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Ein Cenhadaeth
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) yn helpu i wella’r broses o lunio polisïau a 
gwasanaethau cyhoeddus drwy gynorthwyo gweinidogion ac arweinwyr gwasanaethau 
cyhoeddus i ganfod a defnyddio tystiolaeth annibynnol gadarn ynghylch yr hyn sy’n 
gweithio.  Mae’n gweithio mewn partneriaeth ag ymchwilwyr blaenllaw ac arbenigwyr polisi 
i syntheseiddio a threfnu tystiolaeth sy’n bodoli eisoes a chanfod bylchau lle mae angen 
cynhyrchu gwybodaeth newydd.  

Mae’r Ganolfan yn annibynnol ar y llywodraeth ond mae’n gweithio’n agos gyda llunwyr 
polisi ac ymarferwyr i ddatblygu syniadaeth o’r newydd ynglŷn â sut i fynd i’r afael â heriau 
strategol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, tai, yr economi a chyfrifoldebau 
datganoledig eraill. Mae’n gwneud y canlynol:

• Helpu Gweinidogion Llywodraeth Cymru i nodi tystiolaeth awdurdodol ac arbenigedd 
annibynnol a all helpu i lywio a gwella polisi, yn ogystal â chael gafael ar dystiolaeth ac 
arbenigedd o’r fath a’i defnyddio;

• Gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i gael gafael ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio 
wrth fynd i’r afael â heriau economaidd a chymdeithasol allweddol, yn ogystal â chynhyrchu, 
gwerthuso a defnyddio tystiolaeth o’r fath; a

• Defnyddio’i gwaith gyda Gweinidogion a gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth  
o’r ffordd y gall tystiolaeth lywio a gwella’r broses o lunio polisïau a gwasanaethau 
cyhoeddus a chyfrannu at ddamcaniaethau llunio a gweithredu polisïau.

Drwy secondiadau, lleoliadau PhD a’i rhaglen Prentisiaeth Ymchwil, mae’r Ganolfan hefyd  
yn helpu i wella gallu ymchwilwyr i wneud gwaith ymchwil effeithiol sy’n berthnasol i bolisi.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan yn www.wcpp.org.uk/cy/

Arianwyr Craidd

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883.  Wedi’i lleoli mewn prifddinas 
ffyniannus, mae’r Brifysgol yn sefydliad uchelgeisiol ac arloesol sy’n  
awyddus i feithrin cydberthnasau rhyngwladol cryf a dangos ei  
hymrwymiad i Gymru.

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru sy’n gyfrifol 
am feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg, 
llywodraeth leol a’r amgylchedd.

Mae’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) yn rhan o UK 
Research and Innovation, sefydliad newydd sy’n dwyn ynghyd saith cyngor 
ymchwil y DU, Innovate UK a Research England i sicrhau bod pob cyngor yn 
cyfrannu cymaint â phosib ac i greu’r amgylchedd gorau ar gyfer datblygu 
ymchwil ac arloesedd.
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 » Roedd mynd i’r afael ag unigrwydd 
yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a 
gwasanaethau cyhoeddus cyn pandemig 
y Coronafeirws. Roedd llawer o’r gwaith 
yn canolbwyntio ar rôl cymunedau a’u 
seilweithiau ffisegol a digidol i adeiladu 
a chynnal cysylltiadau cymdeithasol. 
Roedd y pandemig wedi ei gwneud hi’n 
bwysicach archwilio’r rhain, ar yr un pryd 
â darparu cyfleoedd newydd i wneud 
hynny.

 » Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar 
brofiad 71 o aelodau a chydlynwyr dros 
50 o grwpiau cymunedol ledled Cymru 
yn ystod y pandemig. Mae’n nodi gwersi 
allweddol ar gyfer: mynd i’r afael ag 
unigrwydd; defnyddio technolegau  
ar-lein ac all-lein; a galluogi, cynnal  
a gwella gweithredu cymunedol. 

 » Daeth y cyfranogwyr o gymunedau 
o bob ardal awdurdod lleol yng 
Nghymru. Gan ddefnyddio data Arolwg 
Cenedlaethol Cymru, gwnaethom sicrhau 
bod yr ardaloedd hyn yn adlewyrchu 
amrywiadau cenedlaethol o ran 
nodweddion economaidd-gymdeithasol 
a daearyddol. Roedd  
y sampl hefyd yn canolbwyntio ar 
grwpiau y nodwyd eu bod yn wynebu risg 
uwch o unigrwydd.

 » Roedd y cyfweliadau wedi mabwysiadu 
dull adrodd stori, gan alluogi’r 
cyfranogwyr i rannu eu profiadau  
a’u harbenigedd yn eu geiriau eu  
hunain, gan ganolbwyntio ar agweddau 
ar weithredu cymunedol a oedd yn 
bwysig yn eu barn nhw. 

 » Canfu’r ymchwil fod cael synnwyr o 
bwrpas yn hollbwysig ar gyfer adeiladu 
rhwydweithiau cymunedol a mynd i’r 
afael ag unigrwydd yn uniongyrchol. 
Roedd hyn yn cael ei alluogi gan ‘bethau 
ystyrlon i’w gwneud’, a sbectrwm eang  
o gyfleoedd a dulliau i ymgysylltu â  
nhw (ar wahân i ‘ymuno â chlwb’).

 Crynodeb

 » Wrth ddefnyddio technoleg i helpu  
i fynd i’r afael ag unigrwydd, roedd  
y canfyddiadau’n pwysleisio pwysigrwydd 
dulliau cyfunol, lle roedd rhyngweithio 
ar-lein yn cefnogi neu’n galluogi 
gweithgareddau a chysylltiadau all-lein. 
Yn ganolog i hyn, roedd amgylcheddau 
digidol a ffisegol cynhwysol, wedi’u 
siapio a’u cynnal gan brosesau dylunio 
cyfranogol.

 » Ar gyfer galluogi, cynnal a gwella 
gweithredu cymunedol, nododd yr 
ymchwil bwysigrwydd: cydweithredu  
ar sail ‘cryfder mewn gwahaniaeth’; 
sgiliau sy’n seiliedig ar leoedd, 
rhwydweithiau a rolau llywodraethu;  
a strwythurau cyllido a chefnogi sydd  
ar gael i grwpiau cymunedol bach  
ac anffurfiol. 

 » Mae’r canfyddiadau’n tynnu sylw 
at bresenoldeb a phwysigrwydd 
y rhwydweithiau, y seilweithiau a’r 
strwythurau llywodraethu ehangach  
sy’n sail i weithredu cymunedol a 
chysylltu. Mae’r rhain wedi cael eu 
datblygu a’u dinistrio yn ystod y 
pandemig. Bydd cefnogi, cynnal a 
chryfhau’r rhain yn allweddol i hyrwyddo 
cysylltiadau cymunedol drwy adferiad  
y pandemig ac ar ôl hynny.

 » Mae argymhellion yn cael eu darparu  
ar sail ‘beth weithiodd yn dda’ ar gyfer: 
mynd i’r afael ag unigrwydd mewn 
cymunedau; cydgynhyrchu ar gyfer 
seilwaith ar-lein ac all-lein cynhwysol; 
dulliau cyfunol o fynd i’r afael ag 
unigrwydd gyda thechnoleg; cydweithio  
â grwpiau cymunedol; a gwneud y gorau 
o adnoddau cymunedol.
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Roedd mynd i’r afael ag unigrwydd 
yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a 
gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru 
cyn pandemig y Coronafeirws ac mae wedi 
dod yn bwysicach fyth ers hynny. Ym mis 
Chwefror 2020, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ei strategaeth unigrwydd ‘Cysylltu 
Cymunedau’, a oedd yn tynnu sylw at yr 
angen am wasanaethau a seilweithiau 
sy’n cefnogi ac yn galluogi cysylltiadau 
cymunedol. Roedd hyn yn adlewyrchu 
mwy o ffocws ar rôl lleoedd lleol, eu 
cymunedau a’u seilweithiau ffisegol a 
digidol yn yr ymchwil ar liniaru unigrwydd. 
Mae’r cyfnodau clo a’r polisïau cadw pellter 
cymdeithasol a roddwyd ar waith mewn 
ymateb i bandemig y Coronafeirws wedi 
dwysáu effaith ein hamgylchedd ffisegol  
a chymdeithasol; wedi cyfrannu at ffyniant 
cysylltiadau cymunedol mewn rhai mannau; 
ac wedi cynyddu pwysigrwydd cysylltiadau 
digidol i rai pobl. Mae’r amodau a gafodd 
eu creu gan y pandemig, a’n hymateb iddo, 
wedi creu a dyfnhau anghydraddoldebau, 
ac wedi herio uchelgeisiau polisi ynghylch 
mynd i’r afael ag unigrwydd, gan greu’r 
amodau ar yr un pryd ar gyfer ffyrdd 
newydd o’u cyflawni (ee, Blundell et al  
2020; y Groes Goch Brydeinig 2020a).  
 
 
 

Cyflwyniad

Pwrpas yr ymchwil a gynhaliwyd gan 
Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) 
oedd dod o hyd i’r prif faterion a ddysgwyd 
ynghylch rôl cymunedau a defnyddio 
technoleg i fynd i’r afael ag unigrwydd, 
ar sail profiadau aelodau a chydlynwyr 
grwpiau cymunedol ledled Cymru yn 
ystod y pandemig. Roedd yr ymchwil yn 
canolbwyntio ar: effaith gweithgarwch 
grŵp cymunedol ar brofiadau o 
unigrwydd; rôl technoleg o ran hwyluso 
swyddogaethau grŵp a chyrraedd y rheini 
sy’n wynebu’r risg uchaf o unigrwydd; 
a sut gellid cynnal, galluogi a gwella 
gweithredu cymunedol o’r fath i’r adferiad. 
Mae’r ymchwil hwn yn rhan o raglen 
waith ehangach CPCC ar unigrwydd yng 
Nghymru, gan gynnwys ein hadroddiad 
diweddar, Dylunio gwasanaethau sy’n 
defnyddio technoleg i fynd i’r afael ag 
unigrwydd a phodlediadau, Tackling 
loneliness and social isolation during 
lockdown, a Tackling loneliness in 
and out of lockdown- the role of good 
communication. Mae rhagor o wybodaeth 
ar gael ar ein tudalen prosiect.  
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Drwy wneud hynny mae’n cyfrannu  
at amrywiaeth eang o astudiaethau,  
a chorff sylweddol o lenyddiaeth lwyd,  
sydd wedi ceisio deall y dirwedd gymhleth 
hon o wahanol onglau (ee, Borowska 2021; 
Coutts et al 2020; Kaye a Morgan 2021; 
Lloyd-Jones a Holtom 2021; O’Dwyer 2020; 
Tiratelli a Kaye 2020). 

Mae’r adroddiad hwn yn dechrau gyda 
chyflwyniad byr i unigrwydd: sut mae’n cael 
ei brofi; yr hyn sy’n ei achosi a’i ganlyniadau; 
dulliau o fynd i’r afael ag unigrwydd; a rôl lle. 
Ar ôl amlinellu ein dulliau ymchwil, byddwn 
wedyn yn cyflwyno’r prif ganfyddiadau a’r 
argymhellion.

Roedd yr ymchwil hwn yn cynnwys 
cyfweliadau manwl gyda 71 o unigolion 
o dros 50 o grwpiau a mudiadau 
cymunedol gwahanol, gan gynrychioli 
amrywiaeth ddaearyddol ac economaidd-
gymdeithasol ar draws pob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru. Roedd y 
grwpiau dan sylw wedi’u rhannu’n fras 
yn Grwpiau Seiliedig ar Le – y rheini a 
sefydlwyd yn bennaf ar sail ardal a rennir 
(ee grŵp ymateb i COVID-19 mewn 
pentref), a Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb 
– y rheini a sefydlwyd yn bennaf ar sail 
rhannu diddordeb, profiad neu hunaniaeth 
(ee grŵp pysgota, neu grŵp rhieni sengl). 
Gyda’i gilydd mae’r rhain yn cael eu 
galw yn ‘grwpiau cymunedol’. Roedd y 
rhan fwyaf yn grwpiau anffurfiol (heb 
gyfansoddiad cyfreithiol) neu’n grwpiau 
ffurfiol bach (gyda chyfansoddiad 
cyfreithiol ond yn gweithio ar lefel is-
ranbarthol neu gyda chymunedau penodol 
ar draws ardaloedd ehangach, gan ddod 
o dan ddiffiniad NCVO (2020)1  o fudiadau 
gwirfoddol ‘bach’ neu ‘feicro’). O’r herwydd, 
mae’r ymchwil yn adlewyrchu cyfres 
benodol o brofiadau o un rhan o ymateb 
cymunedol cymhleth ac iddi sawl haen i 
COVID-19 (ee, Lloyd-Jones a Holtom 2021).  
 
 
 

1 Roedd y rhan fwyaf o’r grwpiau a gymerodd  
ran a oedd â chyfansoddiad cyfreithiol yn dod o 
dan ddiffiniad Cyngor Cenedlaethol Mudiadau 
Gwirfoddol (2020) o fudiad gwirfoddol ‘meicro’ 
(incwm dan £10,000), gyda rhai yn perthyn i’r 
diffiniad ‘bach’ (incwm dan £100,000). Cafodd 
dau grŵp ag incwm uwch eu cynnwys 
oherwydd eu bod yn cynrychioli cymunedau 
lleiafrifol penodol roedd ymchwil wedi nodi  
eu bod yn wynebu risg uwch o unigrwydd. 
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Unigrwydd a rôl lle

Methu gweld y fideo? Gwylio ar-lein yn: youtu.be/NHlwxFXrFHc
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Pwy sy’n unig? 
Er y bydd y rhan fwyaf o bobl yn debyg 
o deimlo’n unig ar ryw adeg yn eu 
bywydau, mae’r ymchwil yn awgrymu 
bod rhai grwpiau yn wynebu risg uwch 
o unigrwydd nag eraill. Mae’r rhain yn 
cynnwys pobl hŷn a phobl ifanc. Roedd 
Arolwg Cenedlaethol Cymru (2019-2020) 
yn dangos bod y rheini rhwng 16 a 24 
oed ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn 
unig na’r rheini sy’n 65 oed a hŷn (Arolwg 
Cenedlaethol Cymru 2020a; 2020b). 
Mae grwpiau risg hefyd yn cynnwys pobl 
sydd â salwch hirdymor; pobl anabl; pobl 
Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig; pobl 
Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol 
a rhywioldebau neu hunaniaethau eraill  
o ran rhywedd; ffoaduriaid; ceiswyr 
lloches; gofalwyr; rhieni sengl; a llawer 
mwy (ee, y Groes Goch Brydeinig 2016). 

Beth yw Unigrwydd? 
Mae unigrwydd yn cael ei ddiffinio  
fel teimlad goddrychol ac annymunol 
oherwydd nad yw ansawdd a nifer  
y cysylltiadau cymdeithasol sydd 
gennym yn cyd-fynd â’r hyn byddem 
yn ei ddymuno (Perlman a Peplau 1982, 
yn Campaign to End Loneliness 2020a). 
Mae’n broblem gyffredin, sy’n fwy 
cymhleth oherwydd stigma, ac yn waeth 
oherwydd pandemig y Coronafeirws 
(Y Groes Goch Brydeinig 2020a). Mae’n 
gallu arwain at oblygiadau difrifol o ran 
iechyd corfforol ac iechyd meddwl, gan 
gynyddu’r risg o amrywiaeth o gyflyrau 
o iselder a dirywiad gwybyddol, i glefyd 
coronaidd y galon a phwysedd gwaed 
uchel (Campaign to End Loneliness, 
n.d.). Mae’r llenyddiaeth ar unigrwydd yn 
aml yn gwahaniaethu rhwng unigrwydd 
emosiynol, cymdeithasol a difrodol. 
Yn fras, mae diffiniadau amrywiol 
yn disgrifio unigrwydd emosiynol fel 
diffyg perthnasoedd agos, unigrwydd 
cymdeithasol fel diffyg synnwyr o berthyn 
i grŵp ehangach, ac unigrwydd difrodol 
fel teimlo ar wahân i bobl eraill, hyd 
yn oed os ydyn nhw yno (sy’n cael ei 
gysylltu’n gyffredin â thrawma, anabledd 
neu salwch angheuol) (Campaign to End 
Loneliness 2020a). 
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Sut mae mynd i’r afael ag 
unigrwydd?

Daw llawer o’r ymchwil ar y profiad o 
unigrwydd a phwy sy’n unig, o seicoleg 
gymdeithasol, gan ystyried a mynd i’r 
afael ag unigrwydd ar lefel unigolyn. 
Mae hyn yn aml yn cael ei adlewyrchu 
mewn dulliau ymatebol o fynd i’r afael 
ag unigrwydd sy’n ymwneud â broceru 
cysylltiadau rhwng ‘pobl unig’ a’u 
cymunedau ehangach (gan eu cefnogi 
i ‘fynd allan’, ymuno â grwpiau/clybiau, 
cymryd rhan mewn gweithgareddau) 
(ee, Victor et al 2018; Campaign to 
End Loneliness 2020b). Er eu bod yn 
hollbwysig, efallai nad yw’r dulliau hyn  
yn gweithio i rai pobl, fel gofalwyr sy’n  
cael eu cyfyngu o ran pryd ac am ba  
hyd maen nhw’n gallu bod i ffwrdd oddi 
wrth y rheini maen nhw’n gofalu amdanyn 
nhw, yn ogystal â heriau nad ydyn nhw  
o bosibl yn delio â nhw, fel rhwystrau 
at ryngweithio cymdeithasol sy’n gallu 
achosi unigrwydd a deillio o unigrwydd 
(Campaign to End Loneliness 2020a). 

Pam mae pobl yn mynd yn unig? 
Mae amrywiaeth o wahanol ffactorau’n 
gallu gwneud i rywun deimlo’n unig 
neu waethygu’r teimladau hynny. 
Er enghraifft: trawma, salwch, 
profedigaeth, newid mewn bywyd, 
diweithdra, amddifadedd materol, neu 
arwahanrwydd cymdeithasol (sy’n 
disgrifio diffyg cyswllt cymdeithasol, 
sef un achos a chanlyniad posibl i 
unigrwydd). Mae’r profiad o unigrwydd 
yn gallu bod yn fyrhoedlog (yn 
gysylltiedig â phrofiad penodol neu 
gam penodol mewn bywyd), neu mae’n 
gallu bod yn gronig ac wedi’i wreiddio’n 
ddwfn, yn gysylltiedig â chylch hunan-
barhaol, lle mae effeithiau seicolegol 
teimlo heb gysylltiad yn gallu gwreiddio’r 
diffyg cysylltiad hwnnw ymhellach 
(Campaign to End Loneliness 2020a).   
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Unigrwydd, lle a COVID-19
Mae’r tarfu a fu ar ein profiadau o ofod 
a achoswyd gan bandemig COVID-19 
wedi cynyddu pwysigrwydd archwilio rôl 
lle o ran mynd i’r afael ag unigrwydd a 
phosibiliadau hynny. Roedd y cyfnodau 
clo a gyflwynwyd i ymateb i’r pandemig 
wedi gwneud i ofod deimlo’n fwy absoliwt 
(neu’n ‘sownd’) ond, ar yr un pryd, yn fwy 
hyblyg a pherthynol (i nifer), oherwydd 
bod cyfathrebu digidol yn fwy cyffredin. 
Mae’r cyfuniad hwn sy’n ymddangos 
yn anghyson weithiau wedi achosi ac 
wedi dwysáu unigrwydd (Y Groes Goch 
Brydeinig 2020a; 2020b) ac weithiau wedi 
cynyddu’r math o ‘gydlyniant cymunedol’ 
a ddisgrifir gan ddulliau polisi i fynd i’r 
afael ag ef (Kaye a Morgan 2021). Mae 
hefyd wedi arwain at bwyslais newydd ar 
rôl technoleg, gan greu cyfleoedd a heriau 
o ran deall sut mae hyn yn cyfrannu 
at brofiadau o fod yn ynysig ac o fod â 
chysylltiadau. 

Pam mae ‘lle’ yn bwysig? 
Mae mwy o sylw i sut mae ‘lle’ yn 
ymwneud ag unigrwydd yn cael ei 
adlewyrchu mewn strategaethau polisi 
unigrwydd diweddar ar draws y DU  
(Yr Adran dros Faterion Digidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 
2018; Llywodraeth yr Alban 2018; 
Llywodraeth Cymru 2020). Mae’r 
rhain yn symud y pwyslais oddi wrth 
‘yr unigolyn’ ac at strwythurau sy’n 
seiliedig ar le sy’n galluogi ac yn 
cryfhau cysylltiadau cymdeithasol, drwy 
wasanaethau cyhoeddus, seilweithiau 
a rhwydweithiau cymunedol. Maen 
nhw’n adlewyrchu corff o ymchwil 
sylfaenol sy’n canolbwyntio ar rôl 
seilwaith ffisegol a digidol (ee, gofod 
gwyrdd a chysylltiad band eang) yn 
ogystal â seilweithiau cymdeithasol 
lle (ee, canolfannau, gwasanaethau a 
rhwydweithiau cymunedol) (ee, Bagnall 
et al 2018). Yn y strategaethau polisi 
uchod, yn hytrach na chanolbwyntio ar 
y seilweithiau hyn fel ffordd o ddim ond 
hwyluso ymyriadau ar gyfer ‘pobl unig’, 
maen nhw’n dod yn rhan o dirwedd 
ataliol o ‘gysylltiad cymdeithasol’, gan 
agor y potensial ar gyfer dulliau mwy 
strwythurol a chyfannol o fynd i’r afael 
ag unigrwydd a gwella lles y gymuned, 
ochr yn ochr â gwaith ymatebol. Er 
ei fod yn ateb polisi deniadol, mae 
nodi mesurau pendant a allai helpu 
i gyflawni hyn yn ymarferol yn her 
allweddol.
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Sampl 
Roedd yr ymchwil hwn yn cynnwys 71 o bobl (18-85 oed), a oedd yn ymwneud â grwpiau 
cymunedol yng Nghymru i raddau gwahanol (o gydlynu, i gymryd rhan bob hyn a hyn) rhwng 
mis Mawrth a mis Rhagfyr 2020. Roedd pob cyfranogwr wedi cymryd rhan mewn cyfweliad 
manwl o bell rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Chwefror 2021, dros alwad fideo neu dros y ffôn 
(yn dibynnu ar ddewis yr unigolyn). Roedd y cyfweliad yn para tua awr. Roedd y cyfranogwyr 
yn cynrychioli dros 50 o wahanol grwpiau cymunedol (naill ai fel cydlynwyr neu aelodau) 
ar draws pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Roedd nifer o’r cyfranogwyr (yn enwedig 
aelodau grwpiau) yn ymwneud â mwy nag un grŵp, ac roedd y gwahaniaeth rhwng ‘aelod’ 
a ‘chydlynydd’ weithiau’n fympwyol, o ystyried maint rhai grwpiau, a’u strwythurau arwain a 
oedd yn aml yn hyblyg, yn niferus ac yn newid. 

Cwmpas 
Roeddem wedi sicrhau bod y sampl ymchwil yn adlewyrchu amrywiaeth daearyddol ac 
economaidd-gymdeithasol yn genedlaethol, drwy ddefnyddio data Arolwg Cenedlaethol 
Cymru 2019-2020 i fapio grwpiau a chyfranogwyr yn erbyn newidynnau demograffig a 
daearyddol ar lefel awdurdod lleol ac ardal gynnyrch ehangach is. Roedd y newidynnau 
hyn yn cynnwys oed, ethnigrwydd, natur wledig, mynediad i’r rhyngrwyd, iechyd cyffredinol, 
siaradwyr Cymraeg ac amddifadedd. Roedd y samplu’n cynnwys proses barhaus o bwyso 
a mesur yn erbyn y data hwn (gan ddefnyddio map gwres rhyngweithiol a ddatblygwyd 
ar Tableau), a recriwtio penodol ar ôl hynny pan nad oedd digon o gynrychiolaeth. Mae 
Ffigur 1 isod yn dangos dosbarthiad daearyddol y cyfranogwyr, a nodweddion amrywiol eu 
hardaloedd lleol. 

Cynrychiolaeth
Yn hytrach na dibynnu ar ‘cyntaf i ymateb’, neu un dull o adnabod a recriwtio cyfranogwyr, 
roeddem wedi defnyddio cyfuniad o ddulliau, gan gynnwys chwilio ar y we a chysylltu heb 
wahoddiad (dros e-bost a Facebook), defnyddio dull ‘caseg eira’ i fynd drwy gysylltiadau 
presennol, a phroses mapio rhwydwaith-actor. Roedd hyn wedi ein galluogi i samplu 
grwpiau’n fwriadus a oedd wedi’u canfod drwy ymchwil a data Arolwg Cenedlaethol Cymru 
(2019-2020) fel rhai a oedd yn fwy tebygol o fod yn unig (ee, pobl: 16-24 oed; 65+ oed; pobl 
anabl; Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsyweddol a rhywioldebau neu hunaniaethau eraill  
o ran rhywedd; a phobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig). Roedd y sampl hefyd yn cynnwys 
aelodau grwpiau yn ogystal â chydlynwyr grwpiau, gan gydnabod bod hyn yn allweddol i 
ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o ehangder gweithgarwch cymunedol. Mae nodweddion  
y grwpiau sy’n rhan o’r ymchwil yn cael eu dangos yn Ffigur 2 isod.

Dull
Roeddem wedi datblygu dull adrodd stori anffurfiol gyda strwythur bras ar gyfer  
y cyfweliadau. Roedd hyn yn galluogi’r cyfranogwyr i reoli’r sgwrs, gan ganolbwyntio  
a myfyrio ynghylch yr hyn roedden nhw’n meddwl oedd yn bwysig, a chyfleu hyn drwy 
adrodd stori (yn hytrach na gorfodi pynciau arnynt drwy fformat cwestiynau strwythuredig 
nodweddiadol). Roedd ein nod o symud y pwyslais i lais, profiad ac arbenigedd cyfranogwyr 
a rhoi’r awenau iddyn nhw hefyd wedi siapio natur ein cyfathrebu ehangach gyda grwpiau 
cymunedol. Roedd ein dull gweithredu’n bersonol ac yn anffurfiol, gan osgoi unrhyw 
gynnwys generig (ee negeseuon e-bost recriwtio neu ffurflenni ‘cofrestru’), a chafodd  
y cyfan ei wneud ar delerau’r cyfranogwyr eu hunain, gan gynnwys llawer o gyfathrebu  
cyn y cyfweliad drwy alwadau ffôn, negeseuon e-bost a negeseuon Facebook.

Moeseg
Roedd yr ymchwil yn destun adolygiad moesegol llawn gan Brifysgol Caerdydd a rhoddwyd 
pwyslais cryf ar ddiogelu a lles drwyddi draw. Roedd pawb a gymerodd ran wedi rhoi 
cydsyniad ar sail gwybodaeth, roedd eu cyfraniadau’n ddienw, a chafodd eu data ei storio 
yn unol â rheoliadau GDPR. Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb hefyd, a oedd 
yn cynnwys ystyriaeth fanwl o effeithiau a allai fod yn niweidiol mewn perthynas ag unrhyw 
nodwedd warchodedig yn Neddf Cydraddoldeb (2014), a datblygu mesurau penodol i 
sicrhau cydraddoldeb mewn cyfranogiad. Fodd bynnag, nid oeddem yn gallu sicrhau 
cyfle cyfartal i’r rheini heb fynediad digidol, o ystyried y cyfyngiadau cenedlaethol a oedd 
mewn grym adeg yr ymchwil. Roeddem wedi ymdrechu i leihau’r rhwystrau hyn, pan roedd 
hynny’n bosibl, drwy gynnig cyfweliadau ac arolygon dros y ffôn. Fodd bynnag, roedd y rhan 
fwyaf o’r cyswllt cychwynnol yn galw am fynediad at e-bost, ac eithrio ychydig o achosion 
o’r ‘dull caseg eira’ lle’r oedd cyfranogwyr wedi rhannu rhifau ffôn pobl eraill, gyda’u 
caniatâd.

Mae’r fethodoleg lawn ar gael yn Atodiad 1. 

 Crynodeb o’r dulliau ymchwil
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Ffigur 1: Map o leoliadau’r cyfranogwyr ymchwil,  
a’u nodweddion demograffig a daearyddol

Crëwyd yr ffeithlun hwn gan ddefnyddio data lefel LA o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2019-2020.  
Mae'r gwahanol arlliwiau o las ar y map yn cyfateb i ganran y bobl sy'n nodi eu bod yn teimlo'n unig 
ym mhob ardal awdurdod lleol. Mae pob man ar y map yn cyfateb i'r lleoliad y cymerodd cyfranogwyr 
ran mewn cyfweliad. Mae'r graffigau o'u cwmpas yn dangos i ba raddau y mae'r lleoliadau hyn yn 
wahanol i gyfartaledd cenedlaethol Cymru ar ystod o nodweddion ardal ddaearyddol ac economaidd-
gymdeithasol. Mae'r rhain yn ddetholiad o set ehangach o newidynnau a ddefnyddir i sicrhau bod 
ein hymchwil yn cynnwys cymunedau amrywiol ledled Cymru. Rydym yn hyderus bod gennym 
gynrychiolaeth eang o gymunedau, sy'n adlewyrchu'r ffaith bod canrannau uwch o bobl Gymraeg  
a Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wedi'u crynhoi mewn nifer llai o ardaloedd awdurdodau lleol.
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Ffigur 2: Nodweddion y grwpiau cymunedol sy’n rhan o’r ymchwil
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Er enghraifft, roedd cyfranogwyr mewn 
ardaloedd gwledig yn aml yn disgrifio 
cysylltiadau cymdeithasol cryf oherwydd 
poblogaethau llai, mwy sefydlog, ac mewn 
ardaloedd trefol, nodwyd bod seilweithiau, 
gwasanaethau a gweithgarwch diwylliannol 
yn hyrwyddo cydlyniant. Roedd cysylltiadau 
lleol hefyd yn gryfach neu’n wannach, yn ôl 
amrywiaeth o ffactorau ehangach, fel nifer 
y bobl sy’n cymudo neu’n symud i’r gwaith 
(cyn y pandemig), y gallu i weithio gartref 
(yn ystod y pandemig), a buddsoddi mewn 
seilweithiau cymunedol (a oedd weithiau’n 
adlewyrchu mwy o gyfoeth, a mentrau 
wedi’u targedu weithiau mewn ardaloedd 
mwy difreintiedig). Ar ben hynny, nid oedd 
cryfder y rhwydweithiau a oedd eisoes yn 
bodoli yn mapio gweithgarwch grwpiau 
cymunedol yn daclus yn ystod y pandemig. 
Er bod hyn yn aml yn hwyluso ymateb 
trefnus i COVID-19, roedd rhwydweithiau 
cryf presennol weithiau’n dirymu’r angen 
amdano. I’r gwrthwyneb, mewn rhai 
achosion, roedd grwpiau’n ymddangos 
oherwydd nad oedd cysylltiadau cymunedol 
eisoes yn bodoli, gan greu rhwydweithiau 
cefnogi newydd hanfodol. Yn benodol, yn 
wahanol i enghreifftiau o weithgarwch 
cymunedol a oedd wedi yn ffynnu yn ystod 
y pandemig, pwysleisiodd rhai cyfranogwyr 
i’r gwrthwyneb, gan fod rhwydweithiau, 
adnoddau a seilweithiau hanfodol wedi cael 
eu dinistrio gan effaith y cyfnodau clo a’r 
mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Rhwydweithiau sy’n bodoli eisoes 
mewn cymunedau 
Roedd y grwpiau dan sylw wedi’u rhannu’n 
fras yn Grwpiau Seiliedig ar Le – y rheini a 
sefydlwyd yn bennaf ar sail ardal a rennir 
(ee grŵp ymateb i COVID-19 mewn pentref), 
a Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb – y 
rheini a sefydlwyd yn bennaf ar sail rhannu 
diddordeb, profiad neu hunaniaeth (ee 
grŵp pysgota, neu grŵp rhieni sengl). Dim 
ond cyfran fach o ryngweithio cymunedol 
i’r ymateb i COVID-19 yr ydym yn adrodd 
arni. Rhan allweddol o’n canfyddiadau 
oedd yr hyn roedd y rhan weledol hon 
wedi’i ddatgelu am ‘sylfaen rhwydweithiau’ 
cymunedau: y llefydd lle maen nhw’n fwy 
neu’n llai sefydledig a pham; sut gallen 
nhw ddod i’r fei yn y lle cyntaf; a sut gellid 
eu cryfhau, eu tyfu neu eu trefnu mewn 
mannau eraill. Roedd hyn yn amlygu rôl y 
systemau ehangach roedd y rhwydweithiau 
cymunedol hyn yn rhan ohonynt – gan 
gynnwys sectorau amrywiol (gwirfoddol, 
trydydd, cyhoeddus, preifat) ar draws sawl 
graddfa (lleol, rhanbarthol, cenedlaethol 
a rhyngwladol). Roedd hefyd yn cynnwys 
rôl amrywiol a chymhleth ffactorau 
daearyddol, o ran siapio i ba raddau roedd 
y rhwydweithiau ‘sylfaen’ hyn yno ai peidio 
cyn y pandemig, ac a gawsant eu cryfhau 
neu eu gwanhau yn ystod y pandemig.

Trosolwg o’r gweithgaredd cymunedol yr adroddwyd arno

Canfyddiadau
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Grwpiau Seiliedig ar Le
Pan fydd yr eicon hwn yn ymddangos 
ochr yn ochr â’r testun yn yr adrannau 
isod, mae’n dangos bod y canfyddiadau 
sy’n cael eu trafod yn ymwneud â data a 
gesglir o’r Grwpiau Seiliedig ar Le. Roedd 
y Grwpiau Seiliedig ar Le a gymerodd ran 
yn yr ymchwil hwn yn ‘Grwpiau Ymateb i 
COVID-19’ yn bennaf, a gafodd eu sefydlu 
mewn cymunedau daearyddol ar draws 
Cymru o fis Mawrth 2020 ymlaen, mewn 
ymateb i (neu wrth ddisgwyl) y cyfnod clo 
cenedlaethol cyntaf. Rydym yn defnyddio’r 
term cyffredinol ‘Grŵp Ymateb i COVID-19’ 
i gynnwys y rheini a oedd wedi uniaethu 
â’r cysyniad o ‘cyd-gymorth’ a’r rheini nad 
oeddent wedi gwneud hynny (gweler y 
blwch isod). Er bod y Grwpiau Ymateb i 
COVID-19 hyn yn grwpiau newydd, roedd 
nifer wedi tyfu o grwpiau, rhwydweithiau neu 
fudiadau a oedd eisoes yn bodoli. Cawsant 
eu ffurfio o amgylch diddordebau, profiadau 
neu hunaniaeth a oedd yn cael eu rhannu. 
O’r herwydd, roedd hi’n aml yn anodd 
gwahaniaethu rhwng Grwpiau Seiliedig 
ar Le a Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb. 
Roedd llawer o’r Grwpiau Seiliedig ar Le wedi 
cael eu sefydlu gan aelodau pryderus o’r 
gymuned o Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb. 
Roeddent yn gallu trefnu eu rhwydweithiau a 
oedd eisoes yn bodoli er mwyn cefnogi pobl 
yn yr ardal leol (ee, aelodau o glwb nofio, a 
oedd yn poeni am beth fyddai ‘defnyddwyr 
hŷn rheolaidd’ y ganolfan hamdden yn ei 
wneud pan ddechreuodd y cyfnod clo). 
Roedd Grwpiau Ymateb i COVID-19 yn aml 
yn cael eu disgrifio fel grwpiau a oedd wedi 
cael eu creu ‘ar ddamwain’, a oedd wedi 
‘tyfu a datblygu eu hunain’, gyda’r angen  
yn fwy na’r disgwyl (a chapasiti yn aml),  
o ran maint a hyd. 

Roedd gweithgareddau Grwpiau Seiliedig  
ar Le yn canolbwyntio ar ddiwallu anghenion  
yn y gymuned leol. Roedd hyn yn cael  
ei wneud gan fwyaf drwy ddanfon bwyd 
a phresgripsiynau i’r rheini a oedd yn 
gwarchod. Roedd hefyd yn cynnwys 
gweithgareddau a oedd yn targedu lles 
emosiynol yn uniongyrchol, fel cymorth  
dros y ffôn a chyfeillio. Roedd nifer o grwpiau 
hefyd wedi datblygu ystod o weithgareddau 
ehangach fel danfon pecynnau 
gweithgareddau i bobl ifanc neu sefydlu 
silffoedd llyfrau mewn safleoedd bws, yn 
ogystal â chynnig cymorth wedi’i dargedu’n 
well fel cymorth ariannol brys. 

Roedd y plant gartref ac  
roedd yn rhaid i mi weithio, 
wedyn roedd hi’n anodd  
ymdopi, ac ro’n i’n meddwl.  
“Dwi ddim yn gwybod beth  
rydw i wedi’i wneud. Dwi wedi 
cymryd gormod ymlaen. Mae 
hyn yn ofnadwy.” Mae’n debyg 
mai’r her yw bod hyn wedi  
tyfu’n gyflym ac nid oedden  
ni’n gwybod pa mor hir  
fyddai hyn yn para ac roedd 
pethau’n newid yn gyson. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig  
ar Le
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Cyd-gymorth
Mae ‘cyd-gymorth’ yn disgrifio’r 
cysyniad mai dwyochredd/undod 
(yn hytrach na hunan-fudd/
cystadleuaeth) yw sylfaen ‘gynhenid 
ddynol’ cymdeithas, ac ymrwymiad 
cysylltiedig i sefydliad llorweddol/heb 
fod yn hierarchaidd a dan arweiniad y 
gymuned (Springer 2020). Cafodd ‘cyd-
gymorth’ ei fathu gan yr athronydd 
a’r naturiaethwr anarchaidd Peter 
Kropotkin (1902). Mae ‘cyd-gymorth’ 
wedi bod yn gysyniad sylfaenol i lawer 
o drefnu cymunedol ers dros ganrif, 
wedi’i hyrwyddo, yn benodol, gan bobl 
Ddu a phobl sydd ar y cyrion am nifer 
o resymau (Zuri 2020- sylfaenydd of UK 
Mutual Aid).

Er bod llawer o’r Grwpiau Seiliedig ar Le/
Grwpiau Ymateb i COVID-19 wedi cael 
eu cofrestru fel ‘grwpiau cyd-gymorth’ 
(ee, ar covidmutualaid.org), nid oedd 
llawer o'r grwpiau na’r cyfranogwyr 
yn defnyddio’r term ‘cyd-gymorth’ i 
ddisgrifio eu gweithgareddau. Roedd 
llai byth yn uniaethu â chyd-gymorth 
fel cysyniad. Roedd yn aml yn gwbl 
absennol o naratifau’r cyfranogwyr 
a’r ffyrdd roedd y grwpiau’n cael eu 
trefnu. Dim ond cyfranogwyr o dri 
grŵp (yn y de-ddwyrain ac mewn 
rhannau trefol o Gymru) soniodd am 
gyd-destun hanesyddol cyd-gymorth, 
a’i rôl o ran siapio nodau a strwythur 
eu gweithgareddau. Roedd mwyafrif 
y grwpiau’n fwriadol ‘anwleidyddol’, 
felly roedd cysylltiad â chyd-gymorth 
weithiau’n cael ei ystyried fel rhywbeth 
dadleuol, ac weithiau roedd hyn yn 
cael ei wrthod yn benodol, oherwydd y 
canfyddiad o gysylltiadau gwleidyddol. 

Roedd gweithgareddau Grwpiau Seiliedig 
ar Le wedi newid (o ran eu natur, eu 
dwysedd a’u hamlder) drwy gydol y 
pandemig. Roedd y galw am wasanaethau 
siopa a chasglu presgripsiynau wedi disgyn 
yn sylweddol ym mis Mehefin/Gorffennaf/
Awst 2020, wrth i siopau, fferyllfeydd ac 
unigolion sefydlu systemau danfon ac wrth 
i’r cyfnodau clo cenedlaethol lacio. Roedd 
tua hanner y grwpiau yn yr ymchwil hwn 
‘yn gwneud llai’ neu wedi dod i ben ar yr 
adeg hon (roedd y rhan fwyaf ohonynt 
eisoes wedi gwneud mwy na’r hyn roedden 
nhw wedi bwriadu ei wneud, ac yn wynebu 
heriau fel dychwelyd i’r gwaith a sicrhau 
cyllid tymor hirach). Roedd grwpiau a 
oedd yn gallu parhau, yn aml yn symud 
eu gweithgareddau tuag at fynd i’r afael 
â heriau emosiynol ac ariannol a oedd 
yn dwysáu, ee, drwy sefydlu banciau 
bwyd neu weithgareddau cymorth 
lles ehangach. Roedd nifer o’r grwpiau 
hyn yn bwriadu parhau i weithredu’r tu 
hwnt i’r pandemig, gyda ‘chraidd’ llai o 
wirfoddolwyr yn mynegi’r awydd i ddal 
ati yn yr hirdymor (10-20 yn aml, wrth 
gymharu â’r 50-100 yn ystod y cyfnod clo 
cenedlaethol cyntaf). Yn hollbwysig, fodd 
bynnag, nid oedd y grwpiau hynny nad 
oedden nhw’n gallu parhau wedi ‘diflannu’, 
gyda’r rhwydweithiau roedden nhw wedi 
cael eu creu ohonynt, neu a gafodd eu creu 
yn ystod y pandemig, yn aml yn aros yn 
weithgar yn y gymuned. 
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Roedd gweithgareddau Grwpiau Seiliedig 
ar Ddiddordeb hefyd wedi newid drwy 
gydol y pandemig, wrth i grwpiau symud 
o ddulliau tymor byr i weithredu ‘o bell’, 
i ddatblygu dulliau mwy soffistigedig 
roedd nifer yn bwriadu eu cynnal yn yr 
hirdymor. Roedd yr olaf yn aml yn cynnwys 
cyfuniadau cymhleth o weithgareddau 
ar-lein ac all-lein a chyfleoedd ar 
gyfer cysylltiad cymdeithasol, gydag 
amrywiaeth o dechnolegau digidol yn 
cael eu defnyddio i hwyluso’r gweithredu 
a’r rhyngweithio. Ar ben hynny, gan fod 
llawer o’r Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb 
hyn yn cael eu rhedeg gan grwpiau 
lleiafrifol ac ymylol a/neu ar eu cyfer, 
roedd ffocws newydd neu fwy o ffocws 
yn aml yn cael ei roi ar ymdrechion i 
liniaru'r anghydraddoldebau a’r heriau 
cynyddol sy’n wynebu’r cymunedau 
hyn, sy’n deillio o effaith anghyfartal 
y pandemig a’i oblygiadau hirdymor 
tebygol. Roedd hyn yn cynnwys 
amrywiaeth eang o weithgareddau, o 
gefnogaeth uniongyrchol i unigolion, i 
lobïo ac ymgyrchu i sicrhau bod polisïau, 
gwasanaethau a seilweithiau newydd a 
chyfredol yn cydnabod yr heriau hyn. Fodd 
bynnag, roedd cynlluniau Grwpiau Seiliedig 
ar Ddiddordeb ar gyfer y dyfodol, yn yr un 
modd â’r Grwpiau Seiliedig ar Le, yn cael 
eu llywio’n aml gan gwestiynau ynghylch 
cyllid a chapasiti, er eu bod ychydig 
yn wahanol. Roedd nifer yn rhagweld 
anawsterau i gynnal eu gweithgareddau, 
oherwydd pryderon ynghylch argaeledd 
grantiau yn y dyfodol, ac effeithiau 
ariannol ehangach y pandemig ar draws 
y trydydd sector a’r sector gwirfoddol, 
chwaraeon, hamdden, y celfyddydau  
a diwylliant.  

Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb
Pan fydd yr eicon hwn yn ymddangos ochr 
yn ochr â’r testun yn yr adrannau isod, 
mae’n dangos bod y canfyddiadau sy’n 
cael eu trafod yn ymwneud â data a gesglir 
o’r Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb. Roedd 
y Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb a oedd 
yn ymwneud â’r ymchwil hwn yn grwpiau 
a oedd eisoes yn bodoli gan fwyaf (ond 
roedd rhai yn newydd) a oedd wedi symud 
eu ffocws i gefnogi eu diddordeb/profiad/
cymunedau ar sail hunaniaeth drwy'r 
pandemig (yn hytrach na ffurfio Grwpiau 
Ymateb i COVID-19 penodol). Er enghraifft, 
roedd grŵp a sefydlwyd gan aelodau  
o gymuned ethnig leiafrifol i ddathlu 
gwyliau crefyddol, wedi buddsoddi  
mewn technolegau i gynnwys pobl o  
bell: o ffilmio cerddoriaeth, dawns, coginio  
(gan ddanfon y bwyd wedyn), i gynnig ioga 
ar-lein, sesiynau adrodd straeon,  
a chefnogaeth emosiynol. Roedd nifer  
o’r Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb hefyd 
wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau 
fel danfon siopa neu bresgripsiynau, ond 
fel rheol roedd eu prif ffocws yn ymwneud 
â chwaraeon, hamdden, y celfyddydau neu 
ddiwylliant – naill ai fel y ffocws a ddaeth 
â’r grŵp at ei gilydd (ee côr gwerin), neu 
sail ar gyfer cefnogaeth/rhyngweithio 
cymdeithasol mewn grwpiau a ddaeth 
ynghyd drwy brofiad neu hunaniaeth a 
rennir (ee grŵp cymdeithasol ar draws 
anabledd). Cafodd rhai eu gorfodi i roi’r 
gorau’n llwyr i’w gweithgareddau ‘arferol’, 
fel clwb pêl-droed a ddechreuodd gefnogi 
ei gymuned drwy gynnal digwyddiadau a 
chodi arian ar grwpiau Facebook. Roedd 
eraill yn gallu addasu eu gweithgareddau, 
fel grŵp ieuenctid yn cynnal eu sesiynau 
celf creadigol ar-lein. 
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Gweithgareddau cymunedol  
ac unigrwydd
Roedd nifer o’r cyfranogwyr wedi rhannu 
gwybodaeth a straeon am y profiad o 
unigrwydd, a sut roedd cymryd rhan 
mewn grwpiau cymunedol wedi mynd 
i’r afael â hyn (neu beidio) yn ystod y 
pandemig ac ar ei ôl. Nid dim ond cymryd 
rhan oedd yn bwysig yma, ond sut roedd 
cyfranogwyr wedi cymryd rhan (y math 
o weithgareddau a rhyngweithio). Yn 
benodol, mae sut mae hyn yn helpu i 
fynd i’r afael â’r her hollbresennol bod 
y synnwyr o allgáu a datgysylltu sy’n 
deillio o unigrwydd yn ei achosi yn aml 
hefyd. Os yw’r rhwystrau i ‘fynd allan’, 
‘ymuno â chlwb’ neu ‘gymryd rhan’ wrth 
wraidd unigrwydd, mae mynd i’r afael â 
hyn drwy’r ffyrdd hyn yn mynd yn anodd. 
Roedd profiadau’r cyfranogwyr yn tynnu 
sylw at rai o’r ffactorau amrywiol a 
rhyng-gysylltiedig a allai gyfrannu at y 
‘trap unigrwydd’ hwn ar gyfer gwahanol 
grwpiau y nodwyd eu bod yn wynebu risg 
uwch o unigrwydd. Mae’r rhain yn cael 
eu dangos yn Ffigur 3 ac yn pwysleisio, 
yn benodol, profiadau o allgáu corfforol 
ac emosiynol, yn ogystal â natur ddirgel 
unigrwydd – y stigma, y cywilydd a’r 
camddealltwriaeth sy’n creu rhwystrau 
i gyfleu sut mae’n teimlo, a sut gall pobl 
helpu. Mae’r cylchoedd oren canolog yn 
Ffigur 3 yn cynrychioli themâu a godwyd 
ar draws y grwpiau dan sylw, tra bo’r 
cylchoedd glas ymylol yn cynrychioli 
themâu sy’n benodol i wahanol grwpiau, 
sydd hefyd yn gorgyffwrdd yn aml. Nid 
bwriad y graffigyn hwn yw cynrychioli pob 
dimensiwn na phrofiad o unigrwydd, na 
phob grŵp sy’n wynebu risg uwch o fod yn 
unig. Mae’n crynhoi themâu allweddol y 
profiadau a ddisgrifiwyd gan gyfranogwyr 
yn yr ymchwil hwn yn unig. 

Gwahanu 
oddi wrth 
deulu  / 
cartref

Gall pobl eich 
gwneud chi'n 

fwy unig

Colli trefn / 
strwythurau

Eithrio o 
wybodaeth

Nid yw 
bywyd LGBT 

yn cael ei 
ystyried yn rhan 

o ddiwylliant 
Cymru

Sownd yn 
rhywle alla 
i ddim bod 
yn fi fy hun

Does neb 
yn disgwyl 
i bobl hŷn 

fod yn hoyw

Rydych yn gallu 
siarad yn rhydd, 

ond ddim yn 
gallu siarad 

yr iaith

Ynysu rhag 
oedolion eraill

Dwyster 
perthnasoedd 

gofal

Mae'r gwacter 
yn waeth 

pan fyddant 
wedi mynd

Mae'n haws 
peidio â 

thrafferthu

Nid oes 
neb yn gofyn 
i bobl ifanc a 
ydyn nhw'n 

unig

Ni fydd 
pwysau 

cymdeithasol 
yn gadael i chi 

gyfaddef

Mae heriau 
yn aml yn 
anweledig

Mae 
cyfathrebu 
yn frwydr 

gyson

Sownd 
yn y 

presennol

Methu 
fforddio 
gwneud 
pethau

Lesbiaidd 
Hoyw Deurywiol 
Trawsryweddol 
a hunaniaethau 

rhywiol/
rhyweddol 

eraill

Pobl 
Ddu a 

Lleiafrifoedd 
Ethnig

Ffoaduriaid 
a cheiswyr 

lloches

Amddifadedd 
materol

Anabl

Ifanc

Mewn 
profedigaeth

Gofalwyr

Rhieni 
sengl

Hŷn

Siarad 
Cymraeg

Gall pobl fod 
yn ddigroeso 

neu'n 
ymosodol

Nid yw 
gwasanaethau, 
seilweithiau a 
pholisïau yn 
cydnabod fy 
mhrofiadau

Mae pethau 
wedi 

gwaethygu 
ers y 

pandemig

Nid yw'r 
cyfnod clo yn 

ddim byd 
newydd

Mae 
unigrwydd 

yn llechwraidd 
- does neb 
yn siarad 
amdano

Rydych 
chi'n ofni 

bod yn faich 
ar eraill

Trap yw 
unigrwydd - 
rydych chi'n 
crebachu i 
mewn i'ch 

hun

Teimlo'n 
anghofiedig 

yw 
unigrwydd

Teimlo'n 
wahanol yw 
unigrwydd

Gwacter yw 
unigrwydd

Teimlo’n 
ofnus yw 

unigrwydd

Methiant yw 
unigrwydd

Nid yw 
unigrwydd yn 
ymwneud â 
bod ar eich 

pen eich hun

Teimlo fel 
eich bod 
wedi'ch 

eithrio yw 
unigrwydd

Mae gan 
bobl ofn 
gofyn i ni

Mae'n anodd 
cyfathrebu 
sut rydych 
chi'n teimlo

Anaml y mae 
'dwi'n iawn' yn 

golygu fy 
mod i'n iawn

Ffigur 3: 
Croestoriadedd 
unigrwydd

•  22  • •  23  •



Methu gweld y fideo? Gwylio ar-lein yn: youtu.be/bxFnDDeh5fg

1. Cerrig sarn a phwrpas:  
mynd i’r afael ag unigrwydd 

mewn cymunedau
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Darparu Ffordd Mewn 
Fel sydd wedi cael ei amlinellu uchod,  
nid oedd yr un o’r Grwpiau Seiliedig ar  
Le yn yr ymchwil hwn wedi cael eu 
sefydlu’n benodol i fynd i’r afael ag 
unigrwydd – roedd y rhan fwyaf wedi cael 
eu sefydlu gyda’r cyfnod clo cenedlaethol 
cyntaf ym mis Mawrth 2020, er mwyn 
diwallu anghenion brys drwy ddanfon 
bwyd a phresgripsiynau i’r rheini a oedd  
yn gwarchod. Ochr yn ochr â hyn, 
cynhaliodd nifer o grwpiau weithgareddau 
ehangach, o fynd â chŵn am dro i ioga 
ar garreg y drws, a datblygodd y rhan 
fwyaf ohonynt systemau cymorth lles 
pwrpasol, fel ‘galwadau gan ffrindiau’ a 
gwasanaethau cyfeillio. Er bod yr olaf yn 
cael ei ystyried yn bwysig o ran mynd i’r 
afael ag unigrwydd, rhoddwyd pwyslais 
aruthrol ar effaith gweithgareddau 
ymarferol sy’n seiliedig ar dasgau (yn 
enwedig danfon siopa a phresgripsiynau). 
Roedd y rhain yn rhoi ‘ffordd mewn’ syml a 
hygyrch at ryngweithio cymdeithasol, drwy 
symud y ffocws oddi wrtho – allweddol, 
o gofio bod pobl sy’n teimlo’n unig yn 
gallu ei chael hi’n anodd rhyngweithio’n 
gymdeithasol, sy’n gallu achosi a bod 
yn ganlyniad i’r unigrwydd hwnnw 
(Campaign to End Loneliness 2020a): 
“Yn gyffredinol roedden ni’n gweld nad 
oedd pobl eisiau eu siopa. Roedden nhw 
eisiau siarad â rhywun, chi’n gwybod, ac 
oedd, roedden nhw eisiau eu siopa, ond 
dyma oedd eu ffordd nhw o ddechrau 
sgwrs“ (cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le). 
Roedd ffonio llinell gymorth am siopa neu 
bresgripsiynau yn gyfle am ryngweithio 
trafodaethol heb lawer o bwysau, gyda’r 
dewis i ryngweithio’n gymdeithasol, ond 
dim rheidrwydd i wneud hynny. 

 Os ydych chi’n ceisio trefnu 
rhyngweithio cymdeithasol oherwydd 
eich bod yn meddwl bod angen hynny 
ar rywun, mae’n debyg y byddan nhw’n 
swil neu’n rhedeg i ffwrdd. Os oes 
gennych chi ryw bwrpas ymarferol 
arall, sy’n golygu ei bod yn rhaid i chi 
gael sgwrs, a bod yn rhaid i chi sgwrsio 
am gyfnod ynghylch pryd mae angen 
iddyn nhw gael eu presgripsiwn, faint o 
eitemau, beth yw eu dyddiad geni rhag  
ofn y bydd y feddygfa yn holi, a’ch bod 
yn cael eich gorfodi gan amgylchiadau 
ymarferol i gael sgyrsiau ehangach,  
yna rydych chi’n llawer mwy tebygol  
o lwyddo i dynnu’r person hwnnw  
allan o’i gragen a chreu rhyngweithio 
cymdeithasol ystyrlon.
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Roedd y ffocws ymarferol hwn hefyd 
yn lleihau’r stigma sy’n gysylltiedig ag 
unigrwydd a materion iechyd meddwl 
ehangach, a’r rhwystrau sy’n gysylltiedig  
â gofyn am gymorth a’i gynnig: “Mae’n 
debyg ei bod hi’n wahanol dweud, “Dwi 
angen help gyda fy siopa oherwydd dydw  
i ddim yn cael mynd allan,” yn hytrach  
na, “Dwi’n unig iawn a dwi’n teimlo’n isel  
ac wedi cael llond bol”“(Aelod o Grŵp 
Seiliedig ar Le).
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Creu Rhwydweithiau Cymunedol 
Mewn llawer o achosion, wrth ailadrodd 
y rhyngweithio ymarferol o ran danfon 
siopa neu bresgripsiynau, fe wnaethon nhw 
ddatblygu o fod yn sgyrsiau trafodaethol 
i fod yn fwy emosiynol. Roedd y broses 
hon yn creu cysylltiadau a pherthnasoedd 
newydd o amgylch pobl, yn hytrach na 
mynnu eu bod yn ffitio i rwydweithiau 
a oedd eisoes yn bodoli ac yn aml yn 
anhygyrch (fel ymuno â chlwb neu grŵp a 
oedd yn heriol yn gorfforol neu’n emosiynol 
i rai pobl, gan waethygu’r profiad o 
unigrwydd). Roedd cyfranogwyr wedi tynnu 
sylw at fanteision canolbwyntio ar ‘ddull’ 
diriaethol o greu perthynas a rhwydwaith 
– pethau ffisegol ac chreu synnwyr o 
bwrpas – yn hytrach na’r nod anodd ei 
ddiffinio o gael cysylltiadau cymdeithasol 
(sy’n adleisio canfyddiad ymchwil nad yw 
canolbwyntio ar les, neu ar hapusrwydd, o 
reidrwydd yn ffordd effeithiol o gyflawni lles 
neu hapusrwydd (Fritz a Sonja Lyubomirsky 
2017)). Roedd nifer wedi disgrifio bod 
tasgau logistaidd, fel danfon dodrefn, dod 
o hyd i fynsen groes adeg y Nadolig, neu 
rosod melyn ar restr siopa, wedi arwain at 
gyfeillgarwch go iawn: helpu rhywun i gael 
swydd, rhannu eu bod yn glir o ganser, 
cefnogi rhywun drwy brofedigaeth. Yn 
hytrach na pherthynas ar wahân rhwng 
yr helpwr a’r sawl sy’n cael ei helpu, roedd 
y rhyngweithio hyn wedi creu a meithrin 
rhwydweithiau ehangach, neu ‘synnwyr o 
gymuned’ – y teimlad, nid dim ond ymysg 
yr ‘agored i niwed’, o gael strwythurau 
cefnogi a bod rhywun yn meddwl 
amdanoch neu’n gwybod amdanoch. 

Fe wnes i rai cysylltiadau eithaf 
dwfn gyda rhai o’r teuluoedd 
hynny, yn enwedig pobl hŷn 
roedden ni’n eu helpu, ac rydw 
i’n eu helpu bob wythnos nawr, 
ddim o reidrwydd... dydw i ddim 
yn gweld fy hun fel gwirfoddolwr 
ar gyfer hynny, rydw i’n gwneud 
hynny oherwydd ein bod yn 
ffrindiau erbyn hyn, ti’n gwybod. 

Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Cwestiwn allweddol a chyffredinol yw am ba 
mor hir y gallai’r rhwydweithiau hyn gynnal 
eu hunain, a sut gellid eu gwella, neu eu 
hefelychu mewn mannau eraill, gan fod y 
pwrpas brys dros eu sefydlu wedi diflannu 
i raddau helaeth. Roedd y canfyddiadau 
o’r Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb wedi 
tynnu sylw at bosibiliadau i fynd i’r afael â´r 
her hon, gan ddangos sut mae’r un model 
o greu rhwydweithiau (pethau ffisegol + 
chreu synnwyr o bwrpas = cysylltiadau) yn 
gweithio y tu allan i gyd-destun argyfwng, 
gyda phwrpas gwahanol (mwy cynaliadwy), 
ar sail ‘pethau i’w gwneud’ ystyrlon. 

Roedd nifer o’r cyfranogwyr wedi pwysleisio 
bod y cysylltiadau a’r rhwydweithiau hyn yn 
parhau, hyd yn oed pan roedd y grwpiau a 
oedd wedi’u dechrau bellach yn gwneud llai 
neu wedi dod i ben.   

Wnes i ddysgu nad ydw i ar fy 
mhen fy hun. Dwi’n gwybod ro’n i’n 
teimlo fy mod ar fy mhen fy hun...
ond nawr rwy’n teimlo bod gennym 
ni gymuned. Ro’n i angen i rywun 
dweud, “Helo, dw i yma” 

Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le
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Pethau ystyrlon i’w gwneud  
a phŵer pwrpas 
Fel yr amlinellwyd uchod, roedd 
gweithgareddau’r Grwpiau Seiliedig ar 
Ddiddordeb yn canolbwyntio’n bennaf 
ar chwaraeon, hamdden, y celfyddydau 
a diwylliant, naill ai fel ffocws a ddaeth 
â’r grŵp at ei gilydd, neu fel sail ar gyfer 
cefnogaeth/rhyngweithio cymdeithasol 
mewn grwpiau sy’n dod ynghyd oherwydd 
eu bod yn rhannu profiad neu hunaniaeth. 
Pwysleisiwyd bod y mathau hyn o 
weithgareddau – ‘pethau i’w gwneud’ 
ystyrlon – a’r seilweithiau ffisegol a digidol 
sy’n eu hwyluso (ee, adeiladau cymunedol, 
trafnidiaeth, cyfleusterau chwaraeon 
a chelfyddydol, cysylltiad band eang, 
neu dudalen Facebook gymunedol) yn 
allweddol i adeiladu’r rhwydweithiau 
cymunedol sylfaenol a oedd, mewn nifer 
o achosion, yn darparu’r sylfeini ar gyfer 
ymateb effeithiol i argyfwng. 

Byddwn i’n dweud bod y 
rhwydweithiau cymdeithasol 
eisoes wedi ennill eu lle yn y dref. 
Nid dim ond oherwydd pethau 
amlwg fel y [cynllun gweithredu 
cymunedol]. Roedden nhw  
wedi ennill eu lle oherwydd 
gweithgareddau diwylliannol 
cryf yn y dref...Mae llawer o 
bethau’n mynd ymlaen yma. 
Mae’r cwbl yn cyfrannu at  
greu rhwydwaith sy’n ein 
gwneud ni’n gryfach. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig  
ar Ddiddordeb a Grŵp  
Seiliedig ar Le

Roedd y rhain yn dal yn rhwydweithiau 
a oedd wedi cael eu creu ar sail pethau 
ffisegol a chreu synnwyr o bwrpas ond,  
yn hytrach na deillio o’r angen i ymateb  
i argyfwng, roedd y pwrpas hwn yn deillio  
o ddiddordebau neu brofiadau cyffredin.  
Ar gyfer y grwpiau yn yr ymchwil hwn, 
roedd y rhwydweithiau a gafodd eu creu  
yn aml yn cael eu hystyried yn rhai gwell 
am fynd i’r afael ag unigrwydd, oherwydd 
eu cynaliadwyedd, a mwy o synnwyr  
o gyd-fudd, heb raniad rhwng yr helpwr  
a’r sawl sy’n cael ei helpu: “Nid yw’n  
achos o, rydw i mor iach, ac yn arwrol,  
a sut galla i eich helpu chi? Mae’n  
achos o gyfeillgarwch neu gysylltiad”  
(Aelod o Grŵp Seiliedig ar Ddiddordeb).

Thema gref yn yr ymchwil hwn oedd 
pŵer ‘pwrpas’, nid yn unig ar gyfer ysgogi 
cysylltiadau cymunedol, ond ar gyfer  
mynd i’r afael ag unigrwydd yn fwy 
uniongyrchol: pwysigrwydd teimlo’n rhan 
o rywbeth ‘mwy’, peidio â theimlo’n ddiflas 
neu’n wag, yn hytrach na bod yna angen 
am ryngweithio cymdeithasol fel y cyfryw. 
Er bod hyn yn cael ei ddarparu dros dro 
gan yr ymateb i’r pandemig ar gyfer rhai 
pobl, roedd hefyd yn cael ei gyflawni drwy 
weithgareddau amrywiol Grwpiau Seiliedig 
ar Ddiddordeb. Tynnodd cyfranogwyr sylw 
at bwysigrwydd allweddol pethau ystyrlon 
i’w gwneud, fel ymgyrchu, gweithredu, neu 
weithgareddau (boed hynny’n ysgrifennu, 
nofio neu wnïo) sy’n gysylltiedig â nod 
ehangach. Yn ei dro mae hyn yn tynnu 
sylw at bwysigrwydd allweddol rhoi 
sylw i ddimensiynau anghydraddoldeb 
yng nghyswllt presenoldeb, neu ddiffyg, 
gweithgareddau a seilweithiau cymunedol, 
ac i ba raddau mae’r pandemig 
wedi effeithio ar y seilweithiau a’r 
anghydraddoldebau hyn (fel yr amlinellir 
yn yr adran ‘trosolwg’ ar dudalen 18). 

•  27  •



Camau hygyrch i ymgysylltu
Roedd nifer o gyfranogwyr wedi trafod 
unigrwydd fel synnwyr o deimlo wedi 
datgysylltu, ar wahân a theimlo’n wag 
(unigrwydd difrodol), rhywbeth na fyddid 
yn gallu rhoi sylw iddo drwy gyswllt 
cymdeithasol yn unig (ac, mewn rhai 
amgylchiadau, byddai hynny’n gallu 
ei wneud yn waeth). Roedd hon yn 
thema a oedd yn codi dro ar ôl tro ar 
draws grwpiau amrywiol, o rywun ag 
anabledd corfforol i rywun sydd wedi 
cael profedigaeth, ond roedd pobl ifanc 
yn pwysleisio hyn yn arbennig: “Mae’n 
debyg fy mod i’n un o’r bobl brysuraf 
erioed ac mae pobl o’m cwmpas i, ond 
dwi’n dal i deimlo’n unig oherwydd nid 
yw’n ymwneud â’r ffaith fy mod wedi fy 
ynysu’n gorfforol, mae’n ymwneud â’r 
ffaith bod rhyw fath o ddatgysylltiad 
rhwng pethau” (Cydlynydd Grŵp Seiliedig 
ar Ddiddordeb). Rhoddwyd sylw i’r teimlad 
hwn drwy gyfleoedd i gysylltu ag achos, 
yn hytrach na dim ond cysylltu â phobl. 
Mae’n amlygu’r angen am gyfleoedd i 
wneud pethau sy’n teimlo’n bwysig (a allai 
fod yn arddio i rai, neu’n ymgyrchu i eraill), 
a’r potensial ar gyfer dulliau o fynd i’r afael 
ag unigrwydd nad ydynt o reidrwydd yn 
golygu ‘mynd allan’, ymuno â chlwb a 
chymdeithasu. 

Gallai’r rhain fod yn nodau tymor hirach 
(neu ddim) ond, fel yr awgrymwyd gan 
ganfyddiadau o’r Grwpiau Seiliedig ar Le, 
mae angen cael rhagor o ‘gamau’ hygyrch 
ar gyfer ymgysylltu a chysylltu. Cafodd 
hyn ei adleisio gan nifer o gyfranogwyr ar 
draws Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb, 
a ddisgrifiodd anawsterau gydag ymuno 
â grwpiau neu glybiau, a oedd yn rhwym 
mewn ffyrdd cymhleth â phrofiadau o 
unigrwydd, cyn ac yn ystod y pandemig: 
“Pan fyddwch chi mewn lle da, dydych 
chi ddim yn sylweddoli pa mor anodd yw 
dod i mewn, ydych chi? Chi’n gwybod, 
faint o egni meddyliol a chorfforol sydd 
ei angen i baratoi eich hun i ymuno a 
bod yn rhan o rywbeth” (Aelod o Grŵp 
Seiliedig ar Ddiddordeb). Roedd pobl yn 
aml yn teimlo’n fwy ynysig oherwydd y 
disgwyliadau i ‘ffitio’ i mewn i rwydweithiau 
a oedd (neu’n teimlo) yn anhygyrch, y 
cyferbyniad o ddychwelyd i fod ar eich 
pen eich hun ar ôl rhyngweithio â grŵp, ac 
effeithiau negyddol a dwfn rhyngweithio 
anodd: “Ro’n i’n teimlo’n ofnadwy wedyn 
ac ro’n i’n teimlo fel, “Dydw i ddim 
eisiau gwneud hynny eto, roedd o’n 
ofnadwy.” Fe wnaeth hynny i mi deimlo 
mor unig” (Aelod o Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb). Wrth fynd i’r afael â heriau 
o’r fath, amlinellodd cyfranogwyr botensial 
gweithgareddau ystyrlon ac ymarferol (fel 
ysgrifennu, neu wneud rhywbeth pwrpasol) 
gyda’r opsiwn ar gyfer rhyngweithio 
cymdeithasol, ond nad oedd yn rhaid 
gwneud hynny. 
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Er enghraifft, gweithgareddau sy’n cael  
eu cydlynu ar-lein, sy’n ei gwneud hi’n 
bosibl cymryd rhan heb adael eich cartref 
neu hyd yn oed heb droi camera neu 
feicroffon ymlaen: “Mae cerdded i mewn  
i rywle, fel clwb ieuenctid neu rywbeth, yn 
ddychrynllyd os nad ydych chi’n adnabod 
neb, mae gwneud hynny ar-lein ychydig 
yn haws” (Aelod o Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb). Ochr yn ochr â’r gweithredu 
pwrpasol hyn oedd cael mannau 
strwythuredig ar gyfer rhyngweithio 
cymdeithasol (digidol neu wyneb yn 
wyneb), er mwyn lleihau pryderon 
cymdeithasol a chwalu’r rhwystrau sy’n 
atal pobl rhag cymryd rhan neu siarad yn 
agored (ar yr un pryd â pharchu’r rhain 
drwy ddileu unrhyw ddisgwyliad i gymryd 
rhan): “Chi’n gwybod, mae mewngofnodi 
yn un peth ond does dim rhaid i chi fod  
yn barod i gyfrannu, felly mae’n neis...
does dim angen llawer o ymdrech i fod  
yn rhan ohono” (Aelod o Grŵp Seiliedig  
ar Ddiddordeb). Roedd hyn yn golygu 
gosod strwythurau a normau arferol ar 
gyfer trafodaeth agored, ‘dod â phobl i 
mewn’ drwy ddarparu fframwaith clir ar 
gyfer ymgysylltu, yn y sesiwn a’r tu hwnt.

Bod yn rhagweithiol  
a rhoi’r llwybr i bobl ar gyfer 
sut mae cymryd rhan, a 
pheidio â’i adael iddyn nhw. 
Peidio â’u plagio a rhefru 
arnyn nhw, ond cael pethau 
ymarferol felly mae hi’n  
glir sut mae cymryd rhan  
ac nad yw’n cymryd llawer  
o ymdrech. 
Aelod o Grŵp Seiliedig  
ar Ddiddordeb
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Edrych i’r dyfodol
Mae ymatebion y gwahanol grwpiau 
sy’n rhan o’r ymchwil hwn i’r pandemig 
wedi rhoi cipolwg ar flociau adeiladu 
rhwydweithiau a chysylltiadau cymunedol, 
gan ddatgelu gwersi ar gyfer mynd i’r 
afael ag unigrwydd, ac ar gyfer cefnogi 
cysylltiadau cymunedol yn ehangach. Maen 
nhw’n tynnu sylw at botensial canolbwyntio 
ar y ffordd o gysylltu (gweithgareddau 
ymarferol a chreu synnwyr o bwrpas), 
yn hytrach na’r nod (y cysylltiad ei hun), 
fel sail bendant ar gyfer creu a chynnal 
cysylltiadau a rhwydweithiau. Maen nhw 
hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd bod y 
‘ffyrdd’ hyn yn cyflwyno amrywiaeth o 
gyfleoedd hygyrch ar gyfer ymgysylltu, 
gan feddwl am y rhwystrau amrywiol sy’n 
atal pobl rhag cymryd rhan. O ran cynnal 
a hyrwyddo cysylltiadau cymunedol, 
mae’r canfyddiadau hyn yn awgrymu’r 
angen, a’r cyfle, i symud y sylw o’r ymateb 
i’r pandemig, i rwydweithiau ‘sylfaenol’ 
cymunedau – a’u sylfeini: seilweithiau 
cymunedol, clybiau, diwylliant, crefydd, 
chwaraeon, ymgyrchu. Weithiau mae’r 
‘pethau i’w gwneud’ a’r ‘llefydd i’w gwneud’ 
wedi cael eu difrodi gan y pandemig, 
ond rydyn ni hefyd wedi gweld eu bod yn 
hanfodol i greu’r rhwydweithiau cymunedol 
yr amlinellwyd eu bod yn allweddol ar gyfer 
yr ymateb yn y gorffennol a’r adferiad yn 
y dyfodol. Mae nifer o’r Grwpiau Ymateb 
i COVID-19 nawr yn gwneud llai neu wedi 
dod i ben (gan eu bod wedi cyflawni’r hyn 
roedden nhw’n bwriadu ei wneud, a llawer 
mwy). Mae’r rheini sydd ar ôl eisoes wedi 
symud eu ffocws tuag at bwrpas tymor 
hirach – llyfrgelloedd symudol, gerddi 
cymunedol, banciau bwyd – gan ddod yn 
rhan o rwydweithiau sylfaenol cymunedau. 

Roedd llawer mwy ar waith yn y gymuned 
cyn y pandemig, ac roedden nhw’n teimlo’n 
rhwystredig pan ofynnwyd iddyn nhw feddwl 
am rywbeth newydd neu pan roedd disgwyl 
iddyn nhw wneud hynny: “Beth ydych 
chi’n ei wneud? Beth ydych chi’n mynd 
i’w wneud nesaf?” Roeddwn i’n meddwl, 
“Wel, arhoswch funud. Rydyn ni’n gwneud 
cymaint yn y dref yn barod. Oed angen 
i ni nawr newid...?” Roeddwn i braidd yn 
amddiffynnol am hynny” (Cydlynydd Grŵp 
Seiliedig ar Le).

Mae ein hymchwil yn awgrymu y bydd 
dathlu’r ymateb i’r pandemig yn hanfodol 
er mwyn symud ymlaen, ond gan adael i’r 
ymateb ddod i ben. Yn hollbwysig, sicrhau, 
wrth iddo wneud hynny, ei fod yn atgyfnerthu 
rhwydweithiau presennol cymunedau 
gyda’r rhai newydd sydd wedi’u creu, a 
thrwy ddysgu o’u profiad: potensial ‘pethau 
i’w gwneud’ ystyrlon a synnwyr o bwrpas 
o ran hwyluso meithrin cysylltiadau a 
rhwydweithiau, a manteision darparu cerrig 
sarn hygyrch i sicrhau bod y rhwydweithiau 
hyn yn gynhwysol. Mae’r argymhellion a wneir 
isod yn seiliedig ar yr hyn a weithiodd yn dda 
i’r grwpiau cymunedol yn yr ymchwil hwn, 
sy’n ymwneud â’r meysydd dysgu allweddol 
hyn. Yn y pen draw, mae’r canfyddiadau hyn 
yn pwysleisio pwysigrwydd dulliau ymatebol 
ac ataliol o fynd i’r afael ag unigrwydd gan 
weithio ochr yn ochr â’i gilydd: seilweithiau 
sy’n hyrwyddo/hwyluso cysylltiadau, a 
dulliau wedi’u cyfarwyddo sy’n rhoi ‘ffordd i 
mewn’ i’r rheini a allai, am resymau amrywiol, 
cymhleth sy’n aml yn strwythurol, fod wedi’u 
datgysylltu, neu’n teimlo eu bod wedi’u 
datgysylltu (fel y gwelir yn Ffigur 3).  
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Argymhellion:  
Mynd i’r afael ag unigrwydd mewn cymunedau 
Mae’r argymhellion hyn yn seiliedig ar ‘beth weithiodd yn dda’ ar gyfer y grwpiau 
cymunedol ffurfiol bach ac anffurfiol sy’n rhan o’n hymchwil, ac maen nhw’n berthnasol  
i bolisïau, gwasanaethau cyhoeddus, awdurdodau lleol, mudiadau’r trydydd sector  
a’r sector gwirfoddol, a grwpiau cymunedol. 

Defnyddio pŵer tasgau ymarferol

• Darparu ‘ffordd i mewn’ i ryngweithio cymdeithasol drwy weithgareddau  
trafodaethol (ee, danfon siopa), a chefnogi a chynnal cyfleoedd i gymryd rhan  
mewn gweithgareddau o’r fath y tu hwnt i gyd-destun y pandemig, ee, drwy  
‘dasgau’ yn y gymdogaeth, meicrowirfoddoli, gwasanaethau danfon ac ati. 

Defnyddio pŵer pwrpas
• Rhoi rhyngweithio cymdeithasol ar waith a rhoi sylw i deimlo’n wag ac yn ddiflas  

sy’n gysylltiedig ag unigrwydd drwy greu cyfleoedd i ‘ganfod’ synnwyr o bwrpas,  
ee, drwy fuddsoddi mewn ‘pethau i’w gwneud’ ystyrlon mewn cymunedau, a’r 
seilweithiau ffisegol sy’n eu hwyluso. 

Camau hygyrch i ymgysylltu
• Darparu sbectrwm o gyfleoedd i gymryd rhan yn y ‘pethau i’w gwneud’ ystyrlon  

hyn, o ymuno â chlwb, i gamau mwy hygyrch, fel gweithgareddau y gellir eu  
gwneud ar eu pen eu hunain neu ar-lein (heb ddisgwyl ei bod yn rhaid defnyddio 
camerâu na meicroffonau). 

• Darparu fframweithiau strwythuredig ar gyfer lefelau dewisol o ryngweithio 
cymdeithasol ochr yn ochr â’r gweithgaredd hwn (ee, trafodaeth gyda normau  
a disgwyliadau clir wedi’u gosod ynghylch fformat a chynnwys).
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2.  Mannau cyfunol:  
defnyddio technoleg ar-lein ac  

all-lein i fynd i’r afael ag unigrwydd

Methu gweld y fideo? Gwylio ar-lein yn: youtu.be/UdU9l8xdvkg
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Cydraddoldeb digidol 
Drwy gydol y pandemig, mae nifer o 
dechnolegau gwahanol wedi cael eu 
defnyddio gan wahanol grwpiau, ar gyfer 
dibenion cydlynu gwahanol. Roedd y rhan 
fwyaf o gyfranogwyr yn pwysleisio bod y 
rhain yn ‘dechnoleg isel’: yn bennaf taflenni, 
e-bost, Facebook a grwpiau WhatsApp; 
nodweddion Google Drive weithiau a 
phlatfformau fideogynadledda; ac o bryd 
i’w gilydd, gwefannau neu raglenni a oedd 
wedi cael eu dylunio’n benodol. Yn gyson, 
ystyriwyd bod y rhyngrwyd yn hanfodol 
i hwyluso swyddogaethau grŵp drwy’r 
pandemig – rhywbeth na ellid bod wedi’i 
wneud hebddo. Fodd bynnag, ar gyfer 
Grwpiau Seiliedig ar Le, roedd cyrraedd 
y rheini a oedd yn wynebu’r risg fwyaf o 
unigrwydd (pobl hŷn yn aml), yn golygu 
technolegau all-lein gan fwyaf: taflenni, 
galwadau ffôn a churo ar ddrysau. Roedd 
rhannu taflenni yn benodol yn hollbwysig i 
lwyddiant grwpiau o ran cyrraedd y rheini 
nad oedden nhw’n rhan o rwydweithiau 
a oedd eisoes yn bodoli neu nad oedden 
nhw’n ymgysylltu â gwasanaethau. Nid 
oedd rôl bwysig technoleg all-lein yn 
baradocsaidd i bwysigrwydd technoleg ar-
lein ar yr un pryd drwy gydol y pandemig, 
ond roedd yn adlewyrchu hynny’n 
uniongyrchol. Roedd nifer o’r cyfranogwyr 
wedi pwysleisio graddfa ac effaith gynyddol 
allgáu digidol yn ystod y cyfnod clo, a pha 
mor bwysig oedd cydraddoldeb digidol o 
ganlyniad i hynny yn ogystal â mynediad: 
lleihau’r rhwystrau i’r rheini sy’n methu 
(neu sy’n dewis peidio) mynd ar-lein, sy’n 
eu hatal rhag cael gafael ar wybodaeth, 
gwasanaethau, cymorth a chyswllt 
cymdeithasol. Ystyriwyd bod methu â chael 
gwybodaeth, yn benodol, yn cyfrannu’n 
sylweddol at deimlo unigrwydd ac unigedd 
ac roedd yn codi cwestiynau ehangach 
ynghylch hawliau a chyfrifoldebau:  
 
 

“Sut maen nhw’n dod o hyd i wybodaeth? 
Pwy sy’n dweud wrthyn nhw? Fi a’u 
teuluoedd sy’n trosglwyddo’r wybodaeth. 
Maen nhw’n talu rhent, maen nhw’n talu 
eu treth gyngor, pam nad ydyn nhw’n cael 
gwybod fel pawb arall?“ (Cydlynydd Grŵp 
Seiliedig ar Le). 

Roedd grwpiau wedi mynd i’r afael â’r 
bwlch hwn, nid dim ond drwy gynnig 
dulliau ymgysylltu all-lein eraill, ond drwy 
ddefnyddio technolegau all-lein i sefydlu 
rhwydweithiau ar-lein. Roedden nhw’n 
sicrhau nad oedd y rhain ar wahân nac yn 
egsgliwsif, ond bod y rheini a oedd all-lein 
yn teimlo’n rhan ohonyn nhw ac yn gallu 
elwa ohonyn nhw.  Er enghraifft, drwy gasglu 
gwybodaeth o gyfryngau cymdeithasol a’i 
phostio drwy ddrysau, neu drwy ddod â 
gliniadur i ffenestr rhywun i wneud dosbarth 
ioga. 

Rhywbeth amlwg iawn sydd wedi 
digwydd yn fy marn i yw bod llawer mwy 
yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol,  
yn enwedig ar gyfer siopau a bwytai, 
caffis a phethau felly, a’r cyngor sir a’r  
holl sefydliadau lled-lywodraethol.  
Drwy adborth a drwy siarad â phobl 
daethom yn ymwybodol iawn fod  
cyfran fawr o’r boblogaeth yn dal i gael  
ei difreinio gan hynny. ... Mae llawer o’m 
hamser i wneud hyn yn golygu mynd ar 
yr holl ffrydiau cyfryngau cymdeithasol 
gan gynifer o bobl ag y gallaf, ac yna 
casglu, torri a gludo a golygu stwff  
o fan honno i fynd i’r newyddion, felly 
mae’r gweithgareddau hynny wedi 
cynyddu’n sylweddol. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le
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Amgylcheddau digidol cynhwysol 
Roedd effaith ychwanegol i bontio’r byd ar-
lein ac all-lein sef chwalu rhwystr mawr at 
ymgysylltu ar-lein drwy wneud i’r rhyngrwyd 
deimlo’n fwy diogel, yn fwy cyfarwydd ac 
yn fwy deniadol. Mae hyn yn ymwneud â 
thema gref iawn a ddaeth i’r amlwg yn sgil 
trafodaethau ynghylch mynediad digidol.  
Ar wahân i’r rhagofynion o ran dyfeisiau, 
data a chysylltedd, pwysleisiodd 
cyfranogwyr yr angen i edrych y tu hwnt i’r 
sgiliau a’r hyder sydd eu hangen ar unigolion 
i gael mynediad at fannau digidol, ac 
edrych ar sut gellir newid y mannau ar-lein 
eu hunain i fod yn haws eu defnyddio ac yn 
fwy cynhwysol. Roedd pobl hŷn yn ystyried 
bod mannau ar-lein diogel, dibynadwy 
a hawdd eu defnyddio yn hanfodol i 
alluogi (a chymell) mynediad, yn ogystal 
â mynd i’r afael ag unigrwydd. Er hynny, 
pwysleisiwyd bod angen canolbwyntio ar 
yr amgylchedd, nid dim ond ar yr unigolyn, 
yn enwedig gan grwpiau iau yn yr ymchwil, 
lle gallai natur gofod ar-lein wneud i’r 
rheini sydd ag anableddau, profiadau neu 
hunaniaethau penodol deimlo eu bod 
wedi’u dieithrio neu eu llethu, ni waeth 
beth yw lefel eu sgiliau a’u hyder. Roedd y 
ffactorau a oedd yn cael eu hystyried fel 
rhai allweddol i greu amgylcheddau ar-
lein hygyrch a chroesawgar yn cynnwys 
dylunio a chymedroli wedi’i arwain gan 
gyfoedion/defnyddwyr ac, yn hollbwysig, 
cysylltu pobl roedden nhw’n eu hadnabod 
(neu y gallen nhw eu hadnabod), a llefydd 
a oedd yn gyfarwydd (neu a allai ddod yn 
gyfarwydd), yn y byd ‘go iawn’. Roedd yn 
rhaid i’r gofod digidol deimlo fod ganddo 
gysylltiad mewn rhyw ffordd â gofod ffisegol 
y gallai’r cyfranogwyr ei adnabod, ei weld 
ac ymweld ag ef mewn bywyd go iawn. Er 
enghraifft, roedd y clwb bridge lleol wedi 
symud i blatfform ar-lein roedden nhw 
wedi’i ddylunio eu hunain, rhwydwaith wedi’i 
arwain gan gymheiriaid ar gyfer pobl ifanc 
anabl a oedd yn cwrdd yn rheolaidd yn y 
ganolfan gymunedol leol, neu ddigwyddiad 
codi arian y clwb pêl-droed ar Facebook. 

Cael cysylltiad lleol sy’n  
bwysig yn fy marn i. Y syniad yma 
o adeiladu cymunedau cryf eto, 
chi’n gwybod, mae’n teimlo’n 
wahanol iawn i, dwn i ddim, troi 
Netflix ymlaen a gwylio 
darllediad, chi’n gwybod, ar y BBC 
neu beth bynnag. Mae’n gorfod 
teimlo’n wahanol, teimlo fel 
cysylltiad â rhywbeth byddech 
chi’n ei wneud fel rheol, boed 
hynny’n mynd i’r dafarn neu fynd 
i’r theatr leol i weld rhywbeth.
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Yn gyffredinol ystyriwyd bod swyddogaeth 
Facebook yn bwysig i hwyluso’r math hwn 
o gysylltiad ar-lein ‘ar lawr gwlad’, ac roedd 
hyn yn aml yn dod â synnwyr o wrthdaro 
a syndod. “Rwy’n gwybod ei fod yn dipyn 
o ddiafol, yn dipyn o fwystfil, ond rwy’n 
meddwl bod cyfryngau cymdeithasol 
a Facebook yn benodol wedi bod yn 
help mawr” (Cydlynydd Grŵp Seiliedig 
ar Ddiddordeb). Er bod y sampl efallai â 
rhagfarn, o ystyried y defnydd o Facebook  
i recriwtio rhai cyfranogwyr, dywedodd nifer 
nad oedden nhw’n defnyddio Facebook o 
gwbl cyn y pandemig, a/neu eu bod wedi 
teimlo’n negyddol tuag ato, ac roedden 
nhw’n dal i deimlo’r gwrthdaro. 
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Fodd bynnag, roedd trafodaeth bellach 
wedi tynnu sylw at wahaniaeth sylweddol 
rhwng sut roedd y grwpiau’n defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol yn ystod y 
pandemig, a allai, mewn theori, fod wedi 
cael ei gyflawni ar unrhyw blatfform. Nid 
rhyngweithio wedi’i ddatgysylltu mewn 
seiberofod oedd hyn, yn disodli neu’n 
efelychu rhyngweithio all-lein: “rhyw 
deimlad o arnofio yn y gofod lle cewch 
eich dal yn yr holl wahanol fideos ac 
ysgogiadau hyn, am wn i, a siarad”  
(Aelod o Grŵp Seiliedig ar Le). Yn hytrach, 
roedd rhyngweithio grŵp yn canolbwyntio’n 
benodol ar gefnogi neu hwyluso 
cysylltiadau a gweithgareddau all-lein,  
gan gysylltu pobl a llefydd a oedd yn 
gyfarwydd (neu a allai ddod yn gyfarwydd): 
“er ein bod yn meddwl am y byd seiber 
fel rhywbeth datgysylltiedig a byd-
eang, mae modd ei ddefnyddio ar lefel 
meicro-gymunedol” (Cydlynydd Grŵp 
Seiliedig ar Le). Nid oedd hyn yn anochel, 
ond yn hytrach yn gynnyrch o guradu 
bwriadol wedi’i alluogi gan nodweddion 
grwpiau Facebook yn benodol. Roedd 
swyddogaethau cymedroli yn chwarae 
rhan allweddol o ran rhoi gwedd leol i 
weithgareddau ar-lein grwpiau: sicrhau  
bod y rheini a oedd yn ymuno yn 
gysylltiedig ag ardal neu gymuned benodol, 
a chymeradwyo neu wrthod negeseuon 
yn ôl amrywiaeth o feini prawf a oedd yn 
canolbwyntio ar y gymuned. Roedden nhw 
hefyd yn galluogi’r defnyddwyr i siapio 
ac i reoli (i ryw raddau) sut oedd y gofod 
yn edrych, yn teimlo ac yn gweithio, gan 
gyfrannu at amgylchedd a oedd yn teimlo’n 
ddiogel ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Gallwch chi gael y dudalen 
Facebook orau yn y byd, ond 
oni bai fod pobl yn gallu ei 
chyrraedd, a’i bod hi’n hawdd 
ei defnyddio, nid yw’n gweithio. 
Nid yw technoleg yn sefyll ar 
ei phen ei hun. Nid yw’n gallu 
cymryd lle cael rhywun yno i 
ryngweithio â nhw, naill ai drwy 
deipio negeseuon, neu siarad, 
neu gysylltu. Felly, mae angen 
cael rhywun y tu ôl i’r dudalen 
Facebook i fonitro, cefnogi, 
arwain, ac ymgysylltu â phwy 
bynnag sy’n cysylltu. 

Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le 
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‘Sownd’ yn y byd digidol
Mae cael rhwydweithiau ar-lein sy’n 
cefnogi, yn gwella neu’n hwyluso 
rhyngweithio ffisegol, yn hytrach na’u 
hysgogi neu eu disodli, yn dibynnu ar gael 
cyfleoedd i gysylltu all-lein hefyd. Mae hyn, 
yn ei dro, yn dibynnu ar sicrhau bod y byd 
ffisegol yn hygyrch ac yn gynhwysol. Yn 
arwyddocaol, roedd rhai cyfranogwyr yn 
teimlo nad oedd hynny’n wir. Nodwyd bod 
ffactorau amrywiol yn cyfrannu at deimlo 
bod rhywun yn cael ei allgáu (boed hynny’n 
ffisegol, neu’n emosiynol), fel bod yn anabl 
(ee, colli golwg neu awtistiaeth); bod â 
salwch cronig; bod yn Lesbiaidd, Hoyw, 
Deurywiol, Trawsryweddol a rhywioldebau a 
hunaniaethau eraill o ran rhywedd (LGBT+); 
bod yn ifanc neu’n oedrannus; bod yn 
berson Du, Asiaidd neu o Leiafrifoedd 
Ethnig; peidio â chael Saesneg fel iaith 
gyntaf; neu ei chael hi’n anodd ymdopi’n 
ariannol. Roedd rhai cyfranogwyr yn 
disgrifio sut roedd synnwyr o allgáu o’r 
byd ffisegol (ee, teimlo’n ddigroeso, yn 
ofnus, ddim yn gallu symud o gwmpas neu 
gyfathrebu) wedi golygu eu bod yn teimlo’n 
‘sownd’ mewn byd digidol – gan deimlo 
eu bod ‘mewn cyfnod clo’ ymhell cyn y 
pandemig. 

Roeddwn i ar fy mhen fy hun  
yn aml oherwydd bod gen i  
salwch cronig.... Felly mae  
gen i brofiad, cyn y pandemig,  
o ynysu cymdeithasol a defnyddio 
pethau ar-lein fel yr unig ffordd  
o gyfathrebu â phobl...Doedd dim 
byd gallwn i ei wneud yn bersonol 
cyn i mi ddechrau’r grŵp arall. 
Aelod o Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb

Ni ellir gorbwysleisio manteision 
rhwydweithiau ar-lein: disgrifiodd 
cyfranogwyr gyfleoedd amhrisiadwy i 
gysylltu â phobl eraill gyda’r un profiadau 
neu hunaniaeth â nhw, ac i oresgyn 
rhwystrau ffisegol, daearyddol, meddyliol 
neu emosiynol i gymryd rhan mewn rhai 
gweithgareddau all-lein. Roedd mannau 
ar-lein yn cael eu hystyried yn ‘hanfodol’ 
ar gyfer llawer o grwpiau a oedd mewn 
risg o unigrwydd (cyn y pandemig ac yn 
ystod y pandemig). Fodd bynnag, roedd 
hyn yn aml yn adlewyrchiad uniongyrchol 
o’r ffaith eu bod wedi cael eu hallgáu’n 
gorfforol ac yn emosiynol mewn mannau 
all-lein – sydd, yn ôl nifer o’r cyfranogwyr, 
yn waeth byth oherwydd y pandemig, 
oherwydd newidiadau mewn cynlluniau 
ffisegol, disgwyliadau cymdeithasol, 
a pholisïau ehangach nad oedd wedi 
ystyried eu profiad. Pwysleisiwyd, fel y 
gŵyr llawer o bobl erbyn hyn, er bod 
gofod ar-lein yn gallu cynnig rhyddid pan 
fyddwch yn sownd mewn ystafell, dim 
ond oherwydd eich bod yn sownd mewn 
ystafell mae hynny’n wir, ac nid yw’n disodli 
rhyngweithio ffisegol. 

Rwy’n meddwl mai un o’r 
pethau, y darn mwyaf 
rhwystredig yw ei bod hi’n 
ymddangos bod pobl LGBT yn 
byw eu bywyd ar-lein. Felly,  
sut mae dianc rhag bod ar-lein 
os mai dyna’r unig opsiwn?  
Y rheswm am hyn yw bod pobl 
LGBT ar Grindr, ar grwpiau hoyw. 
Dyna sut maen nhw’n cysylltu  
â’i gilydd oherwydd does dim 
mannau diogel 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig 
ar Ddiddordeb
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Amgylcheddau ffisegol cynhwysol 
Er mwyn osgoi teimlo’n ‘sownd’ yn y byd 
ar-lein, a chael eich allgáu ymhellach 
o’r byd all-lein, roedd cyfranogwyr (eto) 
yn pwysleisio pa mor bwysig yw bod 
rhwydweithiau ar-lein yn dal wedi’u 
gwreiddio’n benodol mewn gofod all-lein 
– gan gefnogi, nid disodli, rhwydweithiau a 
pherthnasoedd yn y byd ffisegol ‘go iawn’. 
Roedd hyn yn cysylltu â thrafodaethau 
ehangach ynghylch grwpiau cymheiriaid 
ac integreiddio cymunedol. Ystyriwyd bod 
grwpiau cymheiriaid yn cynnig ‘gofod 
diogel’ pwysig, ond dim synnwyr hollbwysig 
o gysylltiad a pherthyn i’r gymuned leol: 
“Mae hynny’n teimlo’n bwysig iawn i mi yn 
bersonol oherwydd nid yw fy mhrofiadau 
o unigrwydd yn ymwneud â’r ffaith nad 
oes gen i neb, ond y ffaith nad oes gen i 
neb yn lleol” (Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb). Er mwyn cynyddu’r cyfleoedd 
i gysylltu ac integreiddio all-lein, ystyriwyd 
bod seilweithiau ffisegol hygyrch a 
chynhwysol yn hollbwysig. Er enghraifft,  
creu adran LGBT+ mewn llyfrgell; parc 
sy’n hwylus i bobl anabl; seilweithiau a 
gwasanaethau sy’n cefnogi/cofleidio/
adlewyrchu’r grwpiau sy’n wynebu’r 
risg fwyaf o unigrwydd (a nifer o heriau 
ehangach yn aml). Roedd cyfranogwyr  
yn credu mai’r ffordd orau o gyflawni hyn 
oedd drwy gynnwys cyrff cyhoeddus yn  
y drafodaeth am seilwaith cymunedol. 
Roedd grwpiau amrywiol yn teimlo bod 
cyfleoedd i gymryd rhan mewn ffordd 
hygyrch a chyd-gynhyrchu ystyrlon yn  
brin (er bod y termau’n cael eu defnyddio’n 
aml). Soniodd nifer fod mwy a mwy o alw 
ar grwpiau penodol i rannu eu harbenigedd 
a’u profiad, yn aml heb roi digon o ystyriaeth 
i’w hadnoddau neu werth eu hamser: “cyrff 
cyhoeddus sydd eisiau’r gynrychiolaeth 
a’r ymgysylltu hwn, byddan nhw’n dal i 
roi pethau ar eich ysgwyddau heb feddwl 
ddwywaith am eich capasiti i wneud 
hynny” (Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb).  
 
 
 

Roedd yr e-bost ges i yn andros o 
gymhleth, doedd gen i ddim syniad 
beth oedd e’n ei olygu, roedd yn 
frawychus iawn. Roeddwn i’n teimlo 
fel, “Aros funud, dydw i ddim hyd yn 
oed yn gwybod beth mae pwyllgor 
craffu’n ei wneud. Beth? Pam ydych 
chi eisiau i mi fod yma?” Rydyn ni 
wedi cytuno, ac rwy’n mynd, ond rydw 
i dal yn swp sâl am y cyfarfod yma 
oherwydd does gen i ddim syniad 
beth rydyn ni’n ei wneud ac ni 
chafodd y ffaith mai gwirfoddolwyr 
ydyn ni ei ystyried. Felly nid yw 
cyflwyno dwy dudalen o dystiolaeth 
ysgrifenedig yn mynd i fod yn 
rhywbeth rydyn ni’n debygol o allu  
ei wneud... Felly mae’n ymwneud  
â gwahodd pobl ifanc i’r llefydd  
hynny, ond mewn ffordd hygyrch. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb

Codwyd pryderon ehangach ynghylch 
natur cyfranogi ei hun: roedd nifer 
yn teimlo eu bod yn ailadrodd yr un 
negeseuon, ond nad oedd camau’n cael 
eu cymryd; pwysleisiodd nifer effaith yr 
iaith a ddefnyddiwyd, o ddefnyddio ‘jargon’ 
technegol neu dôn rhy ffurfiol, i drafod 
materion penodol sy’n defnyddio iaith nad 
yw’n adlewyrchu barn neu safbwyntiau’r 
cymunedau dan sylw (ee, unigoleiddio 
ac meddygoleiddio anabledd mewn 
trafodaeth gyda grwpiau sy’n hyrwyddo 
model ‘cymdeithasol’). Yn olaf, codwyd 
heriau mewn perthynas â chynrychiolaeth, 
gyda diffyg eglurder neu gonsensws 
ynghylch cwestiynau ynghylch pwy sy’n 
siarad dros bwy, y rhyngweithio rhwng 
cynrychioli unigolion a chymunedau,  
a sut mae cynnwys amrywiaeth o leisiau.   
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Edrych i’r dyfodol
Er mwyn cyrraedd a chefnogi’r rheini 
sy’n wynebu’r risg fwyaf o unigrwydd, 
roedd technolegau ar-lein (ee, cyfryngau 
cymdeithasol) a thechnolegau all-lein (ee, 
cyfryngau print) yn chwarae rhan bwysig 
i’r grwpiau cymunedol yn yr ymchwil 
hwn. Mae ein canfyddiadau’n amlygu ei 
bod hi’n bwysig, wrth i gyfathrebu ar-lein 
ddod yn fwy amlwg, eu bod yn cadw eu 
gwreiddiau mewn rhwydweithiau ffisegol, 
lleol, all-lein, yn hytrach na’u disodli. Roedd 
cadw’r gwreiddiau hyn yn cael ei ystyried 
fel rhywbeth hollbwysig i atal creu, neu 
waethygu, llinellau allgáu o amgylch y 
rheini sy’n ‘sownd’ all-lein, yn ogystal â’r 
rheini sy’n ‘sownd’ ar-lein. Pwysleisiwyd ei 
fod yn dibynnu ar seilweithiau cynhwysol yn 
y gofod digidol a ffisegol, wedi’u datblygu 
drwy gydgynhyrchu a chymryd rhan yn 
y gwaith dylunio, datblygu a defnyddio o 
ddydd i ddydd (gweler ein hadroddiad, 
Dylunio gwasanaethau sy’n defnyddio 
technoleg i fynd i’r afael ag unigrwydd). 
 

Bydd hi’n bwysig defnyddio’r hyn a gafodd 
ei ddysgu drwy’r pandemig ynghylch 
defnyddio technoleg, a’r berthynas 
gymhleth rhwng y gofod ar-lein ac all-lein 
i alluogi cysylltiadau cymdeithasol ystyrlon, 
er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a fydd 
yn gysylltiedig â’r adferiad. Fel sydd wedi 
cael ei bwysleisio’n helaeth mewn llefydd 
eraill, fydd hyn ddim yn gyflym nac yn syml 
i nifer o bobl, gydag effeithiau seicolegol 
hirdymor, rhwystrau cymhleth rhag ail-
ymgysylltu â’r ‘byd tu allan’, a’r profiad 
parhaus o unigrwydd sydd wedi cael ei 
waethygu gan y pandemig (ee, y Groes 
Goch Brydeinig 2020a). Mae’r argymhellion 
isod yn seiliedig ar yr hyn a weithiodd yn 
dda o ran defnyddio technoleg ar gyfer 
grwpiau yn yr ymchwil hwn. Nid yw’r rhain 
yn cyflwyno technoleg fel ateb i unigrwydd. 
Yn lle hynny, maen nhw’n pwysleisio’n 
benodol yr angen am ddull gweithredu 
‘cyfunol’, lle nad yw’r gofod digidol yn 
gweithio ar wahân i’r gofod ffisegol, nac 
hyd yn oed ochr yn ochr ag ef, ond ar  
y cyd ag ef. 
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Argymhellion:  
Dulliau gweithredu cyfunol i fynd i’r afael ag unigrwydd 
gyda thechnoleg 
Mae’r argymhellion hyn yn seiliedig ar ‘beth weithiodd yn dda’ ar gyfer y grwpiau 
cymunedol ffurfiol bach ac anffurfiol sy’n rhan o’n hymchwil, ac maen nhw’n 
berthnasol i bolisïau, gwasanaethau cyhoeddus, awdurdodau lleol, mudiadau’r 
trydydd sector a’r sector gwirfoddol, a grwpiau cymunedol.  

Mwy nag un dull o ymgysylltu (rhyngweithio)
• Darparu amrywiaeth o ffyrdd o gysylltu all-lein yn ogystal ag ar-lein ond, yn 

hollbwysig, mewn ffordd sy’n ‘dod â phobl i mewn’ i rwydweithiau ar-lein, yn hytrach 
na chreu dulliau eraill o ymgysylltu heb gysylltiad â’i gilydd. Ee, casglu cynnwys 
cyfryngau cymdeithasol mewn cylchlythyr, yn hytrach na chreu cynnwys ar wahân. 

Cefnogi ac nid disodli cysylltiadau ffisegol
• Sicrhau bod rhwydweithiau ar-lein yn cysylltu pobl a llefydd sy’n adnabyddus/

hawdd eu hadnabod (neu y gellid eu hadnabod) mewn gofod ffisegol, yn hytrach 
na disodli neu efelychu’r rhain drwy ryngweithio digidol. Ee, grŵp ar-lein i bobl ifanc 
mewn ardal benodol, sy’n canolbwyntio ar drefnu digwyddiadau iddyn nhw gael 
cwrdd bob mis, neu glwb darllen ar-lein ar gyfer pob hŷn, sy’n cael ei redeg gan  
y llyfrgell leol. 

• Darparu cyfleoedd i barhau i ymgysylltu â’r camau a’r rhyngweithio sy’n gysylltiedig 
â digwyddiad/sesiwn ar-lein, er mwyn osgoi newid yn sydyn yn ôl i’r ‘byd ffisegol’/ 
bod ar eich pen eich hun. Ee, dylunio gweithgareddau a rhyngweithiadau mae 
modd eu parhau ar ôl/y tu allan i ofod digidol y sesiwn neu’r digwyddiad. 

• Sicrhau bod seilweithiau ffisegol yn hygyrch ac yn gynhwysol (drwy gyfranogiad  
a chydgynhyrchu), er mwyn gallu gwneud y cysylltiadau hyn gyda’r byd ‘go iawn’. 

Galluogi cyfranogiad a chydgynhyrchu
• Creu cyfleoedd hygyrch ar gyfer parhau i gymryd rhan yn y gwaith o ddylunio, 

cynhyrchu a defnyddio amgylcheddau ffisegol a digidol, yn hytrach na dim  
ond gofyn am farn neu brofiad (boed hynny ymlaen llaw neu ar ei ôl). 

• Gwerthfawrogi amser ac arbenigedd unigolion neu grwpiau a chydnabod  
eu capasiti cyfyngedig yn aml.

• Ystyried y nifer o ddimensiynau sy’n cyfrannu at hygyrchedd, o fformat a lleoliad 
cyfarfodydd, i’r iaith a’r dulliau sy’n cael eu defnyddio i drafod materion.

• Cydnabod cymhlethdodau pwy sy’n siarad ar ran pwy, a’r rhyngweithio rhwng 
cynrychioli unigolion a chymunedau; ehangu cynrychiolaeth drwy fframweithiau 
sydd ar gael i grwpiau llai, dan arweiniad y defnyddwyr.
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3. Gweithredu drwy rwydwaith: 
galluogi, cynnal a gwella 

gweithgareddau cymunedol

Methu gweld y fideo? Gwylio ar-lein yn: youtu.be/2vJ-hrKfkkc
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Roedd hyd yn oed grwpiau mewn 
ardaloedd gwledig wedi gweithio fel  
rhan o rwydweithiau cymhleth: o lefel  
stryd hyperleol; i glybiau, busnesau, 
elusennau, cynghorau tref a chymuned 
lleol; i gynghorau sir, gwasanaethau 
statudol ehangach, cyrff cenedlaethol,  
a hyd yn oed rhwydweithiau rhyngwladol. 
Wedi’u hwyluso gan dechnoleg ar-lein 
(ee, e-bost, fideogynadledda a Facebook), 
nid oedd y rhwydweithiau hyn yn 
anghydnaws ag agwedd ‘ar lawr gwlad’ 
tuag at gysylltiadau digidol yn ystod y 
pandemig, ond yn rhan annatod ohoni. 
Nid oedden nhw’n gweithredu fel rhan o 
fyd ar-lein ar wahân, ond roedden nhw’n 
dal i fod yn llinellau cyfathrebu rhwng pobl 
a llefydd go iawn ar lawr gwlad. Roedd 
hyn yn newid y ffordd o feddwl am yr 
hyn a oedd yn ‘lleol’, a’r ffordd roedd yn 
gweithredu – roedd yn “lleol ond ddim 
yn lleol” (Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb). O ganlyniad i’r cyfnod clo, 
treuliodd pawb fwy o amser yn eu cartrefi 
ac yn eu hardal leol, a roedd llawer 
yn cysylltu'n fwy cyson trwy cyfryngau 
digidol. Roedd y pandemig hefyd yn 
sbardun i weithredu cydweithredol ar 
draws ardaloedd gwahanol. O ganlyniad, 
daeth lleoedd corfforol yn fwy sefydlog 
a mwy rhwydweithiol. Roedd hyn wedi 
rhoi locws hollbwysig ar gyfer gweithredu 
pendant a oedd yn deillio o ryngweithio 
ehangach o lawer ar draws ardaloedd, 
sectorau, sefydliadau. I’r grwpiau sy’n rhan 
o’n hymchwil, roedd cael eu gwreiddio’n 
ddwfn a’u rhwydweithio’n eang ar yr un 
pryd yn nodwedd ddiffiniol o’u hymateb 
i’r pandemig, ac yn allweddol i’r effaith a 
gawsant.   

Mannau sydd wedi’u gwreiddio a’u 
rhwydweithio
Ystyriwyd bod cyfathrebu digidol, ar-
lein sy’n canolbwyntio’n llwyr ar hwyluso 
cysylltiadau a gweithgareddau ‘ar lawr 
gwlad’ yn hollbwysig i gydraddoldeb 
digidol, mynediad a mynd i’r afael 
ag unigrwydd, ac i gydlynu grwpiau 
cymunedol drwy gydol y pandemig. 
Fodd bynnag, nid oedd y ffocws hwn ar 
ardaloedd neu gymunedau penodol yn 
adlewyrchu nac yn creu grwpiau a oedd  
yn edrych am i mewn, nac ar wahân  
i systemau a strwythurau ehangach.  
Yn lle hynny, roedd bron yr holl grwpiau 
a gymerodd ran wedi’u rhwydweithio’n 
helaeth ac yn fwriadol, mewn ffordd a  
oedd yn cael ei gweld fel rhan bwysig  
o’u cryfder a’u cynaliadwyedd. 

Os oes lot fawr o bethau’n 
digwydd yn sydyn, mae hi’n 
hawdd iawn, dwi ddim yn 
golygu mynd i’ch cragen,  
ond diogelu eich hun drwy,  
ia, cuddio dan y blancedi.... 
Ond, mewn gwirionedd, rwy’n 
meddwl mai’r ffordd rydych 
chi’n amddiffyn eich hun, a’r 
ffordd rydych chi’n cadw’n 
gryf, yw agor eich hun, mewn 
gwirionedd, a dweud “Na, mae 
angen i ni edrych allan. Mae 
angen i ni gysylltu â phobl.” 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le
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Ffiniau a Chydweithio
Cafodd y rhwydweithiau a drafodwyd 
uchod eu hadeiladu ar gydweithio cryf 
rhwng grwpiau cymunedol ac actorion 
ehangach a oedd yn rhan o’r wladwriaeth 
a rhai nad oeddent yn rhan o’r wladwriaeth. 
Pwysleisiwyd bod hyn yn hanfodol er mwyn 
galluogi, cynnal a gwella gweithredu 
cymunedol yn ystod y pandemig (ac ar ei 
ôl). Yn benodol, nid oedd cydweithio rhwng 
grwpiau cymunedol a chyrff cyhoeddus 
yn golygu bod y ffiniau’n aneglur, ond yn 
aml roeddent yn fwy amlwg, o ganlyniad 
uniongyrchol i hynny, ac yn galluogi 
cydweithio effeithiol. Roedd gweithgareddau 
grwpiau’n gweithredu’n aml i ganfod 
bylchau yn narpariaeth y wladwriaeth, i 
dynnu sylw at faterion neu i ddal cyrff i gyfrif. 
Roedd nifer o gyfranogwyr wedi disgrifio 
ymdrech ymwybodol i sefydlu ffiniau o’r 
cychwyn cyntaf, ar sail pryderon nad oedd 
gwaith elusennol neu wirfoddol yn rhoi’r 
argraff eu bod yn cefnogi neu’n cyfiawnhau 
toriadau sector cyhoeddus a mesurau cyni 
ehangach. Ar ddechrau’r pandemig, roedd 
llawer o grwpiau’n teimlo bod y ffiniau hyn 
yn aneglur – eu bod yn ‘llenwi bylchau’ na 
ddylent fod wedi bod yn ei wneud. Fodd 
bynnag, mae hwn yn ganlyniad sydd 
wedi’i gofnodi’n aml mewn sefyllfaoedd 
o argyfwng ar draws cyd-destunau 
gwleidyddol amrywiol, gan fod seilweithiau 
mawr, biwrocrataidd y wladwriaeth yn 
cymryd mwy o amser i ‘newid cyfeiriad’  
(ee, Ince a Hall (golygyddion) 2018). 

Roeddwn i’n cael ceisiadau  
gan y cyngor, gan bobl a oedd 
wedi ffonio llinell gymorth  
[y cyngor] a dweud “Sut  
mae cael help?”... Doedd gan  
y cyngor ddim adnoddau bryd 
hynny. Felly, roedden ni’n eu 
pasio ymlaen at y rhwydweithiau 
cyd-gymorth... mae’n adeg 
efallai, dim nad yw’r llywodraeth 
yn dod, ond efallai nad yw wedi 
cyrraedd eto. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Pan ‘gyrhaeddodd’ y wladwriaeth, roedd 
cydweithio ag awdurdodau lleol a 
gwasanaethau cyhoeddus ar lefelau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol yn hanfodol er 
mwyn cynyddu effaith a chynaliadwyedd 
grwpiau. Nid oedd y rhyngweithio a fu 
dros y cyfnod yn golygu cyfuno rolau, ond 
ennyn nerth o’r hyn a oedd yn wahanol 
rhyngddynt, gyda manteision gweithredu 
cymunedol yn aml yn deillio’n uniongyrchol 
o’r gwahaniaeth oddi wrth y wladwriaeth ac 
i’r gwrthwyneb. Roedd ein hymchwil wedi 
dod o hyd i rôl benodol ar gyfer gweithredu 
cymunedol, lle’r oedd anffurfioldeb cymharol 
a natur leol grwpiau’n caniatáu iddyn nhw 
gyrraedd y rheini a oedd wedi’u dieithrio 
oddi wrth wasanaethau statudol; gan feithrin 
cysylltiadau/perthnasoedd cymunedol; 
defnyddio rhwydweithiau a gwybodaeth leol; 
a darparu ymyriadau cynnar/ataliol: “Nid yw 
cysylltu’n beth brawychus. Efallai ma dim 
ond fi yw hynny-roeddwn i’n gweithio yn 
y trydydd sector ac rwyf wedi gweithio fel 
gweithiwr cymdeithasol. Rydych chi’n cael 
ymateb gwahanol iawn naill ai’n gweithio 
i elusen neu’n gweithio i’r cyngor. Rwy’n 
amau bod hyn yn lefel arall o anffurfiol eto, 
ac mae’n haws cysylltu” (Cydlynydd Grŵp 
Seiliedig ar Le).
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Nid oedd gwireddu’r cryfderau hyn yn 
golygu gweithio ar wahân i strwythurau 
ehangach y wladwriaeth na’u disodli.  
Roedd yn dibynnu ar gydweithrediad cryf,  
fel cyfathrebu rheolaidd a llwybrau atgyfeirio 
clir i sicrhau y gellid trosglwyddo materion 
yn rhwydd i weithwyr proffesiynol lle bo 
angen, neu hyfforddiant a chefnogaeth  
i sicrhau bod grwpiau cymunedol yn cael  
eu harfogi i ddelio â’r sefyllfaoedd anodd  
a oedd yn gallu yn eu hwynebu’n aml. 

Felly mae gen i ddyn ar y ffôn sy’n 
bygwth lladd ei hun. Beth ydw i’n 
ei wneud am hynny? Dydw i ddim 
eisiau gwneud hyn yn anghywir.... 
Rwy’n meddwl bod angen i ni ei 
gwneud hi’n haws gwybod pwy 
i’w ffonio mewn argyfwng a phwy 
fydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb.... 
Felly mae’n ymwneud â chydlynu 
cyrff allanol, am wn i, a rhoi’r 
wybodaeth angenrheidiol i 
wirfoddolwyr (...) er mwyn gallu 
siarad â nhw.
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Nid oedd y rhyngweithio’n hawdd bob tro 
ac roedd hyd a lled ac effeithiolrwydd y 
rhyngweithio’n amrywio’n sylweddol ar 
draws grwpiau a’u daearyddiaeth. Fodd 
bynnag, roedd y mwyafrif helaeth o’r farn 
bod hyn wedi arwain at fudd i’r naill ochr 
a’r llall pan roedd pawb yn cydnabod 
cryfderau a gwendidau gweithredu 
gan y wladwriaeth a gweithredu gan 
eraill wrth sefydlu rolau a ffiniau clir, a 
fframweithiau clir ar gyfer gweithio ar 
eu traws. Mae’r adran ‘Argymhellion’ 
isod yn cynnwys argymhellion ar sail yr 
hyn a oedd wedi gweithio’n dda ar gyfer 
cydweithredu rhwng grwpiau cymunedol, 
awdurdodau lleol a gwasanaethau 
cyhoeddus ehangach. Roedd ble roedd 
hyn yn digwydd, a oedd hyn yn digwydd 
o gwbl a phryd roedd hyn yn digwydd yn 
amrywio’n sylweddol rhwng gwahanol 
grwpiau ac ardaloedd. Roedd hyn yn 
dangos bod angen dull gweithredu mwy 
systematig.

Mae enw iawn iddo, trawma 
mechnïol (...) ac rwyf wedi’i weld 
mewn grwpiau eraill, mae’r 
arweinydd yn ysgwyddo straen 
pawb arall ac maen nhw’n mynd  
i gyflwr sydd yr un mor ddrwg yn y 
pen draw. Rydw i’n ffodus fy mod i’n 
dilyn hyfforddiant cymorth cyntaf 
iechyd meddwl y penwythnos yma. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig  
ar Ddiddordeb
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Adnoddau cymunedol
Ochr yn ochr (a gan gefnogi) y cydweithredu 
a amlinellir uchod, roedd amrywiaeth o 
adnoddau cymunedol hefyd yn allweddol 
o ran galluogi, cynnal a gwella gwaith a 
grwpiau a oedd yn rhan o’r ymchwil hwn. 
Pwysleisiwyd bod gwybodaeth, sgiliau a 
rhwydweithiau (proffesiynol a phersonol) 
aelodau cymunedol yn hanfodol.  

Yn benodol, roedd profiad a sgiliau 
penodol gweithwyr yn y sector cyhoeddus, 
a'r rhwydweithiau roedden nhw’n gallu eu 
hysgogi, yn bwysig er mwyn integreiddio 
gweithgareddau grŵp yn eang gydag 
awdurdodau lleol a gwasanaethau 
cyhoeddus. Roedd sgiliau mwy meddal 
hefyd yn chwarae rhan sylfaenol mewn 
gweithredu cymunedol cyn y pandemig  
ac yn ystod y pandemig. Roedd y 
gweithredu hwn yn digwydd ar y cyd fel 
rheol ac roedd yn aml yn cael ei gryfhau, 
ei gydlynu a’i gynnal gan lond llaw o 
unigolion rhagweithiol a brwdfrydig.  
Dau ffactor allweddol a oedd yn rhoi hwb  
i effaith yr ‘adnoddau pobl’ hyn yn ystod  
y pandemig, oedd eu natur leol oherwydd 
y cyfnod clo, a'u cysylltiadau drwy 
rwydweithiau a oedd eisoes yn bodoli. 
Roedd cydlynwyr grwpiau ac aelodau’n 
gyffredinol (a oedd wedi’u cyflogi) wedi 
sôn bod gweithio gartref yn hollbwysig, 
oherwydd bod hynny’n ei gwneud hi’n 
bosibl ac yn cynnig cymhelliant ar gyfer 
ymgysylltu cymunedol: roedden nhw ar 
gael fwy yn ystod y dydd, yn fwy na bodlon 
mynd allan, a ddim wedi blino oherwydd 
y daith yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Roedd 
fframwaith ar gyfer gweithredu wedyn ar 
gael drwy eu rhwydweithiau presennol, 
ond yn bennaf roedd yn cael ei adeiladu o 
amgylch ‘pethau i’w gwneud’ (chwaraeon, 
celfyddydau, hamdden a diwylliant)  
a ‘llefydd i’w gwneud’ (seilweithiau ffisegol 
a digidol ‘cymunedau’). 

Mae cymaint o gyfoeth o 
arbenigedd o fewn grwpiau  
a chymunedau, ac mae’n 
ymwneud â defnyddio hwnnw 
a pheidio â thybio mai chi yw’r 
arbenigwr. Yn yr un modd â 
gydag unrhyw beth. Rydw i 
bob amser yn meddwl 
rhywbeth fel, “O, mae gen i 
awydd mynd i’r Lleuad. Oes 
unrhyw ofodwyr yn y grŵp?” 
Wir yr. Mae yna rywun bob tro. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb
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Roedd argaeledd adnoddau cymunedol, 
o seilwaith i sgiliau, yn rhyngweithio â 
ffactorau economaidd-gymdeithasol 
a daearyddol amrywiol, fel mathau a 
chyfraddau cyflogaeth, amlygrwydd 
cymudo, pa mor sefydlog oedd y 
boblogaeth, buddsoddiad ariannol lleol, 
a strwythurau llywodraethu lleol. Roedd 
cynghorau tref a chymuned, yn benodol, 
(neu gynghorwyr a/neu glercod yn 
gweithredu’n annibynnol) wedi chwarae 
rhan bwysig yn y gwaith o gydlynu, cefnogi, 
a/neu gyllido gweithredu cymunedol, cyn 
ac yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, ar 
draws rhai ardaloedd deheuol a threfol, lle 
mae eu presenoldeb yn fwy cyfyngedig, 
roedd cynghorwyr cymunedol, ‘swyddogion 
cyswllt cymunedol’ neu ‘gydlynwyr ardal 
lleol’ penodol yn aml yn chwarae rhan fwy. 
Roedd nifer o gyfranogwyr wedi mynegi’r 
farn nad oedd cynghorwyr tref a chymuned 
a chlercod yn cael eu cydnabod, eu 
defnyddio na'u gwerthfawrogi mewn ffordd 
a oedd yn adlewyrchu eu rhwydweithiau 
a’u gwybodaeth leol. 

Mae clercod tref yn gwybod yn 
union ble mae’r bobl hŷn yn byw 
yn eu cymunedau. Maen nhw’n 
gwybod ble mae’r bobl agored  
i niwed. Maen nhw’n gwybod y 
seilwaith. Maen nhw’n gwybod 
beth sydd ar gael a beth sydd 
ddim ar gael, ac mae gan bob 
cymuned fach un. Felly beth  
am alw ar yr arbenigwyr yn  
y meysydd hynny?.... Dyma’r 
unigolyn mwyaf defnyddiol  
ym mhob tref yn y DU, felly  
maen nhw’n gwybod popeth  
am bawb, a dyna sy’n wych  
am y peth.
Cydlynydd Grŵp Seiliedig  
ar Le 
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Chwalu’r Rhwystrau rhag  
Gwneud Pethau Da
Roedd heriau a chyfleoedd o ran mynediad 
at gyllid i grwpiau anffurfiol yn thema gref  
a oedd yn ymwneud â gallu cymunedau  
i roi eu hadnoddau ar waith. Ac ystyried  
y cymhlethdod ffurfiol sydd fel rheol  
ei angen i gael gafael ar unrhyw lefel  
o gymorth ariannol (neu ehangach),  
roedd nifer o gyfranogwyr wedi sôn, heb 
bwrpas brys, bod pobl sydd â syniadau – 
gŵyl gymunedol, clwb ieuenctid, adfywio’r 
pwyll hwyaid – yn aml yn gyndyn o 
weithredu ar y syniadau hynny.  

Felly ydy, rydyn ni’n gwybod 
bod yr elfen ariannol yno, 
cyrraedd yr arian yw’r broblem. 
A'r blydi ffurflenni mae’n rhaid 
i chi eu llenwi i gael yr arian. 
Mae’n hurt bost. Gorfod gwybod 
eich amcanestyniadau... Ac 
rydw i’n teimlo fel “Dydw i ddim 
yn gwybod os bydda i’n gwneud 
hyn mewn tair wythnos.”  
Chi’n gwybod, does gen  
i ddim syniad. 

Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Gydag ysgogiad cyd-destun y pandemig, 
roedd llawer o grwpiau anffurfiol wedi 
dechrau gweithredu er gwaethaf yr 
heriau hyn, gan ddilyn un o dri llwybr  
fel arfer:

Ffurfioli 
Roedd rhai wedi creu cyfansoddiad 
ffurfiol, er eu bod yn amharod i wneud 
hynny’n aml. Roedden nhw’n teimlo mai 
dyma eu hunig ddewis er mwyn cael 
gafael ar y cyllid, y gefnogaeth ehangach 
a’r gydnabyddiaeth sydd eu hangen i 
weithredu’n effeithiol. Soniwyd yn aml 
bod cefnogaeth Cynghorau Gwirfoddol 
Sirol yn hanfodol i arwain ac i gefnogi 
grwpiau drwy’r broses hon, ac roedd yn 
rhoi mynediad at gyllid grant na welwyd 
mo’i debyg o’r blaen. Fodd bynnag, roedd 
y broses yn cael ei disgrifio’n gyson fel  
her fwyaf y grwpiau, gan ddefnyddio 
llawer o adnoddau o’u hymateb brys  
(a’u bywydau personol) dros 
amserlenni nad oeddent yn adlewyrchu 
uniongyrchedd y sefyllfa: “Pan rwy’n 
sôn am oes, rwy’n sôn am fis neu ddau 
o wneud cais a llenwi ffurflenni eithaf 
hir.... Ta waeth, rydyn ni wedi llwyddo, 
ac rydyn ni nawr yn CIO, a dwi wedi 
anghofio beth mae hynny’n ei olygu” 
(Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le). Roedd 
ffurfioli hefyd yn aml yn creu’r synnwyr 
bod rhywun yn cael ei lusgo i rywbeth 
mwy o lawer na'r hyn y cafodd y grŵp  
ei sefydlu i’w wneud. 
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Gweithio gyda mudiad angor 
Roedd lleiafrif bach o grwpiau’n gallu 
elwa o gyllid grant drwy gydweithio 
â ‘mudiad angor’ – fel arfer mudiad 
trydydd sector sefydledig a fyddai’n 
gwneud cais am gyllid ar eu rhan. 
Fodd bynnag, roedd hyn yn dibynnu 
ar argaeledd a gallu mudiadau, 
ymwybyddiaeth ymysg grwpiau 
cymunedol ac, yn aml, parodrwydd 
i ildio annibyniaeth ac addasu 
gweithgareddau. Yn benodol, roedd 
partneriaethau o’r fath yn tueddu i fod 
yn fwy llwyddiannus pan nad oedden 
nhw’n canolbwyntio ar sicrhau cyllid, 
ond ar ddatblygu cysylltiadau ar sail 
cyd-gymorth: “Fydden nhw’n dod 
atom ni a bydden ni’n mynd atyn nhw 
i ofyn cwestiwn neu i gael ychydig o 
gefnogaeth. A rhannu. Roedden nhw’n 
rhannu ein gwybodaeth ar gyfryngau 
cymdeithasol. Roedden ni’n rhannu eu 
gwybodaeth nhw. Felly roedd hynny’n 
gweithio’n dda iawn. Ond mae’n debyg 
mai fy mhwynt i oedd tan y diwrnod 
hwnnw, yr wythnos honno ym mis 
Mawrth, doedden ni ddim yn bodoli. 
Doedden ni ddim hyd yn oed yn grŵp 
nac yn fudiad. Ond roedden nhw wedi 
cael eu sefydlu’n barod” (Cydlynydd 
Grŵp Seiliedig ar Le).

Chi’n gwybod, mae gen i  
weledigaeth, ond mae’n anodd  
iawn, iawn ei gwireddu. Hyd yn oed 
gyda chyrff yn dweud, ‘”Ie, gallaf 
wneud hyn.” ....Mae’n ddyrys dros ben. 
Sut mae pobl heb unrhyw arbenigedd 
yn gwneud hyn? Allwch chi ddim troi 
at gyfreithwyr oherwydd eu bod nhw 
mor blydi drud. Yn y bôn, y cyfan sydd 
gennych chi i wneud hyn, yw chi eich 
hun. Mae gen i lot o bolisïau wedi’u 
drafftio, ond dim fersiynau terfynol 
eto. Mae pethau’n dal ar y gweill. Ond 
yna wrth gofrestru gyda’r Comisiwn 
Elusennau, rydych chi wedyn yn 
meddwl, “O, beth ydw i’n ei wneud 
nawr?” Yr holl reoliadau mae’n rhaid i 
ni ddelio â nhw. Yn y pen draw, rwyf 
wedi bod yn ôl ac ymlaen ynghylch a 
ddylen ni aros fel corff anghorfforedig 
ai peidio a bwrw ymlaen i wneud yr 
hyn rydyn ni’n ei wneud yn barod. Ond 
wedyn mae’r Cyngor Gwirfoddol Sirol 
yn dweud wrtha i na allwn ni gael 
cefnogaeth os byddwn ni’n gwneud 
hynny...roeddwn i wedi’i anfon ef 
ffwrdd, ac wedyn fe wnes i ei stopio, 
ac wedyn fe wnes i ei anfon ef ffwrdd 
eto, felly gobeithio nawr dros y 
diwrnodau nesaf byddwn ni wedi cael 
ein cofrestru fel CIO.... Ond mae 
hynny’n codi ofn ynddo'i hun, ac nid 
yw’n rhywbeth roeddwn i wir eisiau  
ei wneud oherwydd yr holl reoliadau. 
Ond rydych chi’n teimlo nad oes 
gennych chi ddewis mewn 
gwirionedd. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig  
ar Ddiddordeb
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Dull arall o weithio
Roedd nifer o grwpiau wedi osgoi ffurfioli’n 
fwriadol, ac ystyried y gwaith papur sy’n aml 
yn gymhleth ac yn cymryd llawer o amser 
er mwyn cael cyfansoddiad cyfreithiol, a’r 
ffaith nad yw hynny’n addas ar gyfer eu 
strwythur neu eu nodau: “os byddwch yn 
ffurfioli rhywbeth, rydych chi’n tynnu oddi 
wrth yr elfen gymunedol lle mae pawb yn 
cyd-dynnu” (Cydlynydd Grŵp Seiliedig 
ar Le). Roedd y grwpiau hyn wedi cyflawni 
llawer iawn beth bynnag, gan ddibynnu ar 
roddion cymunedol ac, yn aml, eu pocedi 
eu hunain, i dalu am gostau fel biliau ffôn, 
tanwydd ar gyfer danfon nwyddau ac 
argraffu taflenni. Fodd bynnag, roedd nifer 
yn pwysleisio nad oedd y ddibyniaeth hon 
ar gyfraniadau ariannol personol (a bod yn 
agored i risgiau ariannol, fel talu am filiau 
siopa mawr neu ddefnyddio cyfrifon banc 
personol) yn gynaliadwy yn yr hirdymor. 

Yn hollbwysig, lle’r oedd symiau bach o arian 
wedi cael eu darparu i grwpiau anffurfiol 
yn ystod y pandemig, roedd yr effaith yn 
bwerus: roedd yn newid pethau ac yn 
caniatáu i ni fwrw ymlaen (Cydlynydd Grŵp 
Seiliedig ar Ddiddordeb). Roedd yr arian 
hwn yn dod yn aml o ddargyfeirio arian 
cymunedol (ee, cronfeydd digwyddiadau) 
gan gynghorau tref neu gymuned. Roedd 
hyn yn gallu bod yn gymhleth yn logistaidd, 
ac roedd yn rhaid i grwpiau gael caniatâd 
amrywiol i gael gafael ar arian. Yn fwyaf 
nodedig, roedd rhaglenni grant newydd, 
hyblyg a weinyddwyd gan nifer o Gynghorau 
Gwirfoddol Sirol drwy gydol y pandemig. 
Roedd gwneud penderfyniadau’n gyflym ac 
yn gyson, ffurflenni cais un dudalen syml, ac 
ymddiried mewn cymunedau i ddefnyddio’r 
grantiau hyn yn ddoeth, i gyd yn allweddol 
ar gyfer hygyrchedd ac effaith y symiau 
cymharol fach hyn o arian. 

Rydyn ni eisiau gallu helpu a 
chwarae ein rhan. Dydyn ni ddim 
eisiau bod yn elusen fawr 
adnabyddus gyda phopeth sy’n 
cyd-fynd â hynny. .... chi’n gwybod, 
bydd yn rhaid i mi wneud pob math 
o bethau i gael ychydig o gannoedd 
o bunnoedd. Mae’n haws ac yn  
llai o straen ei gymryd o’ch poced 
eich hun a dweud, “Iawn, dyna  
chi, dyna'r £200,” na gwneud y 
gwaith papur. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le
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Pwysleisiwyd yn gyson fod y rheolaeth 
ariannol uniongyrchol a roddwyd gan y 
rhaglenni grant hyn i grwpiau, ochr yn ochr  
â chefnogaeth ehangach (ee, gyda datblygu 
polisïau diogelu a GDPR) yn amhrisiadwy. 
Mae eu heffaith yn amlinellu potensial 
strwythurau sy’n gwarchod ac yn cefnogi 
gweithredu cymunedol ar raddfa fach ac 
anffurfiol, nid dim ond drwy sicrhau bod  
cyllid ar gael, ond drwy gefnogi a dangos  
eu gallu i weithio mewn ffyrdd diogel 
ac effeithiol (gan bwysleisio sut nad yw 
anffurfioldeb – a’i gefnogi – o reidrwydd 
yn golygu cyfaddawdu diogelwch ac 
atebolrwydd). A dweud y gwir, mae’r ymchwil 
yn awgrymu bod y gweithredu anhrefnus, 
distrwythur sy’n aml yn gysylltiedig â  
grwpiau anffurfiol (ac sy’n aml yn atal  
cyllid/cydweithio) yn nodwedd o’u camau 
cynnar iawn yn unig. Roedd hyn yn heriol 
iawn i’r rhan fwyaf o’r grwpiau ac, o fewn 
diwrnodau neu wythnosau, roedden 
nhw wedi sefydlu strwythurau, polisïau, 
gweithdrefnau a phrotocolau clir (gyda 
diogelu yn flaenoriaeth). Yr union ‘ffurfioli’ 
hyn oedd wedi galluogi grwpiau i weithio’n 
gyflym, yn hyblyg ac yn effeithiol. Roedd 
y rhai a oedd eisoes wedi cael eu sefydlu 
ac/neu a oedd â chyfansoddiad ffurfiol yn 
cael eu hystyried (ganddyn nhw eu hunain 
a gan eraill) i fod â mantais sylweddol yn 
hyn o beth. Yn amlwg, mae manteision a 
chyfyngiadau cyd-destunol iawn i ffurfioldeb 
ac anffurfioldeb. Nid yw’r ffocws yma ar yr 
olaf yn bwriadu gosod un yn uwch na’r llall, 
ond tynnu sylw at sut gall mynd i’r afael â’r 
diffyg cefnogaeth ar gyfer grwpiau anffurfiol 
fod â llawer o botensial i alluogi ac i gefnogi 
gweithredu cymunedol yn ehangach. Mae 
pob grŵp yn dechrau’n anffurfiol, hyd yn 
oed os ydyn nhw’n bwriadu ffurfioli, ac mae 
pontio’r bwlch hwnnw – rhoi gweithredu 
cymunedol ar waith yn y lle cyntaf – yn dal 
yn allweddol. 

Daeth y cyngor sir, a’r [Cyngor 
Gwirfoddol Sirol] at ei gilydd fel 
sefydliad i gefnogi'r ymateb i 
COVID-19, ac yn sydyn iawn 
roedden ni’n gallu cael grantiau 
i’n helpu gyda chost ffonau, cost 
galwadau, pethau gweinyddol, 
a datblygu’r cynllun fel roedden 
ni’n ei weld orau. Dyna oedd un 
o’r pethau mwyaf trawiadol,  
a dweud y gwir, ffurflen gais  
un dudalen yn unig, faint  
o ymddiriedaeth roedd y 
sefydliadau, y sefydliadau 
statudol, wedi’u rhoi i’r 
mudiadau gwirfoddol i wario’r 
arian yn ddoeth. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le

Mae’r arian hwnnw, ac mae ei 
hanner yn dal ar ôl, wedi gweithio’n 
galed iawn yn y gymuned, wedi 
gweithio’n eithriadol o galed, ac 
rydyn ni wedi cael ad-daliad gwych 
o ddim byd bron. Mae wedi bod  
yn arian cychwynnol da iawn i ni, 
mae wedi bod yn gadarnhaol iawn.  
Ond, na, nid oedd gofyniad ar  
gyfer, fel, pwyllgor rheoli ffurfiol,  
nac unrhyw beth, diolch i Dduw, 
oherwydd ni fyddai neb wedi 
gwneud cais amdano, fydden  
nhw ddim wedi gallu ei wneud. 
Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le
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Edrych i’r dyfodol
Mae ymateb grwpiau cymunedol i’r 
pandemig yn yr ymchwil hwn wedi tynnu 
sylw at gyfleoedd a heriau allweddol sy’n 
ymwneud â sut gallai’r ‘haen’ benodol 
hon o weithredu cymunedol ar raddfa 
fach ac anffurfiol, a’r strwythurau sy’n ei 
galluogi, gael ei chynnal neu ei hefelychu 
yn y dyfodol. Mae profiadau’r grwpiau 
wedi amlinellu beth oedd yn gweithio’n 
dda ar gyfer cynyddu cwmpas, effaith a 
chynaliadwyedd eu gweithgareddau. Mae 
hyn yn cael ei grynhoi yn yr argymhellion 
isod. Yn sail i bob un o’r rhain, mae’r 
cydweithio sydd wedi gweu cymunedau 
ac ardaloedd yn strwythurau rhanbarthol 
a chenedlaethol ehangach. Mae hyn wedi 
golygu croesi ffiniau, gan eu cryfhau ar 
yr un pryd drwy gyd-gydnabyddiaeth o 
fanteision partneriaethau rhwng cyrff sy’n 
gryfach oherwydd eu bod yn wahanol. 
Cwestiwn treiddiol yw sut mae cynnal y 
ffyrdd cydgysylltiedig hyn o weithio ar ôl y 
pandemig, gan osgoi dychwelyd i ‘fusnes fel 
arfer’.  
 
 
 

Roedd llawer o waith ymchwil eisoes wedi 
cael ei wneud i bosibiliadau ac elfennau 
ymarferol cydweithio ac roedd hyn wedi 
cael ei hyrwyddo’n eang cyn y pandemig, 
yn enwedig yng Nghymru, ar ôl cynnwys 
cydweithio fel un o’r pum ‘dull o weithio’ a 
amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) (2015). Efallai na fydd 
y prif bethau byddwn ni’n ei ddysgu 
o’r pandemig hwn yn deillio o’r ‘hyn a 
weithiodd’ ar gyfer cydweithio, ond sut, ar 
ôl blynyddoedd o fynd i’r afael â ‘sut mae 
cydweithio’, cafodd mwy o gynnydd ei 
wneud mewn ychydig fisoedd, oherwydd 
pŵer rhannu pwrpas. Gallai hyn, unwaith 
eto, awgrymu potensial canolbwyntio 
ar y modd o gysylltu, yn ogystal â’r nod: 
nid yn unig sut i gydweithio/cysylltu, 
ond sut i ailddiffinio’r materion y mae 
llywodraethau, gwasanaethau cyhoeddus 
a chymdeithas yn ceisio mynd i’r afael 
â nhw, er mwyn i’r rhain, hefyd, fod yn 
drawsbynciol, bod yn faterion brys a chael 
eu rhannu, gan sbarduno cydweithredu 
drwy anghenraid. 
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Argymhellion:  
Cydweithredu â grwpiau cymunedol 
Mae’r argymhellion hyn yn seiliedig ar ‘beth weithiodd yn dda’ ar gyfer y grwpiau 
cymunedol ffurfiol bach ac anffurfiol sy’n rhan o’n hymchwil, ac maen nhw’n berthnasol 
i bolisïau, gwasanaethau cyhoeddus, awdurdodau lleol, mudiadau’r trydydd sector a’r 
sector gwirfoddol, a grwpiau cymunedol. 

Cyd-gymorth
• Cydnabod bod grwpiau cymunedol yn ffynhonnell o gefnogaeth, ac yn rhywbeth i’w 

cefnogi. Parodrwydd i ofyn am wybodaeth, arbenigedd, cymorth a’i gynnig, ar y sail 
bod y naill a’r llall yn cydnabod cryfderau a gwendidau ei gilydd. 

• Defnyddio cryfderau grwpiau cymunedol mewn gwaith ataliol, ymyrryd yn gynnar, a 
chanfod ac ymgysylltu â’r rheini sydd fwyaf agored i niwed. Ond gan gydnabod bod 
y cryfderau hyn yn dibynnu ar allu grwpiau i gael gafael ar arbenigedd proffesiynol, 
fframweithiau clir ar gyfer cyfathrebu ac atgyfeirio, a hyfforddiant i gefnogi unigolion 
i ddelio â phrofiadau trawmatig posibl mewn rolau ‘rheng flaen’ o’r fath.

Rolau cyswllt
• Defnyddio rolau penodol ar gyfer cyswllt cymunedol ar draws cynghorau a 

gwasanaethau cyhoeddus (ee, Un Pwynt Mynediad).

• Sefydlu cyfathrebu rheolaidd, agored a phersonol, ar sail parch ac ymddiriedaeth 
rhwng y naill a’r llall (nid ymyrraeth), ac osgoi agweddau nawddoglyd / ‘o’r brig i 
lawr’.  

• Rhoi cyngor/cymorth i gymunedau i ddelio â rhyngweithio â gwasanaethau statudol 
mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth, neu lle gallai cyswllt uniongyrchol/atgyfeirio roi 
perthnasoedd cymunedol mewn perygl (ee, atgyfeirio cymydog at wasanaethau 
cymdeithasol). 

Gweithdrefnau a phrotocol
• Datblygu fframweithiau clir, llwybrau atgyfeirio a chyfleoedd hyfforddi i sicrhau 

dealltwriaeth gyson sy’n cael ei rhannu o’r canlynol: pryd gallai fod angen 
cefnogaeth broffesiynol/statudol; pa gymorth sydd ar gael; pwy dylid cysylltu â nhw; 
beth fydd yn cael ei wneud; a sut mae osgoi rhoi pobl, neu berthnasoedd, mewn risg. 

• Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o alluoedd a chyfrifoldebau gwahanol gyrff/
sectorau, a chyfyngiadau rolau cymunedol.

• Datblygu fframweithiau ar gyfer cyfranogaeth a chydgynhyrchu rheolaidd ac 
ystyrlon, ar sail dealltwriaeth ar y cyd o egwyddorion allweddol, megis hygyrchedd, 
effaith a chynrychiolaeth. 
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Argymhellion:  
Gwneud y gorau o adnoddau cymunedol

Asedau seiliedig ar le
• Mannau ar-lein ac all-lein ar gyfer cronni a chysylltu arbenigedd a phrofiad lleol.

• Cefnogi datblygu sgiliau personol a phroffesiynol (ee, drwy hyfforddiant a 
phartneriaethau).

• ‘Gweithio gartref’ rheolaidd ac absenoldeb o’r sector cyhoeddus ar gyfer gwaith 
cymunedol. 

• Cefnogaeth i glybiau/gweithgareddau cymunedol presennol a newydd, seilweithiau 
a digwyddiadau (ee, drwy fynediad at gyllid (gweler isod) a chynlluniau datblygu/
gweithredu cymunedol). 

Llywodraethu seiliedig ar le
• Cydnabod a defnyddio cynghorwyr tref a chymuned a chlercod tref, a sefydliadau 

trydydd sector a gwirfoddol: cynyddu eu hymwneud â llywodraethu lleol a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus; defnyddio eu gwybodaeth a’u rhwydweithiau; darparu 
canllawiau ar gefnogi (a chyllido) gweithredu cymunedol.

• Swyddogaethau cyswllt cymunedol cyngor sir penodol sy’n gysylltiedig ag 
ardaloedd lleol penodol (ee, cydlynwyr ardal lleol) ochr yn ochr â chynghorau tref a 
chymuned, neu os nad oes rhai. 

Cefnogaeth i grwpiau bach ac anffurfiol
• Strwythurau cyllido hyblyg sy’n cefnogi ac yn cyfreithloni gweithgarwch cymunedol 

bach ac anffurfiol drwy sicrhau bod cyllid ar gael heb gyfansoddiad cyfreithiol neu 
ofynion ymgeisio neu adrodd helaeth, a darparu cymorth o’r dechrau i’r diwedd ee, 
diogelu a GDPR.

• Cyngor a chefnogaeth i grwpiau sy’n dewis ffurfioli (ee, glasbrintiau ar gyfer 
cyfansoddiad, canllawiau ar strwythurau cyfreithiol, adnoddau ar gyfer ceisiadau 
am gyllid). 

• Codi ymwybyddiaeth o lwybrau ar gyfer grwpiau cymunedol bach i greu 
partneriaethau gyda mudiadau trydydd sector mwy a Chynghorau Gwirfoddol Sirol.  
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Dyma restr o holl argymhellion yr adroddiad hwn. Maen nhw’n seiliedig ar ‘beth weithiodd yn 
dda’ ar gyfer y grwpiau cymunedol ffurfiol bach ac anffurfiol sy’n rhan o’n hymchwil, ac maen 
nhw’n berthnasol i bolisïau, gwasanaethau cyhoeddus, awdurdodau lleol, mudiadau’r trydydd 
sector a’r sector gwirfoddol, a grwpiau cymunedol. 

Argymhellion

Mynd i’r afael ag unigrwydd mewn 
cymunedau 

Defnyddio pŵer tasgau ymarferol: 
• Darparu ‘ffordd i mewn’ i ryngweithio 

cymdeithasol drwy weithgareddau 
trafodaethol (ee, danfon siopa), a 
chefnogi a chynnal cyfleoedd i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau o’r fath 
y tu hwnt i gyd-destun y pandemig, 
ee, drwy ‘dasgau’ yn y gymdogaeth, 
meicrowirfoddoli, gwasanaethau danfon 
ac ati. 

Defnyddio pŵer pwrpas:
• Rhoi rhyngweithio cymdeithasol ar  

waith a rhoi sylw i deimlo’n wag ac yn 
ddiflas sy’n gysylltiedig ag unigrwydd 
drwy greu cyfleoedd i ‘ganfod’ synnwyr 
o bwrpas, ee, drwy fuddsoddi mewn 
‘pethau i’w gwneud’ ystyrlon mewn 
cymunedau, a’r seilweithiau ffisegol  
sy’n eu hwyluso. 

Camau hygyrch i ymgysylltu: 
• Darparu sbectrwm o gyfleoedd i gymryd 

rhan yn y ‘pethau i’w gwneud’ ystyrlon 
hyn, o ymuno â chlwb, i gamau mwy 
hygyrch, fel gweithgareddau y gellir eu 
gwneud ar eu pen eu hunain neu ar-
lein (heb ddisgwyl gorfod defnyddio 
camerâu na meicroffonau). 

• Darparu fframweithiau strwythuredig 
ar gyfer lefelau dewisol o ryngweithio 
cymdeithasol ochr yn ochr â’r 
gweithgaredd hwn (ee, trafodaeth  
gyda normau a disgwyliadau clir wedi’u 
gosod ynghylch fformat a chynnwys).

Dulliau gweithredu cyfunol i 
fynd i’r afael ag unigrwydd gyda 
thechnoleg 

Mwy nag un dull o ymgysylltu 
(rhyngweithio): 
• Darparu amrywiaeth o ffyrdd o gysylltu 

all-lein yn ogystal ag ar-lein ond, yn 
hollbwysig, mewn ffordd sy’n ‘dod â 
phobl i mewn’ i rwydweithiau ar-lein, 
yn hytrach na chreu dulliau eraill o 
ymgysylltu heb gysylltiad â’i gilydd. Ee, 
casglu cynnwys cyfryngau cymdeithasol 
mewn cylchlythyr, yn hytrach na chreu 
cynnwys ar wahân. 

Cefnogi ac nid disodli cysylltiadau 
ffisegol: 
• Sicrhau bod rhwydweithiau ar-lein yn 

cysylltu pobl a llefydd sy’n adnabyddus/
hawdd eu hadnabod (neu y gellid eu 
hadnabod) mewn gofod ffisegol, yn 
hytrach na disodli neu efelychu’r rhain 
drwy ryngweithio digidol. Ee, grŵp ar-lein 
i bobl ifanc mewn ardal benodol, sy’n 
canolbwyntio ar drefnu digwyddiadau 
iddyn nhw gael cwrdd bob mis, neu glwb 
darllen ar-lein ar gyfer pob hŷn, sy’n cael 
ei redeg gan y llyfrgell leol. 

•  53  •



Cydweithredu â grwpiau 
cymunedol 

Cyd-gymorth:
• Cydnabod bod grwpiau cymunedol 

yn ffynhonnell o gefnogaeth, ac yn 
rhywbeth i’w cefnogi. Parodrwydd i ofyn 
am wybodaeth, arbenigedd, cymorth 
a’i gynnig, ar y sail bod y naill a’r llall yn 
cydnabod cryfderau a gwendidau ei 
gilydd. 

• Defnyddio cryfderau grwpiau cymunedol 
mewn gwaith ataliol, ymyrryd yn gynnar, 
a chanfod ac ymgysylltu â’r rheini sydd 
fwyaf agored i niwed. Ond gan gydnabod 
bod y cryfderau hyn yn dibynnu ar allu 
grwpiau i gael gafael ar arbenigedd 
proffesiynol, fframweithiau clir ar gyfer 
cyfathrebu ac atgyfeirio, a hyfforddiant 
i gefnogi unigolion i ddelio â phrofiadau 
trawmatig posibl mewn rolau ‘rheng flaen’ 
o’r fath.

Rolau cyswllt: 
• Defnyddio rolau penodol ar gyfer  

cyswllt cymunedol ar draws cynghorau  
a gwasanaethau cyhoeddus (ee, Un Pwynt 
Mynediad).

• Sefydlu cyfathrebu rheolaidd, agored a 
phersonol, ar sail parch ac ymddiriedaeth 
rhwng y naill a’r llall (nid ymyrraeth),  
ac osgoi agweddau nawddoglyd / ‘o’r  
brig i lawr’.  

• Rhoi cyngor/cymorth i gymunedau i ddelio 
â rhyngweithio â gwasanaethau statudol 
mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth, neu lle 
gallai cyswllt uniongyrchol/atgyfeirio roi 
perthnasoedd cymunedol mewn perygl 
(ee, atgyfeirio cymydog at wasanaethau 
cymdeithasol). 

• Darparu cyfleoedd i barhau i ymgysylltu 
â’r camau a’r rhyngweithio sy’n 
gysylltiedig â digwyddiad/sesiwn ar-
lein, er mwyn osgoi newid yn sydyn 
yn ôl i’r ‘byd ffisegol’/ bod ar eich pen 
eich hun. Ee, dylunio gweithgareddau a 
rhyngweithiadau mae modd eu parhau 
ar ôl/y tu allan i ofod digidol y sesiwn 
neu’r digwyddiad. 

• Sicrhau bod seilweithiau ffisegol 
yn hygyrch ac yn gynhwysol (drwy 
gyfranogiad a chydgynhyrchu), er mwyn 
gallu gwneud y cysylltiadau hyn gyda’r 
byd ‘go iawn’. 

Galluogi cyfranogiad  
a chydgynhyrchu: 
• Creu cyfleoedd hygyrch ar gyfer parhau 

i gymryd rhan yn y gwaith o ddylunio, 
cynhyrchu a defnyddio amgylcheddau 
ffisegol a digidol, yn hytrach na dim ond 
gofyn am farn neu brofiad (boed hynny 
ymlaen llaw a/neu ar ei ôl). 

• Gwerthfawrogi amser ac arbenigedd 
unigolion neu grwpiau a chydnabod  
eu capasiti cyfyngedig.

• Ystyried y nifer o ddimensiynau sy’n 
cyfrannu at hygyrchedd, o fformat a 
lleoliad cyfarfodydd, i’r iaith a’r dulliau 
sy’n cael eu defnyddio i drafod materion.

• Cydnabod cymhlethdodau pwy sy’n 
siarad ar ran pwy, a’r rhyngweithio r 
hwng cynrychioli unigolion a 
chymunedau; ehangu cynrychiolaeth 
drwy fframweithiau sydd ar gael i 
grwpiau llai, dan arweiniad y defnyddwyr.
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Gweithdrefnau a phrotocol: 
• Datblygu fframweithiau clir, llwybrau 

atgyfeirio a chyfleoedd hyfforddi i 
sicrhau dealltwriaeth gyson sy’n cael 
ei rhannu o’r canlynol: pryd gallai 
fod angen cefnogaeth broffesiynol/
statudol; pa gymorth sydd ar gael; pwy 
dylid cysylltu â nhw; beth fydd yn cael 
ei wneud; a sut mae osgoi rhoi pobl, 
neu berthnasoedd, mewn risg. 

• Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o 
alluoedd a chyfrifoldebau gwahanol 
gyrff/sectorau.

• Datblygu fframweithiau ar gyfer 
cyfranogaeth a chydgynhyrchu 
rheolaidd ac ystyrlon, ar sail 
dealltwriaeth ar y cyd o egwyddorion 
allweddol, megis hygyrchedd, effaith  
a chynrychiolaeth. 

Gwneud y gorau o adnoddau 
cymunedol

Asedau seiliedig ar le:
• Mannau ar-lein ac all-lein ar gyfer 

cronni a chysylltu arbenigedd a 
phrofiad lleol.

• Cefnogi datblygu sgiliau personol  
a phroffesiynol (ee, drwy hyfforddiant  
a phartneriaethau).

• ‘Gweithio gartref’ rheolaidd ac 
absenoldeb o’r sector cyhoeddus  
ar gyfer gwaith cymunedol. 

• Cefnogaeth i glybiau/gweithgareddau 
cymunedol presennol a newydd, 
seilweithiau a digwyddiadau (ee, drwy 
fynediad at gyllid (gweler isod)  
a chynlluniau datblygu cymunedol). 

Llywodraethu seiliedig ar le:
• Cydnabod a defnyddio cynghorwyr 

tref a chymuned a chlercod tref, 
a sefydliadau trydydd sector a 
gwirfoddol: cynyddu eu hymwneud 
â llywodraethu lleol a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus; defnyddio 
eu gwybodaeth a’u rhwydweithiau; 
darparu canllawiau ar gefnogi  
(a chyllido) gweithredu cymunedol.

• Swyddogaethau cyswllt cymunedol 
cyngor sir penodol sy’n gysylltiedig 
ag ardaloedd lleol penodol  
(ee, cydlynwyr ardal lleol) ochr  
yn ochr â chynghorau tref a 
chymuned, neu os nad oes rhai. 

Cefnogaeth i grwpiau bach  
ac anffurfiol:
• Strwythurau cyllido hyblyg 

sy’n cefnogi ac yn cyfreithloni 
gweithgarwch cymunedol bach  
ac anffurfiol drwy sicrhau bod cyllid 
ar gael heb gyfansoddiad cyfreithiol 
neu ofynion ymgeisio neu adrodd 
helaeth, a darparu cymorth o’r 
dechrau i’r diwedd ee, diogelu a 
GDPR.

• Cyngor a chefnogaeth i grwpiau  
sy’n dewis ffurfioli (ee, glasbrintiau  
ar gyfer cyfansoddiad, canllawiau  
ar strwythurau cyfreithiol, adnoddau 
ar gyfer ceisiadau am gyllid). 

• Darparu llwybrau ar gyfer 
grwpiau cymunedol bach i greu 
partneriaethau gyda mudiadau 
trydydd sector mwy a Chynghorau 
Gwirfoddol Sirol.  
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Mae’n bosibl i ganlyniadau hirdymor 
pandemig y Coronafeirws gynyddu a 
gwaethygu profiadau o unigrwydd, gan 
ychwanegu dimensiynau newydd o fod 
yn agored i newid, yn sgil canlyniadau 
seicolegol bod ar wahân a phrofedigaeth,  
i ddyfnhau ac ehangu anghydraddoldebau 
economaidd (ee, Blundell et al 2020; y Groes 
Goch Brydeinig 2020a). Roedd unigrwydd 
yn her polisi enbyd cyn y pandemig, a bydd 
defnyddio’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu o’r 
newydd yn allweddol i fynd i’r afael â’r her 
hon drwy’r adferiad ac wedi hynny. Nod yr 
ymchwil hwn oedd edrych ar rôl cymunedau 
a defnyddio technoleg i liniaru unigrwydd yn 
ystod y pandemig. Roedd yn canolbwyntio 
ar brofiadau 71 o unigolion, a oedd yn 
ymwneud â dros 50 o wahanol grwpiau 
cymunedol bach ffurfiol ac anffurfiol ledled 
Cymru yn ystod pandemig y Coronafeirws. 
Roedd yr ymchwil yn edrych yn benodol ar 
effaith gweithgareddau grwpiau cymunedol 
ar brofiadau’r unigolion dan sylw o 
unigrwydd; rôl technolegau ar-lein ac all-
lein o ran hwyluso’r gweithgareddau hyn  
a chyrraedd y rheini sy’n wynebu’r risg fwyaf 
o unigrwydd; a sut gellid galluogi, cynnal  
a gwella gweithredu cymunedol o’r fath. 

Roedd ein canfyddiadau’n tynnu sylw at 
bŵer synnwyr o bwrpas a ddatblygwyd 
drwy weithgareddau ystyrlon, o ran darparu 
‘ffordd i mewn’ hygyrch at ryngweithio 
cymdeithasol, ac o ran meithrin cysylltiadau 
cymunedol yn fwy cyffredinol. Roedd ein 
canfyddiadau hefyd yn amlygu pŵer 
synnwyr o bwrpas i fynd i’r afael â theimlo’n 
wag a heb gysylltiad sy’n rhan o unigrwydd, 
nid dim ond drwy hwyluso’r cysylltiad â 
phobl eraill, ond drwy gysylltu â ‘rhywbeth 
mwy’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casgliad

Roedd hyn yn pwysleisio ymhellach 
bwysigrwydd pethau ystyrlon i’w gwneud 
mewn cymunedau, a’r seilweithiau sy’n  
eu hwyluso, ochr yn ochr â’r potensial  
i ddatblygu dulliau seiliedig ar le i fynd  
i’r afael ag unigrwydd sy’n gweithio ar  
lefel ataliol ac ymatebol, drwy ddarparu 
‘cerrig sarn’ hygyrch a strwythurau ar  
gyfer cyfranogi. 

Roedd canfyddiadau ynghylch rôl 
technolegau ar-lein ac all-lein mewn 
gweithgareddau grwpiau, a sut roedd 
y rhain yn rhyngweithio â phrofiadau o 
unigrwydd, yn pwysleisio pwysigrwydd 
a photensial dulliau cyfunol. Ar wahân i 
ddefnyddio dulliau ar-lein ac all-lein ochr 
yn ochr â’i gilydd, roedd hyn yn golygu eu 
hintegreiddio, fel nad oedd rhyngweithio 
ar-lein yn digwydd mewn mannau digidol, 
ond eu bod yn angori ac yn galluogi 
gweithgareddau a chysylltiadau all-lein – 
gan ddatblygu a chreu cysylltiadau ffisegol. 
Roedd hyn yn dibynnu ar amgylcheddau 
cynhwysol mewn mannau digidol a ffisegol, 
wedi’u siapio a’u cynnal gan brosesau 
cyfranogol. 

O ran galluogi, cynnal a gwella gweithredu 
cymunedol, nodwyd amrywiaeth o heriau 
a chyfleoedd, ar sail profiadau’r grwpiau 
bach ffurfiol ac anffurfiol yn yr ymchwil 
hwn. Roedd y rhain yn cynnwys cydnabod, 
dathlu a chefnogi adnoddau cymunedol: 
sgiliau, profiad ac arbenigedd unigolion; 
‘pethau i’w gwneud’, a’r seilweithiau sy’n eu 
hwyluso; a strwythurau a rolau llywodraethu 
cymunedol. Nodwyd bod rhaglenni grant 
hyblyg sy’n cefnogi gweithgareddau 
cymunedol ffurfiol ac anffurfiol yn allweddol 
i wneud y gorau o’r adnoddau cymunedol 
hyn, yn ogystal â chydweithredu effeithiol 
rhwng actorion y wladwriaeth ac actorion 
nad ydynt yn rhan o’r wladwriaeth.  
 
 
 
 
 
 
 

•  56  •



Roedd yr ail yn cael ei alluogi drwy 
gydnabod cryfderau a chyfyngiadau’r 
actorion gwahanol hyn, a sefydlu rolau a 
chyfrifoldebau clir yn unol â hynny. Roedd 
cydlynu effeithiol ar draws y rolau hyn 
wedi’i alluogi drwy ddatblygu perthynas 
lle’r oedd y naill ochr yn ymddiried yn 
y llall, wedi’i chefnogi gan bolisïau a 
gweithdrefnau ar gyfer cydweithio. Fodd 
bynnag, yn y pen draw roedd cydweithio 
wedi’i alluogi (neu’n angenrheidiol) 
oherwydd pwrpas trawsbynciol y 
pandemig.

Mae gan ‘broblemau drwg’ fel unigrwydd 
botensial i gynnal y cydweithio 
trawsbynciol ar ôl pandemig y 
Coronafeirws, gan ymestyn dros sectorau, 
diddordebau, ardaloedd, a gan fynnu 
dealltwriaeth a gweithredu systematig. 
Mae’r pandemig wedi datgelu posibiliadau 
newydd ar gyfer dulliau systemig o’r 
fath, nid dim ond drwy bwysleisio natur 
gydgysylltiedig materion cyfoes amrywiol, 
ond drwy fynnu ymateb cydgysylltiedig. Fel 
sy’n cael ei ddangos drwy gydol y gwaith 
ymchwil hwn, mae’r pandemig wedi 
tynnu sylw at gysylltiadau – rhwng pobl, 
lleoedd a’r heriau maen nhw’n eu hwynebu 
– ac wedi creu rhai newydd. Mae hyn 
wedi rhoi cipolwg ar rai o’r pethau mwy 
diriaethol sy’n sail i gysyniadau sy’n aml yn 
anniriaethol fel ‘cysylltiad cymunedol’ neu 
‘gydlyniant’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y tu hwnt i lefel arwynebol y cysylltiadau 
rhwng pobl, mae’n tynnu sylw at y 
rhwydweithiau cymhleth o gysylltiadau 
rhwng pethau ffisegol, seilweithiau, a’r 
strwythurau llywodraethu sy’n eu hwyluso. 
Er enghraifft, roedd casglu’r siopa ar gyfer 
cymydog, a’r berthynas a gafodd ei chreu 
drwy’r rhyngweithio hwnnw, yn aml yn 
seiliedig ar gasgliad helaeth o strwythurau, 
actorion ac adnoddau. Yn hytrach na’i 
fod yn bodoli ar ei ben ei hun, roedd hi’n 
amhosibl datglymu rhyngweithio anffurfiol 
a hyperleol oddi wrth we ehangach o 
gysylltiadau. 

Er nad yw hyn yn unigryw i gyd-destun 
y pandemig, cafodd rôl cysylltiadau 
cymdeithasol sylfaenol seilweithiau a 
strwythurau llywodraethu ei amlygu, a’i 
ddwysáu, gan yr atomeiddiad ffisegol a’r 
rhyng-gysylltiad digidol a ddigwyddodd 
yr un pryd oherwydd y cyfnod clo. Mae 
hyn wedi creu cyfleoedd i ddatblygu 
dealltwriaeth o rôl wladwriaethol bosibl 
i gefnogi cysylltiadau cymunedol drwy 
strwythurau o’r fath, yn ogystal â rôl lle i 
fynd i’r afael ag unigrwydd yn ehangach. 
Mae cyfleoedd o’r fath wedi cael eu 
hamlygu drwy’r adroddiad hwn, ochr yn 
ochr â phwysigrwydd rhannu pwrpas sy’n 
sbarduno er mwyn rhoi’r rhwydweithiau 
‘sylfaenol’ hyn ar waith. Nid yw’r olaf 
yn galw am ddigwyddiad dinistriol fel 
pandemig, a dinistrio a tharfu ar fywydau a 
bywoliaethau. Fel mae ein canfyddiadau’n 
ei awgrymu, gellir cyflawni hyn drwy 
sicrhau bod pobl yn cael cyfleoedd yn 
eu cymunedau, i wneud pethau sy’n rhoi 
synnwyr o bwrpas iddyn nhw – profiad 
o gysylltiad sy’n ymestyn y tu hwnt i 
ryngweithio cymdeithasol, ond sydd hefyd 
yn ei alluogi. 
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Strategaeth samplu
Roedd yr ymchwil hwn yn cynnwys 
cyfweliadau manwl o bell (dros alwad 
fideo neu dros y ffôn) gydag unigolion a 
oedd yn gysylltiedig â grwpiau cymunedol 
rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr 2020. 
Cynhaliwyd cyfanswm o 65 o gyfweliadau, 
gyda 71 o gyfranogwyr (roedd nifer o 
gyfweliadau wedi cynnwys mwy nag 
un cyfranogwr). Roedd y cyfranogwyr 
rhwng 18 ac 85 oed ac yn cynrychioli 
dros 50 o wahanol grwpiau cymunedol 
ar draws pob ardal awdurdod lleol yng 
Nghymru. Cynhaliwyd y cyfweliadau 
mewn dau gam: y cyntaf gyda phrif 
gysylltiadau neu gydlynwyr grwpiau 
seiliedig ar le a diddordeb; a’r ail gydag 
aelodau ehangach y grwpiau a oedd wedi 
ymwneud â’r grwpiau ar unrhyw lefel. 
Roedd cynnwys profiadau’r rheini a oedd 
wedi ymwneud llai, er bod hynny wedi 
bod yn eithriadol o bwysig, wedi arwain at 
ddealltwriaeth fwy cynhwysfawr o natur 
y gweithredu cymunedol, yn enwedig 
ac ystyried bod yr unigolion hyn yn aml 
yn ymwneud â nifer o grwpiau, ac felly 
roedd eu profiad yn ehangach. Mae’r 
canlynol yn amlinellu’r strategaeth a 
ddefnyddir i ganfod cyfranogwyr ymchwil 
(fel y dangosir yn Ffigur 4). Mae hyn yn 
symleiddio’r hyn a oedd yn broses iteraidd, 
anllinol, gan gynnwys recriwtio ar adegau 
gwahanol, defnyddio dull caseg eira, ac 
addasu i amgylchiadau annisgwyl.   

Cam un: 

• Dod o hyd i Grwpiau Seiliedig ar Le a 
Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb a oedd 
yn gweithredu yng Nghymru yn ystod 
y pandemig drwy chwilio ar-lein (gan 
gynnwys Facebook a covidmutualaid.
org)

• Cysylltu â’r grwpiau a ganfuwyd  
drwy chwilio ar-lein (drwy e-bost,  
neges Facebook a dros y ffôn). 

Atodiad 1: Dulliau ymchwil

• Canfod a chysylltu â Grwpiau Seiliedig  
ar Le a Grwpiau Seiliedig ar Ddiddordeb  
drwy ‘borthorion’ yn ein rhwydwaith 
presennol – gan ddatblygu ac adeiladu 
map o ‘actorion’ a oedd yn gweithio ar 
draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector 
i fynd i’r afael ag unigrwydd yng Nghymru a 
thu hwnt (drwy e-bost a fideogynadledda).

• Defnyddio’r dull caseg eira i ddod o hyd  
i grwpiau eraill drwy’r cysylltiadau hyn.

• Cyfweld â phrif gysylltiadau / cydlynwyr  
y Grwpiau Seiliedig ar Le (n= 25) a’r Grwpiau 
Seiliedig ar Ddiddordeb (n= 22). 

• Cyfanswm y cyfranogwyr yng ngham  
un n= 47.  

Cam dau:
• Gofyn i gyfranogwyr Cam un (cysylltiadau/

cydlynwyr allweddol) ddosbarthu dolen 
ar-lein i’r ymchwil a’r rhif ffôn i aelodau 
ehangach y grŵp, drwy eu dulliau 
cyfathrebu ar-lein ac all-lein (grwpiau 
Facebook a WhatsApp, cylchlythyrau 
cymunedol, ac ati) 

• Cyfweld â’r rheini sy’n gwirfoddoli drwy 
ddolen ar-lein (n=7).

• Oherwydd y nifer isel a oedd wedi cofrestru 
i gael eu cyfweld drwy’r ddolen ar-lein, 
roedd cyfranogwyr Cam un (cysylltiadau/
cydlynwyr allweddol) wedi recriwtio rhagor 
o gyfranogwyr Cam dau yn uniongyrchol, 
a roddodd fanylion cyswllt y rheini a oedd 
wedi rhoi eu caniatâd (n= 17). 

• Cyfanswm y cyfranogwyr cam dau n=24 
(gan gynrychioli 6 Grŵp Seiliedig ar 
Ddiddordeb ychwanegol).
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Ffigur 4: Strategaeth samplu lluosog 
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Cwmpas a chynrychiolaeth
Er mwyn sicrhau bod ein sampl yn 
cynrychioli amrywiaeth daearyddol a 
chymdeithasol ledled Cymru, roedd y  
naill gam recriwtio a’r llall yn asesu lleoliad 
y grwpiau’n gyson drwy gymharu ag 
amrywiaeth o nodweddion daearyddol  
a demograffig. Er mwyn gwneud hyn 
roedden ni wedi cynnal ymarfer mapio 
ardal. Roedden ni wedi defnyddio data o 
Arolwg Cenedlaethol Cymru (2019-2020)  
i greu ‘map gwres’ o unigrwydd yng 
Nghymru, ac ar hwnnw defnyddiwyd  
data ar amrywiaeth o ffactorau ehangach 
fel oedran y boblogaeth, ethnigrwydd, 
natur wledig, iechyd cyffredinol, llesiant, 
amddifadedd, siarad Cymraeg, mynediad 
band eang a synnwyr o gymuned. Roedd 
lleoli grwpiau ar y map hwn yn ein galluogi  
i weld y cyfranogiad yn erbyn y nodweddion 
hyn sy’n seiliedig ar le, ac addasu ein ffocws 
recriwtio er mwyn cynyddu amrywiaeth y 
cymunedau a oedd yn cael eu cynrychioli. 
Er enghraifft, roedd yn gyfle i ni dynnu sylw 
at set o ardaloedd mwy gwledig a oedd 
yn cael eu tangynrychioli’n gynnar yn ein 
strategaeth recriwtio, gan arwain at ragor  
o ymdrechion recriwtio wedi’u targedu’n  
well drwy gyfrwng e-bost a Facebook.  
Ar ben hynny, roedd samplo Grwpiau 
Seiliedig ar Ddiddordeb yn fwriadol 
yn sicrhau bod y sampl yn cynrychioli 
amrywiaeth o grwpiau allweddol a nodwyd 
mewn ymchwil a data Arolwg Cenedlaethol 
Cymru (2019-2020) eu bod yn wynebu risg 
uwch o unigrwydd, gan gynnwys pobl: 16-24 
oed; 65+ oed; pobl anabl; Lesbaidd, Hoyw, 
Deurywiol, Trawsryweddol a rhywioldebau a 
hunaniaethau eraill o ran rhywedd; a phobl 
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.  

Roedd y samplo bwriadol hwn yn cynnwys 
chwilio ar-lein am grwpiau diddordeb/
profiadau penodol, a chwilio am 
gysylltiadau o fathau penodol o grwpiau 
drwy rwydweithiau a oedd eisoes yn 
bodoli. Yn anochel, bydd mwy o bobl sydd 
ag amser ac adnoddau i gymryd rhan 
wedi cael eu cynrychioli. Fodd bynnag, bu 
ymdrech i ehangu cyfranogiad cyn belled 
ag y bo modd, gan ymestyn recriwtio y tu 
hwnt i’r ‘cyntaf i ymateb’, drwy gysylltu â 
channoedd o grwpiau a dilyn yr holl lwybrau 
a oedd ar gael er mwyn cofnodi profiadau 
eang. 

Mae’r tabl isod (Ffigur 6) yn rhoi manylion 
pob cyfweliad, gan gynnwys rôl(au) y 
cyfranogwr/wyr, eu hardal awdurdod lleol,  
a data sy’n ymwneud â nodweddion  
yr ardal a ddangosir yn Ffigur X. Nid yw 
dyfyniadau drwy’r testun yn cael eu priodoli  
i rif cyfweliad, er mwyn sicrhau eu bod  
yn ddienw, ond rhoddir manylion sy’n 
ymwneud â’r math o grŵp (Grŵp Seiliedig  
ar Ddiddordeb/Grŵp Seiliedig ar Le) a rôl  
y cyfranogwr ynddo (aelod/cydlynydd). 
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Casglu data 
Roedd y cyfweliadau’n ceisio dod o hyd 
i themâu cyffredin a gwrthgyferbyniol ar 
draws profiadau gwahanol gweithredu 
cymunedol ffurfiol bach ac anffurfiol yn 
ystod y pandemig. Roedd pob un yn para 
tua awr, a chawsant eu cynnal rhwng mis 
Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021, dros y ffôn 
neu drwy blatfform fideogynadledda diogel 
ar-lein (gan ddibynnu ar yr hyn roedd y 
cyfranogwr yn ei ddewis). Defnyddiwyd 
dull ‘adrodd stori’ anffurfiol, gyda bwrdd 
stori (a oedd yn cael ei rannu ar y sgrin 
ac yn cael ei anfon ymlaen llaw cyn y 
cyfweliadau ffôn) yn olrhain fframwaith 
naratif o wreiddiau’r grŵp hyd heddiw: 
drwy nodau a bwriadau, ‘amgylchiadau 
eithriadol’, problemau, datrys a dysgu 
(gweler Ffigur 5). Roedd hyn yn galluogi’r 
cyfranogwyr i adrodd y stori am sut 
roedd y grŵp wedi gweithredu yn ystod 
y pandemig heb doriad, gan adael iddyn 
nhw reoli’r cyfweliad a rhoi cyfle iddyn 
nhw fyfyrio a mynd ar drywydd annisgwyl. 
Cafodd delwedd syml o gylchoedd 
consentrig wedyn ei defnyddio i drafod 
safle’r ‘cymeriadau’ a oedd wedi cael eu 
crybwyll yn ystod y naratif. Roedd hyn yn 
galluogi’r cyfranogwyr i fapio strwythur 
y grŵp yn weledol (o’u safbwynt nhw) 
ynghyd â’r rhwydweithiau roedden 
nhw wedi’u datblygu a’u cynnal drwy’r 
pandemig (gweler Ffigur 5). Roedd casglu 
a dadansoddi’r data yn broses anwythol. 
Yn lle gosod damcaniaethau, themâu neu 
fframweithiau penodol, roedd y pwyslais yn 
cael ei roi ar alluogi’r rhain i ddod allan o’r 
data ei hun.  

Ffigur 5: Deunyddiau’r cyfweliad – 
bwrdd stori a map o’r cymeriadau
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Ffigur 6: Tabl Cyfranogwyr

Cyfweliad Rôl y cyfranogwr/wyr Math o grŵp Ffurfiol? ALl % yn unig %BAME %65+ %Siarad Cymraeg

10% o’r Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen 
Is mwyaf difreintiedig 

% Synnwyr o gydlyniant 
cymunedol d a pherthyn 
i’r gymuned

% Aelwydydd â mynediad 
i’r rhyngrwyd

% o’r boblogaeth mewn 
aneddiadau sydd â 
<10,000 o bobl

P1 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Powys 16 1.7 27.5 25.5 1 60 86.1 86.5

P2 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Ceredigion 16 1.3 25.36 61.4 2 58 87.8 76.4

P3 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Pen-y-bont ar Ogwr 12 3.3 20.3 16.8 7 47 89 23.5

P4 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Powys 16 1.7 27.5 25.5 1 60 86.1 86.5

P5 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Caerdydd 17 20.8 14.2 25.3 18 56 90.7 2.3

P6 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Caerdydd 17 20.8 14.2 25.3 18 56 90.7 2.3

P7 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Bro Morgannwg 14 2.4 21.2 20.4 4 56 93.3 36.6

P8 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Powys 16 1.7 27.5 25.5 1 60 86.1 86.5

P9 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Ffurfiol Ynys Môn 12 * 26.2 66 2 60 88.9 83.6

P10 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Gwynedd 16 4.1 22.8 75.1 3 53 84 85.6

P11 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Powys 16 1.7 27.5 25.5 1 60 86.1 86.5

P12 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Sir Fynwy 17 3.7 25.3 17.2 0 61 92.4 47.3

P13 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Caerdydd 17 20.8 14.2 25.3 18 56 90.7 2.3

P14 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Merthyr Tudful 13 2.2 18.9 20.4 22 53 85.2 25.4

P15 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Sir y Fflint 17 1.9 21.2 21.3 3 56 85.5 45.2

P16 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Ffurfiol Torfaen 21 3.9 20.6 16.9 5 40 89.4 16

P17 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Anffurfiol Ceredigion 16 1.3 25.36 61.4 2 58 87.8 76.4
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P20 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Ffurfiol Castell-nedd Port Talbot 14 3 20.9 21.7 15 55 86.4 24.4

P21 Cydlynydd Grŵp Seiliedig ar Le Ffurfiol Powys 16 1.7 27.5 25.5 1 60 86.1 86.5
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