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Trosolwg o Gymorth Dyngarol 

Mae hwn yn drosolwg byr o gymorth dyngarol. I gael rhagor o 
wybodaeth, lawrlwythwch y gweithgaredd a chyflwyniadau 
meddwl yn feirniadol, a darllenwch y canllaw gweithredu i weld 
beth arall y gallwch ei wneud i helpu.  

 TAGIAU 

Cymorth dyngarol  

 

Cyflwyniad  

Mae cymorth dyngarol yn seiliedig ar bedair 
egwyddor gyffredinol: dyngarwch, agwedd 
ddiduedd, niwtraliaeth ac annibyniaeth. Ei 
ddiben yw arbed bywydau, lleihau 
dioddefaint ac amddiffyn urddas dynol yn 
ystod argyfwng.  Fel arfer, mae'n gymorth 
tymor byr, a ddarperir gan asiantaethau 
rhyngwladol a llywodraethau tramor, ac 
mae'n wahanol i gymorth datblygu, sy'n 
ddarpariaeth barhaus ac yn rhoi sylw i'r 
achosion sydd wrth wraidd argyfwng.  

Gall fod gofyn darparu cymorth dyngarol yn 
dilyn trychineb naturiol (e.e. sychder, 
llifogydd neu ddaeargryn), gweithgareddau 
dynol (e.e. rhyfeloedd) a/neu epidemig sy'n 
effeithio ar iechyd. Hefyd, gall fod yn 
angenrheidiol oherwydd cyfuniad o'r 
achosion hyn.  

Yn 2015, roedd gofyn rhoi cymorth dyngarol i 76 miliwn o bobl o 31 o wledydd. Roedd 51 miliwn o'r 
bobl hyn wedi'u dadleoli gan wrthdaro.  Yn 2014 roedd 400 o drychinebau naturiol, oedd wedi 
arwain at golli 17,000 o fywydau a difrod gwerth mwy na $82 biliwn.1  

Beth ddylem ni wybod am gymorth dyngarol?  

Mewn argyfwng, ymateb naturiol pobl yw helpu eraill. Fodd bynnag, mae pob argyfwng yn 
wahanol, yn yr un modd ag y mae anghenion pobl sy'n byw trwy argyfyngau yn wahanol.  

A yw anfon parseli bwyd ar draws y byd yn ddefnyddiol pan fydd ffermwyr lleol yn gallu bwydo pobl 
yn ardal yr argyfwng? A yw meddyginiaethau â chyfarwyddiadau mewn ieithoedd tramor yn 
wirioneddol ddefnyddiol i bobl yn Syria neu Somalia?  
                                                       

1 I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch wybodaeth sylfaenol y Cenhedloedd Unedig am gymorth dyngarol:  
http://www.un.org/en/sections/priorities/humanitarian-assistance/ 

Bachgen yng ngogledd Syria yn syllu ar adfeilion ei dref. Bu mudiad 
dyngarol Polish Humanitarian Action (PAH) yn gweithio yno yn 

ddiweddar, gan helpu cymunedau lleol a phobl wedi'u dadleoli yn y 
wlad. ©Ffotograff/Maciej Moskwa/ rhaglen ddogfen TESTIGO/Syria 

2013  
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Er bod ar bobl eisiau helpu, dylem ni wneud yn siŵr fod ein cymorth wedi'i drefnu'n dda a'i fod yn 
ateb anghenion y bobl yn yr argyfwng. Mae hon yn un o'r gwersi mawr yr oedd y gymuned fyd-eang 
wedi'i dysgu o ganlyniad i'r newyn yn Ethiopia yn 1984. Os ydym ni am i gymorth fod yn effeithiol, 
mae'n rhaid ei gynllunio'n drwyadl. Trwy nodi anghenion pwysicaf dioddefwyr argyfwng dyngarol, 
byddwn yn osgoi anfon rhoddion amhriodol, oherwydd gallai hynny arwain at storio diangen mewn 
warysau, oriau maith o ddidoli a'r angen am waredu pethau dieisiau. Mae cymorth da yn gymorth 
sydd wedi'i gydlynu gan grwpiau arbenigol sy'n adnabod y gymuned leol ac yn gallu gweithio gyda 
hi, gan gynnig gobaith y bydd pethau'n gwella. 

Dylem gofio hefyd nad yw argyfwng dyngarol yn effeithio ar bawb yn yr un ffordd. Ni fydd unrhyw 
effaith ar rai, a bydd eraill yn elwa o’r argyfwng (e.e. grwpiau sy'n cyflawni troseddau cyfundrefnol 
mewn gwrthdaro).  

Os ydych chi am helpu, mae teimlo'n angerddol am yr hyn sy'n digwydd yn y byd a rhannu 
gwybodaeth gydag eraill yn ddechrau da. Gallwch ddangos eich cefnogaeth trwy lofnodi deisebau 
perthnasol, cefnogi digwyddiadau i godi arian ar gyfer y bobl mae'r argyfwng yn effeithio arnyn 
nhw, a thrwy hyrwyddo a chyfrannu at ymdrechion mudiadau dyngarol sy'n darparu cymorth ar 
lawr gwlad. Po fwyaf eich gwybodaeth, po fwyaf y gallwch ei wneud! 

Sut gallaf helpu? 

Byddwch yn gyfarwydd â gweld sefydliadau dyngarol yn darparu cymorth yn syth ar ôl i argyfwng 
ddigwydd. Mae rhai hefyd yn ceisio cefnogi gwledydd sy'n wynebu perygl parhaus y bydd 
argyfyngau'n digwydd (e.e. trychinebau naturiol mynych fel llifogydd) trwy eu helpu i roi 
strategaethau atal tymor hir ar waith i gynyddu eu gallu i wrthsefyll argyfwng.  

Os bydd argyfwng dyngarol yn gorfodi pobl i fudo, mae'n bosibl y bydd rhaid i'r cymorth gwmpasu 
ardal ddaearyddol enfawr. Darperir cymorth tymor byr yn yr achosion hyn. Pan fydd heddwch 
unwaith eto, darperir cymorth datblygu yn lle’r cymorth dyngarol, gyda'r nod o helpu i ddatblygu 
sefydlogrwydd cymdeithasol ac emosiynol gwlad neu gymdeithas benodol.  

Mae'r holl gymorth y mae sefydliadau dyngarol yn ei ddarparu yn cael ei gynllunio'n ofalus. 
Meddyliwch am y lluniau rydych chi wedi'u gweld yn y cyfryngau o resi hir o lorïau yn llawn bwyd, 
dillad a chyflenwadau meddygol ar eu ffordd i wledydd mewn angen. Mae'r camau hyn i gyd yn 
dilyn dull gweithredu wedi'i gynllunio, sy'n cynnwys asesu'r sefyllfa, sicrhau bod yr anghenion 
mwyaf brys yn cael sylw, a chynllunio er mwyn ailadeiladu cyfleusterau hanfodol bwysig fel ysbytai 
ac ysgolion.  

Mae sicrhau cydlyniad rhwng sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau lleol ac ymgynghori â'r bobl y 
mae’r argyfwng yn effeithio arnyn nhw yn arbennig o bwysig. Pan fydd argyfwng dyngarol yn 
digwydd yn sydyn, bydd anhrefn llwyr yn aml. Mae sefydliadau ac asiantaethau'n cydweithio ac yn 
cyrraedd mwy o bobl trwy rannu eu cyfrifoldebau yn wahanol 'glystyrau' (e.e. dŵr, llochesau, 
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cymorth meddygol ac ati) gyda gwahanol sefydliadau yn gyfrifol am wahanol agweddau. Mae hyn 
yn gwneud y cymorth dyngarol yn fwy effeithiol.2 

                                                       

2 Ffynonellau gwybodaeth Polish Aid; Polish Humanitarian Action (PAH); ac adroddiad PAH yn 2015 'Humanitarian Aid 
and Humanitarian Crises in a nutshell’.  

https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html
http://www.pah.org.pl/?set_lang=en
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow

	Trosolwg o Gymorth Dyngarol
	Cyflwyniad
	Beth ddylem ni wybod am gymorth dyngarol?
	Sut gallaf helpu?


