er bod ganddynt fwriadau da, nad ydynt yn gysylltiedig â 

darparwyr gwasanaethau ac, o’r herwydd, maent yn cael anhawster gael yr arian i 
reng flaen digwyddiad 

▪ Apeliadau codi arian sy’n rhagori ar y targed a sylfaenwyr yr apêl yn ansicr ynglŷn â 
beth i’w wneud â’r arian dros ben 

▪ Apeliadau a sefydlwyd gan unigolion ar blatfformau digidol fel Just Giving, yn 
anfwriadol yn creu ymddiriedolaethau elusennol gydag ymrwymiadau tymor hir a 
chostau cydymffurfiaeth  

Dylai gwirfoddolwyr digymell sy’n dymuno sefydlu apeliadau codi arian gael eu hannog i 
godi arian i sefydliadau elusennol priodol a bod yn ymwybodol o ganllawiau a gyhoeddir gan 
sefydliadau fel y Rheolydd Codi Arian, y Sefydliad Siartredig Codi Arian a’r Ymddiriedolaeth 
Argyfyngau Cenedlaethol. 

Pe bai’r sefydliadau hynny sy’n ymateb i argyfwng yn penderfynu bod angen apêl ariannol, 
dylai gael ei sefydlu gan sefydliad sydd â gallu yn y maes, fel y Groes Goch Brydeinig, 
rhwydwaith TSSW neu’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Wrth sefydlu apêl ariannol mae 
angen penderfynu drwy ba sianelau y bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu. 

Dylid nodi fod y CCA yn cynnig arweiniad anneddfwriaethol ar hyn o beth yn y Canllaw 
Parodrwydd at Argyfwng yn Rhan 1 o’r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, ei Rheoliadau 
cysylltiedig a threfniadau anstatudol (Llywodraeth EM)28 : 

Mae Atodiad 14A yn rhoi enghreifftiau o weithgarwch y sector gwirfoddol i helpu 
gwasanaethau statudol. Dywed hwn y dylai unrhyw wirfoddolwyr lleol sy’n cael eu recriwtio 
i godi arian fod yn gweithio i helpu awdurdodau lleol. 

Argymhellion  

 6.1. Bod yr angen i reoli gwirfoddolwyr digymell yn cael ei ymgorffori mewn cynllunio at 
argyfyngau ac yn cynnwys ystyriaeth o allu ymatebwyr a enwir i ymgymryd â’r rôl hon mewn 
digwyddiadau heblaw rhai mawr.  

6.2. Bod angen i LRF, wrth gynllunio, benderfynu’n ffurfiol pa asiantaeth fydd yn cymryd 
cyfrifoldeb am gydlynu gwirfoddolwyr digymell mewn digwyddiadau mawr, a sicrhau 
parodrwydd y sefydliad hwn. 

 
27 GLA Oversight Committee. (2018). ‘Transcript of Item 5 - The Charitable Response to the 

Grenfell Tower Fire, Terror Attacks and other Events in London’. Cyrchwyd o 

https://www.london.gov.uk/about-

us/londonassembly/meetings/documents/s69266/Appendix%201%20-%20transcript%20-

%20charitable%20response.docx?CT=2 
 
28 Swyddfa’r Cabinet. (2013). ‘Emergency response and recovery'. Cyrchwyd o 
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

https://www.london.gov.uk/about-us/londonassembly/meetings/documents/s68955/03-Minutes%2031%20January%202018.doc?CT=2
https://www.london.gov.uk/about-us/londonassembly/meetings/documents/s68955/03-Minutes%2031%20January%202018.doc?CT=2
https://www.london.gov.uk/about-us/londonassembly/meetings/documents/s68955/03-Minutes%2031%20January%202018.doc?CT=2
https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
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6.3 Bod angen i strategaethau cyfathrebu gynnwys negeseuon allweddol i helpu i reoli 
gwirfoddolwyr digymell. 

6.4 Bod llyfrgell adnoddau / hyfforddiant i Gynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau ffydd 
ar gael os bydd eu swyddogion yn ymateb i argyfwng. Dylid gwneud gwaith datblygu gyda 
Chynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau ffydd, ar lefel genedlaethol (e.e. drwy Un Llais 
Cymru) i helpu i ledaenu’r wybodaeth hon ymhlith eu haelodau. 

Ystyriaethau o ran adnoddau  

Mae cydlynu cyfyngedig o fewn cynllunio rheolaidd at argyfyngau. Dylid defnyddio sefydliad 
enwebedig i reoli gwirfoddolwyr digymell mewn digwyddiadau mawr. 

Bydd costau cydlynu TSSW ac asiantaethau eraill yn debygol o godi wrth ddatblygu a 
dosbarthu adnoddau. Noder: mae’r rhan fwyaf o adnoddau gwybodaeth ar gael (e.e. drwy 
Dîm Addysg Gymunedol y Groes Goch Brydeinig), ac, os ceir caniatâd, dylid defnyddio’r 
rhain yn hytrach na chynhyrchu adnoddau newydd.  
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7. Diogelu  

Mae Siarter Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)/ Cyngres yr Undebau Llafur 
(TUC) sy’n ymdrin â gwirfoddolwyr yn datgan y dylid dilyn arferion gorau. Mae hyn yn 
debygol o fod yn llawer haws i’w gyflawni os yw gwirfoddolwyr yn gweithio drwy fudiadau.  

Mae sefyllfaoedd brys yn ôl eu natur yn creu gwendidau o fewn y boblogaeth; ac mae natur 
anhrefnus sefyllfaoedd brys yn golygu efallai na fydd rhai sy'n gwirfoddoli i gefnogi'r rhai y 
mae'r argyfwng yn effeithio arnynt yn cael eu gyrru gan y bwriadau gorau. Mae’r risg hon yn 
lleihau’n sylweddol drwy weithio â mudiadau cydnabyddedig gyda thimau gwirfoddoli 
sefydledig/cofrestredig a hysbys. 

Amlygodd ymgynghoriadau ar gyfer y Fframwaith lefelau gwahanol o brofiad, hyder ac 
ymarfer gweithredol rhwng Ymatebwyr Categori 1 o ran rheoli gwirfoddolwyr. Yn benodol: 

▪ Diffyg dealltwriaeth o reoliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn benodol cred 
y byddai angen gwiriad DBS ar bob gwirfoddolwr ar ran yr Ymatebwr Categori 1. Nid 
oedd yn amlwg a oedd gwirfoddolwyr yn cael eu defnyddio drwy drefniadau â 
mudiadau sefydledig (yn hytrach na gwirfoddolwyr unigol) felly nid oedd angen ail 
wiriad DBS i wirfoddoli mewn sefyllfaoedd o argyfwng; ac na fyddai angen DBS ar 
gyfer llawer o dasgau. 

▪ Roedd diffyg ymrwymiad i reoli gwirfoddolwyr dros amser, gyda rhai mudiadau’n 
dweud bod rolau gwirfoddol yn cael eu hyrwyddo ac wedyn yn cael eu gadael i 
reoli’u hunain yn y gymuned leol, yn hytrach na chael eu helpu drwy reoli ffurfiol, 
strwythur cefnogi a chydnabod atebolrwydd yn achos gweithredoedd a llesiant 
gwirfoddolwyr. 

Mae diogelu’n fater allweddol ac mae ystyriaethau i Ymatebwyr Categori 1 a 2 yn achos: 

▪ Gwirfoddolwyr a all gael eu heffeithio’n negyddol drwy eu profiadau wrth ymateb i 
argyfwng (gweler adran 8) 

▪ Y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan yr argyfwng ac a allai gael eu rhoi 
mewn perygl pellach drwy weithredoedd gwirfoddolwyr 

▪ iii. Staff proffesiynol sy'n ymateb i'r argyfwng a allai gael eu rhoi mewn perygl drwy 
weithredoedd gwirfoddolwyr 

▪ iv. Dylai'r broses gyfiawnder gael ei hystyried yn safle troseddu, a bod tystiolaeth yn 
cael ei tharfu, yn fwriadol neu'n anfwriadol gan weithredoedd gwirfoddolwyr. 

Mae angen i reolaethau diogelu sy’n ymwneud â gwirfoddoli gael eu hymgorffori yn y broses 
gynllunio ar bob lefel gan sicrhau bod pob parti’n ymwybodol o’u rhwymedigaethau diogelu. 

Bydd cyfranogiad TSSW mewn cynllunio a pharodrwydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol at 
argyfyngau yn helpu i ymgorffori’n ystyriaethau hyn yn y broses gynllunio. Mae TSSW yn 
gymwys i wneud hyn o gofio mai hwy a ddatblygodd y Gymuned Ymarfer Diogelu. 

 

 

https://wcva.cymru/cy/diogelu/
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Argymhellion  

7.1 Bod partneriaid TSSW, drwy eu cysylltiad â chynllunio a pharodrwydd at argyfyngau, yn 
arwain i sicrhau bod cydlynu gwirfoddolwyr (ymhlith pob ymatebwr) yn rhoi ystyriaeth lawn 
i gyfrifoldebau diogelu a rheoli gwirfoddolwyr. 

Ystyriaethau o ran adnoddau -  

Cyfyngedig – Mae gallu TSSW i gyfrannu at gynllunio cenedlaethol a rhanbarthol yn cael sylw 
yn adran 1. Mae’r dull hwn yn gysylltiedig ag adnoddau diogelu a rheoli sefydledig a 
ddatblygwyd gan y rhwydwaith TSSW. Os bydd angen cymorth datblygu ar fudiad gyda’r 
rhwydwaith LRF, dylai hwn gael ei ddarparu gan TSSW yn unol â themâu craidd eu gwaith. 

Mae’n bosibl y bydd angen adnoddau i’w helpu â digwyddiadau penodol ar adeg yr 
argyfwng, yn ddibynnol ar faint a natur yr argyfwng a phroffil y gwirfoddolwyr a fydd yn cael 
eu defnyddio, e.e., yn achos ffurfioli rolau gwirfoddolwyr digymell. 
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8. Lles a llesiant ymatebwyr  

Gall y sawl sy’n ymateb i argyfwng (yn wirfoddol ac yn statudol fel staff a gwirfoddolwyr) 
brofi trawma o ganlyniad i’w gwaith gwirfoddol. Mae’n bwysig bod hyn yn cael ei gydnabod 
ac y cynllunnir ar ei gyfer, a bod cymorth ar gael gan y sawl sy’n gyfrifol am gydlynu’r 
ymateb i’r argyfwng (gan gynnwys rhai â chyfrifoldebau am lesiant gwirfoddolwyr).  

Dylai’r cyfrifoldeb fod ar yr asiantaeth sy’n defnyddio’r mudiad sy’n cyflenwi gwirfoddolwyr 
lleol (h.y. rheolydd y digwyddiad, arweinydd y tîm adfer amlasiantaethol neu drwy ei 
ddirprwyo i’r CGS) i amlygu ymrwymiadau o ran llesiant gwirfoddolwyr. Dylid ailadrodd hyn 
ar adegau adolygu ac yn y cam dilynol i ddiolch iddynt. Dylai hyn fod yn amlwg yn yr 
wybodaeth sy’n cael ei dosbarthu fel rhan o’r broses o gofrestru / galw ar wirfoddolwyr 
lleol. 

Dylai sesiynau cynefino ar gyfer digwyddiadau penodol gadarnhau pwy yw’r arweinydd 
diogelu a’r broses i’w dilyn pe bai pryderon am lesiant gwirfoddolwr, gan gynnwys y cyfrwng 
i hysbysu’r gadwyn awdurdod; yn y lle cyntaf dylid hysbysu rheolwr/goruchwyliwr y 
gwirfoddolwr. Os bydd gwirfoddolwyr digymell yn cael eu defnyddio’n ffurfiol, bydd y 
cyfarwyddiadau hyn yn cael eu rhannu yn ystod eu proses gofrestru, a bernir mai’r 
asiantaeth gydlynu (7.2) fydd y goruchwyliwr. 

Er y disgwylir y bydd gan fudiadau gwirfoddol sy’n canolbwyntio ar argyfyngau, sy’n cyflenwi 
gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio ar argyfyngau drefniadau i ddarparu cymorth dilynol, mae 
gwirfoddolwyr sy’n cyflenwi gwirfoddolwyr lleol yn llai tebygol o fod â threfniadau o’r fath. 
Os bydd ei angen, dylai cymorth i ddelio â thrawma a brofwyd gan wirfoddolwyr fod ar gael 
drwy’r LRF. O ganlyniad dylai tasgau gael eu dyrannu i wirfoddolwyr lleol a digymell sydd 
mor bell â phosibl o sefyllfaoedd trawmatig.  

Mae sefydliadau Categori 1 a 2 yn debygol o ganfod cefnogaeth briodol ar delerau wrth gefn 
neu fframwaith, ac mae llawer yn debygol o ddod o’r sector preifat a chyhoeddus. Mae’n 
bwysig, fodd bynnag, wrth gynllunio cymorth llesiant i staff/gwirfoddolwyr, bod gallu’r 
sector gwirfoddol i ddarparu gwasanaethau’n cael ei ystyried a’i gynnwys mewn unrhyw 
fframwaith o gyflenwyr. Gall y sector gwirfoddol gyflawni hyn drwy ei staff neu 
wirfoddolwyr. 

Gallai’r gwasanaethau hyn fod ar gael ar delerau contract/talu, ac felly’n gyfle i’r sector 
gwirfoddol ennill incwm yn gyfnewid am ddarparu gwasanaeth. Mae hyn yn cryfhau sail y 
berthynas rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol. Mae hyn yn datblygu gallu’r sector 
gwirfoddol lleol ac yn cynnal blaenoriaethau Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru. 

Dylai TSSW a mudiadau gwirfoddol a enwir o fewn canllaw anneddfwriaethol allu proffilio’r 
gwasanaethau sydd ar gael gan fudiadau gwirfoddol lleol. 

Argymhellion  

8.1 Bod gwirfoddolwyr lleol, a lle mae gwirfoddolwyr digymell yn cael eu defnyddio’n 
ffurfiol, a’u sefydliadau cydlynu yn deall sut i roi gwybod am bryderon ynglŷn â llesiant 
gwirfoddolwyr, a’r help sydd ar gael. 
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8.2 Mae sefydliadau sydd â chyfrifoldeb am lesiant staff a gwirfoddolwyr yn cael eu hannog i 
ystyried cynnwys mudiadau a gwasanaethau gwirfoddol ar delerau lle maent yn cael eu talu 
yn rhan o’u portffolio o gymorth llesiant. 

Ystyriaethau o ran adnoddau  

Cyfyngedig, heblaw am gostau uniongyrchol gwasanaethau llesiant. Er y gall lefelau o 
wirfoddoli lleol gynyddu’r niferoedd a all fod yn gymwys i gael help o’r fath, dylai dyrannu 
rolau’n gyfrifol ymdrechu i gadw gwirfoddolwyr lleol draw o sefyllfaoedd trawmatig. 
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9. Dysgu a Fframwaith Datblygu  

Mae’r Fframwaith hwn yn ymdrech i bennu set o egwyddorion gweithredu cyffredin, ledled 
Cymru, gyda’r bwriad, drwy gydlynu a defnyddio gwirfoddolwyr, o ychwanegu gwerth at yr 
ymateb i unrhyw argyfwng sifil. 

Mae amgylchedd gweithredol Cymru’n newid yn barhaus. Mae technoleg newydd, 
newidiadau mewn deddfwriaeth, ac esblygiad argyfyngau’n golygu bod angen i’r Fframwaith 
hwn, a’r ymateb, fod yn ddynamig, gan ymateb i ddysgu o bob rhan o Gymru a thrwy 
brofiadau tebyg yn y DU ac yn rhyngwladol. 

Bydd dull cyffredin o bob rhan o Gymru’n amlygu arferion gorau wrth gydlynu 
gwirfoddolwyr mewn argyfwng, ac i roi sylw i wendidau a ddaw i’r amlwg. Ar ôl argyfwng 
mawr (a fydd yn gwneud defnydd o wirfoddolwyr) ac yn gylchol yn achos argyfyngau llai 
cymhleth, dylai gweithgarwch gael ei werthuso. Bydd hyn yn cynnwys cyfraniadau gan:  

▪ Mudiadau gwirfoddol sydd wedi cyflenwi gwirfoddolwyr gan gynnwys rhai rydym 
wedi bod yn cyfeirio atynt fel gwirfoddolwyr lleol a gwirfoddolwyr sy’n canolbwyntio 
ar argyfyngau 

▪ TSSW 
▪ Mudiadau â phrofiad uniongyrchol o gyflenwi gwirfoddolwyr lleol 
▪ Gwirfoddolwyr 
▪ Ymatebwyr Categori 1 a 2 
▪ Unigolion sydd wedi’u heffeithio gan argyfwng ac sy’n cael cymorth gan 

wirfoddolwyr  

Bydd prosesau i lywio gwerthusiadau’n cynnwys: 

i. Cofnod o broblemau a brofwyd a datrysiadau posibl. Dylai hwn gael ei gadw ar lefel 
WRF/ LRF drwy gynrychiolwyr y TSSW. 

ii. Arolwg gwerthuso (sy’n defnyddio’r un cwestiynau) i’w gwblhau gan y sefydliadau a 
restrir uchod 

iii. Tystiolaeth feintiol am gyfanswm y defnydd o wirfoddolwyr (oriau maent wedi’u 
gwirfoddoli, nifer y gwirfoddolwyr, nifer y digwyddiadau a fynychwyd) 

Mae angen i'r rhwydwaith ledled Cymru hefyd sicrhau bod ganddo'r gallu i ymgysylltu â 
dysgu o ardaloedd y tu allan i Gymru, a chyfrannu at ddatblygu polisi ehangach drwy 
drosglwyddo gwybodaeth o'r prosiect i bartïon eraill, 

Dylai’r gwerthusiad gael ei gynnal ar lefel Cymru gyfan. Bydd hyn yn llywio cynllun gwella 
ansawdd ar gyfer y Fframwaith. Mae cynllun o’r fath, ac yn wir gweithredu’r Fframwaith 
ehangach, yn debygol o fod angen unigolyn i’w hyrwyddo, i negodi â phartneriaid ac i 
sicrhau arian i’w ddatblygu. Byddai’r unigolyn hwn yn gweithio â Grŵp Cymunedau 
Cydnerth Cymru, gan helpu i weithredu argymhellion y Grŵp. Byddai deiliad y swydd yn 
cydweithio’n glos, ond yn annibynnol ar dîm Argyfyngau Sifil Posibl Llywodraeth Cymru. 
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Argymhellion  

9.1 Bod dull cenedlaethol yn cael ei fabwysiadu tuag at ddysgu, gan ddefnyddio 
dangosyddion ac adrodd cyffredin. 

9.2 Bod cynllun gwella ansawdd yn cyd-fynd â’r Fframwaith. 

9.3 Swyddog arweiniol cenedlaethol (gydag oriau gweithio penodol) ar gyfer y Fframwaith. 

Ystyriaethau o ran adnoddau  

Mae hyn yn gofyn am adnoddau ar lefel y tu hwnt i'r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd a byddai 
angen cyllid. O ystyried bod y Fframwaith hwn yn y pen draw yn ceisio gwella'r cyfrifoldebau 
statudol sy'n bodoli o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, mae'n debygol y byddai llawer o 
gyllidwyr dyngarol yn ystyried yr adnoddau hyn yn gyfrifoldeb statudol. 

Mae adnoddau wedi’u sicrhau ar gyfer Cydlynydd Cyd-wasanaethau Brys, sy’n gweithio i’r is-
grŵp priodol, a dylid edrych ar ddull tebyg yn achos safle’r sector statudol i ariannu hyn. 

Roedd 100% o ymatebwyr ein harolwg o blaid buddsoddiad o’r fath. 
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Cyfyngiadau  

Mae rhai cyfyngiadau yr ydym yn eu cydnabod a bydd angen eu hystyried wrth i 
wasanaethau esblygu. 

Strwythur y gwasanaethau a ddarperir yng Nghymru, gan greu rhwystrau ffug a'r angen i 
gydbwyso anghenion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 

Mae’r rhan fwyaf o argyfyngau wedi’u cyfyngu i leoliad ac angen ymateb lleol, cymunedol. 
Er bod yr argyfwng yn un lleol, gall yr help ddod o amrywiaeth o leoliadau gwasgaredig. Nid 
yw Ffiniau Awdurdodau Lleol, ffin Cymru/Lloegr bob amser yn adlewyrchu cysylltiadau 
trafnidiaeth sefydledig. Yn yr un modd, gall argyfyngau fod yn rhai mawr gan ymestyn ar 
draws sawl rhanbarth ac awdurdod lleol. Mae’r ddau achos uchod yn golygu y byddai’n 
rhaid i wasanaethau weithio ar draws ffiniau, ond ar yr un pryd feddu ar wybodaeth ac 
arbenigedd lleol iawn.  

Strwythur daearyddol y rhanddeiliaid sy'n ymwneud â chymhleth ac anghyson. 

Mae 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae rhai ohonynt yn ymestyn dros bellteroedd 
mawr o ardaloedd gwledig, gydag eraill yn ardaloedd trefol llai gyda phoblogaethau dwys. 
Mae’r sector gwirfoddol ym mhob awdurdod lleol yn cael ei gefnogi gan CGS dynodedig, er 
bod y ffaith mai dim ond 19 ohonynt sy’n weithredol yn dangos bod rhai DGCau yn ymestyn 
ar draws ardal mwy nag un awdurdod lleol. O ganlyniad, er nad oes ganddynt rôl gefnogi 
benodol, nid yw CGS yn cyfateb yn naturiol mewn tiriogaeth i gynllunio LRF sefydledig.  

Perchnogaeth  

Datblygwyd y Fframwaith hwn ar ran Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru. Er mwyn i’r 
Fframwaith fod yn gynaliadwy, mae angen derbyn yr argymhellion hyn ar bob lefel ac o 
fewn y sectorau gwirfoddol a statudol ac arweinyddiaeth / perchnogaeth / stiwardiaeth y 
Fframwaith ar lefel genedlaethol.  

Mae angen nodi, sefydlu ac ariannu atebolrwydd am weithredu a pherchnogi’r argymhellion 
– yn enwedig rhai fel datblygu adnoddau hyfforddi.  

Mae hon yn her i alluedd presennol Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru, sy’n gweithredu fel 
grŵp gwirfoddol heb ddim staff. 

Cyllid 

Rhwystr pellach i gydlynu gwirfoddolwyr yn effeithiol i gefnogi argyfwng yw cyllid. Mae 
ystyriaethau yn y Fframwaith hwn sy'n ddibynnol ar adnoddau. Nid oes gan y Fframwaith 
berchennog amlwg i geisio manteisio ar gyfleoedd i sicrhau cyllid.  

Y gwahanol bartneriaid y mae'n ofynnol iddynt ymateb yn effeithiol i argyfwng yw naill ai 
gwasanaethau cyhoeddus, sydd wedi dioddef toriadau yn y gyllideb yn ystod dros ddegawd 
o lymder, ac yn ddiweddar costau adfer Covid; neu elusennau, sy'n dibynnu ar incwm 
gwirfoddol i ariannu eu gweithgareddau.  
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O ystyried agosrwydd cynigion at gyfrifoldebau statudol, mae'n debygol y byddai llawer o 
gyllidwyr dyngarol yn gwrthod ariannu hyn ac felly dylid ystyried ariannu'r gweithgaredd 
hwn yn gyhoeddus.  

Mae'r Fframwaith hwn yn ceisio ymgysylltu â sefydliadau a phrosesau sefydledig er mwyn 
rheoli effeithlonrwydd ariannol; ac unrhyw ystyriaethau dychwelyd ar fuddsoddiad mewn 
perthynas â chronfeydd os yw'n debygol o ddangos canlyniad cadarnhaol unrhyw 
fuddsoddiad ariannol. 

Agweddau 

Mae agweddau gwrthgyferbyniol tuag at y sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr. Er bod y 
profiad diweddar o Covid wedi gwella gwerth agweddol tuag at y sector yn sylweddol, mae 
rhai rhwystrau o hyd gyda'r canfyddiadau nad yw gwirfoddolwyr yn cynnig yr un ansawdd 
gwaith ag ymateb â thâl. Efallai mai unigolion mewn partneriaid statudol neu'r cyhoedd sy'n 
gyfrifol am y pryderon hyn; ac mae angen eu hystyried wrth i argymhellion gael eu 
gweithredu. 

Newid Polisi / Deddfwriaeth y DU 

Bydd angen i weithgarwch / datblygiad y Fframwaith gydymffurfio â pholisi / deddfwriaeth a 
ddatblygir, gan gynnwys datblygu Strategaeth Cydnerth Genedlaethol DU gyfan i 
ddiweddaru Deddf Argyfyngau Sifil Posibl (2004) gydag ychwanegiadau a newidiadau 
angenrheidiol. 
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Tabl o Argymhellion  
Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru  
Fframwaith i Gydlynu Gwirfoddolwyr mewn Argyfwng 

Cyf 
Crynodeb o’r 
Argymhellion 

Diben 
Gofynion o ran 

Adnoddau 
Amserlen 

gweithredu 

Defnydd o 
strwythurau 

presennol 
Perchennog Cyd-ddibyniaeth 

Cynllunio at Argyfyngau – Strwythurau  

1.1 Dylai’r sector 
gwirfoddol / gwirfoddol 
gael ei weld fel adnodd 
allweddol mewn 
ymateb i argyfyngau ac, 
felly, dylai gael ei 
gynnwys mewn 
cynllunio at argyfyngau 
drwy gynrychiolaeth 
uniongyrchol ar WRF a 
LRF. Mae’r cysylltiad 
hwn yn ymestyn y tu 
hwnt i’r mudiadau 
gwirfoddol hynny sydd 
â’r diben i ymateb i 
argyfwng, ac a ddylai 
barhau i fod yn 
gysylltiedig â datblygiad 
cynllun argyfwng, gyda 
galluedd ehangach 
gwirfoddolwyr lleol yn 
cael ei gynrychioli gan 

I gynyddu’r gwerth 
ychwanegol at 
ymateb i argyfwng 
a gynigir gan 
wirfoddolwyr, dylai 
fforymau cynllunio 
(WRF/LRF) 
gydnabod potensial 
gwirfoddolwyr lleol 
a rhai o sefydliadau 
a enwir yn y 
canllaw 
anneddfwriaethol 
sy’n gysylltiedig â’r 
CCA 

Oes – o ran 
gallu TSSW  

Tymor byr Oes Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru i gael 
cefnogaeth 
WRF 

1.3 
1.4 
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TSSW drwy CVCs ar lefel 
LRF ac i’w bennu yn yr 
WRF 

1.2 Dylai’r TSSW hwnnw 
ddatblygu, rheoli a 
hyrwyddo mapio / 
cronfa ddata o alluedd 
gwirfoddolwyr lleol ar 
lefel Cymru gyfan 

Mae dealltwriaeth 
lawn o raddfa gallu 
gwirfoddolwyr lleol 
a sut y gellir cael 
gafael arno’n 
brydlon mewn 
argyfwng  

Oes – 
systemau a’r 
gallu i gyflawni 

Canolig  Oes – ond 
angen 
systemau 
newydd   

Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru 

 

1.3 Dylai Ymatebwyr 
Categori 1 a 2 sicrhau 
bod eu cynlluniau 
unigol yn gwneud y 
gorau o wirfoddolwyr 
sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau fel y rhai a 
enwir mewn canllawiau 
anneddfwriaethol ar 
gyfer staff asiantaethau 
ymateb, yn enwedig 
uwch swyddogion neu 
reolwyr sy’n ymwneud 
ag ymateb i argyfwng a 
pharatoadau adfer.29 
 
 
 

Gellir gwella 
ymatebion i 
argyfyngau’n 
sylweddol drwy 
gynnwys 
gwirfoddolwyr 
arbenigol.  

Nag oes Tymor byr Oes Ymatebwyr 
Categori 1 a 2  

1.1 
 

 
29 Swyddfa’r Cabinet. (2013). ‘Emergency response and recovery'. Cyrchwyd o https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery 

https://www.gov.uk/guidance/emergency-response-and-recovery
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Cynllunio at Argyfyngau – Parodrwydd  

2.1 Bod gwirfoddolwyr sy’n 
canolbwyntio ar 
argyfyngau (a’r 
mudiadau gwirfoddol 
sy’n eu rheoli) yn 
sicrhau bod eu 
paratoadau i fod yn 
barod yn cynnwys 
cydgynllunio a 
pharatoadau ag 
Ymatebwyr Categori 1. 

Mae’r sefydliadau 
hyn yn allweddol i 
allu Cymru i 
ymateb i 
argyfyngau 

Yn codi ar lefel 
digwyddiadau  

Presennol Oes Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru 

1.3 

2.2 Bod adnoddau ar ffurf 
gwybodaeth ar gael a’u 
bod yn cael eu dosbarth 
i’r mudiadau hynny sy’n 
‘optio i mewn’ i’w rhoi i 
wirfoddolwyr mewn 
argyfwng. Dylai TSSW 
arwain y gwaith hwn. 

Dealltwriaeth o’r 
broses o 
ddefnyddio, 
sefydliadau a 
chyfrifoldebau 
allweddol yn cael 
eu datblygu, ac ar 
gael ar unwaith ar 
adeg yr argyfwng  

Oes – isel – ad-
drefnu 
deunyddiau 
presennol  

Tymor canolig Oes Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru 

1.23 

2.3 Bod CGS yn adolygu eu 
parodrwydd unigol, yn 
gysylltiedig â 
chyfrifoldebau a 
nodwyd a all gael eu 
dyrannu iddynt o fewn 
cynllunio LRF. 

Mae CGS, gan eu 
bod wedi bod yn 
gysylltiedig â 
chynllunio, yn fwy 
tebygol o fod wedi 
datblygu rolau i 
ymateb i argyfwng  
 
 

Oes – ar lefel 
digwyddiad 

Tymor byr Oes LRF/ CGS 1.1 
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Yr Argyfwng – Gweithgarwch cyn-argyfwng  

3.1 Pan fydd cynllunio 
gweithredol yn digwydd 
(gan Ymatebwyr 
Categori 1) mewn cam 
cyn-argyfwng mewn 
ymyriad brys, bod y 
mudiadau gwirfoddol 
hyn yn gysylltiedig â’r 
cynllunio 

Bydd hyn yn 
gwella’r gwerth a 
ychwanegir 
ymhellach drwy 
wirfoddolwyr o 
fudiadau sy’n 
canolbwyntio ar 
argyfyngau i 
baratoi am 
argyfyngau fel 
achub dioddefwyr 
caethwasiaeth 
fodern  

Nag oes Tymor byr Oes Ymatebwyr 
Categori 1 

 

3.2 Bod y sawl sy’n gyfrifol 
am gydlynu ymateb 
cyn-argyfwng yn 
ymwybodol o’r gwerth 
ychwanegol y gall 
gwirfoddolwyr lleol ei 
roi a dylent allu galw ar 
wirfoddolwyr drwy eu 
mudiadau rheoli yn sgil 
mynediad llawn at y 
data a gofnodir yn 1.2 

Gellir cael 
gwirfoddolwyr lleol 
ar unwaith drwy 
sefydliadau lletya 

Nag oes – wedi 
cael sylw yn 
1.2 

Canol tymor Oes Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru 

1.2 

Yr Argyfwng – Ymateb ar Unwaith  

4.1 Mai dim ond 
gwirfoddolwyr profiadol 
sy’n canolbwyntio ar 
argyfyngau o fudiadau 

I gymryd rhan yn yr 
ymateb ar unwaith 
mae angen sgiliau 
arbenigol  

Dim yn 
ychwanegol 

Presennol Oes LRF 2.1 
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gwirfoddol a nodwyd 
gan yr LRF a 
chynllunwyr eraill ddylai 
roi ymateb gwirfoddol 
yn ystod y cam hwn o 
gylch yr argyfwng. 
 

Yr Argyfwng – Adferiad – Unigolion a’r Gymuned 

5.1 Bod gwerth ychwanegol 
defnyddio 
gwirfoddolwyr lleol i 
helpu ag adferiad 
cymunedau / unigolion 
yn digwydd ar y lefel 
gyflawni, drwy gynnwys 
gwirfoddolwyr lleol 
mewn timau ymateb 
amlddisgyblaethol. 

Yn ychwanegu 
gwerth at yr 
ymateb statudol ac 
yn cyfrannu at 
ddull adfer sy’n 
canolbwyntio ar yr 
unigolyn / y 
gymuned 

Ar lefel 
digwyddiad 

Tymor byr Oes LRF a 
chynllunwyr 
lleol 

1.1 
1.2 

5.2 Bod mapio galluedd 
gwirfoddolwyr lleol ac 
adnoddau cymorth 
gwirfoddolwyr lleol yn 
cael ei weld fel adnodd 
allweddol i helpu i 
gydlynu gwirfoddolwyr 
yn y cam hwn o gylch 
argyfwng. 
 

Gellir canfod a galw 
ar wirfoddolwyr 
lleol yn 
llwyddiannus i 
gymryd rhan mewn 
gweithgarwch 
Adfer 

Ar lefel 
digwyddiad 

Canol tymor Oes LRF a 
chynllunwyr 
lleol 

1.2 
2.2 

Gwirfoddolwyr Digymell 
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6.1 Bod yr angen i reoli 
gwirfoddolwyr digymell 
yn cael ei ymgorffori 
mewn cynllunio at 
argyfyngau ac yn 
cynnwys ystyriaeth o 
allu ymatebwyr a enwir 
i ymgymryd â’r rôl hon 
mewn digwyddiadau 
heblaw rhai mawr. 

Mae gwirfoddolwyr 
digymell yn 
brofiadol yn y rhan 
fwyaf o argyfyngau. 
Maent yn effeithio 
ar yr adnoddau 
sydd ar gael i’r 
ymateb rheng 
flaen, ond os na 
chânt eu rheoli’n 
briodol gall y 
canlyniadau fod yn 
negyddol 

Nag oes Presennol Oes LRF  

6.2 Bod angen i LRF, wrth 
gynllunio, benderfynu’n 
ffurfiol pa asiantaeth 
fydd yn cymryd 
cyfrifoldeb am gydlynu 
gwirfoddolwyr digymell 
mewn digwyddiadau 
mawr, a sicrhau 
parodrwydd y sefydliad 
hwn 

Mae angen capasiti 
pwrpasol i gydlynu 
gwirfoddolwyr 
digymell mewn rhai 
digwyddiadau 
mawr, proffil uchel 
/ estynedig 

Oes – ar lefel 
digwyddiad  

Tymor byr Oes – gyda 
phosibilrwydd 
o gynnwys 
CGS 

LR  

6.3 Bod angen i 
strategaethau 
cyfathrebu gynnwys 
negeseuon allweddol i 
helpu i reoli 
gwirfoddolwyr digymell 

Gall negeseuon 
cyhoeddus 
ddylanwadu ar 
nifer y 
gwirfoddolwyr 
digymell a’u 

Nag oes Tymor byr Oes Ymatebwyr 
Categori 1 
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profiadau 
ymddangosiadol  

6.4 Bod llyfrgell adnoddau / 
hyfforddiant i 
Gynghorau Tref a 
Chymuned a 
sefydliadau ffydd ar 
gael os bydd eu 
swyddogion yn ymateb i 
argyfwng. Dylid gwneud 
gwaith datblygu gyda 
Chynghorau Tref a 
Chymuned a 
sefydliadau ffydd, ar 
lefel genedlaethol (e.e. 
drwy Un Llais Cymru) i 
helpu i ledaenu’r 
wybodaeth hon ymhlith 
eu haelodau 
 

Mae’r rhain yn 
sefydliadau lleol 
gyda phwyslais ar 
weithgarwch 
dinesig, ac 
ymwybyddiaeth o’r 
gymuned leol y 
mae ei haelodau’n 
aml yn agos at 
ddigwyddiad ac 
sydd â’r potensial i 
ddylanwadu ar 
ymateb y gymuned 
cyn i’r 
gwasanaethau 
statudol gyrraedd.  

Oes Tymor byr Oes – ond yn 
newydd i 
gynllunio at 
argyfyngau  

I’w 
benderfynu  

7.1 

Diogelu 

7.1 Bod partneriaid TSSW, 
drwy eu cysylltiad â 
chynllunio a 
pharodrwydd at 
argyfyngau, yn arwain i 
sicrhau bod cydlynu 
gwirfoddolwyr (ymhlith 
pob ymatebwr) yn rhoi 
ystyriaeth lawn i 

I sicrhau y 
cydymffurfir ag 
ymrwymiadau 
diogelu cyfreithiol 
ac arferion gorau 
mewn rheoli 
gwirfoddolwyr. Yn 
adeiladu ar holl 
wybodaeth TSSW 

Oes – wedi’i 
gynnwys yn 1.1 

Tymor byr Oes TSSW 1.1 
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gyfrifoldebau diogelu a 
rheoli gwirfoddolwyr 

Lles a llesiant ymatebwyr  

8.1 Bod gwirfoddolwyr 
lleol, a lle mae 
gwirfoddolwyr digymell 
yn cael eu defnyddio’n 
ffurfiol, a’u sefydliadau 
cydlynu yn deall sut i roi 
gwybod am bryderon 
ynglŷn â llesiant 
gwirfoddolwyr, a’r help 
sydd ar gael 

Diogelu llesiant 
gwirfoddolwyr 

Oes, ar lefel 
digwyddiad  

Canol tymor Oes LRF  

8.2 Mae sefydliadau sydd â 
chyfrifoldeb am lesiant 
staff a gwirfoddolwyr yn 
cael eu hannog i 
ystyried cynnwys 
mudiadau a 
gwasanaethau 
gwirfoddol ar delerau 
lle maent yn cael eu 
talu yn rhan o’u 
portffolio o gymorth 
llesiant 

Cyfrannu ar sector 
gwirfoddol 
cydnerth 

Oes, ar lefel 
digwyddiad  

Canol tymor Oes LRF  

Dysgu a Fframwaith Datblygu  

9.1 Bod dull cenedlaethol 
yn cael ei fabwysiadu 
tuag at ddysgu, gan 

Canfod cryfderau a 
gwendidau. Rhoi 
gwerth at y gwerth  

Oes Canol tymor Oes Grŵp 
Cymunedau 

1.1 
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ddefnyddio 
dangosyddion ac 
adrodd cyffredin. 

ychwanegol a 
roddir gan 
wirfoddolwyr 
mewn argyfyngau 

Cydnerth 
Cymru 

9.2 Bod cynllun gwella 
ansawdd yn cyd-fynd 
â’r Fframwaith 

Hybu gwelliant 
parhaus mewn 
ansawdd 

Oes Canol tymor Oes Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru 

9.1 

9.3 Penodi swyddog 
arweiniol cenedlaethol 
(gydag oriau gweithio 
penodol) ar gyfer y 
Fframwaith 

Goruchwylio 
gweithredu, 
sicrhau cyllid, 
gweithgarwch 
sicrhau ansawdd  a 
sicrhau datblygiad 
defnydd o 
wirfoddolwyr 
mewn argyfyngau  

Oes Canol tymor Oes Grŵp 
Cymunedau 
Cydnerth 
Cymru 
 
Fforwm 
Cymru 
Gydnerth 
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Casgliad  

Mae’n amlwg bod gwirfoddolwyr yn chwarae rhan allweddol drwy ymateb i argyfyngau yng 
Nghymru a’u bod yn ychwanegu gwerth at yr ymateb statudol. Mae gwirfoddolwyr wedi 
bod yn cyflawni’r rôl allweddol hon drwy ymateb i argyfyngau ers blynyddoedd lawer, ac yn 
wir, cyn i’r gwasanaethau statudol gael eu sefydlu a’u cynllunio, a byddai pobl a oedd yn 
wynebu argyfwng yn dibynnu ar ewyllys da a chyfraniad pobl eraill. 

Roedd y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, a basiwyd yn 2004, er yn cydnabod dyletswyddau 
sifil i ymateb hefyd yn enwi nifer o fudiadau gwirfoddol mewn cyngor anneddfwriaethol 
cysylltiedig, a oedd â gwirfoddolwyr a fyddai mewn sefyllfa i helpu mewn ymateb gan gyrff 
statudol, drwy rolau arbenigol a helpu sefydliadau rheoli mawr drwy eu seilwaith cymorth 
datblygedig.  

Mae canllaw anneddfwriaethol i’r Ddeddf hefyd yn cydnabod gallu’r sector gwirfoddol 
ehangach i helpu mewn argyfyngau, heb gyd-destun cynllunio neu gyflawni gorfodol. Gall 
gwirfoddolwyr lleol ymateb ar unwaith i helpu â pharatoadau ar gyfer, neu i adfer ar ôl 
argyfwng. Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd angen cymorth brys ar gymunedau i symud 
anifeiliaid neu eiddo, i osod amddiffyniadau neu glirio.  

Dros amser, mae’r lefel y mae’r sector gwirfoddol ehangach wedi’i gynnwys mewn cynllunio 
at argyfwng wedi esblygu, ac nid yw bellach yn gyffredin yng Nghymru. Mae fframwaith a 
rennir, gyda’r sector gwirfoddol / gwirfoddolwyr wedi’u cynrychioli’n ffurfiol mewn 
cylchoedd cynllunio sy’n sicrhau dull cyson ledled Cymru i gynyddu’r gwerth ychwanegol i 
gymunedau ac unigolion sy’n cael eu heffeithio gan argyfyngau.  

Mae dull cyffredin hefyd yn caniatáu safoni, sicrhau ansawdd a datblygu, a chynllunio tymor 
hir. I fod yn gwbl effeithiol, mae angen i’r berthynas rhwng cydlynwyr gwirfoddolwyr ac 
ymatebwyr brys fod yn barod cyn yr argyfwng. 

Mae’r Fframwaith hwn hefyd yn ymdrechu i lywio dull cyffredin o’r fath, gan ddefnyddio 
strwythurau a rhwydweithiau cyfredol. Mae goblygiadau o ran adnoddau, ond y farn yw eu 
bod yn fach o’i gymharu â photensial gwirfoddolwyr i ychwanegu gwerth at ymateb ac 
adferiad Cymru mewn argyfyngau. Bydd yr adnoddau hyn yn debygol o gael eu darparu gan 
y sector statudol, os yw’r Fframwaith hwn am gael ei wireddu’n llawn.  

Mae cynyddu / ffurfioli  rôl gwirfoddolwyr yn cyd-fynd â chanfyddiadau cyfredol o wirfoddoli 
a datblygiadau i’r gofynion cynllunio at argyfyngau cenedlaethol (y DU), ac mae’n cyfateb i 
ofynion penodol Llywodraeth Cymru o ran datblygu cynaliadwy a’r Pum Ffordd o Weithio. 

Hefyd, mae’n cydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol Llywodraeth Cymru i’r Trydydd Sector, 
yn benodol, drwy weithio â’r Trydydd Sector bydd Cymru’n elwa ar: 

▪ Cymunedau cryfach, mwy cydnerth 
▪ Polisi gwell 
▪ Gwasanaethu cyhoeddus gwell 
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Mae’r ddibyniaeth hon ar gyllid y sector cyhoeddus yn adlewyrchu (mewn egwyddor yn 
hytrach na gwerth) profiad Partneriaeth Argyfyngau’r VCS, sy’n cael arian gan Lywodraeth y 
DU. 
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Geirfa  

BITC – Busnes yn y Gymuned – mae Busnes yn y Gymuned yn elusen allgymorth busnes-
cymunedau sy’n hybu busnes cyfrifol www.bitc.org.uk  

CAVO – Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion -  y CGS sy’n gweithio yng 
Ngheredigion  

Ymatebwr Categori 1 – Mae’r sefydliadau statudol hynny sy’n ganolog i ymateb i argyfwng 
yn cael eu cyfrif fel sefydliadau Categori 1 yn y CCA. Mae ganddynt ddyletswyddau penodol 
a nodir yn y ddeddfwriaeth ei hun (yn hytrach nag yn y canllaw anneddfwriaethol 
cysylltiedig). 

Ymatebwr Categori 2 – Mae sefydliadau Categori 2 yn gyrff cydweithredu (e.e., yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, cwmnïau trafnidiaeth a chyfleustodau) a nodir 
yn y CCA. Maent yn llai tebygol o fod yn ganolog i’r gwaith cynllunio ond byddant yn amlwg 
mewn digwyddiadau sy’n effeithio ar eu sector eu hunain. 

Y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl (CCA) - Mae Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 yn Ddeddf 
gan Senedd y Deyrnas Unedig sy’n gwneud darpariaeth ar gyfer argyfyngau sifil posibl. 
Mae’n disodli cyn ddeddfwriaeth Amddiffyn Sifil a Phwerau Argyfwng yr 20fed ganrif.  

Gofal mewn Galar CRUSE – Elusen profedigaethau mwyaf y DU, sy’n darparu gofal a 
chwnsela mewn profedigaeth am ddim i bobl mewn galar – www.cruse.org.uk 

CGS – Cyngor Gwirfoddol Sirol – rhan o rwydwaith TSSW (gweler isod) 

NSPCC  - Mae’r Gwasanaeth Cenedlaethol er Atal Creulondeb i Blant yn elusen Brydeinig 
sy’n amddiffyn plant – www.nspcc.org.uk 

PSB – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) yn 
gwella cydweithio yn yr holl wasanaethau cyhoeddus ym mhob awdurdod lleol yng 
Nghymru. Aelodau statudol pob PSB yw:  

▪ awdurdodau lleol 
▪ byrddau iechyd lleol 
▪ awdurdodau tân ac achub  
▪ Cyfoeth Naturiol Cymru  

Hefyd, mae’r canlynol yn cael eu gwahodd i gyfrannu: 

▪ Gweinidogion Cymru  
▪ Prif gwnstabliaid   
▪ Comisiynwyr heddlu a throseddu 
▪ Gwasanaethau prawf perthnasol  
▪ O leiaf un corff sy’n cynrychioli mudiadau gwirfoddol  

RNLI – Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub - https://rnli.org/ 

http://www.bitc.org.uk/
http://www.cruse.org.uk/
https://rnli.org/
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TSSW – Cefnogi Trydydd Sector Cymru – mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn rhwydwaith 
o fudiadau cymorth ar gyfer y trydydd sector cyfan yng Nghymru. Mae’n cynnwys y 19 corff 
cymorth lleol a rhanbarthol yng Nghymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) a’r corff 
ymbarél cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). 

VCS  - Y Sector Gwirfoddol a Chenedlaethol  

VCSE – Y Sector Cymunedol Gwirfoddol a Mentrau Cymunedol  

WCVA – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer 
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru – rhan o rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru 
www.wcva.cymru 

WLGA – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru www.wlga.wales  

 
 
 
 
 

  

http://www.wlga.wales/
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Atodiadau 
 

Atodiad A – Canllaw Parodrwydd mewn Argyfwng 

Canllaw Parodrwydd mewn Argyfwng ar Ran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, ei 
Rheoliadau cysylltiedig a threfniadau anstatudol (Llywodraeth EM)30 : 

Atodiad 14A Enghreifftiau o weithgarwch y sector gwirfoddol i gefnogi gwasanaethau 
statudol  

Ni ddylai rhannau penodol o’r sector gwirfoddol ymgymryd â’r gweithgarwch canlynol oni 
bai bod gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant priodol sy’n cael ei gydnabod gan y sefydliad 
proffesiynol sy’n gofyn am eu help.  

Llesiant  

▪ Canolfannau gorffwys staff, canolfannau derbyn i deuluoedd a ffrindiau, canolfannau 
derbyn i oroeswyr, a chanolfannau cymorth i deuluoedd.  

▪ Bwydo.  
▪ Darparu dillad.  
▪ Cyngor ar hawliau, grantiau, benthyciadau, hawliadau. 
▪ Ailsefydlu dioddefwyr, pobl sydd wedi gorfod symud ac ati 
▪ Helpu a chysuro.  
▪ Darparu gwybodaeth a chyngor.  

Cymorth i:  

▪ Gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol 
▪ Adran addysg yr awdurdod lleol  
▪ Adran tai’r awdurdod lleol  
▪ Swyddogion cyswllt teuluoedd yr heddlu. 

Ôl-ofal cymdeithasol a seicolegol   

▪ Cyfeillio.  
▪ Darparu cymorth mwy tymor hir. 
▪ Sgiliau gwrando, cymorth llesiant a chysuro. 

Cymorth i:  

▪ Gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol 
▪ Seicolegwyr addysg yr awdurdod lleol  
▪ Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). 

 
30 Llywodraeth EM. (2006). ‘Canllaw Parodrwydd at Argyfyngau ar Ran 1 o Ddeddf Argyfyngau Sifil 
Posibl 2004, ei Rheoliadau cysylltiedig a threfniadau anstatudol ’. Cyrchwyd o 
https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emer
gency%20preparedness%29.pdf 

https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emergency%20preparedness%29.pdf
https://www.continuityforum.org/sites/default/files/images/0523DraftStatutoryGuidance%28emergency%20preparedness%29.pdf
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Cymorth meddygol  

▪ Cymorth i’r Gwasanaeth Ambiwlans 
▪ Canolfannau cymorth cyntaf a chymorth meddygol  
▪ Cymorth cyntaf a chymorth meddygol mewn canolfannau derbyn a gorffwys.  
▪ Bwydo mewn argyfwng  
▪ Rolau cynorthwyol mewn ysbytai. 
▪ Llesiant  

Cymorth i:   

▪ Gwasanaeth Ambiwlans y GIG 
▪ Ymddiriedolaethau ysbytai’r GIG 

Chwilio ac achub  

Mynyddoedd, ogofâu, twneli, siafftiau, clogwyni, rhostiroedd, dyfrffyrdd mewndirol, achub 
arfordirol, llifogydd arfordirol neu fewndirol, ac ati  
Goruchwylio chwilio arall (ee mudiadau ieuenctid).  
Benthyca cyfarpar. 

Cymorth i’r:  

▪ Gwasanaethau brys.  

Trafnidiaeth. 

Cludo a hebrwng pobl ddigartref, cleifion allanol, perthnasau agosaf ac ati yn ôl a blaen o 
feysydd awyr, gorsafoedd trenau, ysbytai, marwdai, canolfannau gorffwys, hosteli ac ati.  

Cymorth i:  

▪ Gwasanaethau cymdeithasol neu adrannau tai’r awdurdodau lleol 
▪ Gwasanaethau brys  
▪ GIG.  

Cyfathrebu  

▪ Darparu gwasanaethau a gweithredwyr radio a ffôn.  
▪ Cerbydau.  
▪ Negeseuon.  
▪ Cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd. 

Cymorth i:  

▪ Gwasanaethau brys  
▪ Awdurdodau lleol  
▪ Cyfleustodau. 

Dogfennaeth   
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▪ Olrhain pobl yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  
▪ Cymorth mewn Canolfannau Argyfwng mewn rhai ardaloedd lleol.  
▪ Gweithdrefnau cofnodi/dyddiaduron. 
▪ Cymorth cyfrifiadurol 

Cymorth i: 

▪ Gwasanaethau brys (yn enwedig yr heddlu)  
▪ Gwasanaethau cymdeithasol neu adrannau tai’r awdurdodau lleol 
▪ GIG 
▪ Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad  
▪ Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch  

Cymorth ariannol  

▪ Cyngor a threfnu apeliadau, cronfeydd argyfwng  

Cymorth i:  

▪ Awdurdodau lleol. 

Hyfforddiant ac ymarferiadau  

▪ Dadansoddi anghenion a galluoedd hyfforddi 
▪ Dyfeisio rhaglenni dysgu.  
▪ Cyd-gynllunio a chynnal ymarferiadau amlasiantaethol, gan gynnwys trefniadau galw 

allan ac ôl-drafodaethau  
▪ Llunio a lledaenu arferion gorau. 

Cymorth i:  

▪ Gwasanaethau brys 
▪ Adrannau awdurdodau lleol  
▪ Cyfleustodau cenedlaethol 
▪ GIG 

 
Noder - Gall y gwasanaethau brys ofyn am gymorth gan y lluoedd arfog, yn enwedig 
adnoddau chwilio ac achub y fyddin. Mi all mudiadau gwirfoddol fel timau achub 
gwasanaethau ogofau a mynyddoedd weithiau weithio â’r lluoedd arfog. 
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Atodiad B – Cylch Gorchwyl Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru  
 

Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru 
Cylch Gorchwyl  

Cefndir  

Mae Prif Weinidog Cymru yn cadeirio Fforwm Cymru Gydnerth (WRF) i ganolbwyntio ar y 
gofynion a geir yn Neddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, sef hybu cyfathrebu da a gwella 
cynllunio at argyfyngau ymhlith asiantaethau a gwasanaethau. 

Mae’r Fforwm yn cael ei gefnogi drwy nifer o is-grwpiau amlasiantaethol, ac un ohonynt yw 
Grŵp Cymunedau Cydnerth Cymru (WCRG). Fel rhan o strwythur llywodraethu Argyfyngau 
Sifil Posibl, mae WCRG yn adrodd i ac yn cael ei yrru gan gynllun busnes Tîm Partneriaeth 
Cymru Gydnerth (WRPT), sydd yn ei dro’n adrodd i’r WRF.  

Nod y Grŵp  

▪ Gweithredu fel canolbwynt a chyfrwng i’r Trydydd Sector a’r Sector Gwirfoddol, 
Fforymau Cydnerthu Lleol a chydweithwyr yn y llywodraeth mewn meysydd sy’n 
gysylltiedig â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 a chynllunio at argyfyngau. 

▪ Gweithio â’i gilydd i hybu parodrwydd, adeiladu galluedd gyda’i gilydd a gwella 
Cydnerthedd yn ein cymunedau yng Nghymru mewn ymateb i argyfyngau.  

▪ Parhau â gwaith ar ymateb cymunedol i argyfyngau mewn partneriaeth â chymorth 
dyngarol LRF a grwpiau cymunedau cydnerth. 

▪ Sicrhau bod y gwaith sy’n cael ei wneud yn cynnwys pwyslais ar Argyfyngau Sifil 
Posibl, ymateb parod i gynllunio at argyfyngau ac integreiddio â’r gwaith sy’n 
digwydd yn y cymunedau. 

Cadeirydd: Bydd y Grŵp yn cael ei gyd-gadeirio gan y Groes Goch Brydeinig a Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru. 

Ysgrifenyddiaeth: Bydd y Grŵp yn cael ei weinyddu gan Dîm Argyfyngau Sifil Posibl 
Llywodraeth Cymru a fydd yn trefnu ac yn hwyluso cyfarfodydd, yn cytuno ar agendâu â’r 
Cadeiryddion ac yn gweithredu fel cyswllt ar gyfer gweithgarwch grŵp y tu allan i’r pwyllgor. 

Lleoliad y Cyfarfodydd: Platfform rhithiol neu pan yn briodol, Llywodraeth Cymru, Parc 
Cathays, Caerdydd neu leoliad arall yng ngofal aelodau’r grŵp, yn ôl y trefniant. 

Amlder cyfarfodydd: Chwarterol ar gyfer y prif grŵp. Grwpiau gorchwyl a gorffen i gwrdd yn 
ôl y galw i gyflawni gofynion y rhaglen.  

Prif weithgarwch y Grŵp: 

▪ Datblygu ac adeiladu ar berthnasoedd gweithio rhwng y seilwaith gwirfoddoli 
cenedlaethol yng Nghymru a’r Fforymau Cydnerthedd Lleol. 

▪ Cynghori a llywio unrhyw gynllunio ac ymateb i argyfyngau i ddelio â digwyddiadau 
neu sefyllfaoedd lle mae LRF yn cael eu galw a lle mae gwirfoddolwyr digymell yn 
ymddangos.  
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▪ Gweithredu fel llais ymateb y gymuned yn, ac sy’n adrodd i Dîm Partneriaeth Cymru 
Gydnerth (WRPT) a Fforwm Cymru Gydnerth. 

▪ Cysylltu fel bydd yn briodol â Llywodraeth y DU yn achos Argyfyngau Sifil Posibl ac 
ymatebion i argyfyngau. 

▪ Gweithio drwy ac yn glos â phartneriaid amlasiantaethol Fforymau Cydnerthedd 
Lleol; Cyfoeth Naturiol Cymru, Tân ac Achub, yr Heddlu ac yn y blaen, i hyrwyddo’r 
cysyniad o gymunedau cydnerth yng Nghymru i annog cymunedau ac unigolion i 
baratoi ar gyfer argyfyngau.  

▪ Ystyried y gwersi a ddysgwyd ac argymhellion ar adroddiadau cysylltiedig ac, os yn 
briodol, sut y gellid eu trosi a’u hymgorffori i ffyrdd o weithio mewn ymatebion yn y 
dyfodol. 

▪ Asesu i ba raddau mae’r sector cymunedol a gwirfoddol wedi integreiddio 
strwythurau cynllunio at argyfwng ffurfiol ac anffurfiol a sut y gellid cryfhau 
partneriaethau. 

▪ Rhannu, a phan yn briodol, ymwreiddio arferion gorau mewn cymorth dyngarol a 
chydnerthedd cymunedol.  

▪ Hybu, pan yn bosibl, cydnerthedd cymunedol drwy gyngor ac ymwybyddiaeth i’r 
cyhoedd drwy wefannau a chyfryngau eraill. 

Aelodau’r Grŵp Craidd31 

▪ Cadeiryddion y pedwar Grŵp Cymorth Dyngarol LRF yng Nghymru  
▪ Cadeiryddion Grwpiau Cydnerthedd Cymunedol LRF  
▪ Y Groes Goch Brydeinig 
▪ Tîm Argyfyngau Sifil Posibl Llywodraeth Cymru 
▪ Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru  
▪ Llywodraeth Cymru - Tîm Argyfyngau Sifil Posibl  
▪ CAVO Cymru 
▪ Cydlynydd LRF (sy’n cynrychioli’r pedwar LRF yng Nghymru) 
▪ Cyfoeth Naturiol Cymru  
▪ Cydlynydd y Cyd-wasanaethau Brys32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Fel y cytunwyd yng nghyfarfod 30 Gorffennaf 2021. Cytunwyd hefyd i ailgynnull grŵp craidd llai i sicrhau 

cynrychiolaeth ddaearyddol LRF  

 
32 Fodd bynnag, mae’n cael ei gydnabod y bydd angen hyblygrwydd i ddenu rhagor o gynrychiolwyr, a fydd yn 

canolbwyntio ac yn alinio gweithgarwch gorchwyl a gorffen penodol yn ôl y galw 
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1) Cyfnod adolygu  

a) I’w adolygu’n flynyddol i sicrhau ei bod yn parhau’n berthnasol. 

2) Rheoli fersiynau  

Fersiwn Cymeradwywyd gan Dyddiad 

Diweddaru fersiwn 2016 a 
ddosbarthwyd yn dilyn 
cyfarfod WCRG ar 30 
Gorffennaf. 

 
 

 

Drafft terfynol wedi’i 
ddosbarthu i gael sylwadau a 
chymeradwyaeth derfynol 

 02 Medi 2021 

Ailddosbarthu’r drafft 
terfynol i gael sylwadau a 
chymeradwyaeth derfynol –
gyda dyddiad cwblhau 
diwygiedig – 21 Medi 2021. 

 14 Medi 2021 
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Atodiad C – Arolwg gwag 

Cydlynu Gwirfoddolwyr i ymateb i argyfyngau yng Nghymru – Adolygiad y 
Fframwaith 

Mae’r ymateb cymunedol sylweddol i’r pandemig Covid 19, ynghyd ag argyfyngau eraill, 
wedi amlygu gwerth gwirfoddoli yn ogystal â’r angen am gydweithio effeithlon rhwng cyrff y 
trydydd sector, y sector preifat a’r sector cyhoeddus (yn cynnwys rhai sydd â dyletswyddau 
statudol i ymateb i argyfyngau). 

Mae’r Groes Goch Brydeinig, gyda chymorth Fforwm Cymru Gydnerth, wedi sicrhau cyllid 
grant strategol oddi wrth CGGC / Cronfa Gwirfoddoli yng Nghymru, Llywodraeth Cymru. Gan 
weithio gyda’r ystod eang o sefydliadau yng Nghymru sy’n cefnogi, cynllunio neu 
drosglwyddo gweithgareddau gwirfoddoli mewn argyfwng, bwriedir cyd-gynhyrchu 
fframwaith fydd yn sicrhau cydweithio effeithlon rhwng sefydliadau. Bwriedir i hyn wella 
deilliannau ar gyfer gwirfoddolwyr brys, a’r bobl hynny fydd yn elwa o’u gwaith. Wrth 
gyfeirio at wasanaethau brys, rydym yn golygu’r gwasanaethau dyngarol sy’n gysylltiedig 
gydag argyfwng yn uniongyrchol, yn hytrach na chefnogaeth ehangach i iechyd, gofal 
cymdeithasol a byw’n annibynnol. 

Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi penodi cwmni Richard Newton Consulting i gyd-
gynhyrchu’r fframwaith hwn gyda’r sector yng Nghymru, gan ehangu ar brofiadau 
uniongyrchol y sector, a throsglwyddo gwybodaeth o ardaloedd eraill y DU. 

Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn gallu treulio ychydig funudau yn adolygu’r 
fframwaith drafft yma a llenwi’r arolwg canlynol. 

Rydym hefyd yn cynnal grwpiau ffocws i ddarparu data ansoddol i gefnogi’r holiadur hwn a 
datblygiad y fframwaith. Mae’r grwpiau ffocws hyn ar gael i’w harchebu trwy EventBrite. 

Am mwy o manylion am statws y prosiect, a’r ffyrdd wahanol i ymgysylltu efo’r proses, 
defnyddiwn y cyswllt yma, neu cysylltwch efo Rachal Minchinton: Rachal@richard-
newton.co.uk. Bydd holl data yn cael eu storio yn ddiogel ac yn digidol gan RNC ac yn cael eu 
rhannu efo’r Groes Goch Brydeinig yn unig. Bydd unrhyw dyfyniadau uniongyrchol sydd yn 
cael ei defnyddio yn ein adroddiad ymchwil yn cael eu wneud yn ddienw. 

 

Cwestiwn 1 – Beth sy'n disgrifio eich sefydliad orau? 
o Corff statudol sydd â chyfrifoldeb dros gynllunio / ymateb brys 
o Sefydliad yn y sector preifat sy’n gyfrifol am gynllunio / ymateb brys e.e. cwmni 

cludiant neu gwmni cyfleustodau 
o Mudiad sector gwirfoddol sy’n cefnogi gwirfoddolwyr i ddarparu ymateb brys fel 

rhan o’ch prif bwrpas e.e. Y Groes Goch Brydeinig, St Johns Cymru 
o Mudiad sector gwirfoddol gyda gwirfoddolwyr y gellid eu defnyddio i gefnogi ymateb 

brys 
o Corff aelodaeth / seilwaith megis Cynghorau Gwirfoddol Sirol 
o Arall – nodwch os gwelwch yn dda 
o Arall (nodwch os gwelwch yn dda) [Bocs Testun] 

 

Cwestiwn 2 – Canolbwyntio ar y tabl Argymhellion – A ydych yn cytuno â’r sylwadau yn y 
tabl argymhellion? 

mailto:Rachal@richard-newton.co.uk
mailto:Rachal@richard-newton.co.uk
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o Ydw 
o Nac Ydw 
o Ddim yn gwybod 
o Plis eglurwch yma [Bocs Testun] 

 

Cwestwin 3 – Rhowch sgôr ar raddfa o 1 i 5, lle mae 1 yn golygu 'Cytuno'n gryf' a 5 yn 
golygu 'Anghytuno'n gryf' 
Gan feddwl am rôl gwirfoddolwyr mewn argyfwng yng Nghymru – 

o Mae gwirfoddolwyr cydlynol yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi 
ymateb brys ac adferiad [Cyfradd 1-5] 

o Mae potensial i wella’r effaith y gall gwirfoddolwyr cydlynol ei chael mewn argyfwng 
yng Nghymru [Cyfradd 1-5] 

o Dylid cael dull gweithredu cyson ledled Cymru [Cyfradd 1-5] 
o Pa mor abl ydych chi’n teimlo o ran systemau presennol i sicrhau bod gwirfoddolwyr 

yn cael cymaint o ymateb ag y bo modd mewn argyfwng [Cyfradd 1-5] 

Cwestiwn 4 - A oes angen darparu adnoddau ar lefel Cymru gyfan er mwyn gwella 
ansawdd, i ddysgu ac i gefnogi gweithredu cyson? 

o Oes 
o Nac Oes 
o Unrhys slywadau? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 5 - Ydych chi’n cytuno y dylai Cynlluniau Argyfwng ystyried capasiti mudiadau 
gwirfoddol a gallu gwirfoddolwyr lleol? 

o Ydw  
o Nac Ydw 
o Unrhyw Sylwadau? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 6 - A ddylid mapio capasiti gwirfoddolwyr lleol drwy’r Cynghorau Gwirfoddol 
Sirol? 

o Dylid 
o Na ddilid 
o Unrhyw Sylwadau [Bocs Testun] 

Cwestiwn 7 - A ydych yn credu bod cynllunwyr statudol yn llwyr ddeall pa mor werthfawr 
yw gwirfoddolwyr i ymateb brys? 

o Ydw 
o Nac Ydw 
o Unrhyw Sylwadau? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 8 - A oes angen gwella’r ymwybyddiaeth hon? 

o Oes 
o Nac Oes 
o A oes angen gwella’r ymwybyddiaeth hon? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 9 - Ydych chi’n credu bod angen adnoddau gwybodaeth / hyfforddiant i gefnogi 
parodrwydd gwirfoddolwyr mewn argyfwng? 

o Oes 
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o Nac Oes 
o Os oes – pwy ddylai arwain hyn? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 10 - A ydych yn cytuno nad yw ymateb brys i argyfwng yn rhoi llawer o gyfle i 
wirfoddolwyr oni bai am y rhai sydd wedi’u hyfforddi’n benodol drwy sefydliadau megis y 
Groes Goch Brydeinig? 

o Ydw 
o Nac Ydw 
o Unrhyw Sylwadau? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 11 - Ydych chi’n cytuno y gall y Canolfannau Gwirfoddol ddarparu 
gwirfoddolwyr i gefnogi cymunedau ac unigolion i adfer ar ôl argyfwng, gan gryfhau 
ymateb sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn? 

o Ydw 
o Nac Ydw 

Cwestiwn 12 - A oes angen adnoddau i gefnogi’r mudiadau hyn yn y Canolfannau 
Gwirfoddol i gydlynu gwirfoddolwyr yn effeithiol yn y sefyllfaoedd hyn? 

o Oes 
o Nac Oes 
o Dywedwch fwy wrthym ni am yr ymateb hwn. Pwy allai fod mewn sefyllfa i 

ddatblygu’r adnoddau hyn? [Bocs Testun] 

Cwestiwn 13 - A oes mwy o rôl i fudiadau ffydd / cynghorau tref a chymuned o ran 
cydlynu pobl sy’n cael eu hysgogi i wirfoddoli oherwydd digwyddiad penodol? 

o Oes 
o Nac Oes 
o Unrhyw Sylwadau? [Bocs Testun] 

Diolch 

Rydm yn cynnal grwpiau ffocws i darparu data ansoddol i gefnogi’r arolwg yma a datblygiad 
y fframwaith. Mae’r grwpiau ffocws yma ar gael i’w archebu trwy Eventbrite. 

Am mwy o manylion am statws y prosiect, a’r ffyrdd wahanol i ymgysylltu efo’r proses, 
defnyddiwn y cyswllt yma, neu cysylltwch efo Rachal Minchinton: Rachal@richard-
newton.co.uk. 
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Atodiad D – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Nodau Llesiant Cymru yw: 

Cymru Ffyniannus - Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau 
sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu 
poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig 
cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael 
ar waith addas. 

Cymru Wydn - Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag 
ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac 
ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 

Cymru Iachach - Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle 
deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

Cymru Mwy Cyfartal - Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth 
fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau 
cymdeithasol-economaidd). 

Cymru o gymunedau cydlynol - Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau 
da. 

Cymru o ddiwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu - Cymdeithas sy'n hyrwyddo ac yn 
diogelu diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg, ac sy'n annog pobl i gymryd rhan yn y 
celfyddydau, a chwaraeon a hamdden. 

Cymru sy'n gyfrifol fyd-eang - Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud 
peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) hefyd yn ymrwymo cyrff cyhoeddus i 
fabwysiadu'r pum ffordd o weithio: 

Hirdymor - Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen am 
ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd. 

Integreiddio - Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r 
nodau llesiant, ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 

Cyfranogiad - Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, 
a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal maent yn ei gwasanaethu. 

Cydweithredu - Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y 
corff ei hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion llesiant. 

Atal - Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff 
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion. 
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Byddai Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli mewn argyfwng yn cael effaith gadarnhaol ar 
wydnwch a gallu Cymru i addasu i ddigwyddiadau hinsawdd/argyfwng sy'n newid. Byddai 
hefyd yn dod â chymunedau at ei gilydd i gynnig atebion i'r heriau y maent yn eu hwynebu'n 
lleol, drwy wirfoddoli. Byddai cymorth gwirfoddol cydgysylltiedig i ymatebwyr brys yn gwella 
amgylchedd cymdeithasol ac economaidd Cymru. Gellir cyflwyno achos am effaith 
gadarnhaol yn erbyn pob un o'r Nodau Llesiant. 

Mae cyflwyno Fframwaith hefyd yn enghraifft o bob un o'r 5 ffordd o weithio a amlinellir yn 
y ddeddf: 

Hirdymor – sicrhau newid hirdymor a systemig i'r ffordd y caiff ymatebion brys eu 
cydgysylltu a'u darparu. Bydd hyn yn cydbwyso anghenion brys uniongyrchol yn erbyn 
amcanion tymor hwy cydnerthedd systemig a pharhaol. 

Integreiddio – dod â chyrff cyhoeddus at ei gilydd i gefnogi ei gilydd i gyflawni eu nodau 
llesiant neu strategol. 

Cynnwys – galluogi pobl leol, ymatebwyr brys ac eraill sydd â diddordeb i ddod at ei gilydd i 
nodi atebion i argyfyngau lleol a chenedlaethol.  

Cydweithredu – cydweithio fel gwasanaethau cyhoeddus, gyda phartneriaid yn y trydydd 
sector a'r sector preifat i gyflawni nodau llesiant. 

Atal – Bydd cydweithredu i atal argyfyngau rhag gwaethygu a mynd i'r afael ag anghenion 
sy'n dod i'r amlwg gyda sgiliau a chymorth priodol yn galluogi cyrff cyhoeddus a 
sefydliadau'r trydydd sector i gyflawni eu hamcanion llesiant. 

Cynllun y Trydydd Sector: 

Mae hwn yn ddarn o ddeddfwriaeth statudol sydd wedi'i chynllunio i gyflawni partneriaeth 
rhwng Llywodraeth Cymru a'r trydydd sector a fydd yn arwain at: 

▪ Cymunedau cryfach, mwy gwydn 
▪ Polisi gwell 
▪ Gwell gwasanaethau cyhoeddus 

Drwy'r Cynllun, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen i wasanaethau cyhoeddus, 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd, y llywodraeth a'r trydydd sector gydweithio mewn 
partneriaeth. Maent yn ailadrodd bod yn rhaid i bartneriaethau effeithiol fod yn seiliedig ar 
werthfawrogiad o gyfraniad unigryw pob plaid. Cydnabyddir hefyd fod y Trydydd Sector (gan 
gynnwys VCS) yn rhan annatod o ddatblygu polisi a helpu i lunio gwasanaethau i ddiwallu 
anghenion poblogaeth Cymru.  

Mae Cynllun y Trydydd Sector yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i: 

▪ Cynnal trefniadau ar gyfer ymgysylltu ac ymgynghori ystyrlon â'r trydydd sector 
(Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yw'r prif gyfrwng ar gyfer hyn) 

▪ Cynnal trefniadau ar gyfer cefnogi cymunedau a gwirfoddolwyr 
▪ Cynnal trefniadau ar gyfer cefnogi strwythurau sy'n caniatáu i'r trydydd sector ffynnu  
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▪ Ceisio cadw at y Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu'r Trydydd Sector 

Mae'r Cynllun yn nodi'r trefniadau ffurfiol ar gyfer ymgysylltu ar draws 5 maes: 

▪ Deialog a Chydweithredu 
▪ Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (CPTS) 
▪ Cyfarfodydd Gweinidogol 
▪ Ymgynghoriadau 
▪ Datblygu Polisïau 

Mae gan Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector rôl allweddol i'w chwarae o ran cydweithio 
rhwng cyrff cyhoeddus, llywodraethau Cymru a llywodraeth leol a'r Trydydd Sector. Mae'n 
ystyried materion sy'n ymwneud ag amcanion strategol Llywodraeth Cymru ac yn hwyluso 
ymgynghori â sefydliadau trydydd sector perthnasol a chyrff sector cyhoeddus ar 
weithrediad, gweithrediad ac adolygiad y Cynllun.  

O dan y Cynllun, mae Gweinidogion yn ymrwymo i ymgysylltu â'r Trydydd Sector drwy 
amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys ymweliadau, sgyrsiau sy'n seiliedig ar faterion, 
cynadleddau, a thrwy ohebiaeth. Mae'r Cynllun hefyd yn cydnabod pwysigrwydd 
ymgynghori â'r Trydydd Sector mewn perthynas â datblygu polisi ac ymgynghori, gan sicrhau 
y gall y sector lywio a llunio gwasanaethau.  

Mae Cynllun y Trydydd Sector, a'r Cyngor Partneriaeth yn cynnig cyfle gwerthfawr i 
ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, a chyrff cyhoeddus mewn perthynas â gwirfoddoli brys. 
Mae'r Fframwaith yn cyd-fynd yn agos â'r egwyddorion a nodir yn y Cynllun, ac yn cyfrannu 
at 'Gymunedau cryfach, mwy gwydn', 'Gwell polisi'; a 'Gwell gwasanaethau cyhoeddus', sy'n 
enghreifftio gweithio mewn partneriaeth ar draws sectorau.  

Bydd y cynllun yn arf gwerthfawr i gefnogi trafodaeth o ran nodi 'perchnogion' rhai o'r 
argymhellion yn y Fframwaith, ynghyd â chael gafael ar adnoddau i sicrhau ei fod yn cael ei 
ariannu'n briodol.  

 
i NCVO. (2022). ‘Involving Volunteers’. Cyrchwyd o https://beta.ncvo.org.uk/help-and-
guidance/involving-volunteers/ 
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