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Cyflwyniad	
Ychydig iawn o ddigwyddiadau’r byd sy’n cael effaith mor ddofn ac eang â 
phandemig byd-eang. Treiddiodd COVID-19 i mewn i bob rhan o gymdeithas. 
Daeth â distryw, profodd ein gwydnwch a’n gorfodi i fyw a gweithio mewn 
ffyrdd gwahanol: weithiau yn ein hynysu, weithiau yn dod â ni’n agosach at 
ein gilydd.

Ym mis Mawrth 2020, gwelwyd dechreuad cyfres o newidiadau i’r sector 
gwirfoddol yng Nghymru: o’r ffordd rydym yn gweithredu, sut rydym yn 
rhyngweithio â phobl eraill, sut y cawn ein gweld a hyd yn oed, pwy ydym ni. 
Mwy o grwpiau cyd-gymorth, micro-wirfoddoli, partneriaethau traws-sector, 
newidiadau ym mhroffil demograffig gwirfoddolwyr a’r symud i ddigidol - 
dyma ddim ond rhai o’r nodweddion sydd wedi diffinio gwirfoddoli mewn 
pandemig. Dwy flynedd yn ddiweddarach, ym mis Mawrth 2022, gwnaeth 
CGGC bartneru â Llywodraeth Cymru a dod â rhanddeiliaid allweddol ynghyd 
i bwyso a mesur yr holl bethau a ddigwyddodd a beth mae hyn yn ei olygu ar 
gyfer ein dyfodol.

Nod yr adroddiad hwn yw cyflwyno safbwyntiau ac ymagweddau sy’n ymwneud 
â gwirfoddoli yng Nghymru ddwy flynedd ar ôl y cyfnod clo cenedlaethol 
cyntaf, ac edrych ar sut gall pob sector ymateb i’r gwersi a ddysgwyd o’r 
pandemig. Mae’r adroddiad yn cymharu’r gwaith ymchwil presennol ac yn 
cyflwyno argymhellion ar gyfer anghenion datblygu a chymorth yn y dyfodol, 
gan amlygu cyfleoedd a heriau posibl yn y dyfodol agos.  

Chwith: Gwnaeth y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd bartneru â FareShare 
Cymru i gludo cyflenwadau i aelwydydd agored i niwed yn Abertawe
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Methodoleg
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried canfyddiadau pum prosiect 
ymchwil cynhwysfawr, wyth cydweithrediad gwirfoddol ar sail 
ymarfer (gweler yr Atodiad), a phrofiadau bywyd 215 o fynychwyr 
a gymerodd ran mewn dau ddigwyddiad ymgysylltu ym mis 
Mawrth 2022.

Gwahoddwyd ymchwilwyr a chynrychiolwyr o gydweithrediadau 
ar sail ymarfer i gyflwyno prif ganfyddiadau eu gwaith i 
gynulleidfa traws-sector o ymarferwyr. Cawsant wedyn eu rhannu 
i grwpiau llai i gymryd rhan mewn trafodaethau wedi’u hwyluso 
i fyfyrio ar yr wybodaeth a oedd wedi’i chyflwyno a’u profiadau 
personol drwy gydol y pandemig.

Er mwyn annog cyfraniadau agored ac onest, cafodd cyfranogwyr 
wybod y byddai eu barnau a’u profiadau’n ddienw. Cafodd y 
canlyniadau o’r sesiynau eu grwpio yn ôl themâu, a chymharwyd 
y rhain wedyn â chanfyddiadau prosiectau ymchwil a oedd 
eisoes yn bodoli (wedi’u rhestru yn yr Atodiad).  

De: Gwirfoddolwyr o Eglwys Gymunedol Afon Dyfrdwy yn rhoi 
pecynnau gweithgarwch i blant yn ystod y cyfnod clo
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Canfyddiadau
1.		SEILWAITH	A	CHYDWEITHIO
Mae cydweithio yn un o nodweddion diffiniol y pandemig – 
gwnaeth mudiadau gwirfoddol gydweithio â chymunedau, 
sefydliadau cyhoeddus, y sector preifat a chyda’i gilydd. Gwnaeth 
hyn eu galluogi i ddarparu llawer o help, yn gyflym, ac i’r rheini 
a oedd ei angen mwyaf. Gwnaeth pob un o’r cydweithredwyr 
gyflwyno rhywbeth gwahanol: roedd gan fudiadau gwirfoddol 
yr arbenigedd i symud gwirfoddolwyr a rhedeg ymgyrchoedd 
am gymorth, gwirfoddolodd cymunedau lleol eu hamser, gan 
helpu i nodi anghenion a chyflwyno adborth pwysig, darparodd 
sefydliadau cyhoeddus gyllid a chyfeirio unigolion mewn angen, 
a rhoddodd y sector preifat nwyddau a gwasanaethau.

Nodwyd cydweithio fel gwers a chyfle ym mhob prosiect ymchwil 
y gwnaethom ei astudio a chan bron pawb y gwnaethom siarad 
â nhw. Ym mis Mawrth 2022 gwnaethom arolygu1  mynychwyr ein 
digwyddiad ymgysylltu cyntaf. Nododd 38% eu bod yn parhau 
i gydweithio â phobl eraill cymaint ag yr oeddent ym misoedd 
anoddaf y pandemig, a nododd 44% eu bod yn cydweithio mwy 
nag erioed â phobl eraill. 

Pwysleisiodd llawer fod meithrin y cydberthnasau newydd hyn â’r 
sector	cyhoeddus	yn	flaenoriaeth	wrth	symud	ymlaen. Gwnaeth 
cyfranogwyr hefyd fyfyrio ar ba mor fuddiol oedd defnyddio dull 
gweithredu	‘cofleidiol’ lle y gwnaeth llywodraethau cenedlaethol 
a lleol ymgynghori â darparwyr gwasanaethau cyfredol a 
grwpiau cymunedol ar ba rôl y gallent ei gwneud, beth sydd 
eisoes ar gael a ble mae angen help.

Nododd fudiadau bod y ddynameg wedi symud - nawr, roedd 
cyrff statudol yn gwneud mwy na dim ond comisiynu’r sector 
gwirfoddol i ddarparu gwasanaeth; nawr, roedd partneriaethau 
ag arweinyddiaeth a rennir yn cael eu ffurfio, a oedd yn agored 
i her gyfeillgar ac yn dibynnu ar arbenigedd ei gilydd. Gwelwyd 
mwy o werthfawrogiad o wirfoddolwyr fel pont ddibynadwy, 
hanfodol rhwng cymunedau a’r sector cyhoeddus.

1  Pleidlais ddienw a fwriwyd yn y digwyddiad ymgysylltu ar-lein, ‘Gwirfoddoli yn ystod y pandemig’, ar 2 Mawrth 2020, maint y sampl (N) = 50: 
CGGC, 2022

‘ Mae [Iechyd a Gofal Cymdeithasol] Integredig 
yn golygu cymunedau, y sector gwirfoddol, 
gwasanaethau statudol - pawb yn rhannu’r 
cyfrifoldeb dros adnabod cyfleoedd i weithio gyda’i 
gilydd. Mae arweinyddiaeth a rennir yn hanfodol.’  
cynrychiolydd cyngor gwirfoddol sirol,  
de-ddwyrain cymru 
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Roedd y rheini a dderbyniodd help yn fwy parod i rannu adborth 
gonest â gwirfoddolwyr, a’r rheini wedyn yn gallu rhoi’r adborth 
hwnnw i gyrff statudol a’u helpu i addasu gwasanaethau i gyd-fynd 
ag anghenion y gymuned. Nodwyd y cynnydd mewn cysylltiadau 
o fewn y sector gwirfoddol ei hun fel cam positif arall tuag at 
optimeiddio adnoddau, oherwydd galluogodd pobl i gael eu 
cyfeirio, gan arwain at wasanaeth mwy cynhwysfawr i’r defnyddiwr.

Canfu prosiectau ymchwil2  fod seilweithiau a phartneriaethau a 
oedd eisoes yn bodoli mewn ardal wedi helpu’r sector gwirfoddol 
i ymateb yn gyflymach ac yn fwy effeithiol yn ystod yr argyfwng. 
Cadarnhawyd hyn gan fynychwyr yn ein digwyddiadau ymgysylltu 
a oedd yn aml yn nodi cydweithrediadau blaenorol fel ffynhonnell 
ddibynadwy a chyfarwydd a’u galluogodd i ailddechrau (neu 
mewn rhai achosion, i barhau) i weithio gyda’i gilydd yn effeithiol.

Yn ogystal â hyn, datgelodd ein harolwg3  fod 47% o’r mynychwyr 
o’r farn bod seilwaith gwirfoddoli cenedlaethol a lleol wedi 
bod yn ‘bwysig iawn’ drwy gydol y pandemig, a nododd 27% 
ei fod yn ‘ddefnyddiol ar brydiau’. Ar yr un pryd, rhybuddiodd 
mudiadau a oedd wedi llwyddo i ffurfio partneriaethau argyfwng 
am y tro cyntaf nad oeddent yn sicr a allent barhau i feithrin 
cydberthnasau rhyng-fudiad a rhyng-sector a oedd ynghlwm â 
chyllid pandemig yn benodol. Dengys hyn fod y mwyafrif o’r sector 
yn gwerthfawrogi ac yn elwa ar fuddsoddi amser ac adnoddau i 
feithrin cydberthnasau ac adeiladu capasiti drwy flaengynllunio, 
ac nid mewn argyfwng yn unig. 

Yn anffodus, nid oedd cydweithio yn realiti i bawb, a dywedodd 
rhai mudiadau ei bod wedi cael anhawster gweithio gydag 
eraill. Mewn rhai achosion, nid oedd yn eglur pwy i gysylltu ag 
ef mewn strwythurau mwy o faint (e.e. mewn Bwrdd Iechyd). Ar 
adegau eraill, roedd y diffyg ymwybyddiaeth o’r hyn y gallai’r 
sector gwirfoddol ei gynnig yn rhwystr. Roedd yn ddealladwy na 
allai’r sector iechyd a gofal cymdeithasol gyflwyno adnoddau i 
gydweithrediadau newydd bob amser – mae hyn yn ddadl arall 
dros ymyriadau adeiladu capasiti strategol yn ystod cyfnodau 
cymharol sefydlog.

Daeth cwestiwn ehangach i’r golwg ynghylch capasiti seilwaith 
sector gwirfoddol Cymru i reoli niferoedd uwch o wirfoddolwyr. 
Serch llwyddo i gefnogi miloedd o wirfoddolwyr drwy’r 
pandemig, mae’r sector gwirfoddol yn ymwybodol iawn na 
fanteisiwyd o gwbl ar gynigion llawer o bobl i helpu. Gallwn 
ddyfalu mai’r rheswm dros hyn oedd yr ymchwydd sydyn yn y 
diddordeb mewn gwirfoddoli, neu am fod angen gwneud gwaith 
o hyd i alluogi partneriaethau. Ond a allai’r profiad hwn fod 
yn arwydd nad oes gan y sector ddigon o adnoddau i gefnogi 
niferoedd llawer uwch o wirfoddolwyr, hyd yn oed pe bai’r 
ffigurau’n cynyddu’n raddol? Mae hwn yn gwestiwn pwysig i’w 
ystyried wrth i Lywodraeth Cymru fapio uchelgais ein cenedl, 
drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, i gynyddu canran 
y bobl sy’n gwirfoddoli.4  

2  Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig - Rhan 1: Dysgu o ymarfer: Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP), CLlLC, CGGC, 2021. Lessons from 
lockdown: MoVE, 2020 (Saesneg yn unig)

3  Pleidlais ddienw a fwrwyd yn y digwyddiad ymgysylltu ar-lein, ‘Gwirfoddoli yn ystod y pandemig’, ar 2 Mawrth 2020, maint y sampl (N) = 50: CGGC, 2022
4 Dangosyddion Cenedlaethol a cherrig milltir cenedlaethol i Gymru: Llywodraeth Cymru, 2021

https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Volunteering-and-wellbeing-in-the-pandemic.-Part-1-Learning-from-practice.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Gwirfoddoli-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig.-Rhan-1-Dysgu-o-ymarfer.pdf
https://www.llyw.cymru/llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-dangosyddion-cenedlaethol-2021-html?_gl=1*erebyd*_ga*MTE4OTA5ODA2NS4xNjcwODU3ODE3*_ga_L1471V4N02*MTY3MTE5MjU3Ni4zNjkuMC4xNjcxMTkyNTc2LjAuMC4w&_ga=2.145752948.11809091.1671102671-1189098065.1670857817
https://d3nag6e3dddgye.cloudfront.net/uploads/milestone_def_file/254/file/MoVE_WP1_Report_1.pdf
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2.		CYDGYMORTH,	GWEITHREDU	LLEOL,	
GWIRFODDOLI	ANFFURFIOL	

Er bod gwirfoddoli ffurfiol wedi chwarae rôl fawr yn yr ymateb i 
COVID-19 a bod grwpiau arbennig, fel gwirfoddolwyr canolfannau 
brechu, yn cael canmoliaeth gyson, efallai mai’r gweithrediad 
mwyaf dyngarol a welwyd yn y pandemig oedd yr help anffurfiol a 
gynigiwyd i’n cymdogion. Mae pethau syml fel cludo bwyd, casglu 
pregripsiynau, cerdded ci rhywun sy’n gwarchod neu gadw llygad 
ar gymydog sy’n byw ar ei ben ei hun i gyd yn fathau o wirfoddoli 
(gweithgarwch sy’n cael ei gyflawni er budd i’r cyhoedd, sy’n 
cael ei gyflawni’n rhydd, o ddewis ac nad yw’n cael ei gyflawni er 
mantais ariannol)5. Oherwydd natur ddigymell, anrheoleiddiedig y 
gweithredoedd hyn, cawsant eu hadnabod wrth liaws o wahanol 
enwau, fel cyd-gymorth, gweithredu lleol, help cymunedol, bod yn 
gymydog	da	-	ac	mae’r	rhain	i	gyd	yn	fathau	o	wirfoddoli	anffurfiol.6

Mae’n saff dweud bod gwirfoddoli wedi digwydd ym mwyafrif, 
os nad holl ardaloedd Cymru. Ond, mae mesur y raddfa a’r 
effaith yn heriol tu hwnt gan nad yw’r rheini a gymerodd ran 
yn y gweithgareddau hynny yn gweld eu hunain, o bosibl, fel 
gwirfoddolwyr, yn ceisio unrhyw fath o gydnabyddiaeth, nac ag 
awydd i ymgysylltu â’r sector gwirfoddol ffurfiol. Rydym wedi 
dadansoddi’r canfyddiadau gan dimau ymchwil a gafodd y cyfle 
i siarad â grwpiau gwirfoddoli anffurfiol ac wedi ymgynghori â’r 
sector drwy ddigwyddiadau ymgysylltu, ond cydnabyddir fod yr 
wybodaeth	am	arferion	gwirfoddoli	anffurfiol	yn	anghyflawn.

 5  Polisi Gwirfoddoli: Cefnogi Cymunedau, Newid Bywydau:  
Llywodraeth Cymru, 2015

6 Sbectrwm Cyfranogiad Gwirfoddolwyr: Eden Project Communities, 2021

Gwirfoddolwr cludo bwyd o brosiect ‘Nanny Biscuit’  
           yn Sir y Fflint

https://www.edenprojectcommunities.com/sites/default/files/volunteer_report_welsh.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-01/polisi-gwirfoddoli-cefnogi-cymunedau-newid-bywydau.pdf
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Un peth y mae pawb yn cytuno arno yw bod y cyflymder y 
gwnaeth cymunedau lleol ymateb i’r argyfwng a’u gallu i addasu 
wedi bod yn rhyfeddol. Roedd yr amrywiaeth o wasanaethau a 
ddarparwyd (hyd yn oed yng nghyd-destun y cyfyngiadau di-ri) yn 
syfrdanol hefyd ac, yn bwysicach oll - yn cyd-fynd ag anghenion 
pob cymuned. Gall mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr 
ddysgu o hyblygrwydd grwpiau gwirfoddoli anffurfiol, ond mae 
gan wirfoddolwyr ffurfiol a’r mudiadau sy’n eu defnyddio eu lle 
a’u diben eu hunain yn yr ecosystem wirfoddoli.

‘ Mae cyd-gymorth wastad wedi bod yn rhan o  
wead cymunedau yng Nghymru. (…) Mae grwpiau 
llawr gwlad yn defnyddio technolegau digidol i 
symud pobl yn gyflym iawn, iawn. Mae hwn yn 
gryfder yn y sector gwirfoddol y mae angen i ni  
ei gynnal a’i arddangos. (…) Yr her yw na wyddom  
ni pwy na beth sydd allan fan’na.’– cynrychiolydd cyngor gwirfoddol sirol,  
gogledd-orllewin cymru 

Mae mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn cynnig 
gwasanaethau rheolaidd, rhagweladwy, yn aml â ffocws neu 
arbenigedd penodol ac yn atebol i gyllidwyr ac ymddiriedolwyr i 
gyflawni’r hyn a addawyd. Ynghyd â hyn, mae eu gwirfoddolwyr 
yn cwblhau’r holl wiriadau a hyfforddiant angenrheidiol er 
mwyn lleihau’r risgiau i’w hunain a phobl eraill. Gall nodweddion 
diffiniedig gwirfoddoli ffurfiol fod yn fudd, yn y ffordd a 
ddisgrifiwyd uchod, ac yn rhwystr, os cymharwn ni hyblygrwydd a 
chyflymder gweithredu gwirfoddolwyr anffurfiol. Mae ymdeimlad 
cryf o fewn y sector bod lle ac angen am wirfoddolwyr ffurfiol ac 
anffurfiol ac, yn aml, gall eu hymdrechion ategu ei gilydd.

Yn ein harolwg7  nododd canran gyfartal o ymarferwyr eu bod 
wedi cael ‘llawer o gysylltiad â grwpiau cymunedol ar ddechrau’r 
pandemig’ a’u bod yn ‘ymwybodol ohonynt ond heb gael llawer o 
gysylltiad â nhw’. Mae hwn yn dangos i ni fod grwpiau cymunedol 
a’r sector gwirfoddol ffurfiol wedi gweithio gyda’i gilydd i fynd 
i’r afael â’r argyfwng, mewn rhai ardaloedd, ac ardaloedd eraill 
wedi dewis gweithredu ar wahân. Mae’r rhesymau dros hynny 
yn amrywio o ddiffyg capasiti, ofni sathru ar draed pobl eraill, 
yn gyndyn i ymgysylltu â gwirfoddolwyr anffurfiol ‘rhag ofn i 
rywbeth fynd o’i le’ a dymuniad grwpiau cymunedol i weithio ar 
wahân er mwyn osgoi biwrocratiaeth.

7  Pleidlais ddienw a fwrwyd yn y digwyddiad ymgysylltu ar-lein, ‘Gwirfoddoli yn ystod y pandemig’, ar 2 Mawrth 
2022, maint y sampl (N) = 50: CGGC, 2022
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Pan oedd partneriaethau’n llwyddiannus, gwnaethom ddysgu 
bod arbenigedd a gwybodaeth wedi’u cyfnewid yn gyffredinol 
rhwng y grwpiau. Mae mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr 
wedi rhoi hyfforddiant i wirfoddolwyr cymunedol, eu cynorthwyo 
â gwiriadau’r DBS (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd), ac 
wedi rhannu profiadau blaenorol o ddarparu gwasanaethau 
tebyg, gan eu helpu felly i osgoi camgymeriadau. Gallodd 
gwirfoddolwyr anffurfiol nodi anghenion cymunedau mewn 
modd dynamig, rhoi adborth ar gynnig y mudiadau sy’n cynnwys 
gwirfoddolwyr eu hunain, a chyfeirio unigolion at wasanaethau 
ffurfiol mwy arbenigol y sector gwirfoddol pan oedd angen.

Canfuom mai’r ffactorau allweddol i sicrhau cydweithrediadau 
didrafferth oedd parch at annibyniaeth grwpiau cymunedol 
a lefelau cymesur o weinyddiaeth o fewn partneriaethau. 
Yn ogystal, mae angen dangos sensitifrwydd at anghenion 
ieithyddol. Er enghraifft, wrth siarad am yr angen am ‘wydnwch’ 
a ‘pharodrwydd cymunedol’, dylem gydnabod bod cymunedau 
wedi wynebu lliaws o argyfyngau yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf ac eisoes wedi dangos gwydnwch rhyfeddol. 

Yn gyffredinol, teimlai’r cyfranogwyr yn ein digwyddiadau bod 
cyfle	i	ddysgu,	a	her	i	chwilio’r	cydbwysedd	cywir. Gall fod yn 
anodd osgoi tensiwn rhwng gwirfoddoli ffurfiol ac anffurfiol,  
ond mae manteisio ar gryfderau ei gilydd yn gallu cyflwyno 
buddion gwirioneddol.  

De: Cyfranogwr mewn un o grwpiau lles cerdded a choetir 
Coed Lleol yng Ngwynedd
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8 Gwelir orau yn Arferion gwirfoddoli a rennir yn Eryri
9  Gwelwyd hefyd yn Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig – Rhan II: Adolygiad Cyflym o Dystiolaeth: WCPP, CLlLC, CGGC, 2021

3.	DIGIDOL
Mae’r symudiad cyflym i ddefnyddio technoleg ddigidol ar 
gyfer bron pob rhyngweithiad cymdeithasol, proffesiynol a 
phersonol, a ddaeth yn ofynnol yn sgil y pandemig, wedi arwain 
at newidiadau digyffelyb i’r ffordd y mae’r sector gwirfoddol yn 
gweithredu. Roedd y rhan fwyaf o gyfranogwyr ein digwyddiadau 
ymgysylltu yn credu ei fod wedi bod yn darfiad positif ar y cyfan, 
ond dylem fod yn ymwybodol o rai heriau a chyfyngiadau.

Yn gyntaf, mae’r angen i ddefnyddio technoleg ddigidol ar gyfer 
pob, neu bron pob proses weinyddol a rheolaethol wedi arwain 
mudiadau i optimeiddio eu systemau rheoli a rhoi mwy o feddwl 
nag erioed i ‘daith cwsmer’ y gwirfoddolwr. Croesawyd adborth, 
symleiddiwyd prosesau, lluniwyd ffurflenni mwy greddfol a 
gallwyd nawr rheoli nifer uwch o wirfoddolwyr.

I lawer o fudiadau, roedd hyn hefyd yn wir o ran cydweithio ag 
eraill – yn y sectorau gwirfoddol, cyhoeddus neu breifat. Mewn 
rhai achosion, lluniwyd cytundebau a rhannwyd cronfeydd o 
wirfoddolwyr yn llwyddiannus ar draws mudiadau drwy systemau 
rheoli digidol.8 

Mae darparu gwasanaethau’n ddigidol, lle’n bosibl, wedi’i nodi 
fel gwelliant effeithiol i hygyrchedd cyfleoedd gwirfoddoli ond 
hefyd i hygyrchedd gwasanaethau i rai defnyddwyr. Siaradodd 
ymarferwyr am hygyrchedd gwell i bobl â nam symudedd, 
y rheini â chyfrifoldebau gofalu a’r unigolion hynny mewn 
ardaloedd gwledig sydd wedi’u hynysu gan brinder trafnidiaeth 
gyhoeddus.9  Mae ymdeimlad o optimistiaeth a dyhead i 
ddefnyddio mwy o seilweithiau digidol a adeiladir yn bwrpasol 
er	mwyn	gwneud	y	sector	yn	fwy	effeithiol	a	chynhwysol.

Ar yr un pryd, mae adnoddau digidol nad ydynt wedi’u 
defnyddio’n briodol wedi achosi anhrefn a rhwystredigaeth ar 
brydiau, yn enwedig ar ddechrau’r pandemig. Roedd angen dysgu 
llawer, wrth reswm, ac roedd y broses yn anoddach i fudiadau ac 
unigolion nad oedd â llawer o brofiad blaenorol.

‘ Gan i ni fynd i system gyfeillio ar-lein a thros y ffôn, 
yn hytrach na gweithio wyneb yn wyneb, fe ddaeth 
gwirfoddoli gyda ni yn llawer mwy agored i bobl na 
fyddai erioed wedi dod atom ni’n draddodiadol, ac 
rwy’n awyddus iawn i hynny barhau.’cynrychiolydd o elusen ddigartrefedd 

https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/Gwirfoddoli-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig.-Rhan-2-Adolygiad-cyflym-o-dystiolaeth.pdf
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Lleisiwyd pryderon hefyd nad oedd symud i ddigidol yn 
gwella’r hygyrchedd i bawb. Mae gwirfoddolwyr a defnyddwyr 
gwasanaethau nad oedd yn hyderus â thechnoleg, y rheini nad 
oedd â mynediad i ddyfeisiau addas na chysylltiad band eang 
dibynadwy, ac unigolion ag anableddau fel byddardod wedi cael 
eu rhoi o dan anfantais ar brydiau gan ddarpariaeth ddigidol. 
Ynghyd â hyn, cafodd blinder digidol a theimlo’n ynysig eu 
crybwyll yn aml, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.

Plediodd gyfranogwyr achos cryf dros ddull hybrid o ddysgu a 
darparu gwasanaethau yn y dyfodol. Y prif sbardunau dros ddull 
gweithredu cyfunol a fyddai’n sicrhau nad oes unrhyw un yn cael 
ei adael ar ôl oedd allgau digidol, blinder a ffyrdd gwahanol o 
brosesu gwybodaeth.  

De: Gwnaeth ‘The Arches’ ym Mhowys gynnig gwasanaeth cymorth 
dros y ffôn yn ystod y pandemig
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10 Cyllid cynaliadwy ar gyfer y trydydd sector: Diweddariad 2021: CGGC, 2021
11 Pryder wedi’i amlinellu hefyd yn Models and Frameworks for Coordinating Community Responses During COVID-19 (Saesneg yn unig): MoVE, 
2020

4. BIWROCRATIAETH A HYBLYGRWYDD
Yn debyg iawn i’r symudiad i ddigidol, gwnaeth y pandemig 
gyflwyno cyfle, neu yn hytrach gorfodi pobl i leihau 
biwrocratiaeth. Yn sgil yr angen eang, brys ar draws cymunedau 
(e.e. cludo bwyd a phresgripsiynau), bu’n rhaid i fudiadau sy’n 
cynnwys gwirfoddolwyr a’r sector cyhoeddus gynnal adolygiad 
brys o’u harferion gweinyddol. Cafodd y sector cyhoeddus wared 
ar y fiwrocratiaeth a oedd yn gwneud cydweithio â’r sector 
gwirfoddol yn anodd, cynigiodd cyllidwyr gronfeydd bychan o 
gyllid cyflym, hyblyg heb fawr iawn o ofynion biwrocraidd10, a 
gwnaeth mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr symleiddio a 
chyflymu eu prosesau cofrestru a chynefino. O ganlyniad, bu 
modd ymateb yn amserol i’r argyfwng, ond dysgwyd gwers bwysig 
hefyd: rydym yn gwybod nawr y gallwn wneud pethau’n wahanol.

Rhannodd fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr fod llai o 
fiwrocratiaeth wedi gwneud gwirfoddoli yn fwy deniadol a hygyrch 
i grwpiau cymunedol ac unigolion, a llawer yn ystyried cyfleoedd 
pellach i leihau biwrocratiaeth er mwyn ail-greu’r canlyniadau 
positif sydd eisoes wedi’u gweld. Mae angen cymryd rhagofalon 
i sicrhau nad yw diogelwch a llesiant gwirfoddolwyr, y camau i 
ddiogelu unigolion sy’n agored i niwed nac atebolrwydd ariannol 
yn cael eu cyfaddawdu wrth i ni ddiwygio ein gweithdrefnau 
biwrocrataidd - roedd hon yn neges gref gan gyfranogwyr 
yn ein digwyddiadau. Cred y sector ei fod yn bwysig gwneud 
newidiadau’r ffordd gywir - ffordd a lywir gan ystyriaeth lawn o 
unrhyw risgiau a chanlyniadau a ddaw yn sgil prosesau newydd.

Ar yr un pryd, mae pryder y bydd cyllidwyr a chyrff cyhoeddus 
yn dychwelyd i’w gweithdrefnau safonol wrth i’r pandemig 
gilio, a fyddai’n llesteirio’r cyfle i fwynhau buddion newid 
systemig hirdymor.11  Ni ddylid ystyried hyblygrwydd sefydliadol 
a phrosesau symlach fel ymateb i argyfwng yn unig. Yn hytrach, 
dylai fod yn wers ar sut i wneud gweithdrefnau gweinyddol yn 
gymesur â’r gweithgaredd ym mhob achos.  

‘ Chwalu’r rhwystrau a achoswyd gan fiwrocratiaeth 
yw un o nodweddion allweddol y pandemig i ni. Rwy’n 
falch o ddweud bod rhywfaint o hynny wedi’i gadw y tu 
hwnt i gyfnod COVID, yn enwedig yn ein gwaith gyda’r 
Bwrdd Iechyd. Mae elfen o ymddiriedaeth wedi’i magu, 
ac mae’r un peth yn wir gyda’r Awdurdod Lleol.’cynrychiolydd o gyngor gwirfoddol sirol,  
gogledd-orllewin cymru 

https://doit.life/experiences/141257?containerId=190701
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/07/Cyllid-Cynaliadwy-ar-gyfer-y-Trydydd-Sector-Diweddariad-2021.pdf
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5.		MARCHNATA,	RECRIWTIO	 
A	THIRWEDDAU	NEWIDIOL	

Mae’r dirwedd wirfoddoli wedi newid: 

    Mae mwy o ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y sector 
ymhlith y cyhoedd

    Mae rheolaeth a darpariaeth ddigidol yn fwy amlwg 
nag erioed 

    Mae sbotolau ar wirfoddoli anffurfiol

    Caiff y syniad o gydymddibyniaeth a buddion llesiant 
personol a chymunedol i’r gwirfoddolwyr eu hunain  
eu trafod yn eang 

    Mae mathau newydd o wirfoddolwyr yn cymryd rhan, 
a rhai o’r carfannau traddodiadol yn anoddach i’w 
cyrraedd

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gwnaeth natur gyflym y 
gweithredu atal y sector rhag ystyried newidiadau i fanylion 
a mynd ati’n ofalus i lunio strategaethau datblygu ar gyfer y 
dyfodol. Wrth i’r pandemig gilio, mae llawer o fudiadau o’r 
farn fod diddordeb gwirfoddolwyr a’r amser sydd ganddynt 
i’w rhoi wedi lleihau, ac mae recriwtio a chadw gwirfoddolwyr 
yn anodd iddynt. Yn y cyd-destun hwn, gwnaeth cyfranogwyr 

ein digwyddiadau ymhél yn frwd â thrafodaethau a oedd yn 
ymwneud â sut gall y sector addasu i’r amgylchedd newydd hwn. 
Daethant i’r casgliadau canlynol:

a.  Nodwyd fod yna angen trosfwaol am amrediad ehangach 
o gyfleoedd gwirfoddoli. Waeth a ydym yn siarad am 
uchafbwyntiau o’r pandemig, fel micro wirfoddoli a rolau 
digidol, neu’r cynnig mwy ‘clasurol o dasgau strwythuredig, 
wyneb yn wyneb, mae’n bwysig ofnadwy nad ydym yn 
cynllunio ar gyfer un math o wirfoddoli yn unig. Bydd ehangu’r 
cyfleoedd y byddwn ni’n eu cynnig yn ehangu ein cronfa o 
ddarpar wirfoddolwyr ac yn sicrhau na fyddwn yn gorfod rhoi’r 
gorau i’n gweithrediadau yn sydyn wrth i amgylchiadau allanol 
newid (e.e. cyngor ar warchod gan y llywodraeth).

b.  Mae	deall	beth	sy’n	cymell	pobl	i	wirfoddoli’n	allweddol.	
Yn gyffredinol, mae ‘gwneud rhywbeth da’ yn ysgogiad i 
lawer, ond o ble mae’r teimlad hwn wedi deillio? Mae rhai 
gwirfoddolwyr eisiau gwneud rhywbeth da am eu bod yn 
teimlo bod ganddynt grefft neu dalent anghyffredin neu eu 
bod mewn sefyllfa unigryw i helpu. Mae gan bobl eraill ddawn 
naturiol am ddatrys problemau ac yn gwirfoddoli mewn 
ymateb i ddim ond dysgu am broblem. Gall unigolion hefyd 
gael eu hysgogi gan awydd i ‘wneud eu rhan’ i’r gymuned a 
chynyddu llesiant pawb. Mae diddordeb segur am wirfoddoli 
yn bodoli o fewn llawer o bobl nad ydynt yn dechrau 
gwirfoddoli ‘tan fydd rhywun yn gofyn iddynt’.
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Dyma ddim ond rhai o’r ysgogiadau sy’n uniongyrchol 
gysylltiedig â ‘gwneud rhywbeth da’. Ynghyd â hyn, dylem 
ystyried yr unigolion hynny sy’n gwirfoddoli i ennill neu wella 
sgiliau a chyflogadwyedd, creu cysylltiadau cymdeithasol, cadw’n 
heini, llenwi eu hamser, dangos esiampl dda i’w plant ac ati.

Gwelwyd diddordeb digyffelyb mewn gwirfoddoli yn ystod y 
pandemig, a gwnaeth hyn ein galluogi i astudio ysgogiadau 
rhan llawer ehangach o’r gymdeithas. Nawr, mae angen i ni 
ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu	a	marchnata	cyfleoedd	sy’n	
gweddu â’r unigolyn. Awgrymodd cyfranogwyr mai un ffordd o 
wneud hyn oedd gwneud cyfleoedd mor hyblyg â phosibl, yn 
ogystal â gofyn i wirfoddolwyr i nodi eu sgiliau a’u diddordebau 
er mwyn creu cyfleoedd wedi’u teilwra yn hytrach na hysbysebu 
rolau penodol yn unig. Mae hyn hefyd wedi’i ddisgrifio fel ffordd 
o gadw diddordeb gwirfoddolwyr y pandemig wrth i’r angen am 
eu rôl gychwynnol leihau neu wrth i’w hamgylchiadau newid.

Dylai llesiant personol a gwell cysylltiad cymdeithasol12, sydd 
wedi bod yn fudd gwirfoddoli nad yw wedi cael fawr o sylw tan 
nawr, gael eu defnyddio fel pwynt gwerthu unigryw. Ar adeg pan fo 
unigrwydd yn effeithio ar gymaint o bobl13, mae gan y sector gyfle 
i helpu i drechu cyfraddau gofidus o ynysu cymdeithasol a chreu 
model gwirfoddoli newydd fel datrysiad i broblem i’r gwirfoddolwr.

Nid yw presgripsiynu cymdeithasol yn gysyniad newydd, ond 
gall ymwybyddiaeth y cyhoedd a’r profiadau personol diweddar 
o feithrin cysylltiadau cymdeithasol drwy helpu eraill gael eu 
harneisio er mwyn marchnata gwirfoddoli mewn ffordd newydd, 
dylanwadu ar bolisïau llywodraethol a sicrhau cyllid ar gyfer y 
dyfodol.

12 Gweler Gwirfoddoli a llesiant yn ystod pandemig y Coronafeirws: WCPP, 2021
13 Rôl cymunedau a defnyddio technoleg i liniaru unigrwydd yn ystod pandemig y Coronafeirws: WCPP, 2021

‘ Mae’r ochr gymdeithasol wedi dod i’r amlwg o 
ddifrif. Mae gennym grwpiau sydd wedi dod yn 
ffrindiau yn gweithio gyda’i gilydd, mae’n gymuned 
hyfryd. (…) Mae’n anodd iawn ei fesur, ond mae cael 
adborth yn wych. Gall fod yn bwynt gwerthu mawr. 
Allwn ni ddim mynd yn ôl i’r hen fodel o “gwnewch 
hyn am ei fod yn beth da ac am fod gennych chi’r 
amser i’w wneud”, dylen ni fod yn dweud “gwnewch 
hyn – mae hyn yn mynd i’ch helpu chi, mae’n mynd 
i’n helpu ni, mae’n mynd i helpu pawb, ond wyddoch 
chi, rydych chi’n mynd i dyfu drwy hyn hefyd”.’cynrychiolydd o elusen ailddosbarthu bwyd 
genedlaethol 

https://www.wcpp.org.uk/cy/cyhoeddi/gwirfoddoli-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws/
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/R%C3%B4l-cymunedau-a-defnyddio-technoleg-i-liniaru-unigrwydd-yn-ystod-pandemig-y-Coronafeirws.pdf
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Dylid hefyd defnyddio proffil uwch gwirfoddoli i gysylltu â 
marchnadoedd gwirfoddoli gwahanol. Gellir cynyddu gwirfoddoli 
a gefnogir gan gyflogwyr a gwirfoddoli ymhlith myfyrwyr drwy 
hyrwyddo gwirfoddoli fel ffynhonnell o ddatblygiad personol a 
phroffesiynol poblogaidd ac fel ymarferiad adeiladu tîm. Ynghyd 
â hyn, mae’n amser da i bwysleisio rôl gwirfoddoli cymunedol fel 
un o’r ysgogiadau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) 
prin nad yw’n uniongyrchol ynghlwm wrth gymhelliad i wneud 
elw a galw ar y sector preifat i ddangos eu hymrwymiad i fraich 
ddyngarol CSR.

Er bod y posibiliadau newydd yn ennyn cryn gyffro, mae 
ymarferwyr wedi rhybuddio mai’r ymdeimlad o weithio i 
ddiben	cyffredin	y	gwnaethom	ei	brofi	yn	ystod	y	pandemig	
a ddenodd lawer o wirfoddolwyr newydd ac a fu’n alluogwr 
pwysig i gydweithredu. Wrth i’r pandemig gilio, mae sylw 
unigolion, mudiadau a’r llywodraeth yn cael eu tynnu at lawer o 
flaenoriaethau cystadleuol.

Mae’r teimladau	o	orflinder a brofwyd gan wirfoddolwyr y 
pandemig yn cyflwyno her ychwanegol. Yn y cyfamser, mae’r 
carfannau o wirfoddolwyr a oedd yn bodoli cyn y pandemig yn 
anoddach na’r disgwyl i’w cyrraedd – rhai yn parhau i deimlo’n 
bryderus i fynd allan, eraill wedi colli hyder, gallu corfforol neu, yn 
syml, wedi dod o hyd i weithgareddau gwahanol i lenwi eu hamser.

Mae gwirfoddolwyr hŷn yn destun pryder arbennig yn y dirwedd 
gwirfoddoli newydd. Wedi bod yn rhan sylweddol o gronfa 
gwirfoddoli llawer o fudiadau yng Nghymru yn draddodiadol, 
nid yw gwirfoddolwyr hŷn wedi gallu cymryd rhan mewn llawer 
o gyfleoedd gwirfoddoli drwy gydol y pandemig. Mae cyngor 
y llywodraeth ar warchod wedi cadw pobl hŷn a’r rheini ag 
anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor yn eu cartrefi. Ond 
hyd yn oed pan y llaciwyd cyfyngiadau’r llywodraeth, cadwyd 
y terfynau oedran uwch a gyhoeddwyd gan rai mudiadau sy’n 
cynnwys gwirfoddolwyr a chyrff cyhoeddus, gyda’r nod o leihau 
risgiau iechyd.

Os bydd yr ymarfer hwn yn parhau, a chyda’r oed pensiwn yn 
parhau i gynyddu, mae’n bosibl na fydd cenedlaethau mwy 
newydd yn gallu gwirfoddoli pan fyddant yn ymddeol. Mae 
angen i’r sector fynd ati’n ofalus i ddod o hyd i gydbwysedd 
rhwng	polisïau	lleihau	risg	a	sicrhau	cyfle	cyfartal. Neges gref 
a gafodd ei chyfleu yn ein digwyddiadau ymgysylltu oedd na 
ddylai unrhyw un gael ei adael ar ôl a bod angen gofalu ein bod 
yn cyflwyno cyfleoedd cynhwysol a deniadol i wirfoddolwyr cyn 
y pandemig, gwirfoddolwyr y pandemig a charfannau newydd o 
wirfoddolwyr.   
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6.	POLISI	A	CHYLLID
Credir yn eang fod yr agwedd gadarnhaol tuag at y sector 
gwirfoddol, a ategwyd gan Gyngor Partneriaeth y Trydydd 
Sector (TSPC)14  a’r Polisi gwirfoddoli: cefnogi cymunedau, newid 
bywydau (2015) gan Lywodraeth Cymru15, wedi bod yn rhan 
hanfodol o integreiddio’r sector yn llwyddiannus yn yr ymateb 
i’r argyfwng. Galluogodd gymorth amserol a phellgyrhaeddol i 
gyrraedd y mannau a oedd ei angen fwyaf.

Awgrymodd y cyfranogwyr fod y gwersi a ddysgwyd o’r pandemig 
yn darparu sail ar gyfer adeiladu amgylchedd mwy galluogol fyth 
ar ffurf fframweithiau	ar	gyfer	y	dyfodol. Dadleuwyd fod llawer 
o bartneriaethau lleol a rhanbarthol wedi’u ffurfio, ond bod 
rhai gweithredwyr lleol siŵr o fod wedi’u gadael ar ôl, ac mae’n 
bosibl bod gwaith wedi’i ddyblygu, yn enwedig o ran cynllunio 
gwasanaethau, cwmpasu anghenion a rhagweld. Gwelodd y 
sector gyfle	i	ddysgu	rhwng	cymheiriaid	ar	ôl	y	pandemig	ac i 
ddatblygu egwyddorion arfer gorau y gellid eu cymhwyso mewn 
argyfyngau yn y dyfodol. 

Er bod cydweithio llwyddiannus wedi digwydd gydag 
awdurdodau lleol, gwnaeth rhai mudiadau gwirfoddol hefyd 
rannu bod ymdeimlad nad oedd staff y sector cyhoeddus yn siŵr 

14  Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector: Llywodraeth Cymru, 15 Ionawr  
2019 (cyrchwyd 9 Hydref 2022)

15  Polisi Gwirfoddoli: Cefnogi Cymunedau, Newid Bywydau:  
Llywodraeth Cymru, 2015

Chwith: Cyfranogwr yn cymryd rhan yn un o sesiynau llesiant ‘Innovate 
Trust’ yng Nghaerdydd

https://www.llyw.cymru/cyngor-partneriaeth-y-trydydd-sector-amdanom-ni
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-01/polisi-gwirfoddoli-cefnogi-cymunedau-newid-bywydau.pdf
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a oeddent ‘i fod i’ weithio gyda gwirfoddolwyr cymunedol ac nad 
oeddent yn teimlo bod ganddynt fandad cydweithio clir. 

Mae angen i uwch-arweinwyr a phenderfynwyr gael 
dealltwriaeth dda o amgylcheddau galluogi ar gyfer 
partneriaethau	a	chreu’r	amgylcheddau	hyn.

Pwysleisiodd y cyfranogwyr y dylid cynnwys ffyrdd cydweithredol 
o weithio gyda’r sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr cymunedol, 
yn enwedig mewn argyfyngau, o fewn strategaethau lleol a, 
phan ddaw’r amser, dylai hyn gael ei annog gan uwch-arweinwyr 
mewn awdurdodau lleol. Ar yr adeg ymgynghori, roedd y 
Groes Goch Brydeinig eisoes wedi derbyn cyllid drwy Grantiau 
Strategol Gwirfoddoli Cymru i greu ‘Fframwaith ar gyfer cydlynu 
gwirfoddolwyr mewn sefyllfaoedd ymateb brys’.16  Croesawyd y 
datblygiad hwn a mynegodd y mynychwyr frwdfrydedd i fod yn 
rhan o’r cyfnodau ymgynghori.

Pwnc trafod arall yn y cyd-destun o gyfuno adnoddau oedd 
pasportau gwirfoddolwyr17. Awgrymodd cyfranogwyr y gellid 
cyd-gynhyrchu	safonau	hyfforddiant	cenedlaethol	a’i	gwneud	
hi’n bosibl i achrediadau gael eu trosglwyddo rhwng mudiadau. 
Dadleuwyd mai rhan o’r anhawster o ddefnyddio gwirfoddolwyr 
yn y mannau y mae eu hangen mwyaf mewn argyfwng, gan 
gynnwys rhwng mudiadau, yw’r anghenraid i fynd drwy raglen 
hyfforddiant pob mudiad unigol, hyd yn oed os yw’r cyfle newydd 
yn debyg iawn i’w rôl gyfredol.

Ar wahân i’r argyfyngau, nodwyd fod natur ailadroddus yr 
hyfforddiant sylfaenol yn rhwystr i wirfoddolwyr a allai fod eisiau 
rhoi cynnig ar rôl mewn amgylchedd neu leoliad gwahanol, 
ac felly’n cyfyngu’r cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth a sgiliau 
rhwng mudiadau. Os bydd rhaglen basport genedlaethol yn cael 
ei datblygu, pwysleisiwyd yn gryf y dylid gofalu nad yw ansawdd 
ac ehangder yr hyfforddiant na’r gwiriadau cefndirol yn cael eu 
cyfaddawdu.  

Dadleuodd rai cyfranogwyr bod llwyddiant y cynlluniau unigol y 
gwnaethom edrych arnynt yn deillio o’r raddfa lai a’r tir cyffredin 
cryf iawn oedd gan bartneriaid. Nid yw pawb yn awyddus i gael 
rhaglen basport genedlaethol, ond mae’r mwyafrif o’r farn bod 
buddion eglur o chwilio am gyfleoedd i ddatblygu safonau 
hyfforddiant a chronfeydd gwirfoddoli a rennir, hyd yn oed os 
yw’r rheini’n gyfyngedig i brosiectau, lleoliadau neu isadrannau 
penodol.

16 Fframwaith ar gyfer Cydlynu Gwirfoddolwyr wrth Ymateb i Sefyllfaoedd Brys (Cymru): Y Groes Goch Brydeinig a Richard Newton Consulting, 2022
17 Gweler hefyd Adroddiad ar Brosiect Pasport Gwirfoddolwyr Bae Abertawe: Plumridge Training & Finance, 2021

‘ Bydd safon genedlaethol o wiriadau a hyfforddiant, 
fel y DBS a’r GDPR, yn rhoi’r hyblygrwydd i wirfoddolwyr 
allu cymryd rhan mewn mwy o gyfleoedd.’cynrychiolydd o elusen cadwraeth  
bywyd gwyllt genedlaethol 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2022/12/BRC-Report-Welsh.pdf
https://www.nptcvs.wales/are-volunteer-passports-welcomed-in-swansea-bay/
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Drwy gydol y pandemig, gwnaeth dull cyllido newydd alluogi 
ymateb	cyflym	ac	annog	cydweithrediad. Roedd cyllidwyr yn 
fodlon i gyllid a oedd eisoes wedi’i ddyfarnu gael ei ddefnyddio 
at ddibenion eraill, oedi prosiectau, a hyd yn oed yn fodlon 
derbyn ceisiadau am gyllid ychwanegol y tu allan i gylchau 
arferol er mwyn helpu i ehangu gwasanaethau yr oedd galw 
mawr amdanynt.

Roeddent hefyd yn fwy cysurus i gymryd risgiau drwy gyllido 
prosiectau arloesol a phartneriaethau aml-bartner, traws-sector. 
Yn wir, byddai cyllidwyr yn annog partneriaethau yn aml, gan 
greu awyrgylch newydd, cydweithredol mewn amgylchedd 
cyllido a oedd, yn draddodiadol, yn enwog am ei natur 
gystadleuol. Cyflwynwyd Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru18  

ar adeg dda i harneisio’r partneriaethau a ddatblygwyd drwy’r 
pandemig a datblygu fframweithiau ar gyfer cydweithio yn y 
dyfodol. Mae’r rhaglen grant yn parhau i fod ar waith ac yn 
esiampl o fodel cyllido arloesol a gadwyd ar ôl y pandemig.

Bu cronfeydd hyblyg a hawdd eu cyrchu yn help amhrisiadwy 
i grwpiau cymunedol ar hyd a lled y wlad. Gwnaeth llai o 
fiwrocratiaeth hefyd chwarae rôl fawr, gan alluogi cyllid i gael 
ei dderbyn mewn modd amserol a rhyddhau’r amser y byddai 
staff mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a gwirfoddolwyr 
wedi’i dreulio fel arall ar lenwi ceisiadau hir. Yn yr un modd o ran 
biwrocratiaeth yn fwy cyffredinol, y brif neges o’n digwyddiadau 

ymgysylltu o ran cyllid oedd gwneud y prosesau a’r gofynion yn 
gymesur â maint a diben y grantiau a hysbysebwyd.

Gan feddwl am y dyfodol, pwysleisiodd cyfranogwyr yr 
angen am gyllid craidd, hirdymor a chronfeydd bychan o 
gyllid prosiect hyblyg. Mae cyllid craidd yn cefnogi’r gwaith 
o recriwtio, hyfforddi a rheoli sylfaen frwd o wirfoddolwyr, 
cynnal gwerthusiadau cynhwysfawr a pharhaus o anghenion 
a chyfleoedd yn ardal waith y mudiad ac yn adeiladu capasiti 
ar gyfer llunio strategaethau a meithrin cysylltiadau cryf â 
rhanddeiliaid lleol. Gellir wedyn defnyddio cyllid hyblyg i fynd i’r 
afael ag argyfyngau, ehangu gwasanaethau presennol, peilota 
syniadau newydd, amrywio’r cyfleoedd gwirfoddoli a gynigir neu 
gysylltu â ‘marchnadoedd’ recriwtio newydd.

Wrth i’r cyllid brys redeg allan ac effeithiau’r pandemig yn 
parhau, mae pryder o fewn y sector y bydd hyn yn arwain 
at orflinder ymhlith gwirfoddolwyr, galw uchel di-baid am 
wasanaethau, a dim cyllid ychwanegol. Mae’n hanfodol bod 
portffolio	amrywiol	a	pharhaus	o	grantiau	a	fydd	yn	galluogi’r	
sector i chwarae ei ran yn y gwaith o ailgodi’r genedl ac yn y 
dyfodol.	 

18 Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru: CGGC (cyrchwyd 9 Hydref 2022)

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cgg/
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Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn llawn colled a 
chynnwrf a deimlwyd yn ddwfn gan unigolion a chymunedau 
ledled Cymru a’r byd. Mae’r bywydau, yr incwm, y sefydlogrwydd 
a’r cysylltiad cymdeithasol a gollwyd wedi arwain at alw 
digyffelyb a phwysau aruthrol ar wasanaethau’r sector gwirfoddol. 
Mae cyfnodau clo wedi gofyn i ni wneud newidiadau aml a 
chyflym i’r ffordd rydym yn gweithio. Mae gorflinder wedi effeithio 
ar staff a gwirfoddolwyr. Serch hyn, teimlai 69% o’r cyfranogwyr y 
gwnaethom eu harolygu19  fod y pandemig wedi cyflwyno mwy o 
bethau positif na negyddol i arferion gwaith y sector gwirfoddol.

Mewn	cyfnod	o	angen	mawr,	cyflawnodd	y	sector.	Daeth	
cymunedau ynghyd a daeth gwirfoddoli yn rhywbeth a 
gydnabu’n	eang.	Ffurfiwyd	a	chadarnhawyd	partneriaethau	
a	chydweithrediadau,	rhoddodd	cyllidwyr	mwy	o	ffydd	
ynom, gwelodd sectorau eraill ochr arall i ni a chafwyd 
gwerthfawrogiad	newydd	am	yr	hyn	y	gallwn	ei	gyflwyno.	
Profwyd ein terfynau i’r eithaf, newidiodd ein ffyrdd o weithio 
a dechreuasom feddwl mewn ffyrdd newydd. Serch y lliaws o 
heriau sydd o’n blaenau, gwir gryfder y sector gwirfoddol o hyd 
fydd ei optimistiaeth a’i natur ‘gallwn wneud’.

Awgryma’r dystiolaeth o’r ymarfer a’r gwaith ymchwil y bu modd 
i’r sector gwirfoddol yng Nghymru (gyda phwyslais ar gyfraniad 
enfawr gwirfoddolwyr cymunedol) ymateb yn fedrus i argyfwng 
COVID-19. Nawr, ymbaratown ar gyfer y canlyniadau, a pharatoi i 
gymryd ein lle yn yr ymdrech i ailgodi. Bydd hon yn daith hir, ond 
gall y gwersi rydym wedi’u dysgu ein helpu ar hyd y ffordd.

19  Pleidlais ddienw a fwrwyd yn y digwyddiad ymgysylltu ar-lein, ‘Gwirfoddoli yn ystod y pandemig’, ar 2 Mawrth 2020, maint y sampl (N) = 50: 
CGGC, 2022

Casgliadau ac  
argymhellion

‘ Mae gwirfoddoli wedi dod yn ddarpariaeth gwbl 
brif ffrwd o fewn ein cymdeithas ac rwyf i, am un, 
yn benderfynol o beidio â cholli’r momentwm a’r 
enillion a gyflawnwyd (yn ystod y pandemig).’eluned morgan as, y gweinidog iechyd a  
gwasanaethau cymdeithasol (gofod3, mehefin 2021)
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1.		DARPARU	ADNODDAU	 
DIGONOL	I	GYDWEITHIO

Dylem barhau i gydweithio ar bob lefel a phwyso ar arbenigedd 
ein gilydd. Mae angen i’r sectorau cyhoeddus, preifat a 
gwirfoddol a chymunedau weithio gyda’i gilydd i ailgodi a 
chynnal	gwydnwch	i’r	dyfodol.	Mae risg yn rhan annatod o 
gydweithio. Dylem fod yn agored i gymryd risgiau wedi’u pwyso 
a mesur sy’n ein galluogi i arloesi, arbrofi a datrys problemau 
hirsefydlog.

Mae partneriaethau cryf yn cael eu hadeiladu dros amser ac 
mae angen buddsoddi adnoddau staff i’w cynnal. Mae meithrin 
ffydd,	cynefindra	a	dealltwriaeth	pan	fydd	cydweithio’n	opsiynol	
yn	talu	ar	ei	ganfed	mewn	argyfwng,	pan	ddaw	hyn	yn	anochel. 
Mae gallu pwyso ar fframweithiau presennol sy’n cefnogi 
gweithredu gwirfoddol mewn adeg o argyfwng yn sicrhau y gall 
gwirfoddolwyr gael eu defnyddio’n gyflym ac y gall eu sgiliau 
gael eu defnyddio i’r eithaf. Mae seilwaith y sector gwirfoddol 
yn chwarae rôl allweddol mewn hybu a galluogi partneriaethau 
ledled y wlad. 

Mae angen i seilwaith y sector gwirfoddol, ochr yn ochr â 
mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, awdurdodau lleol a 
grwpiau cymunedol gael mynediad at gyllid digonol er mwyn 
sicrhau	y	gellir	neilltuo	adnoddau	staff	i	gysylltu	ag	eraill	a	
llunio	strategaethau	gyda’i	gilydd.	Mae rhaglenni fel Cynllun 
Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru20, yn cynrychioli galluogwr 
cydweithio newydd, mwy mentrus ac eisoes wedi arwain at 
gynhyrchu fframwaith newydd ar gyfer cydlynu gwirfoddolwyr 
mewn argyfyngau.21 

20  Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru: CGGC (cyrchwyd 9 Hydref 2022). Gellir gweld enghreifftiau o brosiectau a gyllidwyd drwy gylch cyntaf y 
cynllun yma

21  Fframwaith ar gyfer Cydlynu Gwirfoddolwyr wrth Ymateb i Sefyllfaoedd Brys (Cymru): Y Groes Goch Brydeinig a Richard Newton Consulting, 2022

ARGYMHELLIAD	1: 

Rhaid i’r llywodraeth a chyllidwyr eraill sicrhau bod gan 
seilwaith y sector gwirfoddol, mudiadau sy’n cynnwys 
gwirfoddolwyr, awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol 
fynediad at gyllid digonol, sy’n eu galluogi i neilltuo 
adnoddau staff i feithrin partneriaethau a datblygu 
strategaethau cyffredin er mwyn ymateb i argyfyngau.

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cgg/
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/12/Cynllun-Grant-Gwirfoddoli-Cymru-%E2%80%93-dyfarniadau-grant-strategol.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2022/12/BRC-Report-Welsh.pdf
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De: Mynd â’r defaid allan yn Fferm Gymunedol Abertawe 

2.	CEFNOGI	GWIRFODDOLI	ANFFURFIOL	

Mae graddfa ac effaith gwirfoddoli	anffurfiol	yn ystod y 
pandemig wedi bod yn syfrdanol ac yn ysbrydoledig i sefydliadau 
ffurfiol. Pan mae’r sector gwirfoddol a’r sector cyhoeddus wedi 
cydweithio â grwpiau cymunedol, mae wedi bod yn fuddiol i’r 
ddwy ochr ar y cyfan.

Bu	gwirfoddolwyr	anffurfiol	yn	gyswllt	pwysig	i	gymunedau,	gan	
ddarparu dangosyddion amserol o angen ac adborth gonest ar 
wasanaethau’r sector statudol a gwirfoddol, ac yn gyfnewid am 
hyn,	cawsant	arweiniad,	hyfforddiant	ac	adnoddau.	Fel arfer, nid 
oes gan wirfoddolwyr anffurfiol ddiddordeb mewn dod yn rhan 
o strwythur ffurfiol ac addasu i ffordd fwy anhyblyg o weithio. 
Eu cryfder nhw yw eu gallu i addasu a gweithredu’n gyflym. Ni	
ddylai’r	sector	gwirfoddol	geisio	bod	yn	debyg	iddynt.	Yn	hytrach,	
dylent gydweithio â gwirfoddolwyr cymunedol a dysgu oddi 
wrthynt,	wrth	gynnig	help	llaw.

ARGYMHELLIAD	2: 

Mae’n rhaid i fudiadau seilwaith gwirfoddoli wneud 
adnoddau a chymorth yn fwy hygyrch i grwpiau a 
gwirfoddolwyr anffurfiol.
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22  Strategaeth Ddigidol i Gymru: Llywodraeth Cymru, 23 Mawrth 2021 (cyrchwyd 9 Hydref 2022)
23  Gwirfoddoli Cymru yw’r platfform digidol cenedlaethol ar gyfer hysbysebu a phori trwy gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru (cyrchwyd 14 Hydref 2022)
24  Mae Newid: digidol ar gyfer y trydydd sector yn rhaglen datblygu a chynorthwyo sgiliau digidol ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru (cyrchwyd 14 

Hydref 2022)
25  Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru: CGGC (cyrchwyd 19 Hydref 2022)
26  Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru – dyfarniadau grant strategol 2021/22: CGGC (cyrchwyd ar 19 Hydref 2022)

3.		PARHAU	I	EDRYCH	AR	 
DECHNOLEG	DDIGIDOL	

Mae technoleg ddigidol yn ffrind i ni – dylem barhau i’w 
defnyddio i symleiddio prosesau, hwyluso cydweithrediadau a 
chynnig cyfleoedd gwirfoddoli mwy hyblyg. Fodd bynnag, dylem 
ofalu nad ydym yn gadael y rheini heb fynediad neu sgiliau ar ôl.

Ni ddylem chwaith anghofio buddion rhyngweithiad wyneb 
yn wyneb i bawb dan sylw.	Bydd	dull	gweithredu	hybrid,	gyda	
hyfforddiant,	gwasanaethau	a	chyfleoedd	gwirfoddoli	ar-lein	
ac wyneb yn wyneb yn ein galluogi i fod yn gynhwysol ac yn 
groesawgar	i	gynulleidfa	mor	eang	â	phosibl.	Byddwn yn mynd 
ati’n eiddgar i ddilyn gweithrediad Strategaeth Ddigidol i Gymru 
Llywodraeth Cymru22.

Yn y cyfamser, mae’n rhaid i’r sector gwirfoddol barhau i edrych 
ar adnoddau digidol a wnaed yn fwriadol, fel gwefan Gwirfoddoli 
Cymru23, ac ymhél â rhaglenni fel Newid24, i wneud cyfleoedd yn 
hygyrch a chael cymaint â phosibl o effaith. 

Mae ailfodelu rhyngwyneb gwefan Gwirfoddoli Cymru yn gam 
mawr i’r cyfeiriad cywir ar gyfer seilwaith gwirfoddoli. Ar yr 
un pryd, gwnaeth cyllid a gyflwynwyd drwy Gynllun Grantiau 
Strategol Gwirfoddoli Cymru25  alluogi Age Cymru ac elusen 
Cymdeithas Eryri26  i ddangos sut gall defnyddio technoleg mewn 
modd arloesol symleiddio prosesau a hwyluso cydweithrediad 
ymhellach yn y sector.

ARGYMHELLIAD	3: 

Dylai’r sector gwirfoddol barhau i edrych ar adnoddau 
digidol a wnaed yn fwriadol a’u datblygu er mwyn gwneud 
cyfleoedd gwirfoddoli yn fwy hygyrch a syml i ddarpar 
wirfoddolwyr.

https://www.llyw.cymru/strategaeth-ddigidol-i-gymru-html?_gl=1*1rrflxk*_ga*MTE4OTA5ODA2NS4xNjcwODU3ODE3*_ga_L1471V4N02*MTY3MTQ2NjIyMS4zNzkuMS4xNjcxNDY2NTg3LjAuMC4w&_ga=2.159256248.322603198.1671443598-1189098065.1670857817
https://volunteering-wales.net/?lang=CY
https://wcva.cymru/cy/yn-cyflwyno-newid-digidol-ar-gyfer-y-trydydd-sector/
https://wcva.cymru/cy/cyllid/cgg/
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/12/Cynllun-Grant-Gwirfoddoli-Cymru-%E2%80%93-dyfarniadau-grant-strategol.pdf
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4. LLEIHAU BIWROCRATIAETH

Dylai pob un ohonom fod yn ceisio lleihau biwrocratiaeth, nid 
yn unig fel cam mewn argyfwng, ond er mwyn optimeiddio ein 
gwaith bob dydd. Dylai’r sector gwirfoddol, cyrff cyhoeddus a 
chyllidwyr ddysgu o’r cynnydd y mae pob un ohonom wedi’i 
wneud yn ystod y pandemig a pharhau i adolygu gweithdrefnau 
gweinyddol yn rheolaidd.

Mae gweinyddiaeth sy’n gymesur â’r gweithgaredd yn gwneud 
cyfleoedd gwirfoddoli’n ddeniadol i fwy o bobl. Mae’n gwneud 
cydweithio o fewn a rhwng sectorau yn fwy hygyrch a chyllid yn 
fwy amserol.

5.  ADDASU I DIRWEDD NEWYDD Y 
SECTOR GWIRFODDOL 

Mae tirwedd y sector gwirfoddol wedi newid - mae angen i bob 
sector addasu iddi. Mae’r pandemig wedi croesawu mathau 
newydd o wirfoddolwyr ac wedi ei gwneud hi’n angenrheidiol i 
drawsnewid llawer o rolau gwirfoddoli ‘traddodiadol’. Bellach, 
mae darpar wirfoddolwyr yn disgwyl gweld hyblygrwydd ac 
amrywiaeth yn y rolau a gynigir, ac mae angen i’r sector barhau 
i gyflwyno opsiynau i gynnal y set ehangach o unigolion yr 
oeddem yn gallu eu denu yn ystod y pandemig.

Mae’r sector mewn perygl - gydag achosion uchel o 
orflinder ymhlith staff a gwirfoddolwyr, galw uchel parhaus 
am wasanaethau, a llai o gyllid. Mae recriwtio a chadw 
gwirfoddolwyr yn broblem daer - bydd dealltwriaeth drylwyr 
o’r hyn sy’n ysgogi gwirfoddolwyr, pwyslais ar fuddion llesiant i 
bawb dan sylw, a manteisio i’r eithaf ar broffil uwch gwirfoddoli i 
ymhél â’r sector preifat i gyd yn rhan o’r datrysiad. Fodd bynnag, 
bydd hefyd angen buddsoddiad wedi’i dargedu yn y sector i 
helpu i fynd i’r afael â’r galwadau uchel am wasanaethau.

ARGYMHELLIAD 4: 

Dylai’r sector gwirfoddol, cyrff cyhoeddus a chyllidwyr 
ddysgu o’r cynnydd y mae pob un ohonom wedi’i wneud 
yn ystod y pandemig a pharhau i adolygu gweithdrefnau 
gweinyddol yn rheolaidd.

ARGYMHELLIAD 5: 

Mae tirwedd y sector gwirfoddol wedi newid am byth. Mae 
angen i fudiadau’r sector gwirfoddol feddwl a gwneud 
pethau’n wahanol. Mae’n rhaid i’r llywodraeth a chyllidwyr 
fuddsoddi mewn gweithgareddau sy’n galluogi mathau 
newydd o wirfoddoli a chydweithrediadau. 
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6.  ADEILADU FFRAMWEITHIAU AR GYFER 
Y DYFODOL 

Ni ddylid gwastraffu’r holl brofiadau rydym wedi’u cael na’r cynnydd 
rydym wedi’i wneud yn wyneb adfyd. Dylid defnyddio’r gwersi o 
gydweithio traws-sector, yr arferion hyfforddi a recriwtio a rannwyd, 
y cysylltiadau â grwpiau cymunedol a’r ymateb i argyfyngau i 
adeiladu fframweithiau ar gyfer y dyfodol.

Dylai cyllidwyr parhau i gynnig cronfeydd bychan o gyllid hyblyg 
sy’n annog arloesedd a chydweithio, ochr yn ochr â chyfleoedd am 
gyllid craidd.

Dylai gwirfoddoli fod ar agenda uwch-arweinwyr pob sector yng 
Nghymru. Byddwn dim ond yn gallu rhoi’r gwersi rydym wedi’u 
dysgu o’r pandemig ar waith os oes cefnogaeth ar draws pob lefel 
weithredu a mandad eglur i adeiladu amgylchedd galluogi a chwilio 
am gyfleoedd i hybu gwirfoddoli, cydweithio a chreu cyfleoedd i 
wirfoddolwyr gymryd rhan.

ARGYMHELLIAD 6: 

Mae’n rhaid i’r grŵp Arweinyddiaeth Traws-Sector 
ymwreiddio’r gwersi a ddysgwyd yn ystod pandemig 
COVID-19 i mewn i’w gwaith o adolygu polisi Gwirfoddoli 
Llywodraeth Cymru. Mae’n rhaid i wirfoddoli fod ar agenda 
uwch-arweinwyr pob sector yng Nghymru a gweu drwy 
bolisi cyhoeddus Cymru fel ‘llinyn euraidd’.

De: Gwirfoddolwyr yn yr ardd fioamrywiaeth yn Amgueddfa Llandudno 
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Atodiad
Prosiectau ymchwil a fwydodd i mewn i’r adroddiad hwn  
(Gwelir yn nodyn gweledol 1 isod)

  Cymorth cymunedol a chydgymorth (Saesneg yn unig) –  
mae hwn yn dilyn datblygiad grwpiau cyd-gymorth yn ystod  
y pandemig ac yn edrych ar y ffactorau sy’n eu galluogi i 
barhau i weithredu

  Mobilising Voluntary Action (MVA) – edrych ar ymatebion 
gweithredu gwirfoddol i’r pandemig ledled pedair cenedl y DU 

  Mobilising Volunteers Effectively (Saesneg yn unig) (MoVE) 
– edrych ar sut i ddeall, graddio a mwyafu effeithiolrwydd 
ymatebion gwirfoddolwyr i COVID-19 ledled pedair cenedl y 
DU, gan gynnwys dadansoddiad o’r canlyniadau i’r rheini a 
dderbyniodd y Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws 

  Cynnal gweithredu dan arweiniad y gymuned wrth adfer: 
dysgu gwersi o’r ymateb cymunedol i COVID-19 yng Nghymru 
– edrych ar yr ymateb a arweiniwyd gan gymunedau yng 
Nghymru ac yn datblygu fframwaith ar gyfer cynnal y 
gweithgarwch wrth ailgodi 

  Gwirfoddoli a Llesiant yn ystod Pandemig y Coronafeirws – 
adolygiad cyflym o dystiolaeth a’r hyn a ddysgwyd o arferion 
rhyngwladol, gan ganolbwyntio ar wersi ar gyfer Cymru 

Cydweithrediadau ar sail ymarfer y gwnaethom glywed oddi 
wrthynt 

  Rhoi’r Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol (Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Morgannwg) 

  Datblygu gwirfoddoli o fewn gwasanaethau cymdeithasol 
(Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint  
(Gwelir yn nodyn gweledol 2 isod)

  Gwirfoddoli ar gyfer llesiant (Sir Fynwy)  
(Gwelir yn nodyn gweledol 2 isod)

  Gwirfoddoli yn nhîm lleoliad Cyngor Sir Ddinbych  
(Gwelir yn nodyn gweledol 2 isod)

  Academi Iechyd a Gofal Powys  
(Gwelir yn nodyn gweledol 3 isod)

  Datblygu adnoddau dysgu a rennir i wirfoddolwyr yn Nhorfaen 
(Gwelir yn nodyn gweledol 3 isod)

  Recriwtio gwirfoddolwyr a rennir yn Eryri  
(Gwelir yn nodyn gweledol 4 isod)

  Integreiddio gwasanaethau gwirfoddolwyr  
(Partneriaeth Age Cymru) (Gwelir yn nodyn gweledol 4 isod)

https://www.sussex.ac.uk/research/projects/groups-and-covid/community-support-and-mutual-aid
https://www.mvain4.uk/cymraeg/
https://doit.life/article/md/139132
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/y-cyfarwyddiaeth-gwybodaeth/ymchwil-a-gwerthuso/cynnal-gweithredu-dan-arweiniad-y-gymuned-wrth-adfer-dysgu-gwersi-or-ymateb-cymunedol-i-covid-19-yng-nghymru/
https://www.wcpp.org.uk/cy/cyhoeddi/gwirfoddoli-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws/
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1.  Nodiadau gweledol o’n digwyddiad, ‘Gwirfoddoli y tu hwnt i’r pandemig’, 2 Mawrth 2022
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2.  Nodiadau gweledol o’n digwyddiad, ‘Gwirfoddoli y tu hwnt i’r pandemig’, 10 Mawrth 2022
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3.  Nodiadau gweledol o’n digwyddiad, ‘Gwirfoddoli y tu hwnt i’r pandemig’, 10 Mawrth 2022
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4.  Nodiadau gweledol o’n digwyddiad, ‘Gwirfoddoli y tu hwnt i’r pandemig’, 10 Mawrth 2022
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Eglwys Gymunedol Afon Dyfrdwy yn paratoi pecynnau gweithgarwch ar gyfer plant lleol



Y dyfodol rydym yn ei greu:  
gwersi o wirfoddoli mewn pandemig yng Nghymru 

CYHOEDDWYD	IONAWR	2023

CYNGOR	GWEITHREDU	GWIRFODDOL	CYMRU	

RHIF	ELUSEN	GOFRESTREDIG	218093

CWMNI	CYFYNGEDIG	DRWY	WARANT	425299	

COFRESTRWYD	YNG	NGHYMRU




