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Cyflwyniad
Datblygwyd yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd
yng Nghymru dan gyfarwyddyd partneriaeth Cyfranogaeth Cymru ac
ardystiodd Llywodraeth Cymru hwy ym mis Mawrth 2011. Ers hynny mae
mudiadau gwasanaethau cyhoeddus a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru
wedi’u hannog i ardystio’r Egwyddorion eu hunain ac i’w rhoi ar waith wrth
ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau. Mae rhestr lawn y
mudiadau hynny sydd eisoes wedi ardystio’r egwyddorion ar gael yma
www.participationcymru.org.uk/principles
Mae’r pecyn cymorth hwn yn disgrifio proses gyfranogol pedwar cam
i werthuso gweithgareddau ymgysylltu o’u cymharu â’r Egwyddorion
Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Y gobaith yw bod y pecyn
yn hyblyg i’w ddefnyddio ac mae croeso i chi ei addasu i weddu i’ch
amgylchiadau chi. Cyn i chi ddefnyddio’r pecyn hwn, mae’n hanfodol i chi
ymgyfarwyddo â’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd.
Mae mwy o wybodaeth a chymorth ar yr Egwyddorion a’r pecyn hwn ar gael
drwy Gyfranogaeth Cymru. Gallwch gysylltu â ni drwy participationcymru@
wcva.org.uk

Diolchiadau
Cyfranogaeth Cymru sydd wedi datblygu’r pecyn cymorth hwn ar y cyd
ag Alain Thomas Consultancy Ltd. Diolchwn i’r holl ymarferwyr hynny a
gynorthwyodd i brofi’r pecyn drwy weithdai amrywiol ac yn enwedig Comisiwn
Coedwigaeth Cymru a roddodd brawf ar y gweithdy gwerthuso (a amlinellir yn
atodiad iv).
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Proses Werthuso Pedwar Cam
Cam Un: Clustnodi cyfrifoldeb a meithrin gallu er
mwyn gwerthuso ymgysylltiad.
Mae’n ddefnyddiol cynnwys pobl yn y gwerthusiad fel y gall gwahanol
randdeiliaid gyfrannu at ddiffinio “llwyddiant” ac at fesur i ba raddau y mae
“llwyddiant” wedi’i gyflawni. Golyga hyn y bydd angen i chi gynnwys ystod o
randdeiliaid.
Un ffordd o wneud hyn yw ffurfio Grŵp Adolygu pwrpasol. Dylai’r tîm hwn
gynnwys o leiaf gynrychiolwyr o dîm y staff (y tîm gweithredol), asiantaethau
sy’n bartneriaid a’r buddiolwyr / y gymuned dan sylw.
Neu ffordd arall yw integreiddio’r gwaith o werthuso’r gweithgareddau
ymgysylltu i waith rhyw gorff yn eich mudiad sydd â chyfrifoldebau ehangach,
er enghraifft, tîm gweithredol. Mae hyn yn iawn cyhyd ag y bo’r cyfrifoldeb
yn cael ei glustnodi’n glir a bod ystod ddigon eang o randdeiliaid yn cael eu
cynnwys wrth werthuso ymgysylltiad.
Efallai y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth, cymorth neu hyfforddiant
i aelodau o’r Grŵp Adolygu i’w galluogi i asesu’n briodol lwyddiant y
gweithgareddau ymgysylltu.
O’r cychwyn cyntaf, mae’n bwysig bod pawb cysylltiedig yn glir am ffiniau’r
gwerthuso, hynny yw, beth ydych yn ei werthuso ac ar ba lefel(au) rydych
yn gwerthuso’r gweithgareddau ymgysylltu, er enghraifft, lefel prosiect, lefel
rhaglen neu lefel sefydliadol.
Er mwyn sicrhau llwyddiant, mae’n hanfodol clustnodi adnoddau i’r dasg hon
a bod uwch reolwyr yn eich mudiad yn ei llwyr gefnogi.
Rhestr wirio camau gweithredu:





Clustnodi cyfrifoldeb
Dewis aelodau o’r Grŵp Adolygu
Gosod ffiniau
Sicrhau bod gan bawb y wybodaeth y mae arnynt ei hangen
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Cam Dau: Cynllunio’r Gwerthusiad o Ymgysylltiad
Cynnwys gwerthuso ymgysylltiad yng ngham cynllunio’r broses ymgysylltu.
Mae dwy ran:
i. Diffinio llwyddiant
Mae angen ateb y cwestiwn canlynol:
“Sut mae llwyddiant 100% yn edrych mewn cysylltiad â phob egwyddor yn eich
cyd-destun chi”?
Dylai’r Grŵp Adolygu lunio meini prawf penodol a fyddai, yn nhyb y grŵp, yn
cynrychioli llwyddiant mewn cysylltiad â phob egwyddor yng nghyd-destun
eich mudiad a’ch gweithgareddau ymgysylltu chi.
Dylid cynnwys pobl yn y broses o lunio meini prawf llwyddiant er mwyn iddynt
adlewyrchu gwahanol safbwyntiau rhanddeiliaid.
Mae’n debygol y bydd angen i chi sicrhau bod gan holl aelodau’r Grŵp
Adolygu’r un wybodaeth gefndirol ar yr adeg hon, er enghraifft, unrhyw
weithgareddau ymgysylltu a gynaliasoch o’r blaen ynghyd ag unrhyw wersi a
ddysgwyd oddi wrthynt. Efallai y bydd aelodau o staff yn gwybod hyn yn barod
ond bydd angen darparu gwybodaeth hyd at lefel briodol i asiantaethau sy’n
bartneriaid a chynrychiolwyr y gymuned.
Gallwch hefyd gyfeirio at atodiad ii sy’n cynnwys cwestiynau cynorthwyol
enghreifftiol ac enghreifftiau o feini prawf llwyddo i helpu’r broses hon.
Rhestr wirio camau gweithredu:


Darparu gwybodaeth gefndirol i holl aelodau’r Grŵp Adolygu

ii. Cynllunio’r Gweithgareddau Ymgysylltu
Unwaith mae’n glir sut beth yw “ymgysylltu llwyddiannus”, fe fydd angen i
chi gynllunio’r gweithgareddau ymgysylltu er mwyn llwyddo mewn cysylltiad
â phob egwyddor. Fe fydd y rhan hon o’r gwaith, mae’n debyg, yn cael
ei harwain gan dîm gweithredol ond dylai’r cynllunio gael ei lywio gan y
diffiniadau llwyddiant a gynhyrchodd y Grŵp Adolygu. Fel arall, gallech
chi gynnwys aelodau’r Grŵp Adolygu ac efallai rhanddeiliaid eraill yn fwy
uniongyrchol wrth gynllunio’r gweithgareddau ymgysylltu.
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Rhestr wirio camau gweithredu:


Cynllunio’r gweithgareddau ymgysylltu (tasg ar gyfer tîm 			
gweithredol o bosib)

Cam Tri: Rhoi’r gweithgareddau ymgysylltu ar waith
Tîm gweithredol fydd yn cyflawni’r gwaith hwn. Fe fydd cofnodi gwybodaeth
am y gweithgareddau ymgysylltu yn bwysig er mwyn llywio’r gwerthuso’n
ddiweddarach.
CADWCH BETHAU’N SYML
Canfod arferion da ac adeiladu arnynt.
Gweithio i wella systemau casglu gwybodaeth sy’n bod eisoes yn
hytrach na chreu rhai newydd.

Rhestr wirio camau gweithredu:



Rhoi’r gweithgareddau ymgysylltu ar waith (tîm gweithredol)
Cofnodi gwybodaeth am y gweithgareddau ymgysylltu er mwyn 		
llywio’r gwerthuso

Cam Pedwar: Gwerthuso ymgysylltiad
Gwerthuso i ba raddau y mae’r gweithgareddau ymgysylltu wedi “llwyddo” yn
ôl y diffiniad a gynhyrchwyd yn y cam cynllunio.
Mae tair rhan
i. Casglu a rhannu gwybodaeth.
Darparu gwybodaeth am y gweithgareddau ymgysylltu a gasglwyd yn
ystod y cam gweithredu ar gyfer y Grŵp Adolygu. Fe fydd hyn yn cynnwys
gwybodaeth ffeithiol am yr hyn a wnaed, nifer y bobl gysylltiedig ac
ystod y rhanddeiliaid. Cofiwch sicrhau hefyd fod y bobl a gyfrannodd at y
gweithgareddau ymgysylltu mewn unrhyw ffordd yn cael cyfle i rannu unrhyw
wybodaeth sydd ganddynt â gweddill y Grŵp Adolygu.
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ii. Asesiad Ansoddol a Meintiol.
Trafod yn y Grŵp Adolygu ym mha ffordd y ceisiodd eich gweithgareddau
ymgysylltu fodloni pob egwyddor. Byddwch yn onest am unrhyw broblemau a
wyneboch. Ceisiwch gytuno ar bwyntiau allweddol. Sicrhewch fod rhywun yn
cofnodi’r drafodaeth.
Ar ôl y drafodaeth, defnyddiwch raddfa pum pwynt syml er mwyn sgorio i ba
raddau y mae’ch gweithgareddau ymgysylltu wedi llwyddo mewn cysylltiad â
phob egwyddor. Gweler atodiad 3 am enghraifft o’r raddfa pum pwynt. Dylai
bob aelod o’r Grŵp Adolygu sgorio pob egwyddor yn unigol. Gellid gwneud
hyn ar ffurf holiadur, ond mae sawl mantais wrth gynnal hyn ar ffurf gweithdy
gan ddefnyddio graddfeydd.
Os gwneir hyn ar ffurf gweithdy, fe fydd y canlyniadau yn cael eu harddangos
yn weledol a gellir cynnal trafodaeth bellach ar pam y sgoriodd cyfranogwyr y
gweithgareddau ymgysylltu fel y gwnaethant. Sicrhewch hefyd fod rhywun yn
cofnodi’r drafodaeth.
iii. Llunio’r cofnodion
Dewiswch aelod o’r tîm i lunio cofnodion eich trafodaeth mewn perthynas â
phob egwyddor. Fe fydd angen i’r adroddiad ddarparu digon o wybodaeth i
ddarllenydd, sydd heb wybodaeth flaenorol, gael syniad o’r pwyntiau allweddol
ond ni ddylai fod yn fanwl. Dylech anelu’n fras at lunio rhwng 100 a 200 gair
ar gyfer pob egwyddor. Gweler atodiad 4 am enghreifftiau (noder y lluniwyd yr
enghreifftiau hyn heb gyfarwyddyd ar gyfyngiad geiriau).
Dylai’r adroddiad hefyd gynnwys adran “Trosolwg” ar y dechrau er mwyn
disgrifio amcan cyffredinol eich gwaith ymgysylltu, beth a wnaethoch, a pheth
gwybodaeth ffeithiol sylfaenol: dyddiadau neu gyfnod y gweithgareddau
ymgysylltu, nifer y digwyddiadau a gynhaliwyd, nifer y bobl a ymgysylltwyd â
nhw, gwahanol grwpiau o randdeiliaid a ymgysylltwyd â nhw.
iv. Dilysu’r Gwerthuso
Dylai’r Grŵp Adolygu drafod yr asesiad ysgrifenedig. Gellid gwneud
newidiadau pellach bryd hyn. Mae’r broses hon yn helpu i ddilysu casgliadau’r
broses werthuso.
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v. Dosbarthu a Dysgu
Dylai’r Grŵp Adolygu ddosbarthu canfyddiadau’r gwerthuso i bawb sydd
angen eu gweld. Gallai gweithdy byr i gynllunio’r broses ddosbarthu fod yn
ddefnyddiol. Dylai’r Grŵp Adolygu ofyn i randdeiliaid allweddol, sydd wedi
cael y canfyddiadau, roi gwybod iddynt ym mha ffordd y byddant yn defnyddio
canfyddiadau’r gwerthuso/ym mha ffordd y maent wedi eu defnyddio.
Rhestr wirio camau gweithredu:








Darparu’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod cam 3 i holl aelodau’r
Grŵp Adolygu

Gwerthuso’r gweithgareddau ymgysylltu – trafod a sgorio mewn
perthynas â phob Egwyddor a’r meini prawf llwyddo a gynhyrchwyd
yn ystod cam 2
Llunio cofnodion y drafodaeth a’r ymarfer sgorio (canfyddiadau dros
dro)
Trafod y canfyddiadau dros dro
Ysgrifennu’r gwerthusiad terfynol fel astudiaeth achos
Dosbarthu’r canfyddiadau
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Atodiad Un

EGWYDDORION CENEDLAETHOL AR GYFER YMGYSYLLTU
Â’R CYHOEDD YNG NGHYMRU

1

Cynllunnir yr ymgysylltu’n effeithiol
i wneud gwahaniaeth

2

Annog a galluogi pawb a effeithir
i gymryd rhan, os ydynt yn dewis
hynny

3

Mae ymgysylltu’n rhoi gwir gyfle i
ddylanwadu ar bolisïau, ar gynllunio
gwasanaethau ac ar gyflwyno gwasanaethau
o gyfnod cynnar.  

Cynhwysir y bobl a effeithir gan fater neu
newid mewn cyfleoedd i ymgysylltu fel
unigolion neu fel rhan o grŵp neu gymuned,
ac mae eu safbwyntiau’n cael eu parchu a’u
gwerthfawrogi.

5

7

Galluogi pobl i gymryd rhan yn
effeithiol

8
9

Gweithio gyda sefydliadau partner
perthnasol
Dylai sefydliadau gyfathrebu â’i gilydd a
chydweithio lle bo modd er mwyn sicrhau
bod amser pobl yn cael ei ddefnyddio’n
effeithiol ac yn effeithlon.

Ni fydd unrhyw jargon yn rhan o’r
wybodaeth a ddarperir a bydd yn
briodol ac yn hawdd i’w deall
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Mae pobl mewn sefyllfa dda i gymryd rhan
yn y broses ymgysylltu oherwydd mae
gwybodaeth berthnasol sydd wedi’i haddasu
i ddiwallu eu hanghenion ar gael iddynt yn
hwylus.

Gall pobl ymgysylltu’n hawdd oherwydd mae
unrhyw rwystrau i wahanol grwpiau o bobl yn
cael eu datgan ac yn cael sylw.

Dylai’r prosesau ymgysylltu geisio datblygu
sgiliau, gwybodaeth a hyder y cyfranogwyr i
gyd.

Rhoddir yr adnoddau a’r gefnogaeth
briodol i ymgysylltu er mwyn iddo
fod yn effeithiol
Darperir hyfforddiant, cyfarwyddyd a
chefnogaeth briodol er mwyn galluogi’r
cyfranogwyr i gyd i ymgysylltu’n effeithiol, yn
cynnwys cyfranogwyr cymunedol a staff.

Cynllunnir a chyflwynir yr
ymgysylltu mewn ffordd amserol a
phriodol
Mae’r broses ymgysylltu’n glir ac yn cael ei
chyfathrebu i bawb mewn ffordd hawdd i’w
deall ac o fewn amserlen resymol. Hefyd,
defnyddir y dull/iau mwyaf addas ar gyfer y
rhai sy’n cymryd rhan.

4

6

Ei gwneud yn haws i bobl gymryd
rhan

Mae pobl yn cael gwybod beth yw
effaith eu cyfraniad

Rhoddir adborth amserol i’r cyfranogwyr i gyd
am y safbwyntiau a fynegwyd ganddynt a’r
trafodaethau a’r camau gweithredu a gafwyd
o ganlyniad; dylai dull a ffurf yr adborth roi
ystyriaeth i hoffterau’r cyfranogwyr.

Dysgu a rhannu gwersi i wella’r
broses o ymgysylltu

Dylid monitro a gwerthuso profiadau pobl
o’r broses ymgysylltu er mwyn mesur
ei llwyddiant o ran ymgysylltu pobl ac
effeithiolrwydd eu cyfranogiad; dylid rhannu’r
gwersi a ddysgir a’u defnyddio mewn
ymgysylltu yn y dyfodol.
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Atodiad Dau:

Cwestiynau cynorthwyol enghreifftiol a meini
prawf llwyddo
Egwyddor 1:
Cynllunnir yr ymgysylltu’n effeithiol i wneud
gwahaniaeth
Cwestiynau cynorthwyol
•
•
•
•
•

Beth yw pwrpas y broses ymgysylltu?
Pa wahaniaeth y bydd yn ei wneud?
Beth yw’r canlyniadau i’r bobl gysylltiedig?
Beth ellir / na ellir ei newid?
Ym mha ffordd y mae disgwyliadau’r rheini sy’n cymryd rhan wedi’u rheoli?

Meini prawf llwyddo

• Mae cyfranogwyr yn glir o’r cychwyn cyntaf beth yw pwrpas ymgysylltu a beth fydd yn
digwydd.
• Gall unigolion ddweud “mae fy marn yn cyfri’ ac wedi gwneud gwahaniaeth”.
• Mae gwasanaethau wedi’u gwella.

Egwyddor 2:
Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan,
os ydynt yn dewis hynny
Cwestiynau cynorthwyol
•
•
•
•

Ym mha ffordd y rhoddir cyhoeddusrwydd i’r broses / gweithgareddau ymgysylltu?
A ydych yn cyrraedd pawb a all gael eu heffeithio?
Pa gynllunio a wneir i sicrhau’r ‘cyrhaeddiad’ gorau posib?
I ba raddau’r ydych yn cyrraedd y rheini a ystyrir yn ‘anodd eu cyrraedd?’

Meini prawf llwyddo

• Mae pawb sydd am gyfranogi mewn materion sy’n effeithio arnynt yn gallu gwneud
hynny.
• Cynnwys pawb.
• Ymgysylltu’n berthnasol i’r bobl sy’n defnyddio cyfryngau perthnasol.
• Cael gwybod beth sydd ar gael.
• Mae pobl yn dweud ‘Mi wn sut i gymryd rhan mewn digwyddiadau ymgynghori /
ymgysylltu sy’n berthnasol i mi’.
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Egwyddor 3:
Cynllunnir a chyflwynir yr ymgysylltu mewn ffordd
amserol a phriodol
Cwestiynau cynorthwyol

• A ydych wedi caniatáu digon o amser i gynllunio’r ymgysylltu?
• A yw pawb cysylltiedig yn ymwybodol o’u rôl o ran cyfranogi / ymgysylltu?
• A ydych yn defnyddio’r dulliau cywir ar gyfer y gynulleidfa/cynulleidfaoedd targed?

Meini prawf llwyddo

• Gosod amserlenni realistig, gan gynnwys amser cyn cynllunio.
• Gall pobl ymgysylltu mewn modd ystyrlon gan ddefnyddio dulliau priodol.
• Mae pobl yn dweud ‘Hyderaf fod y gweithgaredd ymgysylltu’n gost-effeithiol, e.e. dim
dyblygu, mae’n canolbwyntio ar beth sy’n bwysig’.

Egwyddor 4:
Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol
Cwestiynau cynorthwyol

• Gyda phwy y mae angen i chi weithio?
• Faint o wahanol fudiadau sy’n gysylltiedig?
• Pa mor dda ydych chi fel mudiad yn gweithio mewn partneriaeth?

Meini prawf llwyddo

• Gweithio gydag asiantaethau partner i dargedu ein cynulleidfa.
• Gwaith parhaus gyda phartneriaid a mudiadau i osgoi dyblygu a gorymgynghori.
• Rhennir gwybodaeth â phobl / asiantaethau perthnasol.

Egwyddor 5:
Ni fydd unrhyw jargon yn rhan o’r wybodaeth a
ddarperir a bydd yn briodol ac yn hawdd ei deall
Cwestiynau cynorthwyol

• Beth sydd angen ei wneud i sicrhau bod y wybodaeth a ddarparwch yn hygyrch ac yn
hawdd ei deall?
• I bwy y gallwch ofyn i brofi addasrwydd y wybodaeth?

Meini prawf llwyddo

• Mae gwybodaeth yn glir, yn hygyrch, yn briodol ac ar gael mewn amrywiaeth o ffurfiau
er mwyn cynnwys cynifer o grwpiau / unigolion yn yr ymarfer ymgynghori / ymgysylltu â
phosib.
• Mae pobl yn dweud ‘Mae gen i’r wybodaeth y mae ei hangen arnaf’.
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• Mae pobl yn dweud ‘Mae gen i well ddealltwriaeth o...’
• Darperir digon o wybodaeth sy’n berthnasol i’r broses ymgysylltu.

Egwyddor 6:
Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan
Cwestiynau cynorthwyol

• Beth sydd wedi’i wneud i ganfod a goresgyn rhwystrau posib i wahanol bobl?
• Gyda phwy y gallwch weithio i geisio goresgyn y rhwystrau hyn?

Meini prawf llwyddo

• Gwneud y broses gyfan yn hygyrch – cyfarwyddiadau / parcio etc.
• Mae pobl yn dweud ‘Roedd fy nghyfraniad cyn bwysiced â chyfraniad unrhyw un arall’.
• Darperir cymorth i bobl sydd ei angen, e.e. trafnidiaeth, gofal plant, gofal ar gyfer
dibynnydd, treuliau, cyfaill i fynd gyda nhw.

Egwyddor 7:
Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol
Cwestiynau cynorthwyol

• A yw’r broses wedi helpu i ddatblygu sgiliau a hyder cyfranogwyr?
• Ym mha ffordd ydych wedi cynorthwyo i wneud i hyn ddigwydd?

Meini prawf llwyddo
•
•
•
•

Gall pawb gymryd rhan os ydynt yn dewis gwneud hynny.
Mae pobl wedi’u grymuso.
Mae pobl yn dweud ‘Rwy’n teimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel yn yr ymgysylltu’.
Mae pobl yn dweud ‘Byddwn yn hapus i gymryd rhan eto’.

Egwyddor 8:
Rhoddir yr adnoddau a’r gefnogaeth briodol i
ymgysylltu er mwyn iddo fod yn effeithiol
Cwestiynau cynorthwyol

• A yw’r adnoddau sydd ar gael yn ddigonol?
• A yw’r rhaglen / prosiect yn cael cymorth digonol gan bob haen berthnasol o’r mudiad /
partneriaeth?
• A yw staff yn teimlo’n hyderus wrth gyflawni’r gwaith ymgysylltu?

Meini prawf llwyddo

• Mae eglurder o ran y gyllideb sydd ar gael a’r blaenoriaethau y mae angen eu bodloni.
• Mae’r mudiad ar bob lefel yn cefnogi’r broses yn dda.
• Mae staff yn teimlo’n hollol gymwys a pharod i gyflawni’r gwaith ymgysylltu.
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Egwyddor 9:
Mae pobl yn cael gwybod beth yw effaith eu
cyfraniad
Cwestiynau cynorthwyol

• Ym mha ffordd y bydd unigolion yn cael adborth?
• Ym mha ffordd y byddwch yn rhoi adborth i bawb o fewn cyfnod amser cytunedig?
• Pa ddulliau y byddwch yn eu defnyddio i roi adborth?

Meini prawf llwyddo

• Rhoddir adborth yn rheolaidd ac yn amserol drwy’r cyfrwng a oedd orau gan y
cyfranogwyr.
• Mae pobl yn dweud ‘Gwrandewir ar fy llais a chaf wybod y canlyniadau a gwerthfawrogir
fy nghyfraniad’.
• Mae pobl yn dweud ‘Gallaf weld fy nghyfraniad yn...’
• Mae pobl yn dweud ‘Mi wn beth sy’n digwydd nesaf’.

Egwyddor 10:
Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses ymgysylltu
Cwestiynau cynorthwyol

• Ym mha ffordd y mae’r broses ymgysylltu wedi’i gwerthuso?
• Pa gynlluniau sy’n bod i rannu’r gwersi’n fewnol ac â phartneriaid?

Meini prawf llwyddo

• Gwerthuso’r broses yn effeithiol gan ddefnyddio’r pecyn cymorth gwerthuso.
• Dosbarthu’r canfyddiadau’n effeithiol i’r rheini sydd angen cael gwybod amdanynt.
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Atodiad Tri
Ymarfer Graddio:
Yn eich barn chi, pa mor dda oedd eich dull
gweithredu o’i gymharu â’r Egwyddorion
Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd
yng Nghymru?
1. Cynllunnir yr ymgysylltu’n effeithiol i wneud gwahaniaeth
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

Da
4

Rhagorol
5

2. Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan, os ydynt yn dewis hynny
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

Da
4

Rhagorol
5

3. Cynllunnir a chyflwynir yr ymgysylltu mewn ffordd amserol a phriodol
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

Da
4

Rhagorol
5

Da
4

Rhagorol
5

4. Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

5. Ni fydd unrhyw jargon yn rhan o’r wybodaeth a ddarperir a bydd yn briodol ac yn
hawdd ei deall
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

Da
4

Rhagorol
5

Da
4

Rhagorol
5

6. Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

12

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

Da
4

Rhagorol
5

8. Rhoddir yr adnoddau a’r gefnogaeth briodol i ymgysylltu er mwyn iddo fod yn
effeithiol
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

Da
4

Rhagorol
5

Da
4

Rhagorol
5

Da
4

Rhagorol
5

9. Mae pobl yn cael gwybod beth yw effaith eu cyfraniad
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3

10. Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses ymgysylltu
Gwael Iawn
1

Gwael
2

Cymedrol
3
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Atodiad Pedwar
Enghreifftiau o astudiaethau achos (nodwch cafodd
yr esiamplau yma eu hysgrifennu heb unrhyw
arweiniad ar y nifer o eiriau)
Astudiaeth achos: Digwyddiad ‘Eich Barn yn Eich
		
Cymuned’
Cefndir
Cafodd yr astudiaeth achos hon ei chyflwyno gan Catherine Gadd a Grace Halfpenny o
Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Shajan Mohammed, Cadeirydd Teigrod
Castell-nedd Port Talbot, a Clive Owen o Gyngor Pobl Hŷn Castell-nedd Port Talbot yn y
sesiynau Egwyddorion Ar Waith a gynhaliwyd ledled Cymru i ystyried sut gellir gweithredu
Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw’r corff gweinyddol etholedig sy’n
llywodraethu Castell-nedd Port Talbot.
Clwb yw Teigrod Castell–nedd Port Talbot a gaiff ei redeg a’i reoli gan wirfoddolwyr
er mwyn cyfoethogi’r gymuned drwy chwaraeon a digwyddiadau cymdeithasol.
Mae’r Aelodau yn cynrychioli ystod eang o gefndiroedd ethnig a ffydd yn cynnwys
Bangladeshaidd, Pacistanaidd, Fietnameaidd, Twrcaidd, Gwyddelig, Saesneg, Cymreig,
Albanaidd, Affro Caribïaidd, Mwslimaidd, Sikhiaeth a Christnogol.
Corff annibynnol yw Cyngor Pobl Hŷn Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys deuddeg o bobl
‘hŷn’ sy’n gweithio i gryfhau’r cysylltiadau rhwng Cyngor etholedig yr Awdurdod Lleol a
phobl hŷn yng Nghastell-nedd Port Talbot.
Bydd yr astudiaeth yn edrych ar y ‘Digwyddiad Eich Barn yn Eich Cymuned’, a
ddefnyddiwyd i ymgysylltu â grwpiau pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Trosolwg
Sylwodd aelodau’r Cyngor Pobl Hŷn nad oeddent yn ymgysylltu â phobl hŷn y gymuned
pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) fel y byddent yn hoffi. Daeth cyfle i ymgeisio
am grant o Gronfa Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru, a rhoddwyd cyfle iddynt
ddatblygu’r ffordd roedd pobl hŷn o gefndiroedd BME yn cymryd rhan yn ardal yr awdurdod
lleol oherwydd yn draddodiadol ni chlywir eu llais yn aml yn y broses ymgynghori. Yn
dilyn eu cais cynigiwyd y dylai Teigrod Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Cydraddoldeb
Rhanbarthol Bae Abertawe fod yn bartneriaid, ac roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castellnedd Port Talbot (CBSCPT) yn eu cefnogi yn y broses hon.
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Cysylltwyd â theuluoedd y bobl hŷn fel rhan o’r gwaith ymgysylltu gan eu bod yn gweithredu
fel dehonglwyr yn aml. Cafodd eu barn hwy hefyd ei gasglu a’u bwydo i’r broses. Gwnaeth
CBSCPT ddefnyddio hwn fel cyfle i ymgysylltu â’r grwpiau nas clywir eu llais yn aml a
rhoi eu Rhaglen i Drawsnewid Gwasanaethau Pobl Hŷn ar waith. Roedd gwasanaethau
Pobl Hŷn yn cael eu hail-ddylunio gan y byddai nifer gynyddol o bobl yn defnyddio’r
gwasanaethau yn y dyfodol. Roedd angen iddynt gael eu hail-ddylunio hefyd i sicrhau y
gallai’r gwasanaeth barhau i fod o safon dda mewn cyfnod anodd yn ariannol. Gwnaeth
CBSCPT hefyd ddefnyddio’r broses ymgysylltu hon i edrych ar ddiogelwch cymunedol.
Hysbyswyd mudiadau eraill fel y gwasanaeth iechyd am y digwyddiad ac estynnwyd
gwahoddiad iddynt.

Sut wnaeth y digwyddiad fodloni’r egwyddorion?
1. Mae’r broses ymgysylltu wedi’i dylunio’n effeithiol i wneud gwahaniaeth
Wedi i’r Cyngor Pobl Hŷn nodi cymunedau BME fel pobl yr hoffent ymgysylltu
ymhellach â hwy, gwnaethant gysylltu â Theigrod Castell-nedd Port Talbot, mudiad o’r
sector gwirfoddol sy’n rhedeg digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer y gymuned. Cafwyd
cymorth gan yr awdurdod lleol i alluogi hwn i ddigwydd. Gofynnwyd hefyd i Gyngor
Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe gynorthwyo yn y broses.
Mae’r Teigrod yn gweithio’n ddiflino mewn cymunedau BME ac felly fe’u nodwyd fel
partneriaid delfrydol ar gyfer y prosiect. Mudiad bychan ydyw sy’n gweithio’n agos
gyda’r gymuned, oedd yn golygu eu bod mewn sefyllfa ddelfrydol i gael trafodaethau
gyda phobl am y digwyddiad. Roedd y Teigrod yn cydnabod bod digon o alw o fewn
y gymuned i gymryd rhan yn y broses a bod y digwyddiad ei hun yn gyfle gwych i’r
gymuned ddylanwadu ar wasanaethau.
Roedd cytundeb clir yng nghyfnod cynllunio’r digwyddiad o’r hyn allai’r Teigrod
gyfrannu. Daethpwyd i’r cytundeb hwn mewn partneriaeth yn hytrach na bod yn set o
orchmynion. Cafodd gweithgor ei lunio er mwyn taflu syniadau. Y grŵp hwn roddodd yr
enw i’r digwyddiad er mwyn rhoi perchnogaeth i’r gymuned.
Y criw arferol sydd gan amlaf yn mynychu’r digwyddiadau ar gyfer pobl hŷn, ond drwy
gynllunio a dylunio’r digwyddiad yn wahanol, gallai grwpiau eraill gael eu targedu nad
ydynt gan amlaf yn cyfrannu at ddigwyddiadau ymgysylltu.
2. Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan, os ydynt yn dewis gwneud hynny
Roedd yr egwyddor hon yn rhan o gylch gwaith yr ymgynghoriad oherwydd cafodd
pobl hŷn o gymunedau BME eu nodi fel pobl nas clywir eu llais. Gwnaeth y Teigrod eu
gorau i ymgysylltu â’r gymuned Bwyleg a’r gymuned Gantoneeg leol ond nid oeddent
yn bresennol ar y diwrnod. Er na ellir gorfodi pobl i ddod, yn y dyfodol byddant yn ceisio
nodi’r porthorion allweddol ar gyfer y cymunedau hyn fel y Teigrod ar gyfer y gymuned
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Bengali.
Cafodd amrywiaeth o ddulliau eu defnyddio i ymgysylltu â’r gymuned. Nododd y
Teigrod pwy fyddai’r prif fuddiolwyr a rhoddwyd taflenni iddynt a chafwyd cyswllt wyneb
yn wyneb i’w hannog i fynychu a defnyddiwyd TGCh hefyd. Cafodd gwybodaeth ei rhoi
ar-lein a defnyddiwyd Facebook i godi ymwybyddiaeth. Cafodd e-byst hefyd eu hanfon
at bobl a fyddai’n mynychu o bosibl. Cafodd posteri a thaflenni eu harddangos mewn
canolfannau cymunedol, Mosgiau a digwyddiadau amlddiwylliannol. Roedd hyn yn
creu cyffro ac yn rhoi amser i bobl ddarllen y wybodaeth. Cafodd Fforwm BME Castellnedd Port Talbot hefyd ei dargedu’n benodol. Fe’u hysbyswyd am y digwyddiad ac yna
lledaenwyd y wybodaeth hon i’r cymunedau.
Cafodd hwyluswyr o bob cymuned eu canfod ar gyfer y digwyddiad. Roeddent yn
hwyluso eu grwpiau mewn gwahanol ieithoedd, a’i gwnaeth y haws i’r bobl gymryd rhan
a theimlo’n gyfforddus yn y digwyddiad. Gwnaethpwyd ymdrech fawr i nodi’r ieithoedd y
dylai fod ar gael a dod o hyd i hwyluswyr a allai hefyd fod yn ddehonglwyr ac roeddent
yn allweddol i’r diwrnod hwn. Gan eu bod wedi’u nodi yn gynnar yn y broses gallent
gynnal trafodaeth ym mhob ardal, hyrwyddo’r digwyddiad yn effeithiol a meithrin
ymddiriedaeth gyda’r cymunedau o’r dechrau.
3. Caiff yr ymgysylltiad ei drefnu a’i gyflenwi mewn ffordd amserol a phriodol
Dechreuwyd y prosesau ymgysylltu cyn gynted â phosibl. Caniataodd hyn amser
i farchnata’r digwyddiad cymaint â phosibl a chreu trafodaethau a diddordeb yn y
pynciau. Cafodd dogfennau’r diwrnod hefyd eu darparu yn gynnar yn y broses, oedd
yn caniatau pobl i greu syniadau a chael trafodaethau ar y nifer o faterion cyn y
digwyddiad ei hun. Gallai pobl fod wedi meddwl i ddechrau a oedd ganddynt rywbeth
i’w gyfrannu, ond gan fod ganddynt y wybodaeth hon eisoes gallent weld ei bod yn
berthnasol.
4. Gweithio gyda mudiadau partner perthnasol
Roedd Partneriaeth yn thema gyffredin drwy gydol y digwyddiad cyfan, o’r camau
cynllunio lle’r oedd y mudiadau yn cynllunio’r digwyddiad gyda’i gilydd, at y digwyddiad
ei hun. Cadeirydd y Teigrod oedd arweinydd y digwyddiad, ac roedd siaradwyr yn
cynnwys Cadeirydd Cyngor Pobl Hŷn Castell-nedd Port Talbot, Prif Weithredwr Cyngor
Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe, person hŷn lleol o gymuned BME ac
Arweinydd CBSCPT. Roedd cynrychiolwyr o’r tîm Diogelwch Cymunedol a’r Rhaglen
Trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn hefyd yn bresennol. Roedd y ffaith bod pob un o’r
uchod wedi chwarae rhan weithgar yn y digwyddiad yn ffordd weledol iawn o ddangos
bod pob mudiad yn cydweithio ac yn credu yn ei werth.
5. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn briodol, yn ddealladwy a heb jargon
Ni chafwyd unrhyw jargon yn y wybodaeth a ddarparwyd yn y digwyddiad. Gofynnwyd
i siaradwyr fod yn ddarluniadol oherwydd y rhwystrau ieithyddol. Er bod gan bob
grŵp hwyluswyr y gallent siarad â hwy, cytunwyd o’r dechrau nad oedd pwynt cael
cyflwyniadau ugain munud o hyd na fyddai’n cysylltu ag unrhyw un.
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6. Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan
Trafodwyd y syniad o leihau rhwystrau yn y cyfnod cynllunio. Cafodd anghenion y
gynulleidfa eu hystyried, gyda gwybodaeth ar y diwrnod yn cael ei darparu mewn pump
neu chwe iaith. Roedd hyn yn ei gwneud yn haws gael gafael ar hwyluswyr posibl unwaith
y nodwyd yr ieithoedd y byddai pobl yn cyfrannu ynddynt. Golygai hyn y gallai pobl fod yn
dawel eu meddwl o ran y marchnata y byddai eu hangenion ieithyddol a diwylliannol yn
cael eu diwallu. Fe wnaed yn glir y byddai amser a lle ar gael i weddïo.
Roedd y lleoliad a ddewiswyd i ddechrau yn ganolog, ond yn anfoddus nid oedd hwn ar
gael ar y dyddiad dan sylw. Yna, nodwyd Gwesty Traeth Aberafan fel lleoliad posib. Er nad
oedd yn ganolog, yn y pendraw profodd i fod yn lleoliad effeithiol ar gyfer y digwyddiad.
Roedd y gwesty yn bodloni’r gofynion o ran mynediad oedd eu hangen i sicrhau y gallai
pobl anabl gymryd rhan. Roedd bwyd llysieuol a Halal ar gael.
Roedd bwffe hefyd ar gael i fenywod ar y balconi os fyddent yn ei ddewis. Golygai hyn
bod gan fenywod y dewis i naill ai cymryd rhan yn y prif fwffe neu’r un yma. Er nad oedd
angen hwn o reidrwydd, byddai rhai menywod wedi aros i’r dynion gael eu bwyd gyntaf.
Drwy’r weithred hon rhoddwyd tawelwch meddwl i fenywod a chymunedau eu bod yn cael
eu hystyried a’u croesawu. Roedd y grwpiau yn gymysg, ond lle’r roedd y briodol cafodd
rhai eu rhannu i grwpiau o ddynion a grwpiau o fenywod i sicrhau nad oedd unrhyw
hierarchaeth ar waith a oedd yn atal pobl rhag cymryd rhan.
Roedd y digwyddiad yn un oedd yn pontio’r cenedlaethau. Gan fod nifer o’r prif ofalwyr
yn y gymuned yn feibion neu’n ferched i’r rheini y gofelir amdanynt, gallai’r gofalwyr roi
adborth ar ran y rheini na allai fynychu. Roedd y Cyngor Pobl Hŷn hefyd yn gwerthfawrogi
barn y bobl ifanc, oedd yn helpu i gynyddu’r nifer oedd yn bresennol. Roedd nifer y
Prif Ofalwyr yno hefyd yn golygu nad oedd trafnidiaeth yn broblem. Cafodd trafnidiaeth
gymunedol ei chynnig ond nid oedd ei hangen ar y diwrnod.
Cynhaliwyd y digwyddiad o 12pm - 4pm i alluogi cymaint o bobl â phosibl fod yno.
7.

Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol
Roedd y digwyddiad yn cadw ffocws lleol penodol gan fod ganddo wynebau adnabyddus
o gymunedau a mudiadau yno i feithrin ymddiriedaeth. Golygai hyn y gellid adeiladu
pontydd gyda chymunedau a gallai’r bobl feithrin mwy o hyder wrth ddarparu adborth i
ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus drwy eu prosesau.

8. Y broses ymgysylltu’n cael yr adnoddau a’r cymorth cywir i fod yn effeithiol
Darparwyd yr adnoddau ar gyfer y digwyddiad gan Gronfa Cydlyniant Cymunedol
Llywodraeth Cymru. Caiff hon ei gweinyddu gan yr awdurdod lleol, sef CBSCPT yn yr
achos hwn. Sicrhaodd y cyllid hwn fod gan y digwyddiad yr adnoddau addas i ddiwallu
anghenion pobl.
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9. Mae pobl yn cael gwybod effaith eu cyfraniad
Mae’r broses adborth wedi bod yn heriol oherwydd nifer y bobl o wahanol gefndiroedd
a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad, ond gofynnwyd i Gyngor Cydraddoldeb
Rhanbarthol Bae Abertawe i gyfieithu gwybodaeth fel y gellir ei fwydo yn ôl i’r
gymuned. Bydd angen datblygu’r maes hwn yn y dyfodol. Efallai y caiff taflen
wybodaeth syml ei hysgrifennu a’i chyfieithu ar ôl digwyddiadau yn y dyfodol.
10.Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses ymgysylltu
Mae CBSCPT wedi bod yn rhannu gwersi ac wedi mynychu digwyddiadau fel y
gweithdai egwyddorion ar waith i rannu’r hyn a ddysgwyd.
Er bod y digwyddiad wedi ceisio ymgysylltu â chymaint o bobl â phosibl, ni ellir gorfodi
pobl i ddod. Penderfyniad yr unigolyn yw a yw’r digwyddiad yn berthnasol iddynt.
Roedd hwn yn rhan o’r gwerthusiad dilynol, lle gwnaethant nodi y byddai angen
ymgysylltu â phorthorion cymunedau eraill er mwyn ymgysylltu â’r cymunedau hynny
yn effeithiol. Defnyddiwyd y gwaith gwerthuso hefyd i drafod â phobl nad oedd yn
bresennol ynghylch beth allent wneud yn wahanol.
Er bod y digwyddiad yn pontio’r cenedlaethau, cafwyd syndod yn nifer yr wyrion oedd
yn bresennol. Y tro nesaf y cynhelir digwyddiad bydd mwy o ofal plant ar gael. Yn yr
achos hwn roedd cyfieithydd yn gallu helpu gan nad oedd rhai o’i grŵp yn bresennol.
Pe byddai’r ddarpariaeth wedi cael ei nodi a’i hysbysebu, efallai y byddai wedi annog
mwy o bobl i fynychu.
Cafwyd hefyd ganlyniadau anisgwyl o’r digwyddiad. Roedd barn y bobl ifanc yn
golygu ei bod yn bosibl gweld sut roedd pobl ifanc yn gweld eu hunain yn gofalu am
eu rhieni a’u teidiau a’u neiniau yn y dyfodol. Nid fyddai hyn wedi digwydd pe byddent
mewn grŵp cymysg gyda’r oedolion. Roedd grŵp y menywod hefyd yn gallu rhoi eu
safbwyntiau mewn amgylchedd cyfforddus ac nid oeddent yn teimlo unrhyw rwystr
rhag mynegi eu barn.

Manylion Cyswllt
Gellir cael gwybodaeth bellach ar y digwyddiad hwn drwy gysylltu â Catherine Gadd ar
c.gadd@neath-porttalbot.gov.uk.
Os hoffech wybod rhagor am CBSCPT ewch www.npt.gov.uk.
Os hoffech wybod rhagor am Deigrod Castell-nedd Port Talbot ewch i
www.pt-tigers.org.uk.
Os hoffech wybod rhagor am Gyngor Pobl Hŷn Castell-nedd Port Talbot ewch
www.nptolderpersonscouncil.org.uk.
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Astudiaeth achos: Digwyddiad ‘Ein helpu ni i’ch 		
		
helpu chi’
Cefndir
AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam) yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS)
ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cenhadaeth AVOW yw galluogi’r sector gwirfoddol
a’r sector cymunedol gyflawni eu cenhadaeth er lles y gymuned o fewn Bwrdeistref Sirol
Wrecsam.
Cafodd yr astudiaeth achos hon ei chyflwyno gan Janet Radford, Rheolwr Iechyd a Gofal
Cymdeithasol AVOW yn y sesiynau Egwyddorion Ar Waith a gynhaliwyd ledled Cymru i
ystyried sut gellir gweithredu Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd
yng Nghymru
Bydd yr astudiaeth yn edrych ar y digwyddiad ‘Ein helpu ni i’ch helpu chi’, sef digwyddiad
blynyddol ar gyfer pobl anabl a’u gofalwyr a gynhelir mewn partneriaeth gan Gyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam a AVOW. Cynhaliwyd y digwyddiad cyn dyddiad yr
egwyddorion, ond roedd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Wrecsam wedi datblygu Safonau
ar gyfer Ymgysylltu yn 2009 a gellir gwneud cysylltiadau clir rhyngddynt â’r egwyddorion.
Bydd yn edrych ar y digwyddiad ei hun yn hytrach na’r broses o ddatblygu’r strategaeth, a
bydd yn trafod cyfraniadau yn gyffredinol er mwyn diogelu cyfrinachedd.

Trosolwg
Roedd y digwyddiad ei hun yn amserol iawn gan fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn
ystyried Strategaeth Gomisiynu newydd yn ymwneud â Materion Corfforol, y Synhwyrau
a Niwrolegol. Gan ei fod eisoes yn ddyddiad pendant yn y calendr byddai ei gynulleidfa
darged eisoes yn ymwybodol o’r digwyddiad ac yn barod i fynychu oherwydd ei lwyddiant
blaenorol. Roedd AVOW yn barod i’r digwyddiad gael ei ddefnyddio i ymgynghori â
defnyddwyr gwasanaethau gan ei fod wedi rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaethau
leisio’u barn a dylanwadu ar wasanaeth. Roedd hefyd yn gyfle iddynt weithio’n nes gyda’u
cydweithwyr yn y sector cyhoeddus.
Roedd y Comisiynwyr, hwyluswyr a Swyddog Datblygu Canolfan Glyndŵr ar gyfer
Astudiaethau Anabl oll yn rhan o drefnu’r digwyddiad. Cafodd pawb oedd yn bresennol eu
croesawu’n swyddogol, rhoddwyd yr holl wybodaeth ymarferol iddynt, cyflwyniad cryno
o ddiben y diwrnod, yn ogystal â thrafodaeth ynghylch y broses a fyddai’n galluogi pobl i
gyfrannu at y strategaeth.
Rhoddwyd adborth i’r cyfranogwyr mewn sesiwn lawn, lle cawsant wybod sut byddai eu
hadborth yn cael ei ddefnyddio. Yna cafodd y digwyddiad ei werthuso. Byddai’r adroddiad
wedyn yn cael ei ledaenu fel y gallai pawb weld canlyniad eu hadborth.
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Sut wnaeth y digwyddiad fodloni’r egwyddorion?
1. Mae’r broses ymgysylltu wedi’i dylunio’n effeithiol i wneud gwahaniaeth
Cynhaliwyd y digwyddiad yn gynnar iawn yn y broses o baratoi ar gyfer y strategaeth
gomisiynu; felly roedd adborth cyfranogwyr yn gallu dylanwadu ar y cynigion yn
fwy na phe byddai wedi cael ei gynnal yn hwyrach yn y broses, gan y byddai llai o
benderfyniadau cadarn wedi’u gwneud. Roedd comisiynwyr wedi dweud o’r dechrau
y byddai’r wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i ddrafftio cynigion ar gyfer y
strategaeth newydd.
2. Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan, os ydynt yn dewis gwneud
hynny
Roedd yn rhaid i’r wybodaeth gyhoeddusrwydd ar gyfer y digwyddiad fod mor hygyrch
â phosibl er mwyn galluogi’r gynulleidfa darged i fynychu. Cafodd cylchlythyron penodol
o ddiddordeb arbennig eu targedu, a chafodd datganiadau i’r wasg a phosteri hefyd
eu creu. Roedd gwahoddiadau, a anfonwyd at gyfranogwyr blaenorol, mudiadau
a darparwyr gwasanaethau, hefyd yn hygyrch. Roedd pob mudiad a drefnodd y
digwyddiad yn rhwydweithio â’u cydweithwyr a’u cysylltiadau i nodi unrhyw unigolyn
neu grŵp arall a fyddai’n elwa a lledaenu’r neges am y digwyddiad.
Gallai’r rhai oedd am fynychu gadw eu lle drwy ddull o’u dewis hwy er enghraifft dros
e-bost, yn y post neu dros y ffôn, a ffurflenni archebu yn cynnwys gwagle lle gallai pobl
nodi eu hanghenion, yn hytrach na dewis o ystod o opsiynau. Byddai’r trefnwyr felly yn
darparu ar gyfer eu hanghenion, yn hytrach na chyfyngu pobl o’r cychwyn.
3. Caiff yr ymgysylltiad ei drefnu a’i gyflenwi mewn ffordd amserol a phriodol
Oherwydd bod y digwyddiad wedi’i drefnu o flaen llaw ac yn canolbwyntio ar thema’r
strategaeth gomisiynu roedd yn hollol briodol i’r gwaith ymgysylltu arno gael ei gynnal
yn y digwyddiad hwn. Golygai nad oedd y defnyddwyr gwasanaethau yn cael eu llethu
ag ymgynghoriad arall i’w ateb gan fod y gweithgaredd mewn digwyddiad roeddent
eisoes yn mynd iddo. Achubwyd ar y cyfle, ond gan fod y digwyddiad wedi’i gynnal yn
gynnar yn natblygiad y strategaeth roedd hefyd yn golygu bod mwy o gwmpas i rymuso
defnyddwyr gwasanaethau. Roedd felly’n fwy amserol.
4. Gweithio gyda mudiadau partner perthnasol
Roedd y partneriaid oedd yn rhedeg y digwyddiad yn cydnabod pwysigrwydd
gweithio mewn partneriaeth. Rhoddodd y digwyddiad hwn y cyfle iddynt ddatblygu’r
cydberthnasau gwaith hyn ymhellach drwy weithio gyda’i gilydd yn rheolaidd ar brosiect
penodol. Golygai hyn bod staff yn meithrin gwell dealltwriaeth o waith ei gilydd ac
yn datblygu buddiannau a gwerthoedd cyffredin, a ddaeth i’r amlwg wrth redeg y
digwyddiad. Er bod gwahanol resymau dros drefnu’r digwyddiad efallai – roedd rhannu
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gwerthoedd cyffredin yn hanfodol – er enghraifft yn yr achos hwn roedd pawb am sicrhau
bod gan ddefnyddwyr gwasanaethau gyfle ystyrlon i ymgysylltu.
5. Bydd y wybodaeth yn briodol, yn ddealladwy, heb jargon
Roedd fersiynau hawdd eu darllen a phrint bras o’r taflenni cyhoeddusrwydd ar gael er
mwyn marchnata’r digwyddiad yn effeithiol i’w gynulleidfa darged. Cafodd y croeso a’r
cyflwyniadau hefyd eu gwneud ar lafar yn gryno ac yn benodol. Roedd y cwestiynau yn
syml ac yn agored ac nid oedd unrhyw gynlluniau drafft mawr, graffiau, Powerpoints na
data technegol fel y gallai pawb ddeall a chyfrannu’n gyfartal at y digwyddiad.
6. Ei gwneud yn hawdd i bobl gymryd rhan
Fel y nodwyd eisoes, drwy’r broses cadw lle sicrhawyd bod anghenion yn cael eu
diwallu, gan fod eu hanghenion yn cael eu cyflwyno i’r trefnwyr, a oedd wedyn yn cynnig
diwallu unrhyw anghenion oedd ganddynt i alluogi pobl i ddod.
Roedd yn bwysig bod pobl yn teimlo’n gyfforddus yn y digwyddiad fel eu bod yn
cyfrannu. Gwnaethpwyd amgylchedd ffisegol y lleoliad ei hun mor gyfforddus â phosibl
ac roedd lle i bobl symud o gwmpas os oedd angen. Roedd gan yr hwyluswyr hefyd
rôl hanfodol i’w chwarae gan fod yn rhaid iddynt greu awyrgylch lle oedd pobl yn
teimlo y gallent gyfrannu. Sicrhawyd yr awyrgylch cyfeillgar gyda chymorth agweddau
cymdeithasol y diwrnod – cafwyd lluniaeth wrth gyrraedd i groesawu pobl, darparwyd
cinio a neilltuwyd amser i alluogi’r bobl i ymlacio a siarad.
Gan fod y digwyddiad yn un blynyddol, golygai hyn ei fod eisoes yn rhan o galendrau
llawer o’r bobl, ac roeddent yn gallu gwneud trefniadau priodol ymhell o flaen llaw. Os
oedd unrhyw gostau trafnidaeth neu ofal, fe’u talwyd gan AVOW neu’r Ganolfan ar gyfer
Astudiaethau Anabl fel treuliau gwirfoddolwyr.
7.

Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol
Cafodd y bobl oedd yn bresennol eu rhannu i ddau weithdy ar wahân – un ar gyfer
pobl anabl, gofalwyr ac eiriolwyr, ac un arall ar gyfer darparwyr gwasanaethau. Y gred
oedd na fyddai defnyddwyr gwasanaethau mor agored am y gwasanaethau maent yn
eu derbyn o flaen y darparwyr eu hunain, ac efallai na fyddai darparwyr mor agored am
unrhyw fethiannau o flaen y defnyddwyr gwasanaeth. Roedd hyn yn golygu bod lle diogel
wedi’i greu. Roedd hyn yn arbennig o bwysig gan fod disgwyl y byddai pobl yn teimlo’n
gryf am faterion dadleuol oherwydd y newidiadau oedd gan y llywodraeth newydd ar
waith, yn cynnwys toriadau i’r sector cyhoeddus. Roedd hwyluswyr profiadol yn hanfodol,
ac roeddent yn deall yn glir y gwahanol anghenion yn yr ystafell cyn i’r diwrnod ddechrau.
Cymerodd yr hwyluswyr nifer o gamau i fynd i’r afael â hyn, gan gynnwys darllen a
disgrifio cofnodion y siart droi yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod y rheini nad oedd yn
gallu darllen na gweld y siartiau yn gwybod beth oedd yn cael ei drafod a’i gofnodi.

8. Y broses ymgysylltu’n cael yr adnoddau cywir i fod yn effeithiol
Cafodd swyddogion gyfnod addas o amser i drefnu a mynychu’r digwyddiad, nid
“ychwanegiad” at y llwyth gwaith presennol ydoedd, ond blaenoriaeth ar gyfer yr holl
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fudiadau. Gwnaeth y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Anabl ddarparu’r lleoliad a’r
lluniaeth, a rhoddwyd cyllideb ddigonol er mwyn sicrhau ei fod yn llwyddiannus.
9. Pobl yn cael gwybod effaith eu cyfraniad
Dechreuodd y gwaith paratoi ar gyfer hwn yn y cyfnod cynllunio, ond yn y digwyddiad
ei hun cafodd y rhai oedd yn bresennol wybod pa effaith fyddai eu hadborth yn ei gael
a beth fyddai’n digwydd nesaf. Cafodd yr adborth a gasglwyd yn ystod y diwrnod effaith
gref ar un Uwch Reolwr a dywedodd wrth gyfranogwyr y byddai’r wybodaeth a gasglwyd
yn cael ei defnyddio’n uniongyrchol i osod blaenoriaethau am welliant. Cynhyrchwyd
adroddiad o’r digwyddiad gan AVOW, a sicrhaodd y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau
Anabl ei fod ar gael i’r cynrychiolwyr maes o law. Roedd y digwyddiad mor llwyddiannus
cyfeiriwyd at y wybodaeth a gasglwyd mewn grwpiau cynllunio amlasiantaethol dilynol.
Cafodd y wybodaeth hefyd ei chyflwyno mewn templed monitro awdurdod lleol a’i
defnyddio i osod blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
10. Dysgu a rhannu gwersi i wella
Roedd yr adborth o’r digwyddiad yn gadarnhaol iawn, fel y gellir gweld o’r tabl isod:
Gwerthuso...

Da Iawn

Da

Eithaf Da

Trefnu’r digwyddiad

21

4

Cyflwyno’r digwyddiad

18

7

Gweithgorau

14

11

Amgylchedd y cyfarfod

9

13

3

Lluniaeth

13

10

1

Gwael

1

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol gan fod y rhai oedd yn bresennol yn teimlo eu
bod wedi’u grymuso i leisio’u barn a rhannu profiadau, a fydd yn llywio gwasanaethau’r
dyfodol. Gwnaeth y digwyddiad hefyd helpu i newid arferion gwaith unigolion o fewn y
mudiadau, gan eu bod wedi gweld manteision ffordd gyfranogol o weithio. Dywedodd un
aelod o staff bod “arsylwi’r modd y caniatawyd pobl i ddisgrifio materion oedd yn effeithio
ar eu bywydau yn hynod o bwysig i fi, ac mae wedi dylanwadu ar y ffordd fyddaf yn
cynnal fy ngwaith yn y dyfodol.”

Manylion cyswllt
Gallwch gael gwybodaeth bellach ar y prosiect hwn drwy gysylltu â Janet Radford ar
hf@avow.org.
Os hoffech ddysgu rhagor am AVOW ewch i www.avow.org, or to learn more about the neu i
ddysgu rhagor am y Cyngor Gwirfoddol Sirol sy’n gweithio yn eich ardal cliciwch yma
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Atodiad Pump:
Astudiaeth Achos Ymgysylltu
Manylion Cyswllt
Enw:
Teitl/rôl:
Sefydliad:
E-bost:
Ffôn:
Teitl yr Astudiaeth Achos:
Sefydliad(au) sy’n Bartner:
Geiriau allweddol:
Testun yr astudiaeth achos
1. Cyflwyniad cryno

2. Manylion y mater a ymdriniwyd ag ef
3. Gweithredoedd/dull a gymerwyd

4. Buddion fel: gwella gwasanaeth, gwell ddeialog o ran cynllunio gwasanaeth,
ayyb.

5. Cynnal a/neu adeiladu ar y buddion a gafwyd

6. Sut, yn eich barn chi, y bu i’r dull ateb yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer
Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru?

7. Sut y byddech chi’n marcio eich dull yn y prosiect wrth ochr yr Egwyddorion
Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd?
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Egwyddor
Mae Ymgysylltiad
wedi’i ddylunio’n
effeithiol i wneud
gwahaniaeth
Annog a galluogi
pawb perthnasol i
gael eu cynnwys,
os mynasant felly
Mae Ymgysylltiad
wedi’i gynllunio a’i
weithredu mewn
ffordd amserol a
phriodol
Gweithio gyda’r
sefydliadau
perthnasol sy’n
bartneriaid
Ni fydd y
wybodaeth yn
cynnwys jargon, a
bydd yn briodol ac
yn ddealladwy
Gwneud hi’n haws i
bobl gymryd rhan
Galluogi pobl i
gymryd rhan yn
effeithiol
Rhoddir yr
adnoddau a’r
cymorth cywir i
Ymgysylltiad fod yn
effeithiol
Rhoddir gwybod i
bobl am effaith eu
cyfraniad
Dysgu a rhannu
gwersi er mwyn
gwella’r broses
ymgysylltu

1= gwael iawn:    2 = gwael:

Gwerthusiad

3 = canolig:

4 = da:

5 = rhagorol

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Atodiad Chwech:
Enghraifft o weithdy Gwerthuso
Cynllun sesiwn yr hwylusydd – 2 awr
Hyd

Cynnwys a’r Broses

Deunydd

10 munud

Cyflwyniad ar yr Egwyddorion – beth ydynt a
beth yw eu pwrpas

Copïau o’r Egwyddorion
Power Point

10 munud

Cyflwyniad ar y Pecyn Cymorth Gwerthuso
a’r sesiwn heddiw – broses 4 cam

Power Point

20 munud

Ffurfio Grŵp Adolygu – pwy fydd hyn yn
cynnwys?
Egluro rôl y Grŵp
Gosod Tasg = llunio diagram rhanddeiliaid
Rhestru rhanddeiliaid allweddol y dylid eu
gwahodd i fod yn y Grŵp.

Taflenni gwag ar Siart Troi -

40 munud

Diffinio llwyddiant: Datblygu meini prawf
llwyddo

Rhestr o’r cwestiynau i helpu i
lunio meini prawf llwyddo

Egluro’r broses a gosod tasg: gofyn iddynt ateb
y cwestiwn “Sut mae llwyddiant 100% yn edrych
mewn cysylltiad â phob egwyddor?”

10 taflen ar siart troi gydag un
Egwyddor ar bob un

Tasg benodol = llunio datganiad byr yn disgrifio
llwyddiant, e.e. “Mae deunydd hyrwyddo yn
defnyddio Cymraeg/Saesneg syml ac mae’n
hawdd i bawb ei ddeall”.
Adborth (dethol?) cryno ar lwyddiant.
15
munud

Cynllunio’r gweithgaredd ymgysylltu: beth
maent yn ei wneud nawr sy’n gweithio? Beth
mae angen iddynt ei gynllunio at y dyfodol?
Cyflwyno’r ymarfer
Dylai’r hwylusydd fynd o amgylch pawb i weld
sut hwyl maent yn ei chael arni
Adborth cryno os oes amser

Siart troi yn y blaen gyda
phenawdau ar gyfer dwy golofn:
“Beth ydym yn ei wneud nawr i
gael llwyddiant?”
“Beth fyddwn yn ei wneud (yn
wahanol) yn y dyfodol i gael
llwyddiant?”
10 taflen wag ar siart troi.

15
munud

Sut byddant yn gwybod eu bod wedi
llwyddo: Pa ddata fydd yn cael ei gasglu
a’i fonitro? Pa ddulliau fydd yn cael eu
defnyddio?

Siart troi yn y blaen gyda
phenawdau ar gyfer dwy golofn:
Pa wybodaeth sydd i’w
chasglu?
Sut y byddwn yn ei chasglu (a
pha ddulliau)?

10 munud

Adborth ar y broses – beth yw eich barn ar y
gweithdy?

Yr hwylusydd wedi’i gael yn y
sesiwn lawn

Dilynwch y ddolen yma i lawrlwytho’r cyflwyniad Powerpoint...
http://www.participationcymru.org.uk/12808.file.dld
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