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Cyflwyniad 

Roedd mynd i’r afael ag unigrwydd yn 

flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a 

gwasanaethau cyhoeddus cyn pandemig y 

Coronafeirws ac mae wedi dod yn bwysicach 

fyth ers hynny. Mae’r cyfyngiadau symud a’r 

polisïau cadw pellter cymdeithasol a gyflwynwyd 

mewn ymateb i'r pandemig wedi cynyddu 

unigrwydd a herio'r dulliau o fynd i'r afael ag ef a 

amlinellwyd yn strategaeth unigrwydd 

Llywodraeth Cymru Cysylltu Cymunedau 

(2020). Mae’r cyfyngiadau symud hefyd wedi 

newid ein perthynas â'n hardal leol, gan alluogi 

gweithredu cymunedol i ffynnu mewn mannau 

yn ogystal â chynyddu amlygrwydd cyfathrebu 

digidol.  

Fel rhan o raglen ehangach o waith ar 

unigrwydd, cynhaliodd Canolfan Polisi 

Cyhoeddus Cymru (WCPP) ymchwil gyda 71 o 

bobl sy'n ymwneud â dros 50 o grwpiau 

cymunedol anffurfiol a ffurfiol fach. Y nod oedd 

deall y profiad o weithgarwch cymunedol ledled 

Cymru yn ystod y pandemig, gan ganolbwyntio 

ar: 

1. Effaith gweithgarwch cymunedol ar 

brofiadau o unigrwydd; 

2. Y rôl a chwaraeodd dechnoleg wrth 

hwyluso swyddogaethau grŵp a 

chyrraedd y rhai sydd fwyaf mewn perygl 

o unigrwydd; a 

3. Sut y gellid cynnal, galluogi a gwella 

gweithredu cymunedol o'r fath. 

Mae'r crynodeb hwn yn rhoi trosolwg o'r 

canfyddiadau a'r argymhellion allweddol a 

gyflwynir yn y prif adroddiad  

 

Mynd i'r afael ag unigrwydd: Cerrig 

Camu a Phwrpas 

Darparu Ffordd i Mewn 

Roedd tasgau ymarferol sy'n 

gysylltiedig â diwallu anghenion 

sylfaenol yn ystod y pandemig yn 

darparu 'cerrig camu' hygyrch i 

ryngweithio cymdeithasol, trwy symud ffocws 

oddi wrtho. Fe wnaeth hyn gael gwared ar 

rywfaint o'r stigma a'r rhwystrau rhag 

rhyngweithio cymdeithasol sy'n gysylltiedig ag 

unigrwydd. 

 

Creu Rhwydweithiau Cymunedol 

Yn aml, datblygodd rhyngweithiadau ymarferol 

mynych yn gysylltiadau mwy emosiynol, gan 

ddatgelu proses o greu perthynas a rhwydwaith 

yn seiliedig ar dasgau corfforol (e.e., dosbarthu 

siopa / presgripsiwn) a phrif ysgogiad (e.e., 

angen brys). Amlygodd hyn fuddion 

canolbwyntio ar y dull pendant o gysylltiad 

cymdeithasol (yr hyn sy'n gweithio i ddod â 

phobl at ei gilydd) yn hytrach na diben y 

cysylltiad ei hun sy’n anodd ei ddiffinio.  

 

 

 

https://gov.wales/loneliness-and-social-isolation-connected-communities
https://www.wcpp.org.uk/project/loneliness-in-wales/
https://www.wcpp.org.uk/project/loneliness-in-wales/
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Rôl-cymunedau-a-defnyddio-technoleg-i-liniaru-unigrwydd-yn-ystod-pandemig-y-Coronafeirws.pdf
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Pethau ystyrlon i'w gwneud a phŵer pwrpas 

Nodwyd bod ymdeimlad o bwrpas o 

weithgareddau ystyrlon (boed hynny'n bêl-droed 

neu'n ymgyrchu) yn allweddol i ysgogi a chynnal 

rhwydweithiau cymunedol y tu allan i gyd-destun 

y pandemig. Ystyriwyd hefyd ei fod yn allweddol 

i fynd i'r afael ag unigrwydd a oedd yn 

gysylltiedig â theimladau o wacter a 

datgysylltiad nad oeddent yn derbyn sylw trwy 

gysylltiad cymdeithasol yn unig, ond cysylltiad â 

'rhywbeth mwy'. 

 

Camau hygyrch i ymgysylltu 

Ochr yn ochr â dod o hyd i bwrpas trwy 'bethau 

ystyrlon i'w gwneud', pwysleisiwyd bod 

sbectrwm o gyfleoedd a modd i gymryd rhan yn 

y gweithgareddau hyn yn hollbwysig, o ystyried 

rhwystrau corfforol ac emosiynol amrywiol rhag 

'mynd allan' ac 'ymuno â chlwb'. Roedd 'camau 

dros dro' effeithiol i ymgysylltu'n llawn â grŵp 

neu gymuned yn cynnwys gweithgareddau y 

gallai pobl eu gwneud ar eu pen eu hunain, ond 

gyda chyfleoedd dewisol, strwythuredig ar gyfer 

rhyngweithio cymdeithasol ochr yn ochr â nhw.  

 

Defnyddio technolegau ar-lein ac 

all-lein: Mannau Cyfunol 

Cydraddoldeb digidol 

Yr hyn a oedd yn allweddol i gynhwysiant a 

chyrhaeddiad grwpiau cymunedol oedd 

defnyddio technoleg all-lein i gysylltu'r rheiny â 

llai o fynediad digidol/dim mynediad digidol â'r 

rhwydweithiau ar-lein a ddaeth yn fwyfwy amlwg 

trwy'r pandemig. Yn hytrach na darparu dulliau 

amgen o ymgysylltu all-lein yn unig, roedd 

grwpiau'n gallu defnyddio technoleg all-lein 

(taflenni, galwadau ffôn, ac ati) i 'ddod â phobl i 

mewn' i'r byd ar-lein, fel y 

gallent elwa ohono a theimlo'n 

rhan ohono (e.e., trwy goladu 

newyddion o'r cyfryngau 

cymdeithasol lleol a'i bostio 

trwy ddrysau). 

 

Amgylcheddau digidol cynhwysol 

Amlygwyd bod creu lleoedd ar-lein hygyrch a 

chynhwysol yn hanfodol i fynediad digidol - gan 

ganolbwyntio ar y profiad o’r amgylchedd ar-lein, 

yn hytrach na dim ond y sgiliau a'r hyder sy'n 

ofynnol er mwyn i unigolion gael mynediad ato. 

Cyflawnwyd hyn trwy ddylunio, datblygu a 

chymedroli platfformau digidol dan arweiniad y 

defnyddiwr, ochr yn ochr â sicrhau bod lleoedd 

ar-lein yn gwella neu'n 

galluogi cysylltiadau all-

lein, yn hytrach na'u 

hefelychu neu eu disodli. 

 

Cael eich ‘dal’ yn y byd digidol 

Ystyriwyd bod technoleg ar-lein yn gallu mynd i'r 

afael ag unigrwydd orau pan oedd yn cysylltu 

pobl (e.e., cymdogion neu grwpiau) a lleoedd 

(e.e., cyfleusterau cymunedol) a oedd yn 

gyfarwydd i ddefnyddwyr, neu a allai ddod yn 

gyfarwydd iddynt - y gellid eu dychmygu ac 

ymweld â nhw yn y 'byd go iawn'. Roedd 

cyflawni hyn yn dibynnu ar ystyried bod mannau 

ffisegol/all-lein yn hygyrch ac yn gynhwysol. 

Roedd llawer yn teimlo nad oeddent, gan arwain 

at ymdeimlad o gael eu ‘dal’ ar-lein, lle nad oedd 

rhyngweithiadau'n mynd i'r afael ag unigrwydd 

oherwydd nad oeddent yn gysylltiedig â realiti. 

 

 

 

Amgylcheddau ffisegol cynhwysol 

Yr hyn a oedd yn allweddol i osgoi teimlo fel 

petaent wedi’u ‘dal' yn y byd digidol oedd cael 

cyfle i gysylltu a rhyngweithio'n bersonol. Mae 
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hyn yn dibynnu'n gryf ar ddatblygu seilweithiau 

ffisegol cynhwysol - e.e., adran LHDT+ mewn 

llyfrgell, parc sy'n gyfeillgar i bobl anabl - a 

gwasanaethau sy'n adlewyrchu ac yn cydnabod 

profiadau a hunaniaethau amrywiol. 

Pwysleisiodd cyfranogwyr yr angen i roi 

cyfleoedd i'r grwpiau sydd fwyaf mewn perygl o 

unigrwydd gymryd rhan mewn datblygu 

seilweithiau cymunedol.  

 

Cyfleoedd i alluogi, gwella a chynnal 

gweithredu cymunedol 

Lleoedd â gwreiddiau a rhwydweithiau 

Roedd defnydd grwpiau 

cymunedol o dechnoleg ar-

lein i hwyluso cysylltiadau a 

gweithgareddau 'ar lawr 

gwlad' yn ystod y pandemig, 

wedi ysgogi lleoedd neu gymunedau penodol i 

greu newid amlwg. Ar yr un pryd, fe weodd y 

gweithredu cymunedol yma’n systemau a 

strwythurau ehangach o lawer. Gweithiodd 'y 

lleol' yn berthynol - wedi'i wreiddio mewn lle, ond 

wedi'i rwydweithio'n eang hefyd - ac ystyriwyd 

bod hynny’n allweddol i weithrediad effeithiol a 

dylanwad grwpiau. 

 

Ffiniau a Chydweithio 

Roedd cydweithio’n allweddol 

i'r ffordd yr oedd grwpiau yn y 

gwaith ymchwil hwn yn 

gweithredu o fewn 

rhwydweithiau ehangach. 

Ystyriwyd ei fod yn fwyaf 

effeithiol pan oedd wedi’i 

adeiladu ar ffiniau clir a fframweithiau clir ar 

gyfer gweithio ar draws y rhain, yn seiliedig ar 

gydnabyddiaeth a rennir o 'gryfder mewn 

gwahaniaeth'. Er enghraifft, sefydlu rolau cyswllt 

a llwybrau atgyfeirio er mwyn cyfuno cryfderau 

grwpiau cymunedol o ran amlygu ac ymgysylltu 

ag unigolion agored i niwed a darparu cymorth 

ataliol, gydag arbenigedd proffesiynol, 

gwybodaeth, adnoddau a seilweithiau cyrff 

statudol.   

 

Adnoddau cymunedol 

Roedd adnoddau cymunedol yn allweddol i 

alluogi, cynnal a gwella gweithgarwch grwpiau a 

oedd yn cymryd rhan. Roedd y rhain yn 

cynnwys sgiliau, gwybodaeth a phrofiad 

unigolion (a’r ffaith bod y rhain ar gael yn lleol 

oherwydd y cyfyngiadau symud); rhwydweithiau 

cymunedol presennol wedi'u hadeiladu ar 

'bethau i'w gwneud' a'r seilweithiau ffisegol sy'n 

eu hwyluso; a rolau llywodraethu yn y gymuned, 

megis cynghorwyr cymuned a thref, clercod tref, 

cynghorwyr sir sy'n gweithio o fewn ardaloedd 

lleol penodol, a sefydliadau’r sector gwirfoddol.  

 

Dileu Rhwystrau rhag Gwneud Pethau Da 

Amlygwyd diffyg 

strwythurau sy'n 

galluogi grwpiau 

anffurfiol i gael gafael 

ar gyllid, cymorth a 

chydnabyddiaeth fel 

rhwystr sylweddol rhag gweithredu cymunedol 

mewn cyd-destunau heblaw argyfwng. Daeth 

fframweithiau cyllido hyblyg newydd a sefydlwyd 

yn ystod y pandemig (e.e., gan gynghorau tref a 

chymuned neu Gynghorau Gwirfoddol Sirol) yn 

ddulliau pwerus o alluogi gweithredu cymunedol 

trwy ddarparu cyllid, cymorth ehangach a 

dilysrwydd i grwpiau cymunedol newydd, 

anffurfiol a/neu fach. 

 

Argymhellion: beth weithiodd yn dda 

Mae’r ymatebion i’r pandemig gan y gwahanol 

grwpiau a gymerodd ran yn y gwaith ymchwil 

hwn wedi taflu goleuni ar flociau adeiladu 

perthnasoedd a rhwydweithiau cymunedol, gan 

ddatgelu gwersi ar gyfer mynd i'r afael ag 

unigrwydd, defnyddio technoleg a chynnal 

cysylltiad cymunedol yn ehangach. Mae'r 

argymhellion o'r gwaith ymchwil yn berthnasol i 

bolisi, gwasanaethau cyhoeddus, awdurdodau 

lleol, sefydliadau'r trydydd sector a’r sector 

gwirfoddol, a grwpiau cymunedol.  
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Mynd i'r afael ag unigrwydd mewn 

cymunedau 

• Defnyddio pŵer tasgau ymarferol: i 

ddarparu modd o ysgogi rhyngweithio 

cymdeithasol e.e., trwy gynnal cyfleoedd i 

gymryd rhan yn y rhain y tu hwnt i gyd-

destun y pandemig, trwy 'dasgau bach 

amrywiol’ yn y gymdogaeth, micro-wirfoddoli, 

gwasanaethau danfon ac ati. 

• Defnyddio pŵer pwrpas: ysgogi 

rhyngweithio cymdeithasol a mynd i'r afael â 

theimladau o wacter a diflastod sy'n 

gysylltiedig ag unigrwydd. Creu cyfleoedd i 

'ddod o hyd i' ymdeimlad o bwrpas, e.e., trwy 

fuddsoddi mewn 'pethau ystyrlon i’w 

gwneud' mewn cymunedau, a'r seilweithiau 

ffisegol sy'n eu hwyluso.  

• Sicrhau camau hygyrch i ymgysylltu: trwy 

ddarparu sbectrwm o gyfleoedd i gymryd 

rhan mewn 'pethau ystyrlon i'w gwneud' - o 

ymuno â chlwb i ymgysylltu llai dwys, megis 

gweithgareddau y gellir eu gwneud ar eich 

pen eich hun neu ar-lein (heb unrhyw 

ddisgwyl i ddefnyddio camerâu na 

microffonau) - a darparu fframweithiau 

strwythuredig ar gyfer graddau dewisol o 

ryngweithio cymdeithasol ochr yn ochr â'r 

gweithgarwch hwn (e.e., trafodaethau â 

normau a disgwyliadau clir ynghylch fformat 

a chynnwys).  

 

 

Dulliau cyfunol o ddefnyddio 

technoleg 

• Sicrhau dulliau ymgysylltu lluosog (sy’n 

rhyngweithio): trwy ddarparu amrywiaeth o 

ffyrdd o gysylltu all-lein yn ogystal ag ar-lein. 

Yn hollbwysig, gwneud hynny mewn ffordd 

sy'n 'dod â phobl i mewn' i rwydweithiau ar-

lein, yn hytrach na chreu ffurfiau amgen, ar 

wahân o ymgysylltu all-lein (e.e., coladu 

cynnwys cyfryngau cymdeithasol mewn 

cylchlythyr papur). 

• Ceisio cefnogi, yn hytrach na disodli 

perthnasoedd corfforol: trwy sicrhau bod 

rhwydweithiau ar-lein yn cysylltu pobl a 

lleoedd sy'n hysbys/adnabyddadwy (neu a 

allai ddod yn hysbys/adnabyddadwy) mewn 

gofod ffisegol, yn hytrach na disodli neu 

efelychu'r rhain â rhyngweithiadau digidol. Er 

enghraifft, grŵp ar-lein ar gyfer pobl ifanc 

mewn ardal benodol, sy’n canolbwyntio ar 

drefnu digwyddiadau cyfarfod misol, neu 

glwb llyfrau ar-lein i bobl hŷn sy'n cael ei 

gynnal gan y llyfrgell leol. Mae'n bwysig 

darparu cyfleoedd ar gyfer ymgysylltiad 

parhaus â'r gweithgarwch a'r rhyngweithio 

sy'n gysylltiedig â digwyddiad/sesiwn ar-lein, 

er mwyn osgoi natur sydyn y trawsnewid yn 

ôl i fod ar eich pen eich hun, a sicrhau bod 

seilweithiau ffisegol (e.e., llyfrgelloedd a 

mannau cyfarfod cymdeithasol) yn hygyrch 

ac yn gynhwysol fel y gall pawb wneud 

cysylltiadau â'r byd go iawn. 

• Galluogi cyfranogiad a chydgynhyrchu: 

trwy greu cyfleoedd hygyrch ar gyfer 

cyfranogiad parhaus wrth ddylunio a 

defnyddio amgylcheddau ffisegol a digidol, 

yn hytrach na gofyn am farn neu brofiad yn 

unig, a gwerthfawrogi amser ac arbenigedd 

unigolion a grwpiau yn y prosesau hyn. 

Mae'n bwysig ystyried yr amryw ffactorau 

sy'n cyfrannu at hygyrchedd - o fformat a 

lleoliad cyfarfodydd i'r iaith a'r dulliau a 

ddefnyddir i drafod materion - a cheisio 

ffyrdd o ehangu cynrychiolaeth trwy 

fframweithiau sy'n hygyrch i grwpiau llai, a 

arweinir gan ddefnyddwyr. 

Cydweithio â grwpiau cymunedol 

• Darparu cefnogaeth i'r ddwy ochr: trwy 

gydnabod grwpiau cymunedol fel ffynhonnell 

cymorth ar gyfer gwasanaethau'r sector 

cyhoeddus a gwirfoddol, yn ogystal â 
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rhywbeth i'w gefnogi. Mae hyn yn gofyn am 

barodrwydd gan wasanaethau cyhoeddus i 

ofyn am wybodaeth, arbenigedd a chymorth 

gan grwpiau cymunedol, a'i gynnig yn 

gyfnewid, yn seiliedig ar gydnabyddiaeth a 

rennir o’u cryfderau a’u cyfyngiadau ei 

gilydd. Er enghraifft, trwy ddefnyddio 

cryfderau grwpiau cymunedol mewn gwaith 

ataliol, ymyrraeth gynnar ac amlygu ac 

ymgysylltu â'r rhai mwyaf agored i niwed, 

ond cydnabod bod y cryfderau hyn yn 

dibynnu ar allu grwpiau i gael gafael ar 

arbenigedd proffesiynol, fframweithiau clir ar 

gyfer cyfathrebu ac atgyfeirio, a hyfforddiant.   

• Darparu rolau cyswllt: trwy ddefnyddio 

swyddi cyswllt cymunedol penodol ar draws 

cynghorau a gwasanaethau cyhoeddus 

(e.e., Un Pwynt Mynediad). Sefydlu 

cyfathrebu personol, agored a rheolaidd, 

wedi’i seilio ar ymddiriedaeth a pharch y naill 

at y llall, ac osgoi agweddau tadol/'o'r brig i 

lawr'. Rhoi cyngor/cymorth i gymunedau 

wrth lywio rhyngweithiadau â gwasanaethau 

statudol mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth, 

neu lle gallai cyswllt/atgyfeirio uniongyrchol 

roi perthnasoedd cymunedol mewn perygl. 

• Sicrhau gweithdrefnau a phrotocolau 

effeithiol: trwy ddatblygu fframweithiau clir 

ar gyfer cydweithio, llwybrau atgyfeirio a 

chyfleoedd hyfforddi i sicrhau dealltwriaeth 

gyson a rennir o ba bryd y gallai fod angen 

cymorth proffesiynol/statudol; pa gymorth 

sydd ar gael; pwy i gysylltu ag ef; beth fydd 

yn cael ei wneud; a sut i osgoi rhoi pobl, neu 

berthnasoedd, mewn perygl. Cynyddu 

ymwybyddiaeth o wahanol alluoedd a 

chyfrifoldebau gwahanol gyrff/sectorau. 

Datblygu fframweithiau ar gyfer cyfranogiad 

rheolaidd ac ystyrlon a chydgynhyrchu 

gwasanaethau, yn seiliedig ar gyd-

ddealltwriaeth o egwyddorion allweddol, 

megis hygyrchedd, effaith a chynrychiolaeth.  

 

Optimeiddio adnoddau cymunedol  

• Optimeiddio asedau sy'n seiliedig ar le: 

Creu a chefnogi lleoedd ar-lein ac all-lein ar 

gyfer cronni a chysylltu arbenigedd a 

phrofiad lleol. Cefnogi datblygiad setiau 

sgiliau personol a phroffesiynol (e.e., trwy 

hyfforddiant a phartneriaeth. Cefnogi 

'gweithio gartref' rheolaidd ac amser i ffwrdd 

ar gyfer gwaith cymunedol. Cefnogaeth i 

glybiau/gweithgareddau, seilweithiau a 

digwyddiadau cymunedol presennol a 

newydd (e.e., trwy fynediad at gyllid a 

chynlluniau datblygu cymunedol). 

 

 

 

• Optimeiddio llywodraethu sy'n seiliedig 

ar le: Cydnabod a defnyddio arbenigedd a 

rhwydweithiau cynghorwyr tref a chymuned, 

clercod tref a sefydliadau sector gwirfoddol 

lleol; rhoi arweiniad ar gefnogi (a chyllido) 

gweithredu cymunedol a sicrhau rolau 

cyswllt cymunedol dynodedig yn y cyngor sir 

yn gysylltiedig ag ardaloedd lleol penodol 

(e.e., cydgysylltwyr ardaloedd lleol) yn 

absenoldeb cynghorau tref a chymuned neu 

ochr yn ochr â nhw.  

• Darparu cefnogaeth i grwpiau bach ac 

anffurfiol: Darparu strwythurau cyllido 

hyblyg sy'n cefnogi a dilysu gweithgarwch 

cymunedol anffurfiol ar raddfa fach trwy 

ddulliau arloesol ar gyfer sicrhau bod cyllid 

ar gael heb gyfansoddiad cyfreithiol na 

gofynion ymgeisio/adrodd helaeth. Darparu 

cymorth cofleidiol, e.e., o ran diogelu a’r 

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

(GDPR), a chyngor a chymorth i grwpiau 

sy'n dewis ffurfioli (e.e., glasbrintiau ar gyfer 

cyfansoddiad, arweiniad ar strwythurau 

cyfreithiol, adnoddau ar gyfer ceisiadau 

cyllido). Darparu llwybrau i grwpiau 
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cymunedol bach ffurfio partneriaeth â 

sefydliadau mwy y trydydd sector a 

Chynghorau Gwirfoddol Sirol. 

 

Casgliadau 

Mae canlyniadau tymor hir pandemig y 

Coronafeirws yn bygwth cynyddu a dwysáu 

profiadau o unigrwydd, gan ychwanegu 

dimensiynau newydd o fregusrwydd, yn amrywio 

o ganlyniadau seicolegol ynysu a phrofedigaeth 

i ddyfnhau ac ehangu anghydraddoldebau 

economaidd. Roedd unigrwydd yn her bolisi 

ddybryd cyn y pandemig, a bydd bwrw ymlaen 

â’r gwersi newydd a ddysgwyd o'r ymateb 

cymunedol iddo yn allweddol wrth fynd i'r afael 

â'r her hon yn ystod yr adferiad.  

 

Mae'r ymchwil wedi pwysleisio gwerth 

gweithgarwch cymunedol ystyrlon, cynhwysol, 

hygyrch ar-lein ac all-lein i alluogi cysylltiadau 

cymunedol a mynd i'r afael ag unigrwydd. Mae'n 

tynnu sylw at bwysigrwydd allweddol cydweithio 

rhwng llywodraeth leol, gwasanaethau 

cyhoeddus a gwirfoddol a grwpiau cymunedol i 

wella a chynnal y gweithgarwch hwn ar adegau 

o argyfwng a thu hwnt.  
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defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig y Coronafeirws. Caerdydd: 

Canolfan Polisïau Cyhoeddus Cymru. 

 

Ynglŷn â Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 

 

Yma yn y Ganolfan, rydym yn cydweithio gydag 

arbenigwyr polisi blaenllaw er mwyn darparu 

tystiolaeth o ansawdd uchel a chyngor 

annibynnol i weinidogion, y gwasanaeth sifil a 

gwasanaethau cyhoeddus Cymru sydd yn eu 

helpu i wella penderfyniadau polisi a deilliannau.  

Mae’r Ganolfan, sydd wedi ei hariannu gan y 

Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 

a Llywodraeth Cymru, wedi ei lleoli ym 

Mhrifysgol Caerdydd ac mae’n rhan o 

Rwydwaith Beth Sy’n Gweithio y DU. 
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Rosie Havers 
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