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Cyflwyniad Dyfodol Gwell Cymru:  

PROSIECT MEDDWL YMLAEN I GYMUNEDAU 

Yn ystod misoedd cyntaf pandemig COVID-19, 

soniodd mudiadau gwirfoddol wrthon ni am 

uchelgeisiau a rennir er mwyn creu dyfodol 

ar ôl y pandemig sy’n fwy teg, cyfiawn a 

gwyrdd. Fe sonion nhw am y ffaith eu bod 

am i leisiau cymunedau amrywiol ledled 

Cymru gael eu clywed, a’u bod am allu 

cyfrannu’n weithredol at ein dyfodol. 

03

ADEILADU DYFODOL GWELL: PECYN CYMORTH 



Rydyn ni’n gobeithio y bydd y teclynnau yn y pecyn cymorth 
yma’n helpu pobl i ddychmygu dyfodol gwell a chymryd 
camau er mwyn gwireddu’r hyn maen nhw am ei weld.  
Cafodd y pecyn cymorth yma ei ddatblygu drwy ymarferiad 
peilot meddwl ymlaen i gymunedau gyda grwpiau gwirfoddol 
a chymunedol gyda thair cymuned wahanol.  
 
Mae’n bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru (CGGC), sef y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer 
mudiadau gwirfoddol, a’r Ysgol Dyfodol Rhyngwladol, sef 
mudiad sy’n helpu pobl i ddefnyddio dulliau o feddwl ymlaen 
ac edrych i’r dyfodol er mwyn gwella’r presennol a’r dyfodol. 
Mae’r prosiect yn cael ei gyllido gan Gronfa Datblygu’r 
Dyfodol y Loteri Genedlaethol.  
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Deilliodd y syniad gwreiddiol ar gyfer y prosiect o grŵp cynghori 
Dyfodol Gwell Cymru. Mae’r grŵp yn cynnwys arweinwyr o’r 
sector gwirfoddol ledled Cymru sydd wedi bod yn cwrdd yn 
rheolaidd yn ystod 2020-2021. Mae’n adeiladu ar drafodaeth 
gynnar gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol amrywiol am 
y ffordd o greu dyfodol cadarnhaol yn sgil COVID-19.  
 
Roedd hwn yn gyfle i ymgysylltu, i ddysgu ac i ddeall 
gweledigaethau a dyheadau cymunedau amrywiol ledled 
Cymru ac i ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd i wneud gwahaniaeth 
cadarnhaol. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y pecyn cymorth 
yma’n parhau i ddatblygu a chryfhau gallu cymunedau Cymru 
i feddwl ymlaen.  

Cyflwyniad

Cydnabyddiaethau 
Fe fyddem yn hoffi diolch i Dafydd Thomas a Johann Schutte 
am eu holl waith caled yn drafftio’r pecyn cymorth. Mae ein 
diolchiadau hefyd yn mynd i’r grwp ymgynghorol Dyfodol 
Gwell Cymru am gadw trosolwg ar y prosiect – Fran Targett 
(Cadeirydd), Steve Thomas, Joe Stockley, Christian Servini, 
Jess Blair, Rocio Cifuentes, Gaynor Richards, Menai Owen 
Jones, Zoe King, Kate Young, Katie-Jo Luxton a Chris Johnes. 
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Rhan 1 Dechrau arni
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TAITH Y GYMUNED 
 
Mae’r gweithgareddau yn y pecyn cymorth yma’n rhai 
cyfranogol a chynhwysol. Maen nhw’n ddibynnol ar grŵp o 
bobl i ddod ynghyd ac i’w cwblhau. Eu bwriad yw ymestyn y 
dychymyg cyfunol am yr hyn a allai fod yn bosibl yn y 
dyfodol, ac i gefnogi cymunedau i nodi dyfodol o ddewis ac i 
wneud cynlluniau penodol er mwyn gweithio tuag at y 
dyfodol hwnnw. 
 
Mae’r ddau gweithgaredd cyntaf yn rhai pen agored ac yn 
canolbwyntio ar amgylchfyd o archwilio. Byddan nhw’n eich 
arwain i edrych yn bell am arwyddion o sut y gallai dyfodol 
cadarnhaol edrych, ac yna yn eich helpu i ddod o hyd i 
ysbrydoliaeth a rhannu syniadau am yr hyn allai fod yn 
berthnasol i’ch cyd-destun eich hunan.  
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Mae gweddill y gweithgareddau’n mynd yn fwy penodol ac yn 
eich arwain i archwilio agweddau ar ddyfodol o ddewis ar gyfer 
eich cymuned, yn ogystal â’r heriau a’r cyfleoedd y gallwch 
chi ddod o hyd iddyn nhw ar hyd y ffordd er mwyn gwneud 
hynny’n realiti. Yn olaf, mae canlyniadau’r gwahanol ymarferiadau 
yn cyfuno i greu cyfres o gamau ymarferol y gallech eu 
defnyddio er mwyn gweithio tuag at eich dyfodol o ddewis.  

Trosolwg o’r pecyn cymorth

RHAN 1: DECHRAU ARNI
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SUT OLWG FYDD AR HYN YN YMARFEROL 
 
Mae’r pecyn cymorth yma’n hyblyg, ac mae modd ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. 
 
Fel y gallwch weld o’r diagram, mae’r prosiect dyfodol y gymuned cyfan yn seiliedig ar bump gweithgaredd gwahanol. Drwy 
weithio drwy’r holl gamau yn eich cymuned gallwch greu stori am ddyfodol newydd i’ch cymuned. Fodd bynnag, does dim angen i 
chi gyflawni’r holl gamau er mwyn cael canlyniadau cadarnhaol o’r gwaith. 
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GWEITHGAREDD 1

Hadau Newid

GWEITHGAREDD 2

Olwynion y Dyfodol

GWEITHGAREDD 3
Datganiadau’r 

Dyfodol

GWEITHGAREDD 4

Tri Gorwel 

GWEITHGAREDD 5

Y Goeden Gynllunio

MODIWL 1 MODIWL 2 MODIWL 3

Hadau 
Newid

Effeithiau’r 
hadau a 
syniadau

Datganiadau 
Dyfodol o 

Ddewis

Meysydd a 
syniadau i’w 
gweithredu

Cynlluniau 
Gweithredu

Diagram 1: Gweithgareddau’r Pecyn Cymorth, y modiwlau a’r canlyniadau.
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Fel prosiect cyflawn 
Mae modd gwneud gweithgareddau 2-5 yn eu trefn gyda 
grŵp o bobl mewn diwrnod a hanner, er enghraifft dros 
benwythnos yn eich neuadd tref leol neu ar gwrs encil. Bydd 
modd gwneud hyn os yw’r Hadau Newid o Weithgaredd 1 
wedi’u dewis ymlaen llaw. Byddai’r dull yma’n fanteisiol i 
gryfhau cysylltiadau cymunedol, a dylai fod yn brofiad 
trochol ac ysbrydoledig. 
 
Fel arall, gallech ddefnyddio noson yr wythnos i gyflawni un 
gweithgaredd a gwneud hynny dros gyfnod o bump wythnos. 
Ni fyddai’r dull yma’n tarfu’n ormodol a gallai ei gwneud hi’n 
haws i rai pobl gymryd rhan, gydag amser rhwng pob 
gweithgaredd i unigolion fyfyrio a meddwl am y daith. 
 

Dull modiwlaidd  
Mae modd cyflawni’r gweithgareddau mewn modd 
modiwlaidd hefyd. Mae Gweithgaredd 1 a 2 (Modiwl 1) yn 
cyd-fynd, ac yn archwilio’r hyn sy’n bosibl. Mae Gweithgaredd 
3 a 4 (Modiwl 2) yn archwilio dyfodol o ddewis eich cymuned, 
a’r tensiynau sy’n bodoli yn y bwlch rhwng y dyfodol yma a’r 
presennol. Teclyn penodol yw Gweithgaredd 5 (Modiwl 3) sy’n 
helpu i droi nodau yn gamau gweithredu dros y tymor byr a’r 
tymor canolig. 
 
Ymarferion unigol 
Er na ddylech chi anwybyddu Gweithgaredd 1 na 3, os na 
fyddwch yn gwneud y broses gyfan, mae modd cyflawni rhai 
gweithgareddau ar eu pennau eu hunain.  
 
Er enghraifft, does dim angen canlyniadau Gweithgaredd 1 ar 
yr ymarferiad Olwynion y Dyfodol (Gweithgaredd 2) os bydd 
yn cael ei wneud ar ei ben ei hunan, a gall fod o gymorth 
mawr wrth archwilio goblygiadau unrhyw newidiadau pwysig 
y gallech eu hwynebu. Yn yr un modd, gellir defnyddio’r 
Goeden Gynllunio (Gweithgaredd 5) i egluro camau pellach o 
ran nodau sy’n bodoli’n barod.  
 
Fodd bynnag, bydd hi fwyaf manteisiol i chi wneud holl 
weithgareddau’r pecyn cymorth yn eu trefn! 
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GOFYN Y CWESTIWN CYWIR 
 
Mae’n syniad da cael dealltwriaeth glir o pham mae eich 
cymuned am fynd ar y daith yma. Efallai eich bod am 
ddatblygu strategaeth ar gyfer y dyfodol, diffinio eich pwrpas 
yn gliriach, neu ganfod ffyrdd o fynd i’r afael â phroblem 
benodol rydych chi’n ei hwynebu. Beth bynnag yw’r rheswm, 
mae cwestiwn prosiect da fel seren a fydd yn eich arwain ar 
hyd y llwybr cywir er mwyn ei gwblhau yn llwyddiannus.  
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Bydd cynllunio’r cwestiwn prosiect cywir yn dibynnu ar 
gynnal trafodaethau gyda’r gymuned, arweinwyr cymuned ac 
unrhyw bwyllgorau a mudiadau cysylltiol er mwyn deall beth 
yw’r anghenion mewn gwirionedd. Mae’n bosibl y bydd angen 
cynnal nifer o drafodaethau gyda’r rhanddeiliaid perthnasol a 
gweithio ar sawl fersiwn cyn cyrraedd cwestiwn da. Mae hyn 
yn rhan o’r broses, ac mae’n ffordd dda o sicrhau cyfranogiad 
llwyddiannus. 
 
 
SICRHAU CYNRYCHIOLAETH AC YMGYSYLLTIAD 
 
Meddyliwch am y prif randdeiliaid y mae angen eu cynnwys. 
Allwch chi feddwl am unrhyw un a ddylai arwain ar y gwaith 
yma? Mae’n bosibl na fydd modd iddyn nhw ymgymryd â’r rôl 
arwain, ond gallai eu cynnwys yn y broses dal fod yn 
werthfawr. Allwch chi feddwl pwy fydd yn gyfrifol am 
weithredu canlyniadau’r prosiect? A yw’r rhanddeiliaid yma’n 
gytûn o ran yr hyn rydych chi’n ceisio’i gyflawni? 

Paratoi

RHAN 1: DECHRAU ARNI

‘Ni ddylech fyth amau a all grŵp bach o ddinasyddion 
ystyriol ac ymroddedig newid y byd; yn wir, dyna'r unig 
beth sydd wedi gwneud hynny erioed.’ 
 
Margaret Mead, Anthropolegydd Diwylliannol, 1901-1978 
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Os ydych yn ceisio ymgysylltu â’r gymuned gyfan, mae’n 
bwysig bod mor gynrychiadol â phosibl a chynnwys pawb y 
gallwch feddwl amdanyn nhw sydd â buddiant yng 
nghwestiwn y prosiect. Mae’r gweithgareddau meddwl 
ymlaen yma’n rhai cyfranogol a chynhwysol, ac yn gyfle i 
glywed lleisiau pobl nad ydyn nhw’n cael eu clywed fel arfer. 
Drwy ganolbwyntio ar y dyfodol yn hytrach na’r presennol, 
maen nhw’n galluogi pobl i freuddwydio, ac mae hyn yn 
helpu grwpiau i edrych y tu hwnt i anghydfodau presennol 
wrth i bobl weithio gyda’i gilydd.  
 
 
PENDERFYNU SUT I INTEGREIDDIO CANLYNIADAU’R 
PROSIECT 
 
Bydd gweithgareddau’r pecyn cymorth yn darparu 
gweledigaeth glir o sut gallai’r dyfodol edrych, a sut gallwch 
gyrraedd y fan honno drwy gynllunio camau ymarferol sy’n 
gweithredu fel map.  
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Cyn i chi ddechrau, byddai’n syniad da i chi feddwl beth 
hoffech chi ei wneud gyda’r canlyniadau. Gallai’r cwestiynau 
yma fod o gymorth i chi feddwl: 
 
•    Sut byddwch chi’n rhannu canlyniadau’r prosiect, er 

enghraifft eich dyfodol o ddewis a sut i gyrraedd y fan 
honno, gyda’r gymuned a rhanddeiliaid allweddol? 

 
•    Pwy fydd yn gallu arwain a hyrwyddo’r gwaith yma yn y 

gymuned? 
     
•    Sut byddwch chi’n integreiddio canlyniadau’r prosiect 

gyda’ch prosiectau a’ch rhaglenni cyfredol? 
     
•    Sut bydd strwythur presennol eich cymuned yn gallu 

ymateb i ganlyniadau’r prosiect?

RHAN 1: DECHRAU ARNI
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Trefnu’r sesiynau 

•    Rhannwch agenda. 

•    Sicrhewch fod cynrychiolaeth ymysg y cyfranogwyr. 

•    Rhannwch ddeunydd briffio (ee Hadau Newid, 
Datganiadau’r Dyfodol) ymlaen llaw. 

•    Os yw’n ddigwyddiad rhithiol, sicrhewch fod gan bawb y 
dolenni perthnasol a dyfeisiau digonol. 

 

Amseru’r sesiynau 

•    Bob tro y byddwch chi’n dod at eich gilydd, rydyn ni’n 
argymell eich bod yn neilltuo tua 20-30 munud ar gyfer 
cyfnod croesawu anffurfiol, a allai fod ar ffurf ymarferiad 
torri’r iâ. 

•    Ar ddiwedd pob ymarferiad bydd sesiynau adborth. 
Neilltuwch tua 30-40 munud ar gyfer y sesiynau adborth er 
mwyn rhoi cyfle i gael trafodaeth fanwl. 

•    Ar ddiwedd pob sesiwn, neilltuwch 10 munud i sôn am y 
camau nesaf ac i gloi’r sesiwn.  
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Sut i ddechrau sesiwn   

•    Bydd defnyddio ymarferiad torri’r iâ ar ddechrau eich 
gweithdy yn ffordd dda o bennu’r naws ar gyfer gweddill y 
cyfarfod. Maen nhw’n cynnig cyfle i’r holl gyfranogwyr gael 
siarad ar ddechrau’r cyfarfod, ac i rannu manylion am eu 
hunain – eu henwau, pam maen nhw wedi dod i’r gweithdy 
a beth maen nhw’n gobeithio fydd yn digwydd.  

•    Gallwch ddefnyddio ymarferiadau torri’r iâ fel cyfle i roi 
dechrau hwyliog a rhywfaint o egni i’r trafodaethau hefyd.  

•    Efallai y byddwch am ddechrau gydag ymarferiad torri’r iâ 
sy’n benodol i’r dyfodol, er enghraifft ‘Pa wrthrych sydd 
gennych chi heddiw fyddech chi am fynd ag ef gyda chi i 
2030 neu 2035?’ neu ‘Beth fydd yn anoddach dod o hyd 
iddo yn 2030/35 sydd ar gael heddiw?’ 

•    Gallech ofyn i bobl ddod â gwrthrychau neu luniau o 
wrthrychau i’r gweithdy fel rhan o ymarferiad torri’r iâ 
hefyd. 

•    Yn bwysicaf oll, dylech ei gadw’n syml a’i ddefnyddio fel 
ffordd ysgafn a hawdd i’r cyfranogwyr ddod i adnabod ei 
gilydd.  

Canllaw i hwyluswyr 

RHAN 1: DECHRAU ARNI
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Gweithio mewn grwpiau bach 

•    Wrth weithio mewn grwpiau bach, rydych chi am i bawb 
weithio’n dda gyda’i gilydd. Gallech ofyn i bobl ymgymryd 
â swyddogaethau gwahanol yn ystod y trafodaethau – er 
enghraifft rhywun i gymryd nodiadau a chadw amser, ond 
cofiwch gyfnewid y swyddogaethau os byddwch yn 
gwneud hyn.  

•    Ffordd arall o sicrhau bod pawb yn gweithio’n dda gyda’i 
gilydd fyddai pennu rhai rheolau ar gyfer eich gweithdy. 

•    Gallech wneud hynny drwy ddechrau gyda darn gwag o 
bapur a gofyn i’r cyfranogwyr rannu awgrymiadau. Neu 
gallech baratoi rheolau ymlaen llaw a gofyn a oes gan 
rywun rhywbeth i’w ychwanegu. Dyma rai syniadau: 

         •     Byddwch yn bresennol yn yr ystafell. Bydd cyfleoedd i 
gael egwyl er mwyn darllen negeseuon ac ati.  

         •     Mae gwrando yr un mor bwysig â siarad.  

         •     Dangoswch barch tuag at gyfraniadau pobl eraill yn 
yr ystafell.  

         •     Adeiladwch ar yr hyn y byddwch chi’n ei glywed, 
oherwydd fe gewch chi sgyrsiau gwell.  

         •     Siaradwch fel unigolion, nid cynrychiolwyr. 
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Hwyluso adborth 

•    Cyn i’r grwpiau roi adborth, awgrymwch eu bod nhw’n 
treulio rhywfaint o amser yn adolygu’r wybodaeth maen 
nhw wedi’i chasglu yn ystod y gweithgaredd. Efallai eu bod 
am ddiwygio neu olygu rhan ohoni, gadewch iddyn nhw 
wneud hynny, ond esboniwch hefyd bod y broses o rannu 
adborth yn gymorth i bawb ddeall yr hyn a drafodwyd.  

•    Atgoffwch nhw i bennu rhywun ymlaen llaw i roi adborth 
i’r grŵp cyfan gan y bydd hyn yn arbed amser. Gofynnwch 
iddyn nhw gadw’r adborth yn fyr – bydd hyn yn golygu bod 
mwy o amser am gwestiynau. Efallai y byddai’n syniad da 
meddwl am eu hadborth fel ffrwd newyddion. Gofynnwch 
iddyn nhw ‘beth yw’r tair prif eitem?’ Fel arall, gallech ofyn 
iddyn nhw ystyried eu hadborth fel darlun, felly beth 
fyddai’r darlun hwnnw? Beth ddaeth i’r amlwg yn ystod y 
drafodaeth? 

•    Yn ystod y cyfnod o rannu adborth, ceisiwch roi yr un faint 
o amser i bob grŵp. Rhowch amser i bobl ofyn cwestiynau 
i’r grwpiau gwahanol a thrafod yr atebion. 

•    Ceisiwch sylwi ar bethau tebyg gan y grwpiau a deall 
unrhyw wahaniaethau.  

•    Wrth i chi wrando fel hwylusydd, ceisiwch grynhoi’r hyn 
mae pawb wedi’i drafod neu gyflwyno. Weithiau gall fod yn 
ddefnyddiol gofyn i rywun arall wrando ar yr holl adborth 
a rhannu’r prif bwyntiau ar y diwedd – ond cofiwch ofyn 
iddyn nhw wneud hynny ymlaen llaw!  

RHAN 1: DECHRAU ARNI
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Ar ddiwedd pob sesiwn 

•    Ewch ati’n bwrpasol i ddiolch i’r cyfranogwyr am eu 
hamser, am eu cyfraniadau ac am eu brwdfrydedd. 

 

Defnyddio papurau Post-it 

•    Ysgrifennwch un syniad yn unig ar bapur Post-it. 

•    Cadwch y brawddegau’n gryno. 

•    Gwnewch yn siŵr fod y syniadau’n rhai cadarn, er enghraifft, 
mae ‘biwrocratiaeth’ yn ateb rhy eang. Beth yw’r broblem 
yn union am y fiwrocratiaeth? Er enghraifft, a yw’n rhwystr? 
A yw’n ddryslyd? A yw’n rhy araf? A yw’n rhy gymhleth? A 
yw’n helpu mudiadau mawr ar draul rhai bach? 
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Cyfosod canlyniadau 

•    Trefnwch i rywun wneud nodiadau er mwyn cael blas o’r 
sgwrs. 

•    Ceisiwch wneud cysylltiadau tra eich bod yn gwrando ar yr 
adborth (gweler y bennod am Ddatganiadau’r Dyfodol, 
Camau 4 a 5, am enghraifft o sut i wneud cysylltiadau 
rhwng gwahanol gyfraniadau i themâu penodol). 

•    Os cynhaliwyd y drafodaeth mewn ystafell go iawn, 
cofiwch gasglu’r templedi a thynnu lluniau o bopeth fel y 
gallwch gyfeirio atyn nhw’n ddiweddarach. 

•    Os mai gweithdy digidol oedd y sesiwn, cofiwch 
lawrlwytho’r templedi o’r platfform. 

RHAN 1: DECHRAU ARNI
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RHAN 2
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Y gweithgareddau
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TROSOLWG 

Diben 

Mae’r gweithgaredd yma’n esbonio beth yw Hadau Newid, 
pam a sut y byddwch chi’n eu defnyddio nhw, a pha fath o 
drafodaethau fyddan nhw’n eu hysgogi fel rhan o Becyn 
Cymorth Dyfodol Gwell. Cafodd ei addasu ar gyfer y pecyn 
cymorth yma o fenter Bright Spots – Seeds of a Good 
Anthropocene initiative.  
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Mae hwn yn fan cychwyn hanfodol a diddorol ar gyfer y 
broses. Bydd yn ysgogi ac yn ysbrydoli’r gweithgareddau 
Dyfodol Gwell eraill. 
 
Cyflwyniad  
Bydd y cyfranogwyr yn deall, yn archwilio, ac yn dewis Hadau 
Newid sydd eisoes yn bodoli yn rhywle yn y byd. Bydd yr 
Hadau yma’n eu helpu i freuddwydio am y dyfodol a dechrau 
meddwl am y posibiliadau. 
 
Bydd y gweithgaredd yma’n eich arwain at ddod o hyd i 
Hadau Newid posibl sydd â’r gallu i achosi trafodaethau i 
ddigwydd. Bydd angen i chi gasglu tua 20 o Hadau Newid fel 
sail ar gyfer cam nesaf y broses.  
 
Mae pob croeso i chi ddatblygu’r Hadau Newid ar eich 
pennau eich hunain, ond rydyn ni’n awgrymu eich bod yn 
cynnwys rhai aelodau o’ch grŵp trefnu neu bwyllgor llywio 
hefyd. A pheidiwch â phoeni: mae adnoddau ar-lein ar gael 
i’ch arwain i’r cyfeiriad cywir.

Gweithgaredd 1: Casglu hadau newid

RHAN 2: Y GWEITHGAREDDAU

‘Mae hadau yn bethau sy’n annhebygol o fod yn 
adnabyddus neu sydd wedi’u rhannu’n helaeth. Maen 
nhw’n gallu bod yn fentrau cymdeithasol, yn 
dechnolegau newydd, yn declynnau economaidd, yn 
brosiectau ecolegol-gymdeithasol, neu’n sefydliadau, yn 
fudiadau neu’n ffyrdd newydd o weithredu sy’n 
ymddangos fel eu bod yn cyfrannu at greu dyfodol sy’n 
gyfiawn, sy’n ffyniannus ac sy’n gynaliadwy.’ 
 
Seeds of Good Anthropocenes  
goodanthropocenes.net/what-are-seeds

https://goodanthropocenes.net/what-are-seeds/
https://goodanthropocenes.net/what-are-seeds/
https://goodanthropocenes.net/what-are-seeds/
https://goodanthropocenes.net/what-are-seeds/
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PARATOI 
 
 

16

Mewnbwn 
1. Rhestr fer o gynrychiolwyr i’ch helpu i baratoi taith eich 

cymuned 

2. Rhestr o adnoddau posibl y gallai cyfranogwyr eu 
defnyddio i ddod o hyd i hadau newid, er enghraifft 
gwefannau, rhwydweithiau eraill, sgyrsiau neu 
weithgarwch ysbrydoledig yn y gymuned 

3. Dull o gasglu Hadau Newid cyfranogwyr (ee taenlen Excel 
ar-lein) 

 
Canlyniadau 
Rhestr fer o Hadau Newid i’w defnyddio yng Ngweithgaredd 2 
ar gyfer adeiladu Olwynion y Dyfodol 
 
Deunyddiau angenrheidiol 
  
Ar gyfer Cam 3  

•    Siartiau troi a phapur Post-it gwahanol liw (neu declynnau 
digidol tebyg os yw’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein) 

•    Rhestr o hadau sydd wedi’u casglu’n flaenorol gan 
gyfranogwyr y gweithdy 

Amser paratoi                              Heb ei nodi   
 
Hyd y gweithgaredd                   Heb ei nodi  
 
Lefel                                                Canolig
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GWEITHGAREDD 
 
Amserlen 
Nid oes bwriad i’r gweithgaredd yma fod yn un ffurfiol mewn 
gweithdy. Gallai cyfranogwyr weithio ar eu pennau eu hunain 
i ddechrau a dod at ei gilydd ar ddiwedd y cyfnod i bennu’r 
dewis o Hadau. 
 
Cyfarwyddiadau 
Cam 1 Esbonio beth yw’r Hadau Newid 
Byddai modd gwneud hyn mewn cyfarfod o grŵp bach 
cychwynnol. 

 

Rhowch gyflwyniad i’r cyfranogwyr am Hadau Newid. Gallech 
ddefnyddio’r disgrifiad o dudalen Good Anthropocenes ar 
ddechrau’r bennod yma fel sail i’ch esboniad. Neu gallech 
ddefnyddio’r enghreifftiau o’r hadau yma i ddechrau:  

 
       Enghreifftiau o Hadau Newid 
       ‘Mae rhwydwaith o ffermydd llysiau bach preifat a 

chyhoeddus lleol, a chyfleusterau ffermio fertigol dan  
do, yn cyflenwi cyfran fawr o gynnyrch ffres y gymuned 
mewn modd cynaliadwy a fforddiadwy.’ 
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       ‘Mae “Diwrnodau Trafod” rheolaidd yn cael eu cynnal lle 
mae pobl ifanc yn cwrdd ag arweinwyr y dref i drafod 
problemau.’ 

       ‘Mae llawer o’r adeiladau cyhoeddus yn y dref neu’r ardal 
bellach yn eiddo i’r gymuned ac yn cynhyrchu incwm 
neu’n creu cyfleoedd newydd i gymryd rhan.’ 

       ‘Mae benthyciadau llog isel ar gael sy’n cynnwys 
hyfforddiant sgiliau busnes ar gyfer pobl ifanc sydd am 
ddechrau eu busnesau eu hunain.’ 

       ‘Mae’r gymuned yn rheoli neu’n berchen ar goetiroedd 
lleol – sy’n cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer hamdden 
ac ymarfer corff, dysgu, iechyd, bioamrywiaeth a 
chyflogaeth.’ 

 
 
Cam 2 Casglu Hadau Newid  
Gallai’r cam yma gymryd wythnos neu fwy i’w gwblhau ac 
mae gofyn i’r cyfranogwyr ei wneud ar eu pennau eu hunain.  
 
Un ffordd o gasglu Hadau Newid yw o fanc hadau sy’n 
cynnwys casgliad o hadau enghreifftiol sydd wedi’u 
defnyddio mewn prosiectau eraill. Mae hyn yn ffordd dda o 
ddechrau’n gyflym ac mae’n hawdd eu hail-ysgrifennu ar 
gyfer eich cymuned. 
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Ffordd arall fyddai gofyn i rai gwirfoddolwyr o’ch cymuned 
gymryd rhan mewn proses gychwynnol o gasglu hadau ac i 
chwilio am hadau ar y we, yn eu rhwydweithiau amrywiol, 
mewn sgyrsiau neu o gymunedau eraill. Gallai hyn fod yn 
rhan o’u gwaith cartref cyn y cyfarfod. Rhannwch yr adran 
‘Ynglŷn â Hadau Newid’ gyda chyfranogwyr fel eu bod yn 
gwybod beth i chwilio amdano a beth i’w ddisgwyl.  
 
Nid yw hadau wedi’u cyfyngu’n ddaearyddol – mae modd eu 
casglu o bob cwr o’r byd. Bydd gweithio gyda’ch cymuned i 
ddod o hyd i hadau yn fanteisiol iawn i’r banc hadau os 
byddwch yn eu hychwanegu at y rhestr sy’n bodoli’n barod. Fel 
hynny, byddai modd i eraill gael budd o’ch ymdrechion hefyd. 
 
 
Cam 3 Penderfynu ar yr Hadau Newid mwyaf defnyddiol 
Rydyn ni’n awgrymu eich bod yn cyflawni hyn mewn cyfarfod.  

Penderfynwch faint o hadau sydd eu hangen ar gyfer eich 
prosiect. Bydd cyfranogwyr yn gweithio mewn grwpiau o 
bump, a bydd pob grŵp yn cael tri hedyn (gweler Paratoi yn 
yr adran Pethau i’w hystyried yn y bennod yma). 

Gwiriwch fod eich Hadau Newid posibl yn cyd-fynd â’r 
datganiadau syml yma:  
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•    Mae hedyn yn rhywbeth sy’n arloesol, sydd eisoes yn digwydd 
ac sy’n anelu at ddyfodol cadarnhaol, ond sy’n annhebygol 
o fod yn adnabyddus neu sydd wedi’i rannu’n helaeth. 

•    Byddai hedyn da yn cyffroi ac yn ysbrydoli pobl i feddwl 
am y ffordd gallai eu cymuned newid.  

•    Dylai fod yn newydd ac yn rhywbeth nad yw’n bodoli ar 
raddfa yn eich cymuned, a dylai fod yn bosibl.  

•    Dylai ddeffro’r dychymyg a helpu’r gymuned i freuddwydio 
y tu hwnt i’ch sgyrsiau arferol.  

•    Dylai ysbrydoli neu gyffroi’r grŵp pan fyddan nhw’n ei 
drafod, a dylen nhw fod yn gyfforddus yn ei ddefnyddio ar 
ddechrau’r broses.  

 
Os yw eich Hedyn Newid yn ateb y rhan fwyaf o’r meini prawf 
yma, ail-ysgrifennwch y disgrifiad yn yr amser presennol, fel 
petai’n bodoli’n barod a’i fod wedi tyfu y tu hwnt i syniad i fod 
yn rhywbeth cyffredin neu brif ffrwd. Er enghraifft, mae hedyn 
un caffi trwsio wedi tyfu i fod yn rhywle lle mae modd trwsio 
popeth, neu mae hedyn un bws cymunedol wedi tyfu i fod yn 
rhwydwaith drafnidiaeth am ddim! Bydd ysgrifennu disgrifiad 
eich Hedyn Newid fel hyn yn ei gwneud hi’n haws i gyfranogwyr 
ddeall ei effaith yn y modiwl nesaf – adeiladu Olwynion y 
Dyfodol. 
 
Byddwch wedi cwblhau’r gweithgaredd yma pan fydd 
gennych ddigon o hadau ar gyfer pob grŵp trafod rydych 
chi’n eu disgwyl yn y sesiwn nesaf. 
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BETH SY'N DIGWYDD NESAF? 
 
Mae disgrifiad o’r ffordd y byddwch yn defnyddio’r Hadau 
Newid i’w weld yng Ngweithgaredd 2, Olwynion y Dyfodol.  
 
PETHAU I’W HYSTYRIED 
 
Fframio negeseuon allweddol ar gyfer y gweithgaredd 

1.   Rydyn ni wedi gweld bod pobl yn awyddus iawn i gyfrannu 
at y rhan yma o’r broses, ond mae angen i chi sicrhau 
cydbwysedd rhwng cynnwys pawb a chydnabod mai cam 
ar y ffordd tuag at gael trafodaeth llawer ehangach yn y 
gweithgaredd nesaf – adeiladu Olwynion y Dyfodol – yw 
hwn. 

2.   Nid y bwriad yw copïo neu weithredu’r hadau, na’u 
defnyddio i bennu disgwyliadau neu agenda penodol. Eu 
bwriad yw hybu sgyrsiau gwell am y dyfodol. 

3.   Pwrpas yr Hadau yw canfod syniadau newydd a helpu i 
greu darlun o sut gallai’r gymuned edrych yn y dyfodol. Y 
pwrpas yw archwilio ac ysbrydoli. Eu bwriad yw annog 
pobl i freuddwydio am y dyfodol a’r hyn allai fod yn bosibl 
wrth adeiladu Olwynion y Dyfodol.  

4.   Yn ystod Gweithgaredd 4, y Tri Gorwel, byddwch yn 
meddwl y tu hwnt i’r hadau i ystyried dyfodol penodol ar 
gyfer eich cymuned yn fwy manwl.  
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Paratoi 

5.   Gallwch ganfod faint o Hadau Newid sydd eu hangen 
arnoch drwy rannu’r nifer o bobl rydych chi’n disgwyl fydd 
yn cymryd rhan yn y daith gyda phump, ac yna lluosi’r rhif 
gyda thri. (Byddan nhw’n gweithio mewn grwpiau o bump, 
a bydd angen tri hedyn ar bob grŵp). 

 
Yn ystod y gweithgaredd 

6.   Bydd cyfranogwyr yn teimlo’n gyffrous am yr Hadau 
Newid ac mae’n bosibl y byddan nhw am dreulio llawer o 
amser yn eu trafod. Mae hynny’n iawn gan fod y syniad yn 
newydd ac yn ddiddorol. Yn wir, gallai’r posibiliadau 
ymddangos yn ddi-ben-draw, ond dim ond rhan o’r broses 
yw hyn.  

7.   Mae’n syniad da cynnwys rhai o’ch cyfranogwyr yn y 
gwaith yma, ond nid pob un – neu fel arall gallwch golli 
rheolaeth dros y gweithgaredd.  

8.   Cofiwch eich bod am sicrhau bod y rhan fwyaf o’ch 
cyfranogwyr yn teimlo’n gyffrous ac wedi’u hysbrydoli ar 
gyfer y cam nesaf – lle bydd digonedd o amser i fyfyrio ar 
yr Hadau Newid y byddwch chi’n eu datblygu fel rhan o’r 
modiwl yma. 
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Cyflwyniad  

Bydd y cyfranogwyr yn archwilio’r Hadau Newid a 
ddatblygwyd yn ystod y modiwl diwethaf. 
 
Bwriad y gweithgaredd yma yw creu llawer o syniadau 
diddorol. Mae’n ymwneud â rhannu syniadau creadigol am 
amrywiaeth o bosibiliadau a sut mae modd eu datblygu o 
dan amgylchiadau gwahanol. Mae’n ymwneud â meddwl i’r 
eithaf am yr hyn sy’n bosibl ac ystyried gwahanol lefelau effaith. 
Bydd y gweithgaredd cyfan yn deillio o’r Hadau Newid a 
drafodwyd gennych chi a’ch cyfoedion yn y gweithdy diwethaf.  
 
Mae’n well gwneud hyn mewn grwpiau llai, gyda rhwng 
pedwar a chwech o gyfranogwyr. 

TROSOLWG 
 
Diben  

Mae’r gweithgaredd yma’n archwilio ‘arwyddion o newid’ – 
mentrau neu syniadau a fydd yn cael eu trafod fel grŵp. Bydd 
y trafodaethau yma’n sail i drafodaethau a syniadau pellach 
a fydd yn cael eu casglu ynghyd yn y pen draw fel Dyfodol o 
Ddewis eich cymuned. 

Gweithgaredd 2: Adeiladu Olwynion y Dyfodol
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Mewnbwn 
Tri Hedyn Newid ar gyfer pob grŵp bach o gyfranogwyr 
(gweler y canlyniadau o Weithgaredd 1) 
 
Canlyniadau 
Cyfres o Olwynion y Dyfodol sy’n dangos effeithiau posibl yr 
Hadau Newid yn y dyfodol   
 
Deunyddiau angenrheidiol 
1. Templedi Olwynion y Dyfodol (gallech naill ai dynnu eu 

llun â llaw neu ddefnyddio lle gwag ar wal) 
2. Siartiau troi a dau bapur Post-it gwahanol liw (neu 

declynnau digidol tebyg os yw’r digwyddiad yn cael ei 
gynnal ar-lein) 

 
Trefniadau’r ystafell 
Rhannwch y grŵp yn grwpiau llai a rhowch dri Hedyn Newid i 
bob grŵp 
 
Templedi 
Mae templedi i’w llwytho i lawr ar gael yn Rhan 3 o’r pecyn 
cymorth

PARATOI 
 
 

Amser paratoi                          30 munud  
 
Hyd y gweithgaredd                120 munud  
 
Lefel                                           Hawdd
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GWEITHGAREDD 
 
Amserlen 

Fel grŵp cyfan                                                                                                                                                                                          10 munud  
Cyflwyno'r gweithgaredd                                                                                                                                                                       
                             
Mewn grwpiau llai                                                                                                                                                                                   55 munud 
Cam 1                Sicrhau eglurder am yr hadau                                                                                                                                 (5 munud) 
Cam 2-3             Archwilio’r effeithiau cychwynnol                                                                                                                            
                            Olwyn 1                                                                                                                                                                         (20 munud) 
                            Olwyn 2                                                                                                                                                                         (10 munud) 
                            Olwyn 3                                                                                                                                                                         (10 munud) 
Cam 5                Archwilio eich olwyn                                                                                                                                                  (5 munud) 
Cam 6                Dod o hyd i ddelwedd                                                                                                                                                (5 munud) 
 
Egwyl                                                                                                                                                                                                          10 munud 
 
Fel grŵp cyfan                                                                                                                                                                                          20 munud 
Cam 7                Y grwpiau i roi adborth 
 
Mewn grwpiau llai                                                                                                                                                                                   10 munud 
Cam 8                Creu cysylltiadau 
 
Fel grŵp cyfan                                                                                                                                                                                          15 munud   
Cam 9                Rhannu'r cysylltiadau

22

RHAN 2: Y GWEITHGAREDDAU



ADEILADU DYFODOL GWELL: PECYN CYMORTH 

Cyfarwyddiadau 
Cyflwyno’r gweithgaredd 
Yn ystod y gweithdy yma, bydd pob grŵp yn cael tri Hedyn 
Newid y byddan nhw’n eu tyfu drwy adeiladu Olwyn y 
Dyfodol. Mae Ffigur 1 isod yn dangos sut mae’r Hadau Newid 
yn tyfu yn ystod ymarferiad Olwyn y Dyfodol.  
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Yna, bydd cyfranogwyr yn archwilio rhai o’r effeithiau 
uniongyrchol y gallai’r hedyn yma eu cael yn lleol ar eich 
cymuned. Gallai rhain fod yn effeithiau gwleidyddol, 
economaidd, technolegol, amgylcheddol, cymdeithasol neu 
ddeddfwriaethol eu natur (lliw glas yn yr haen ganol). 
 
Unwaith y byddwch wedi archwilio’r effeithiau uniongyrchol 
yma, byddwch yn adeiladu arnyn nhw ymhellach drwy ofyn at 
beth allai’r effeithiau yma arwain (‘yr ail effeithiau’ ar y 
gymuned leol), ac ychwanegwch nhw i’r haen lliw glas golau 
ar yr ochr allanol.  
 
Os yw hyn yn swnio’n rhy haniaethol, mae enghreifftiau o sut 
gallai’r sgwrs yma weithio’n ymarferol o’r prosiectau peilot 
wedi’u cynnwys isod.  
 
Ar y diwedd, bydd pob grŵp yn rhannu tair neu bedair stori 
neu ganlyniad o’u holwynion gyda’r grwpiau eraill. Mae’n 
werth i chi wrando am gysylltiadau rhwng y gwahanol 
drafodaethau.  

Ffigur 1:  Olwyn y Dyfodol
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Mewn grŵp llai o bedwar neu bump o bobl  
 
Cam 1   A yw pawb yn deall beth yw ystyr pob hedyn?  
              Gwnewch yn siŵr fod y grŵp yn deall yn glir beth 

yw’r tri hedyn cyn i chi adeiladu eich olwynion. 
 
Cam 2   Archwilio’r effeithiau cychwynnol   
              Dewiswch un o’r hadau a’i osod yng nghanol eich 

olwyn. 
 
Beth allai ddigwydd petai’r hedyn yma’n bodoli yn eich 
ardal? Pa effaith fyddai hynny’n ei chael? 
 
Meddyliwch am bump syniad da a nodwch nhw ar bapurau 
Post-it melyn. (Fel hwylusydd, gallwch annog y grwpiau i 
feddwl am yr effeithiau cymdeithasol, technolegol, 
economaidd, amgylcheddol a gwleidyddol). Mae cyfanswm 
o bump neu chwech syniad neu effaith o’r rownd gyntaf yn 
ganlyniad da. 
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Enghreifftiau o ganlyniad Cam 2   
  
 

 Gwelyau blodau 
wedi’u codi, 
plannu, gall 

pawb gymryd 
rhan Gerddi 

cyhoeddus yn 
cael eu troi’n 

fwydydd y gellir 
eu bwyta a 

bwydydd gwyllt
Perllannau a 

choed ffrwythau 
cyhoeddus – 

bwyd ac 
amrywiaeth

Gweithdai sy’n 
ymwneud â thyfu a 

defnyddio bwydydd – 
eplesu, priodweddau 

meddygol ac ati

Cynlluniau 
rhannu gerddi

Mae gan bawb yn y 
gymuned hawl 

gyfreithiol i fwyd 
iach a fforddiadwy, 
ac mae systemau 

bwyd wedi newid i 
wireddu hyn
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Cam 3   Archwilio’r ail-effeithiau 
              Edrychwch ar bob Post-it melyn, un ar y tro. Beth 

fyddai’n digwydd petai pob un o’r nodiadau Post-it yn 
bodoli yn eich ardal? Pa effaith gadarnhaol fyddai 
hynny’n ei chael? 

 
Meddyliwch am un neu ddau syniad da neu effeithiau 
cadarnhaol, ar gyfer pob darn Post-it ac ysgrifennwch nhw ar 
ddarnau Post-it gwyrdd. Mae cael cyfanswm o tua pump i saith 
Post-it gwyrdd ar gyfer y gweithgaredd yma’n ganlyniad da.   
 
Cam 4   Gwnewch hyn eto ar gyfer yr hadau eraill 
              Dilynwch Gamau 2-3 unwaith eto gyda’ch grŵp ar 

gyfer y ddau hedyn sy’n weddill. 
 
Cam 5   Archwilio eich olwyn   
              Ar ôl edrych ar bob effaith ar gyfer eich hadau, 

edrychwch ar yr olwyn rydych chi wedi’i chreu ac 
atebwch y cwestiynau canlynol: 

              1. Beth fydd yn cael effaith uniongyrchol ar eich 
cymuned? 

              2. Beth yw’r stori fwyaf syfrdanol? 
              3. Beth fyddai’n achosi’r newid mwyaf yn eich 

cymuned dros amser?  
              4. A oes straeon a themâu sy’n codi mewn gwahanol 

lefydd ar eich olwyn? 
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Enghreifftiau o ganlyniad Cam 3  
  
 herapi drwy 

fod yn agos at 
natur a 

chymuned
Mynd i’r afael â’r 
argyfwng iechyd 
meddwl gydag 

amaethyddiaeth 
drwy ffermio gofal 

a grwpiau tyfu Adeiladu 
sgiliau 

cymunedau 
ynghylch 

bwyd

Creu cylchred 
fwyd 

gymunedol

Creu llif o 
arian i 

gefnogi’r 
mentrau bwyd 

hyn

Arian cyfred 
cymunedol 

lleol i 
gefnogi’r 

economi leol

gwelyau blodau 
wedi’u codi, 
plannu, gall 

pawb gymryd 
rhan Gerddi cyhoeddus yn 

cael eu troi’n 
fwydydd y gellir eu 
bwyta a bwydydd 

gwyllt

Perllannau a 
choed ffrwythau 

cyhoeddus – 
bwyd ac 

amrywiaeth

Gweithdai sy’n 
ymwneud â thyfu a 
defnyddio bwydydd 

– eplesu, 
priodweddau 

meddygol ac ati

Cynlluniau 
rhannu 
gerddi

Mae gan bawb yn y 
gymuned hawl 

gyfreithiol i fwyd iach a 
fforddiadwy, ac mae 
systemau bwyd wedi 
newid i wireddu hyn
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Enghreifftiau o ganlyniad Cam 5  

26

Mewn grwpiau llai o’r un bobl   

Cam 8   Creu cysylltiadau 
              Yn ôl yn eich grwpiau trafod, rhannwch unrhyw 

gysylltiadau a themâu y gallech eu gwneud o’ch grŵp 
gyda grwpiau eraill ar ôl gwrando arnyn nhw. 
Ysgrifennwch hynny i lawr a byddwch yn barod i 
adrodd yn ôl i’r grwpiau eraill. 

 
Fel grŵp cyfan 

Cam 9   Rhannu'r cysylltiadau   
              Bydd pob grŵp yn adrodd yn ôl am y cysylltiadau a’r 

themâu maen nhw wedi’u nodi o’r gwahanol 
drafodaethau yn y grwpiau llai. 

 
Diwedd

Cam 6   Dod o hyd i ddelwedd 
              Mae pob grŵp yn meddwl am ddelwedd sy’n cyfleu’r 

sgwrs gawsoch chi am y dyfodol. 
 
Egwyl 
 
Fel grŵp cyfan 

Cam 7   Pob grŵp bach i roi adborth i weddill y grŵp 
              Bydd cynrychiolydd o bob grŵp yn rhoi adborth am 

eu holwyn, gan ddefnyddio’r canlyniadau o Gamau 5 
a 6 fel canllaw. 

 

EFFAITH 
 

Gofodau hygyrch a rennir sy’n berchen 
i’r gymuned/y cyhoedd sy’n cael eu 

cyllido ac sy’n creu cyfleoedd 
cymdeithasol ac economaidd i’w 

datblygu.

SYNDOD 
 

Yr effaith o dyfu, rhannu a dysgu am 
fwyd yn lleol.

ACHOSI NEWID 
 

Gwerthfawrogi’r adnoddau naturiol 
sydd o’n cwmpas, eu cadw a chreu 
mynediad iddyn nhw a’u defnyddio 

nhw’n gynaliadwy.
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Camau amgen ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc 
 
Ar gyfer grwpiau ieuenctid, rydyn ni’n awgrymu dilyn y 
Camau 5 a 6 yma yn lle: 
 
Cam 5   Archwilio eich olwyn  
              Ar ôl edrych ar effeithiau pob un o’r hadau, 

edrychwch ar yr olwyn gyfan rydych chi wedi’i chreu 
ac atebwch y cwestiynau canlynol: 

 
              1.  Pa ddau o’r nodiadau Post-it neu gyfres o nodiadau 

Post-it rydych chi’n eu hoffi fwyaf? 
              2.  Allwch chi droi pob un yn stori un frawddeg? 
 
Cam 6   Allwch chi feddwl am ddelwedd sy’n cyfleu un o’r 

nodiadau Post-it neu unrhyw beth diddorol y 
trafodoch chi? 
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Paratoi 

4.   Wrth ddewis y tri hedyn ar gyfer pob grŵp, gwnewch yn 
siŵr eu bod yn wahanol i’w gilydd. Er enghraifft, peidiwch 
â rhoi dau hedyn busnes/economaidd i’r un grŵp. 
Cymysgwch y rhain gyda hadau cymdeithasol a 
thechnoleg (er enghraifft).  

 

Yn ystod y gweithgaredd 

5.   Bydd goblygiadau’r hedyn cyntaf yn cymryd amser i’w 
datblygu wrth i gyfranogwyr geisio deall y broses. Gallwch 
ddisgwyl adeiladu’r olwynion ar gyfer yr ail a’r trydydd 
hedyn yn gyflymach.  

6.   Anogwch y cyfranogwyr i feddwl am effeithiau 
gwleidyddol, economaidd, technolegol, amgylcheddol, 
cymdeithasol a deddfwriaethol eu trafodaethau hyd yn oed. 
Er enghraifft, os yw’r drafodaeth yn dechrau gyda hedyn 
technoleg, gallai hyn achosi goblygiadau cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol. Fel hwylusydd, ceisiwch 
helpu’r cyfranogwyr i edrych ar bethau o fwy nag un 
safbwynt gan ofyn cwestiynau pen agored iddyn nhw, a 
gwrandewch yn ofalus ar beth sydd ganddyn nhw i’w 
ddweud. Os nad ydych chi’n deall eu rhesymeg yn llawn, 
gofynnwch gwestiwn pen agored dilynol (ee ‘allwch chi 
esbonio’r cysylltiadau rydych chi’n eu gwneud yn fan hyn?’). 
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BETH SY'N DIGWYDD NESAF? 
 
Bydd canlyniadau o ymarferiad Olwynion y Dyfodol yn cael 
eu cyfuno i greu datganiadau o ddyfodol o ddewis yn y 
gweithgaredd nesaf, lle byddwch yn archwilio’r hyn sydd ei 
angen er mwyn symud o’r presennol i’r dyfodol o ddewis. 
 
PETHAU I’W HYSTYRIED 
 
Fframio negeseuon allweddol ar gyfer y gweithgaredd 

1.   Does dim atebion cywir nac anghywir wrth adeiladu eich 
olwyn, ond dylai cyfranogwyr fod yn gallu esbonio’u 
meddylfryd y tu ôl i’w hatebion.  

2.   Prif bwrpas y gweithgaredd yma yw creu syniadau 
creadigol am beth allai ddigwydd yn eich cymuned os 
byddai’r Hadau Newid yn tyfu i’w llawn botensial.  

3.   Nid yw’r ffaith fod rhywun yn ysgrifennu rhywbeth ar 
bapur Post-it yn golygu y bydd yn digwydd nac yn cael ei 
wireddu o reidrwydd! Awgrymiadau a breuddwydion ydyn 
nhw. Gwnewch yn siŵr fod y cyfranogwyr yn ymwybodol o 
hynny. 
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ENGHREIFFTIAU O YMARFERIAD OLWYNION Y DYFODOL 

herapi drwy 
fod yn agos at 

natur a 
chymuned

Lle i bobl iau 
dreulio 
amserGall pobl 

sydd â 
rhywbeth ei 

gynnig
Rhannu 
prydau 
bwyd

Rhannu 
adnoddau 

iechyd

Gweithgared-
dau’n blodeuo 
– perfformiad, 
ffilm, storïau 

ac ati

Cymryd drosto 
siopau gwag 
a’u defnyddio 

er budd y 
gymuned

Lle croesawgar 
rhyngwladol i 
ymwelwyr o 

bobman gael 
sgyrsiau lleol

Amgylchynnu 
gan natur – 

adeilad a rennir 
y tu allan i’r dref

Byddai bwytai 
pysgod lleol 
yn cefnogi’r 

farchnad Creu mwy o 
hunaniaeth 

i’r dref

Creu mwy o 
wydnwch 

drwy 
arallgyfeirio i 
faes twristi-

Mynd i’r afael â’r 
argyfwng iechyd 
meddwl gydag 

amaethyddiaeth 
drwy ffermio gofal 

a grwpiau tyfu Adeiladu 
sgiliau 

cymunedau 
ynghylch 

bwyd

Creu cylchred 
fwyd 

gymunedol

Creu llif o 
arian i 

gefnogi’r 
mentrau bwyd 

hyn

Arian cyfred 
cymunedol 

lleol i 
gefnogi’r 

economi leol

gwelyau blodau 
wedi’u codi, 
plannu, gall 

pawb gymryd 
rhan Gerddi cyhoeddus yn 

cael eu troi’n 
fwydydd y gellir eu 
bwyta a bwydydd 

gwyllt

Perllannau a 
choed ffrwythau 

cyhoeddus – 
bwyd ac 

amrywiaeth

Gweithdai sy’n 
ymwneud â thyfu a 
defnyddio bwydydd 

– eplesu, 
priodweddau 

meddygol ac ati

Cynlluniau 
rhannu 
gerddi

Mwy o 
welededd i 

economi forol 
y dref

Ailgysylltu’r 
dref a’r bobl 
sy’n byw yno 
gyda’i hanes

Calon i’r 
gymuned

Lleoedd 
hygyrch am 

ddim

Lleoedd y 
gall pobl 

fynd iddynt

Rhannu 
ceginau

Mathau 
newydd o 

gydweithio

Dod â phobl 
ynghyd drwy 

ddibenion neu 
brosiectau ar y 

cyd

Pysgodfeydd 
yn cael eu 

rhannu’n lleol 
yn yr ardal

Helpu pobl i 
ddysgu am 

ddaliadau lleol 
– bwydo a 
pharatoi

Mae gan bawb yn y 
gymuned hawl 

gyfreithiol i fwyd iach a 
fforddiadwy, ac mae 
systemau bwyd wedi 
newid i wireddu hyn

Mae gan bysgotwyr yng 
Nghymru systemau 

sefydledig sy’n 
dosbarthu’n syth i’r 
cwsmer, sy’n golygu 

bod y cwsmer yn cael 
bwyd mwy ffres a’u bod 
nhw’n cael mwy o’r elw  

Mae llawer o adeila-
dau cyhoeddus y dref 

neu’r ardal yn eiddo i’r 
gymuned bellach ac yn 

cynhyrchu incwm 
neu’n creu cyfleoedd 
newydd i gyfranogi

Delwedd 1  
Enghraifft 2 o Olwyn y 
Dyfodol   
 
Ffynhonnell: Gweithdy 
cymunedol CGGC
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Delwedd 2  
Enghraifft o Olwyn y Dyfodol 
 
Credyd:  
Gys Loubser 
CST-GRAID. 2017. Adroddiad ar y 
Gweithdy Gweledigaeth 
Anthropocene, 15-18 Tachwedd 
2016, Cape Town, De Affrica. 
Gweithdy prosiect GRAID. Centre 
for Complex Systems in 
Transition, Prifysgol Stellenbosch, 
De Affrica.
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TROSOLWG 
 
Diben 
Bydd y gweithgaredd yma’n eich helpu i nodi a 
chanolbwyntio ar y themâu penodol a fydd yn gwneud y 
gwahaniaeth mwyaf yn eich cymuned chi.  
 
Hyd yma, rydych chi wedi bod yn chwilio am ysbrydoliaeth 
ym mhobman – drwy ddefnyddio’r Hadau Newid a chreu 
syniadau eich hunan yn seiliedig ar beth ddaethoch chi o hyd 
iddo yn ystod gweithgaredd Olwyn y Dyfodol. Nawr, byddwn 
ni am droi’r sgwrs at rywbeth penodol a all weithio ar eich 
cyfer chi a’ch cymuned.  
 
Cyflwyniad 
Er mwyn symud oddi wrth y syniadau cyffredinol am y ffordd 
y gallai’r dyfodol fod at rywbeth penodol a allai weithio yn 
eich cymuned, byddwn ni’n llunio datganiadau am y 
posibiliadau ar gyfer y dyfodol yr hoffech chi ei weld yn cael 
ei wireddu, a pha rai hoffech chi fynd ar eu hôl. Allwch chi 
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ddim rheoli’r dyfodol, ond gallwch chi ddylanwadu arno. 
Mae’r Datganiadau Dyfodol o Ddewis yma’n deillio o themâu 
sy’n ymddangos yn eich Olwynion y Dyfodol. Byddan nhw’n 
cael eu cyfuno i greu synnwyr o feddylfryd y gymuned ynghylch 
yr olwynion mewn ffordd a fydd yn ddefnyddiol wrth symud 
ymlaen. Yn y ffordd yma, byddwch yn pontio rhwng Gweithgaredd 
2 sef Olwynion y Dyfodol, a Gweithgaredd 4 sef y Tri Gorwel.  
 
Efallai fod y Datganiadau Dyfodol o Ddewis yn ymddangos yn 
debyg i’r Hadau Newid, ond dydyn nhw ddim. Syniadau o du 
allan i’r gymuned oedd yr Hadau gyda’r bwriad o ddeffro’r 
dychymyg. O gymharu, mae’r datganiadau yn disgrifio’r 
syniadau penodol a gafodd eich cymuned drwy Olwynion y 
Dyfodol. Dydyn nhw ddim yn bethau ar hap, ond yn hytrach 
maen nhw’n weledigaethau ar gyfer eich cymuned gan y 
gymuned, y gallwch chi weithio arnyn nhw’n fanylach er 
mwyn bod yn strategaeth ymarferol.

Gweithgaredd 3: Datganiadau’r Dyfodol
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Mewnbwn 
Y canlyniadau ar y cyd o ymarferiad Olwynion y Dyfodol, gan 
gynnwys yr olwynion eu hunain ac unrhyw nodiadau eraill am 
drafodaethau o’r sesiynau adborth.  
 
Canlyniadau 
Rhestr fer o’r Datganiadau Dyfodol o Ddewis sy’n cyfleu’r 
sgyrsiau’n briodol ac sy’n cyfeirio at agweddau yr hoffai’r 
gymuned eu cynnwys yn eu gweledigaeth ehangach o’r 
dyfodol.  
 
Deunyddiau angenrheidiol 
Mynediad at Olwynion y Dyfodol ac unrhyw nodiadau o’r 
drafodaeth. 
 
Trefniadau’r ystafell 
Gallai’r broses yma ddigwydd naill ai mewn cyfarfod 
arbennig neu all-lein lle gall grŵp bach o gyfranogwyr 
weithio ar eu pennau eu hunain neu yn eu hamser eu hunain.  

PARATOI 
 
 
 
 
 
 
 

Amser paratoi                               30 munud  
 
Hyd y gweithgaredd                    70 munud  
 
Lefel                                                Cymedrol
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GWEITHGAREDD 
 
Amserlen 
Does dim angen cynnwys yr holl gyfranogwyr ar gyfer y 
sesiwn yma, ond cynghorir chi i gael rhywfaint o fewnbwn 
ganddyn nhw yn y broses o wneud penderfyniadau.   
 
Cyfarwyddiadau 
Cam 1 Archwilio’r sesiwn adborth derfynol o gweithgaredd 2  
Yn gyntaf, edrychwch ar yr adborth terfynol o weithdy 
Olwynion y Dyfodol lle bu grwpiau’n rhannu pa gysylltiadau 
roedden nhw’n eu gweld rhwng eu canlyniadau nhw a 
chanlyniadau grwpiau eraill. Yn benodol, gofynnwyd iddyn 
nhw ‘Pa dri pheth ydych chi wedi’u clywed gan grwpiau eraill 
sy’n cysylltu â straeon y dyfodol o’ch grŵp chi?’  
 
Dyma ymgais gychwynnol i nodi patrymau neu themâu sy’n 
bwysig i’r grŵp cyfan.  
 
Defnyddiwch hyn fel eich rhestr gychwynnol o ddatganiadau.  
  
 

Cam 2 Archwilio adborth y grŵp o gweithgaredd 2 
Ychwanegwch at y rhestr yma drwy edrych ar ganlyniadau’r 
grwpiau’n unigol. Yn gynt yn ystod gweithdy Olwynion y 
Dyfodol, gofynnwyd iddyn nhw roi adborth o’u holwynion am:  

•   beth synnodd nhw,  

•   beth fyddai’n cael effaith uniongyrchol,  

•   beth fyddai’n achosi’r newid mwyaf dros amser. 

 
Edrychwch i weld a oes patrymau neu gysylltiadau’n codi o’r 
adborth na wnaeth y grwpiau sylwi arnyn nhw neu eu rhannu 
â phawb. Ychwanegwch unrhyw beth newydd sy’n codi at y 
rhestr.  
 
Cam 3 Archwilio Olwynion y Dyfodol 
Nawr darllenwch drwy Olwynion y Dyfodol pob grŵp hefyd. A 
oes unrhyw effeithiau neu themâu diddorol sydd heb eu nodi 
yn yr adborth? Gallai hyn fod yn effaith unigol bwysig neu’n 
fwy nag un effaith ledled yr olwynion sy’n cysylltu â’i gilydd i 
ffurfio thema. Ychwanegwch hyn at eich rhestr hefyd. 
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              Enghraifft o glwstwr 1 

              O Gam 1 Cysylltiad a nodwyd gan yr holl grwpiau   

              ‘Teimlad o berchnogaeth gymunedol dros asedau (ee 
caffael cyfreithiol) ac yn ehangach (cysyniad o 
berchnogaeth) a pherchnogaeth o’r cynllun ei hunan.’ 

              O Gam 2 Darn o adborth gan un grŵp   

              ‘Rhedeg adeiladau cyhoeddus ar ran y gymuned (ee 
hen dafarndai ac ati sy’n amlwg ar y stryd fawr).’ 

              O Gam 3 Syniad penodol o Olwyn y Dyfodol 

              ‘Nid dim ond gofodau, ond gweithgareddau a chamau 
gweithredu sy’n fwy cynhwysol a chynaliadwy.’ 

              ‘perchnogaeth’. 
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              Enghraifft o glwstwr 2 

              O Gam 1 Cysylltiad a nodwyd gan yr holl grwpiau 

              ‘Dysgu ac addysg gymunedol – newid diwylliannol 
drwy gynnig cyfleoedd i ddysgu yn y gymuned (yn fwy 
eang na dysgu sefydliadol).’ 

              O Gam 2 Darn o adborth gan un grŵp   

              ‘Yr effaith o dyfu, rhannu a dysgu am fwyd yn lleol.’ 

              O Gam 3 Syniad penodol o Olwyn y Dyfodol 

              ‘Cyfle i wneud pethau a rhoi cynnig ar bethau (gyda 
gofod a rhywle i wneud hyn).’ 

              ‘System Fwyd Gylchol.’ 

 

 

Cam 4 Cyfuno eich brawddegau 
Wrth edrych ar eich rhestr gyfan, edrychwch i weld a oes rhai o’r eitemau yn cyd-fynd. Os yw’n bosibl, cysylltwch nhw. Dyma 
enghraifft o ddau glwstwr o syniadau, sy’n dod o enghraifft go iawn o adborth a’r olwynion eu hunain: 
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              Enghreifftiau o Ddatganiadau’r Dyfodol o glwstwr 1 a 2 

              Clwstwr 1 

              ‘Gofodau yng Nghanol Trefi: gwneud y gorau o asedau a 
seilwaith er budd y gymuned a’r amgylchedd.’ 
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Cam 5 Ysgrifennu eich Datganiadau Dyfodol o Ddewis  

Bydd nawr angen i chi drawsnewid yr eitemau ar eich rhestr yn Ddatganiadau Dyfodol o Ddewis.  
 
Mae Datganiad Dyfodol o Ddewis yn disgrifio gweledigaeth gadarnhaol ar gyfer y dyfodol, o ran un thema benodol. Dylai fod yn glir 
ac yn gryno. Dylai hefyd, yn wahanol i’r disgwyl, gael ei ysgrifennu yn yr amser presennol. Mae hyn yn helpu’r gynulleidfa i 
ddychmygu’r dyfodol penodol yma, fel petai’n fyw, a’u bod yn gweld eu hunain yn rhan o’r byd newydd yma. 

 

              Clwstwr 2   

              ‘Mae system fwyd gylchol ffyniannus leol, o'r fferm i'r fforc, 
yn hyrwyddo dysgu a rhannu ac yn cefnogi cynhyrchwyr 
bwyd lleol.’
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BETH SY'N DIGWYDD NESAF?  
 
Mae modd defnyddio’r Datganiadau Dyfodol o Ddewis fel 
mewnbwn ar gyfer Gweithgaredd 4, y Tri Gorwel.  
 
 
PETHAU I’W HYSTYRIED 
 
Paratoi 

•     Os yw amser yn brin (neu os ydych chi am gynnwys yr holl 
gyfranogwyr yn y broses), gall Datganiadau Dyfodol o 
Ddewis drafft cychwynnol gael eu llunio ar ddiwedd y 
gweithdy Olwynion y Dyfodol, ond bydd dal angen eu 
tacluso nhw ar ôl hynny.  

•     Gallai’r gweithgaredd yma fod yn rhan o’r broses ar ei ben 
ei hunan hefyd, mewn cydweithrediad â grŵp llai o’r 
gymuned y cytunwyd arno. Gyda’r ddau ddewis, bydd y 
datganiadau drafft yn cael eu rhannu ymysg y gymuned 
ehangach i gael adborth ac i’w cymeradwyo. 
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•     Os ydych chi’n cynnal y broses dros ddau ddiwrnod, byddech 
chi’n nodi’r Datganiadau Dyfodol o Ddewis dros nos ac yn 
eu profi gyda’r cyfranogwyr ar ddechrau’r ail sesiwn.  

  

Yn ystod y gweithgaredd 

•     Gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o Ddatganiadau 
Dyfodol o Ddewis. Os byddwch chi’n defnyddio grwpiau 
bach unwaith eto (o ddim mwy na phump neu chwech 
chyfranogwr) bydd angen un Datganiad Dyfodol o Ddewis 
ar gyfer pob grŵp. Fwy na thebyg na fydd modd i chi 
ganolbwyntio ar fwy na phump Datganiad Dyfodol o 
Ddewis. Os bydd gennych fwy o grwpiau na hyn, 
gofynnwch i rai o’r aelodau rannu’n ddau grŵp ac i wneud 
adolygiadau ar wahân o’r un Datganiad Dyfodol.  

 

Ar ôl y gweithgaredd 

•     Gallech ystyried dosbarthu’r datganiadau yma cyn mynd 
ymlaen i Weithgaredd 4 er mwyn rhoi cyfle i bobl gynnig 
gwelliannau fel eu bod yn gyfforddus â nhw.  

RHAN 2: Y GWEITHGAREDDAU



ADEILADU DYFODOL GWELL: PECYN CYMORTH 

37

TROSOLWG 
 
Diben 
Mae’r gweithgaredd yma’n edrych ar y Datganiadau Dyfodol 
o Ddewis a grëwyd yn ystod Gweithgaredd 3 i nodi cyfres o 
syniadau posibl i’w gweithredu a allai eich helpu i ddatblygu 
eich gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.  
 
Cyflwyniad 
Bydd cyfranogwyr y gweithgaredd yma’n canolbwyntio ar dri 
amser gwahanol: y dyfodol, y presennol, a’r amser rhwng y 
ddau – y Tri Gorwel. 
 
I ddechrau, byddan nhw’n archwilio’r Datganiadau Dyfodol o 
Ddewis sy’n cynrychioli agweddau rydych chi am eu cynnwys 
yn eich gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Byddan nhw’n 
ehangu ar beth yw ystyr y datganiadau yma iddyn nhw a sut 
olwg allai fod arno.  
 

Yna, byddan nhw’n cymharu’r datganiadau yma â’r presennol 
er mwyn nodi sut mae’r dyfodol o ddewis yn wahanol. Bydd y 
gwahaniaethau yma’n nodi bylchau, rhwystrau a chyfleoedd 
posibl sy’n bodoli.  
 
Drwy ddefnyddio’r wybodaeth yma, bydd y grŵp yn nodi 
camau gweithredu eang fel ffordd i’r gymuned symud tuag at 
y dyfodol o ddewis.  

Gweithgaredd 4: Tri Gorwel
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Mewnbwn 
Y Datganiadau Dyfodol o Ddewis a grëwyd yn ystod 
Gweithgaredd 3.   
 
Canlyniadau 
Rhestr o gamau gweithredu neu feysydd gweithredu ar gyfer 
bylchau, rhwystrau a chyfleoedd a nodwyd rhwng y presennol 
a’r dyfodol o ddewis.   
 
Deunyddiau angenrheidiol 
1. Templedi’r Tri Gorwel (gallech naill ai dynnu eu llun â llaw 

neu ddefnyddio lle gwag ar wal). 
2. Siartiau troi a phapur Post-it gwahanol liw (neu declynnau 

digidol tebyg os yw’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein). 
 
Trefniadau’r ystafell 
Rhannwch eich grŵp yn grwpiau llai a rhowch un datganiad 
Dyfodol o Ddewis i bob grŵp. 
 
Templedi 
Mae templedi i’w llwytho i lawr ar gael yn Rhan 3 o’r pecyn 
cymorth.

PARATOI 
 
 
 
 
 
 
 

Amser paratoi                               60 munud  
 
Hyd y gweithgaredd                    120 munud  
 
Lefel                                                Cymedrol
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GWEITHGAREDD 
 
Amserlen 
 
Rhan A                                                                                                                                                                                            15 munud  
Cam 1                Deall eich Datganiad Dyfodol o Ddewis                                                                                                     
Cam 2                Archwilio eich Datganiad Dyfodol o Ddewis a disgrifio’i flociau adeiladu                                         
                             

Rhan B                                                                                                                                                                                            15 munud 
Cam 3                Disgrifio eich byd heddiw                                                                                                                               
Cam 4                Nodi unrhyw arwyddion o’ch dyfodol o ddewis sy’n bodoli’n barod                                                      

 
Rhan C                                                                                                                                                                                            35 munud 
Cam 5                Nodi bylchau, rhwystrau a chyfleoedd i arloesi rhwng y presennol a’r dyfodol                                 
Cam 6                Casglu’r syniadau at ei gilydd yn glystyrau lle bo’n bosibl 
Cam 7                Troi eich clystyrau yn frawddegau gweithredu                                                                                          

 
Egwyl                                                                                                                                                                                              10 munud 

 
Rhan D                                                                                                                                                                                           40 munud 
Cam 8                Grwpio’r adborth a nodi themâu cyffredin 
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Cyfarwyddiadau 
 
RHAN A: Gorwel 3 – Eich Dyfodol Cadarnhaol o Ddewis   
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Ffigur 2: Y Trydydd Gorwel  

Yn Ffigur 2, mae’r presennol ar 
ochr chwith y diagram. Ac mae’r 
dyfodol ar yr ochr dde. Mae’r 
llinell werdd, neu Gorwel 3, yn 
cynrychioli eich Datganiadau 
Dyfodol o Ddewis. Yn y diagram, 
mae’r syniadau sydd wedi’u 
disgrifio yn y Datganiad Dyfodol 
yn isel ar yr ochr chwith; dyma 
yw’r eithriad yn hytrach na’r 
rheol. Dydyn nhw ddim yn rhan 
brif ffrwd o fywyd bob dydd. 
 
Cymharwch hynny â’r Dyfodol o 
Ddewis, lle mae’r syniadau sy’n 
cael eu disgrifio yn eich 
datganiad yn gyffredin, neu’n 
drechol. Dyna pam maen nhw ar 
ben ochr dde y diagram.  

Uchel

Isel

Nawr Y DyfodolAmser

Pellter y 
patrwm 
trechol  

Y Trydydd Gorwel

G3

Cam 1

Cam 2
Where would we like�

to get to?

�Cam 1
Cytuno ar eich 

Datganiad Dyfodol 
o Ddewis

Cam 2
Ble hoffen ni 

gyrraedd?
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CAM 2 Archwilio eich Datganiad Dyfodol o Ddewis 

Dychmygwch eich bod yn byw yn y byd yma a thrafodwch 
bob un o’r canlynol: 

1.  Sut ydych chi’n ymddwyn yn y Dyfodol o Ddewis?  

2.  Sut ydych chi’n disgrifio eich hunan i rywun arall yn y 
Dyfodol o Ddewis? 

3.  Sut mae eich gwerthoedd yn wahanol? Ym mha ffordd...  

4.  Sut mae gwerthoedd y gymdeithas yn wahanol? Ym mha 
ffordd...  

5.  Beth yw’r sylfeini ar gyfer y Dyfodol o Ddewis? 

 
Yn seiliedig ar eich trafodaeth, ychwanegwch ddisgrifiadau 
byr o’r byd yma ar gardiau gwyrdd ac ychwanegwch nhw at 
ochr dde uchaf eich templed. Cofiwch, does dim atebion 
cywir nac anghywir! 
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CAM 1 Deall eich Datganiad Dyfodol o Ddewis 

Edrychwch ar eich Datganiad Dyfodol o Ddewis ac ystyriwch 
y cwestiynau canlynol: 

1.  Beth sy’n sefyll allan o’ch Datganiad? 

2.  Beth sydd fwyaf cyffrous am y Datganiad? 

3.  Pa ddealltwriaeth mae’r Datganiad yma yn ei chynnig i chi? 

 
Yn seiliedig ar drafodaeth eich grŵp, a oes angen newid y 
Datganiad fel ei fod yn gwneud gwell synnwyr neu’n haws i’w 
drafod? Os felly, gwnewch y newidiadau angenrheidiol.  
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RHAN B: Gorwel 1 – Sut mae eich thema’n edrych heddiw 

Uchel

Isel

Y DyfodolAmser

Pellter y 
patrwm 
trechol

Y Trydydd Gorwel

G3

Cam 1

Cam 2

Cam 1
Cytuno ar eich 

Datganiad Dyfodol 
o Ddewis

Cam 2
Ble hoffen ni 

gyrraedd?

Cam 3
Ble ydyn ni nawr?

(Sut mae'n 
wahanol?)

G1

Y Gorwel Cyntaf

Cam 3

Cam 4
Pa newid sydd 

eisoes yn digwydd?
Cam 4

Nawr

Yn Ffigur 3, mae bellach ganddon 
ni linell goch – dyma yw Gorwel 
1. Mae’n cynrychioli’r presennol, y 
sefyllfa rydyn ni ynddi ar hyn o 
bryd. Yn ddiddorol, gallwn hefyd 
weld bod rhan fach o’r llinell 
werdd, ein Dyfodol o Ddewis 
(Gorwel 3) eisoes yn bodoli – 
dyma yw’r eithriad yn hytrach 
na’r rheol.  
 
Yn Rhan B, byddwn ni’n 
archwilio’r llinell goch ac hefyd 
yn nodi arwyddion bach o’r 
Dyfodol o Ddewis gallwn ni 
feddwl amdanynt heddiw. 

Ffigur 3:  Y Gorwel Cyntaf  
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CAM 3 Disgrifio eich byd heddiw 

Meddyliwch yn drylwyr am y ffordd rydyn ni’n byw heddiw. O 
ran y Dyfodol o Ddewis, meddyliwch am y canlynol:   

1.  Pa eiriau fyddech chi’n eu defnyddio i ddisgrifio'r ffordd 
rydyn ni’n byw heddiw? 

2.  Pa werthoedd neu safbwyntiau byd-eang sy’n sail i’r ffordd 
rydyn ni’n byw heddiw? 

 
Felly, er enghraifft, os ydych chi’n gweithio ar Ddatganiad 
Dyfodol o Ddewis am fwyd, byddwch chi’n canolbwyntio ar 
ffactorau sy’n effeithio ar y ffordd mae’r system fwyd gyfredol 
yn gweithio. Meddyliwch am y ffactorau cymdeithasol, 
technoleg, yr economi leol a chenedlaethol, yr amgylchedd a 
dylanwad gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol.  
 
Nodwch eich dealltwriaethau ar bapur Post-it coch ac 
ychwanegwch nhw at ochr chwith uchaf eich templed.  
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CAM 4 Nodi unrhyw arwyddion o’ch dyfodol o ddewis sy’n 
bodoli’n barod 

Ydych chi’n gwybod am brosiectau neu gynlluniau peilot sy’n 
digwydd heddiw, naill ai’n lleol neu yn rhywle arall? Neu bobl 
sy’n ceisio cyflawni rhywbeth sy’n gysylltiedig â’ch Dyfodol o 
Ddewis?  
 
Nodwch unrhyw weithgareddau cyfredol neu alluoedd sy’n 
bodoli y gallwch feddwl amdanyn nhw ar bapur Post-it 
gwyrdd ac ychwanegwch nhw at ochr chwith isaf eich 
templed. (Mae’n bosibl bod rhai enghreifftiau wedi’u codi 
mewn trafodaethau blaenorol am yr Hadau Newid yng 
Ngweithgaredd 1). 
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Yn Ffigur 4, fe welwch chi linell 
las (Gorwel 2) sef yr amser rhwng 
y presennol a’r dyfodol. Mae’n 
cynnwys bylchau a rhwystrau a 
syniadau newydd posibl sy’n 
bodoli rhwng y presennol a’r 
dyfodol (Ffigur 4).  
 
Yn Rhan C, byddwn ni’n 
archwilio’r llinell las ac yn nodi’r 
bylchau, y rhwystrau a’r syniadau 
newydd a’r cyfleoedd i arloesi. 
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RHAN C: Gorwel 2 – Archwilio sut i symud ymlaen o heddiw at eich dyfodol o ddewis 

G3

Cam 1

Can 2

Cam 1
Cytuno ar eich 

Datganiad Dyfodol 
o Ddewis

Cam 2
Ble hoffen ni 

gyrraedd?

Cam 3
Ble ydyn ni nawr?

(Sut mae'n 
wahanol?)

G1

Cam 3

Cam 4
Pa newid sydd 

eisoes yn digwydd?
Cam 4

Cam 5

Yr Ail Gorwel

Cam 5
Pa syniadau newydd, 
problemau, bylchau a 
rhwystrau ydyn ni’n eu 

rhagweld wrth 
drawsnewid?

Uchel

Isel

Nawr Y DyfodolAmser

Pellter y 
patrwm 
trechol

Y Trydydd Gorwel

Y Gorwel Cyntaf

Ffigur 4: Yr Ail Gorwel  
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CAM 5 Nodi bylchau, rhwystrau a chyfleoedd i arloesi rhwng y 
presennol a’r dyfodol 

Edrychwch ar y gofod rhwng y dyfodol a’r presennol a 
meddyliwch am ffordd i’w cysylltu. Defnyddiwch y cwestiynau 
yma i lywio’r sgwrs: 

1.  Pa syniadau newydd neu gyfleoedd arloesi allai ein helpu ni? 

2.  Beth sydd angen ei newid er mwyn gwneud i bethau newid? 

3.  Pa fylchau sy’n bodoli? 

4.  Pa rwystrau allwn ni ddod ar eu traws ar hyd y ffordd? 

5.  Beth sydd angen i ni ei wybod nad ydyn ni’n ei wybod ar 
hyn o bryd? 

6.  Gyda phwy sydd angen i ni siarad â nhw neu gysylltu â nhw?  

  

Write your main ideas on blue Post Its and add them to the 
center of your template, between the present and the future. 
  
 

CAM 6 Casglu syniadau at ei gilydd yn glystyrau lle bo’n bosibl 

Meddyliwch pa gyfleoedd arloesi, bylchau a rhwystrau a 
nodwyd gennych yng Ngham 5 allai gysylltu â’i gilydd a chael 
eu gosod mewn grŵp. Er enghraifft, efallai fod cysylltiad 
rhwng rhai bylchau a rhwystrau, neu bod modd defnyddio 
rhai o’r syniadau a’r cyfleoedd arloesi i lenwi’r bylchau neu 
oresgyn y rhwystrau. 
 
Casglwch y papurau Post-it at ei gilydd yn glystyrau lle bo’n 
bosibl. 
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Addysgu’r cyhoedd 
am beth yw bwyd 

dros ben (ac o 
ble ddaw bwyd/ 

cylched fwyd)

2. Annog newidiadau 
mewn polisïau lleol 

o blaid systemau 
bwyd cylchol 
(cynhyrchu a 
defnydd lleol)

3. Annog pobl i
wario arian ar 

fusnesau lleol (cadw 
cyfalaf yn lleol)

4. Casglu gwybodaeth 
am lafur gwirfoddol 
lleol er mwyn asesu 

sut y gallai hyn 
gefnogi adnoddau 

cyfalaf dynol

1. Creu a 
chryfhau 
hybiau 

cymunedol

Diffyg 
adnoddau/nerth 

pobl i wthio bwyd 
dros ben a G3

Ailgysylltu â 
chylched 

cynhyrchu 
bwyd naturiol

Dosbarthiad
au coginio Gweithdai Addysg 

plant

Mae Brexit yn 
ein galluogi ni i 

gryfhau 
systemau 

Deddf 
Llesiant 

Cenedlaeth
au'r Dyfodol

Cymhelliant 
economaidd yn 

annog monopoli / 
y system fwyd 

gyfredol

C h lli

Banc cymunedol 
lleol (cronfeydd 
arian gwydn ar 

gyfer buddsoddi’n 
lleol)

Enghreifftiau o ganlyniad Cam 6   
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CAM 7 Troi eich clystyrau yn frawddegau gweithredu 

Edrychwch ar bob clwstwr a gofynnwch beth mae’r clwstwr 
yma’n awgrymu y dylech ei wneud er mwyn cyrraedd eich 
dyfodol o ddewis.  
 
Ysgrifennwch frawddeg weithredu ar gyfer pob clwstwr o 
bapurau Post-it, gan ddechrau eich brawddegau gyda berf a 
fydd yn awgrymu gweithred benodol. 

         Enghreifftiau o Frawddegau Gweithredu 

         ‘Annog newidiadau mewn polisïau lleol o blaid 
systemau bwyd cylchol (cynhyrchu a defnydd lleol).’ 

         ‘Casglu gwybodaeth am lafur gwirfoddol lleol er 
mwyn asesu sut y gallai hyn gefnogi adnoddau 
cyfalaf dynol.’ 

         ‘Creu ac atgyfnerthu hybiau cymunedol (ee y 
dosbarthiadau coginio, gweithdai, addysg plant).’ 

         ‘Annog pobl i wario arian ar fusnesau lleol (cadw 
cyfalaf yn lleol).’ 

RHAN CH: Adborth 
 
CAM 8 Grwpio’r adborth a nodi themâu cyffredin  

Bydd yr holl grwpiau yn rhoi adborth yn y grŵp mawr, yn 
rhannu cynnwys a’r prif themâu o’u templedi. 
 
Os oes unrhyw themâu cyffredin yn codi o’r adborth, nodwch 
nhw.
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BETH SY'N DIGWYDD NESAF?  
 
Bydd canlyniadau’r gweithdy yma’n cael eu cyfuno a’u 
mireinio er mwyn eu defnyddio yn y gweithgaredd nesaf, a fydd 
yn ein helpu ni i ganolbwyntio’n strategol ar y camau nesaf. 
 
 
PETHAU I’W HYSTYRIED 
 
Fframio negeseuon allweddol ar gyfer y gweithgaredd 

•     Os ydych chi’n defnyddio’r fersiwn sy’n dangos y Tri 
Gorwel fel cromlin, cofiwch roi gwybod i’r cyfranogwyr 
nad ydyn nhw’n gwneud dim byd cymhleth! Atgoffwch 
nhw mai’r unig beth mae’r cromliniau’n eu cynrychioli yw’r 
ffaith bod y tri gorwel yn bresennol ar yr un pryd, ond bod 
y tri yn drechol ar wahanol adegau.  

 

Paratoi 

•     Bydd ysgrifennu’r Datganiad Dyfodol o Ddewis ac unrhyw 
ddisgrifiadau ychwanegol yn yr amser presennol yn helpu 
cyfranogwyr i ddychmygu’r dyfodol yma. 

•     Gwnewch y Datganiad Dyfodol o Ddewis mor gadarn â 
phosibl, ond hefyd yn ddigon eang er mwyn ei archwilio. 

•     Gall pobl ddewis ym mha grwpiau maen nhw am weithio 
ynddyn nhw, neu gallwch gyfeirio pobl at thema benodol 
sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Bydd angen i chi benderfynu 
pa un sydd bwysicaf ar sail diddordebau’r cyfranogwyr. 

 

Yn ystod y gweithgaredd 

Gorwel 1 

•     Treuliwch yr amser sydd ei angen arnoch i nodi’r 
gwahaniaethau pwysicaf rhwng y Dyfodol o Ddewis a’r 
presennol a symudwch ymlaen at Gorwel 2.  

 
Gorwel 2 

•     Ceisiwch gyrraedd Gorwel 2 yn gyflym fel bod modd i’r 
grŵp dreulio’r rhan fwyaf o’i amser yn archwilio syniadau 
ar gyfer arloesi, llenwi bylchau a goresgyn rhwystrau.  

•     Pan fydd cyfranogwyr yn datblygu Datganiadau 
Gweithredu, heriwch nhw i ddechrau gyda berf a datblygu 
syniad cadarn am yr hyn fydd yn cael ei wneud nesaf. 
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ENGHREIFFTIAU O YMARFERIAD TRI GORWEL 

Uchel

Isel

Nawr Y DyfodolAmser

Pellter y 
patrwm 
trechol  

Y Trydydd Gorwel

G3

G1

Y Gorwel Cyntaf

Yr Ail Gorwel

Dim diddordeb gan 
bobl ifanc mewn 

gwleidyddiaeth leol – 
ddim yn teimlo’n 
berthnasol (diffyg 

gwybodaeth / diffyg 
ymdrech i ymgysylltu 

Strwythurau 
annigonol/anefei
thiol i ymgysylltu 

ag ieuenctid

Economi leol 
wedi’i 

dominyddu gan 
gwmnïau 

Dim cymorth 
cymdeithasol ar 
gael bob amser 

(e.e. iechyd 
meddwl) a 
chymorth 

Dim digon o 
gymorth i 

fentrau 
cymdeithasol (ac 
arloesedd lleol)

Cyfnod clo yn 
annog stryd 

fawr leol 

Uwchraddio 
seilwaith sy’n 

ystyried yr 
amgylchedd 
(gwefru ceir 

trydan, llwybrau 

Ysgolion yn 
addysgu sut 

gall cynghorau 
wneud 

gwahaniaeth

Covid wedi rhoi 
mwy o bwys ar 
ofal iechyd a’r 

angen am 
gynaliadwyedd

Tuedd fechan at 
fentrau 

cymdeithasol sy’n 
dangos enghreifftiau 
o sut y mae’n gallu 

gweithio 

Datganiad o 
Argyfwng 

Hinsawdd gan 
y cyngor

Cyllid i 
ffermydd 
gwynt yn 

cynnig 
cyfleoedd 

Deddf 
Llesiant

Mwy o gyfle i 
newid y ffordd y 

mae 
gwasanaethau 

wedi’u cyflwyno

Syniadau 
Newydd Bylchau Rhwystrau

Cryfhau 
ymgysylltiadau/a
ddysg i ieuenctid, 
e.e. eco-gyngor a 

byw yn iach

Sicrhau 
cysylltedd digidol 
i wasanaethau (i 
glymu i mewn i 

ofal iechyd)

Gwella 
seilwaith 

digidol mewn 
ardaloedd 

gwledig

Ail-lunio 
gwerth a diben 
arweinyddiaet

h leol, 
wleidyddol

Diffyg 
ewyllys 

wleidyddol

Hen ffyrdd 
o feddwl

Penderfyniada
u cyfranogol 
o’r dechrau

Dod o hyd i 
ffyrdd mwy 
effeithiol o 

godi 
ymwybyddiaet

Edrych ar sut i fynd 
i’r afael â’r prinder 

o dystiolaeth 
gadarn (pobl yn 

syrffedu ar 
arolygon)

Sut i hybu cyllido 
ar gyfer prosiectau 

cyniadwyedd

Cynhwysiant a 
chyfranogiad

Gwerthfawro
gi asedau ac 

adnoddau 
lleol

Dewrder i 
arloesi

Economi gydweithredol 
yn defnyddio ac yn 

annog seilwaith sy’n 
ystyried yr amgylchedd 

leol (llwybrau beicio; 
gerddi cymunedol)

Mae gennym ni 
fynediad at y 

cynhyrchion a’r 
gwasanaethau 
sydd eu hangen 

arnom

Promoting 
LOCAHyrwyddo 
masnach LEOL 

(cynnyrch; 
cynhyrchion)L trade 
(produce; products)

Hawdd cael 
mynediad i’r 
“farchnad” 

Rydyn ni’n darparu 
gofal lleol, e.e. 

cwmnïau 
cydweithredol a 

gofalwyr a gyflogir 
yn lleol

Cymorth 
gor-leol

Mynediad hawdd 
(cysylltiadau) at 
yr hyn nad ydynt 
ar gael yn lleol

Rydyn ni’n dilyn 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol

Mae pawb A’R 
IEUENCTID o fewn 

ein cymuned yn 
ymwneud yn 

weithredol yn y 
ddemocratiaeth leol

Rhannu sgiliau 
ac adnoddau o 
fewn cymuned

Gallai hefyd 
fod yn 

ddigidol – 
pwyslais ar 
ALLUOGI

Galluogi 
gwasanaethau’n 

agosach at 
ardaloedd gwledig 

(yr hyn nad yw 
eisoes ar gael yn 

lleol)

Rydyn ni’n dilyn 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol

Economi leol gydweithredol 
sy’n galluogi cynaliadwyedd 

amgylcheddol a 
chymdeithasol

Delwedd 3: Enghraifft o Dri Gorwel Ffynhonnell: Gweithdy cymunedol CGGC 
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Delwedd 4:  
Enghraifft o weithdy Tri 
Gorwel.  
 
fynhonnell: M. Hamann ac 
eraill 2018. Using futures 
methods to create 
transformative spaces: 
Visions of a good 
anthropocene in Southern 
Africa. Yn Ecology and 
Society 23(1). (Dolen) 
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TROSOLWG 
 
Diben 
Yn flaenorol yng Ngweithgaredd 4, fe nodoch chi gyfres o 
gamau y byddai modd eu cymryd heddiw a fyddai, gyda’ch 
gilydd, yn eich helpu i gyrraedd Dyfodol o Ddewis eich 
cymuned. Yn yr ymarferiad yma, byddwn ni’n dechrau meddwl 
am y camau yma mewn ffordd wahanol. Nawr, byddan nhw’n 
cael eu hail fframio fel nodau ar gyfer y broses gyfan, ac yn 
ystod yr ymarferiad yma byddwn ni’n dechrau archwilio sut 
i’w cyrraedd dros amser. 

Cyflwyniad 
Bydd cyfranogwyr yn y gweithgaredd yma’n archwilio’r 
datganiadau gweithredu sy’n eu galluogi nhw i gyrraedd eu 
dyfodol o ddewis. Yn gyntaf byddan nhw’n archwilio’u 
cymhelliant dros fod eisiau cyrraedd y nod yma. Yna, byddan 
nhw’n troi eu datganiadau gweithredu yn nodau penodol ac 
yn eu disgrifio ymhellach. Bydd hyn yn eu galluogi nhw i lunio 
map cam wrth gam ar gyfer cyrraedd y nod yma.  
 
Yn y bôn, mae’r ymarferiad yma’n cysylltu’r daith ar gyfer y 
dyfodol gyda chynllunio strategol, drwy ddarparu nod a map 
penodol sy’n gallu cael ei ymgorffori yn y strategaeth. 

Gweithgaredd 5: Y Goeden Gynllunio 
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Mewnbwn 
1. Y grwpiau o ddatganiadau gweithredu a ysgrifennwyd ar 

ddiwedd Gweithgaredd 4 (Tri Gorwel).  
2. Yr arwyddion o newid cadarnhaol a nodwyd yng Ngorwel 1 

yn ystod Gweithgaredd 5. 
 
Canlyniadau 
Rhestr o gamau tymor byr a thymor canolig y gallai eich 
cymuned eu cymryd er mwyn cyrraedd y nod. 
 
Deunyddiau angenrheidiol 
1. Y datganiadau gweithredu fel canlyniadau Gweithgaredd 4, 

y Tri Gorwel. 
2. Siartiau troi a phapur Post-it gwahanol liw. 
 
Templedi 
Mae templedi i’w llwytho i lawr ar gael yn Rhan 3 o’r pecyn 
cymorth.

PARATOI 
 
 

Amser paratoi                               30 munud  
 
Hyd y gweithgaredd                    75 munud  
 
Lefel                                                Hawdd
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GWEITHGAREDD 
 
Amserlen 
 
Rhan A                                                                                                                                                                                            15 munud  
Cam 1                Troi eich camau gweithredu yn nodau                                                                                                         
Cam 2                 Egluro eich cymhelliant  
Cam 3                 Disgrifio canlyniad y nod yma bum mlynedd o nawr                                                                               
                             

Rhan B                                                                                                                                                                                            10 munud 
Cam 4                Penderfynu sut i ddechrau arni heddiw                                                                                                        

 
Rhan C                                                                                                                                                                                            20 munud 
Cam 5                Cysylltu yr hyn sydd gennych chi heddiw gyda’ch nod o ddewis                                                            

                             

Rhan D                                                                                                                                                                                           30 munud 
Cam 6                 Adborth a thrafodaeth gan y grwpiau i gyd 
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Paratoi 

Edrychwch ar y brawddegau gweithredu gan bob grŵp a 
cheisiwch ddewis rhai i’w cyfuno. Os oes modd cyfuno rhai, 
ail-ysgrifennwch y cyfuniad yn frawddeg weithredu newydd. 
 
Mae’n bosibl y bydd diddordeb mewn gwahanol gamau gan 
wahanol bobl. Gallech eu rhannu’n grwpiau yn ôl eu 
diddordebau i gwblhau camau 1 i 4 isod. 
 
Cyfarwyddiadau 

RHAN A: Pam ydyn ni’n gwneud hyn a beth fydd y canlyniad?  
 
Cam 1 Troi eich camau gweithredu yn nodau   
Dewiswch gam gweithredu o blith eich brawddegau 
gweithredu sy’n gysylltiedig â’ch dyfodol o ddewis. Sut 
byddwch chi’n gwybod bod y cam yma’n llwyddiannus bum 
mlynedd o nawr?  
 
Ysgrifennwch hyn yn y nod ar frig eich templed. Fel arfer mae 
nodau’n ddatganiadau unigol. 
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       Enghraifft o nod 

       ‘Creu buddsoddiad cymunedol cadarnhaol drwy gadw 
arian yn y gymuned.’ 

 
Cam 2  Egluro eich cymhelliant   
Diffiniwch eich nod yn fwy clir drwy archwilio eich 
cymhelliannau dros anelu am y nod yma a’r gwerthoedd sy’n 
gyrru eich cymuned. Pam ydych chi’n gwneud hyn? 
Ysgrifennwch hynny i lawr a dechreuwch drwy ddweud ‘Rydyn 
ni’n gwneud hyn...’ 

 
       Enghraifft o ddatganiad o gymhelliant 

       ‘Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn creu economi leol fwy 
hyfyw sy’n creu cyfleoedd ar gyfer gwaith a sgiliau â mwy 
o werth iddynt, drwy gadw arian mae’r gymuned yn ei 
wario yn y gymuned.’ 

 
Cam 3  Disgrifio canlyniad y nod yma bum mlynedd o nawr   
Os byddwch chi wedi cyrraedd eich nod bum mlynedd o nawr, 
sut byddai hynny yn edrych? Beth yw’r pethau cadarn sydd 
wedi cael eu rhoi ar waith ar hyd y ffordd? Ysgrifennwch dri 
neu bedwar peth sylweddol a fydd ar waith os byddai’r nod 
yma’n realiti.  
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        Enghreifftiau o ddisgrifiadau o sut gallai nod edrych   
bum mlynedd o nawr 

        ‘Mae cronfa fuddsoddi leol wedi’i chynllunio ac wrthi’n 
cael ei pheilota.’ 

        ‘Mae’r Cyngor Tref wedi gweithredu polisi caffael sy’n 
galluogi busnesau lleol i gystadlu am dendrau.’ 

        ‘Cyfres o fusnesau cymunedol hyfyw mewn gwahanol 
sectorau, gyda chefnogaeth arian cyfred digidol 
Cambrian.’ 

 

 

RHAN B: Beth yw ein statws a’n galluoedd ar hyn o bryd?  
 
Cam 4  Penderfynu sut i ddechrau arni heddiw 

1. Meddyliwch am yr hyn sydd gennych ar waith a allai eich 
helpu i ddechrau eich taith tuag at gyrraedd y nodau yma. 

    •  Beth yw eich galluoedd a’ch llwyddiannau cyfredol?  

    •  Pa asedau, rhwydweithiau ac adnoddau sydd gennych ar 
hyn o bryd?  

    •  Pa gysylltiadau cyfredol gallwch chi eu defnyddio i 
gyrraedd y nod penodol yma? 
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       Disgrifiadau enghreifftiol o statws a galluoedd cyfredol   

       ‘Mae ganddon ni gaffi cymunedol hyfyw yn barod sy’n 
gweithredu fel model rôl i ni ddysgu ohoni.’ 

       ‘Mae peth gwaith eisoes wedi’i wneud ar arian cyfred 
digidol lleol neu ranbarthol.’ 

 

2. Gallwch hefyd archwilio pa rai o’r signalau cadarnhaol 
cyfredol o newid y gwnaethoch chi eu nodi yng Ngorwel 1 
y gallech chi gysylltu â nhw, eu hefelychu neu eu defnyddio 
fel ysbrydoliaeth i’ch helpu chi i ddechrau. 

               
       Disgrifiad o signalau o newid   

       ‘Bancio amser’  

       ‘Banciau cydweithredol rhanbarthol’ 

       ‘Arian cyfred lleol’ 
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RHAN C: Pa fylchau y mae angen eu llenwi?   
 
Cam 5 Cysylltu’r hyn sydd gennych chi heddiw gyda’r ffordd o 
gyrraedd eich nod o ddewis 
Nawr byddwn ni’n edrych ar y bwlch rydyn ni wedi’i greu 
rhwng y presennol a phan fydd y gymuned wedi cyrraedd y 
nod, bum mlynedd o nawr. 

 

Trafodwch beth sydd angen i chi fel cymuned ei wneud er 
mwyn llwyddo i gyrraedd y nod dros amser. Yn ystod y 
drafodaeth, ceisiwch drefnu’r syniadau yn rhai byr dymor a 
thymor canolig:  

•   Beth yw’r tri i bump peth pwysicaf sydd angen i ni eu 
gwneud dros y flwyddyn neu ddwy nesaf? 

•   Beth fyddai’r ddau neu dri pheth fyddai angen i ni eu 
gwneud dair i bum mlynedd o nawr?  

 

Byddai modd gweithredu rhai syniadau’n syth, tra byddai 
modd gwneud rhai’n ddiweddarach. Mae’n bosibl y bydd 
cyfres o syniadau sydd angen eu trefnu’n rhesymegol o’r 
tymor byr i’r tymor canolig. 
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Nodwch rhain, cofiwch eu cadw’n glir gan ddechrau’r 
brawddegau gyda berf. 
 

       Syniadau am bethau y gallech eu gwneud yn ystod y 
flwyddyn neu ddwy nesaf neu’r tair i bum mlynedd nesaf  

       ‘Sefydlu beth yw’r diddordeb a’r gwaith sy’n cael ei 
wneud yn y Cyngor Tref ar reolau caffael lleol. Cefnogi 
hyn os oes angen.’ 

       ‘Ymchwilio i statws banciau cydweithredol rhanbarthol.’ 

       ‘Nodi posibiliadau fel cronfa leol sy’n seiliedig ar  
bensiwn neu gynilion.’ 

 

RHAN CH: Adborth 
 
Cam 6 Adborth a thrafodaeth 

Gall grwpiau rannu eu Coed Cynllunio gyda’r grwpiau eraill.  
 
Cofiwch nodi unrhyw gamau neu alluoedd cyffredin rhwng 
coed yn y tymor byr (yn yr ychydig flynyddoedd nesaf). A oes 
unrhyw beth y gellir ei wneud gyda’r camau cyffredin yma er 
mwyn cyrraedd y nodau yn gynt?
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BETH SY'N DIGWYDD NESAF? 
 
Gallwch nawr gyfuno’r camau a nodwyd yn y tymor byr a’r 
tymor canolig mewn cynllun gwaith.  
 
 
PETHAU I’W HYSTYRIED 
 
Paratoi 

•     Gwnewch yn siŵr fod y datganiadau gweithredu o 
Weithgaredd 4 yn glir.   

 

Yn ystod y gweithgaredd 

•     Mae’n bosibl y bydd Cam 5 yn ymddangos yn rhy ben 
agored, anniben a blêr i ddechrau. Rhowch amser i’r 
drafodaeth ddatblygu a nodwch y gwahaniaethau rhwng y 
syniadau tymor byr a’r syniadau tymor canolig.  

•     Meddyliwch am drefn y gweithrediadau hefyd. Beth ddylai 
ddigwydd yn gyntaf? Beth yw’r camau ar ôl hynny?  

 

•     Yn ystod yr adborth, nodwch pa gamau sy’n cyd-fynd â rhai 
gan grwpiau eraill a meddyliwch a oes ffordd o’u cyfuno 
mewn un trac strategol. 

•     Os ydych chi’n gwneud hyn mewn gweithdy wyneb yn 
wyneb, gallwch ofyn i’r grŵp eich helpu i flaenoriaethu’r 
gwahanol gamau gweithredu a awgrymir ar draws y Coed 
Cynllunio drwy ddefnyddio smotiau gludiog. Rhowch ddau 
smotyn gludiog i bob cyfranogwr a gofynnwch iddyn nhw 
osod y smotiau ar y gweithgareddau ym mlynyddoedd un 
a dau a fydd yn cael yr effaith fwyaf. Yna, adolygwch y 
camau gweithredu sydd â’r mwyaf o smotiau, a gofynnwch 
i bobl pam maen nhw wedi canolbwyntio ar y rheini.  
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ENGHRAIFFT O YMARFERIAD COEDEN GYNLLUNIO 

Nod1

2

4

3

4

Sut mae hyn yn 
edrych ymhen 5 

mlynedd?

Beth ydyn ni’n ei 
wneud mewn 2-3 

blynedd?

Beth ydyn ni’n ei 
wneud yn y 12 

mis nesaf?

Ble ydyn ni nawr?

Pam ydyn ni’n gwneud hyn?
Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn creu economi 
leol fwy hyfyw sy’n creu cyfleoedd ar gyfer 
gwaith a sgiliau â mwy o werth iddynt, drwy 
gadw arian mae’r gymuned yn ei wario o fewn 
y gymuned.

Pa fylchau sydd angen eu llenwi?
Bylchau gwybodaeth am greu’r achos dros 
gronfeydd buddsoddi lleol/caffael lleol – o ran 
modelau ariannol a busnes ac o ran rheoleid-
dio.

Beth yw ein galluoedd a’n llwyddiannau 
cyfredol?
Ein caffi lleol.

Mae cronfa 
fuddsoddi leol 

wedi’i chynllunio 
ac wrthi’n cael ei 

pheilota

Sefydlu meini prawf 
llwyddiant ar gyfer 

busnesau cymunedol 
lleol. Archwilio 

dewisiadau cyllido 
(e.e. cyfateb arian 

Cyllido Torfol?)

Mae caffi 
cymunedol 
hyfyw sy’n 

gweithredu fel 
model rôl i 

ddysgu ohoni

Mae Cyngor Tref 
Aberystwyth wedi 
gweithredu polisi 

caffael sy’n galluogi 
busnesau lleol i 

gystadlu am dendrau

Rhwydwaith o 
fusnesau 

cymunedol 
hyfyw mewn 

gwahanol 
sectorau

...gyda 
chefnogaeth 

gan arian cyfred 
digidol 

Cambrian

Sefydlu pa wybodaeth 
am fodelau 
economaidd 

cymunedol sydd gan 
Brifysgol Aberystwyth 

(?), ac ymchwilio i 
wneud defnydd o 

Fodel Preston

Sefydlu beth yw’r 
diddordeb a’r gwaith 

sy’n cael ei wneud yng 
Nghyngor Aberystwyth 
ar reolau caffael lleol. 

Cefnogi hyn os oes 
angen.

Ymchwilio i statws 
banciau cydweithredol 

rhanbarthol yng 
Nghymru. Nodi 
posibiliadau, er 

enghraifft cronfa leol 
sy’n seiliedig ar 

bensiwn neu gynilon.

Sefydlu statws 
gwaith lleol ar yr 
economi ddigidol. 

Dysgu o lwyddiannau 
a methiannau o 

lefydd eraill

Diddordeb 
posibl gan 

Gyngor 
Aberystwyth i 

wella cyfran o’r 
caffael yn lleol

Mae peth gwaith 
eisoes wedi’i 

wneud ar arian 
cyfred digidol 

lleol neu 
ranbarthol

Creu buddsoddiad cymunedol cadarnhaol drwy gadw arian yn y gymuned

Delwedd 5:  Enghraifft o Goeden Gynllunio. Ffynhonnell: Gweithdy cymunedol CGGC 
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BETH NESAF? 
 
Integreiddio gyda’ch cynllun 

Ar ôl gwneud yr ymarferion yma, dylech fod â chasgliad o 
ganlyniadau o ddewis i’ch cefnogi i gymryd camau tuag at 
eich Dyfodol o Ddewis, synnwyr clir o bwrpas, a ffordd o fynd 
i’r afael â phroblemau penodol sydd wedi codi yn ystod y 
broses.  

Byddai’n syniad da edrych yn ôl ar gwestiwn a diben 
gwreiddiol y prosiect er mwyn cynnwys y canlyniadau yma yn 
eich gwaith cynllunio mewn ffordd fwy pwrpasol. Ydych chi 
wedi cyrraedd rhywle sy’n mynd i fod yn werthfawr i’ch 
cymuned neu’ch mudiad? Ydych chi’n ddigon hyderus i 
weithredu ar y canlyniad, neu a oes angen ymestyn y sgwrs i 
gynnwys pobl eraill? 

Ar ddechrau’r pecyn cymorth, fe wnaethon ni awgrymu eich 
bod yn cynllunio sut i ddefnyddio canlyniad y prosiect ymlaen 
llaw. Bydd y pwyntiau y gwnaethon ni awgrymu eich bod yn 
eu hystyried yn eich helpu i ddiffinio’r canlyniad yn gliriach ac 
i’w addasu er mwyn iddo gyd-fynd â’ch adnoddau cyfredol: 

1.  Beth yw eich cynllun ar gyfer cyfleu canlyniadau’r 
prosiect? Gyda phwy sydd angen i chi siarad â nhw? (Pwy 
fydd yn gallu eich helpu i gyrraedd eich nodau?) Pa 
negeseuon allweddol sydd angen i chi eu rhannu?  

2.  Sut byddwch chi’n alinio’r canlyniadau gyda phrosiectau a 
rhaglenni cyfredol, os oes gennych rai? Er enghraifft, beth 
sy’n newydd, a beth ellir ei ychwanegu i waith presennol? 
A oes cyfleoedd hawdd a fyddai’n ffordd o weld cynnydd 
cynnar?  

3.  Sut byddai modd i’ch strwythur cymunedol cyfredol 
ymateb i ganlyniadau’r prosiect? A fyddai angen i chi 
wneud newidiadau, cyflogi rhagor o staff, gwaredu neu 
ychwanegu galluoedd newydd? Neu oes angen i chi 
sefydlu mudiad er mwyn symud pethau ymlaen? 

Rhywbeth sydd yr un mor bwysig yw archwilio sut bydd 
canlyniadau’r prosiect yn dylanwadu ac yn cysylltu â’ch 
gwerthoedd, eich dulliau a threfniant eich cymuned. 
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Dylanwad ar lefel gymunedol 

Cyn dechrau’r prosiect, fe ofynnon ni i chi ystyried pwy yw’r 
arweinwyr a’r hyrwyddwyr a allai ddatblygu’r canlyniadau yn 
eich cymuned. Sut gallech chi gynnwys y rhai sydd wedi 
cyfrannu at y prosiect ac sydd â diddordeb mewn helpu i’w 
ddatblygu? Pa fath o gysylltiadau fyddai fwyaf addas? A pha 
randdeiliaid newydd sydd angen i chi gysylltu â nhw, yn 
seiliedig ar eich canlyniad?  
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Dylanwad ar lefel ranbarthol neu genedlaethol  

Gallai rhai o’ch canlyniadau fod yn gysylltiedig â ffactorau 
systemig ar lefel ehangach na’ch cyd-destun uniongyrchol. 
Efallai fod angen i chi gysylltu a chynnal sgyrsiau gyda’r 
sefydliadau gwleidyddol neu reoleiddiol sy’n bodoli’n barod, 
neu fudiadau eraill sy’n gweithredu ar y lefel yma. 
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Rhan 3 Adnoddau      
a chymorth 
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RHAN 3: ADNODDAU A CHYMORTH

Seeds of Good Anthropocenes   
 
Prosiect sydd â’r nod o ganfod arwyddion o ddyfodol amgen a 
chadarnhaol yw Seeds of Good Anthropocenes; dyfodol sy’n 
gynaliadwy yn amgylcheddol, sy’n dderbyniol yn gymdeithasol 
ac sydd o bosibl yn bodoli’n barod mewn llawer o lefydd yn 
fyd-eang. Maen nhw’n canolbwyntio ar ddelweddau 
cadarnhaol sy’n gwrthbwyso’r delweddau dystopaidd sy’n 
aml yn dylanwadu ar ein ffordd o feddwl ac sy’n ein hatal ni 
rhag symud ymlaen at ddyfodol mwy cadarnhaol.  
 
Mae’r prosiect yn rhan o fenter ‘Bright Spots – Seeds of a 
Good Anthropocene’, sef prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol 
McGill yng Nghanada, Canolfan Gwydnwch Stockholm ym 
Mhrifysgol Stockholm yn Sweden, a Chanolfan Systemau 
Cymhleth mewn Trawsnewid ym Mhrifysgol Stellenbosch yn 
Ne Affrica. 
 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
https://goodanthropocenes.net/what-are-seeds/ 

CGGC yn Dylanwadu ar Ddyfodol Cadarnhaol   
 
Fel rhan o brosiect y Sefydliad Materion Cymreig, casglwyd a 
dadansoddwyd data ar dros 300 o drefi Cymru, ac mae modd 
defnyddio’r data i hysbysu a grymuso cymunedau ledled y wlad.  
 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
https://wcva.cymru/cy/dylanwadu-ar-ddyfodol-cadarnhaol/ 
 
 
Deall Lleoedd Cymru 
 
Fel rhan o brosiect y Sefydliad Materion Cymreig, casglwyd a 
dadansoddwyd data ar dros 300 o drefi Cymru, ac mae modd 
defnyddio’r data i hysbysu a grymuso cymunedau ledled y wlad.   
 
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
https://www.iwa.wales/agenda/2019/10/understanding-
welsh-places/ 

Y Banc hadau, adnoddau eraill a rhwydweithio
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GWEITHGAREDD 2   
Adeiladu Olwynion y Dyfodol 
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Templedi i’w lawrlwytho
1. Olwynion y Dyfodol 1 
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GWEITHGAREDD 4  
Tri Gorwel
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1. Tri Gorwel 1 
(fersiwn safonol) 

     
    Ar gael i’w 

lawrlwytho drwy’r 
ddolen yma

G3

Cam 1

Can 2

Cam 1
Cytuno ar eich 

Datganiad Dyfodol 
o Ddewis

Cam 2
Ble hoffen ni 

gyrraedd?

Cam 3
Ble ydyn ni nawr?

(Sut mae'n 
wahanol?)

G1

Cam 3

Cam 4
Pa newid sydd 

eisoes yn digwydd?
Cam 4

Cam 5

Yr Ail Gorwel

Cam 5
Pa syniadau newydd, 
problemau, bylchau a 
rhwystrau ydyn ni’n eu 

rhagweld wrth 
drawsnewid?

Uchel

Isel

Nawr Y DyfodolAmser

Pellter y 
patrwm 
trechol

Y Trydydd Gorwel

Y Gorwel Cyntaf
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https://drive.google.com/file/d/1IAmcinP5Tt5EPSncqB9k7Mh03zTUXWuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAmcinP5Tt5EPSncqB9k7Mh03zTUXWuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAmcinP5Tt5EPSncqB9k7Mh03zTUXWuK/view?usp=sharing
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2. Tri Gorwel 1 
(fersiwn syml) 

     
    Ar gael i’w 

lawrlwytho drwy’r 
ddolen yma 

Cham 1

Cham 2

4. Pa newid sydd 
eisoes yn digwydd?

Cham 4

Cham 5

5. Pa syniadau 
newydd, problemau, 
bylchau a rhwystrau 

ydyn ni’n eu 
rhagweld wrth 
drawsnewid?

Heddiw Y Dyfodol

3. Ble ydyn ni nawr?
(Sut mae'n 
wahanol?)

Cham 3 1. Cytuno ar eich 
Datganiad Dyfodol 

o Ddewis

2. Ble hoffen ni 
gyrraedd?
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GWEITHGAREDD 5  
Y Goeden Gynllunio 

1. Y Goeden Gynllunio  
     
    Ar gael i’w 

lawrlwytho drwy’r 
ddolen yma 

Nod1

2

4

3

4

Sut mae hyn yn 
edrych ymhen 5 

mlynedd?

Beth ydyn ni’n ei 
wneud mewn 2-3 

blynedd?

Beth ydyn ni’n ei 
wneud yn y 12 mis 

nesaf?

Ble ydyn ni nawr?

Pam ydyn ni’n gwneud hyn?

Beth sydd angen i ni ei wneud i 
lenwi’r bylchau?

Beth yw ein galluoedd a’n 
llwyddiannau cyfredol?

Ychwanegwch 1-2 syniad yma

Ychwanegwch 3-5 syniad yma

Ychwanegwch 4-6 syniad yma

Ychwanegwch 2-3 syniad yma
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Cynnal gweithdai rhithiol
PAM MYND YN RHITHIOL 
 
Y bwriad yw i’r gweithgareddau yn y pecyn cymorth yma gael 
eu cynnal fel digwyddiad wyneb yn wyneb mewn lleoliad sy’n 
ddiogel ac yn hygyrch ar gyfer eich cyfranogwyr. Os nad oes 
modd i chi gynnal gweithdai mewn lleoliad yn ddiogel 
oherwydd cyfyngiadau’r Llywodraeth, neu os yw’ch cymuned 
yn un sydd ar wasgar, mae’n bosibl cynnal yr holl 
weithgareddau ar-lein.   
 
 
PARATOI 
 
Cysylltedd 

Cyn ystyried cynnal unrhyw ddigwyddiad ar-lein, gwnewch yn siŵr 
fod modd i’r cyfranogwyr dan sylw gydweithio’n effeithiol ar-lein: 

a.  drwy fod â chysylltiad â lled band digonol i gydweithio ar 
lwyfannau ar-lein, a 

b.  drwy fod â’r dyfeisiau angenrheidiol, fel 
gliniadur/cyfrifiadur, oherwydd gallai ffonau neu lechi 
gyfyngu ar eu gallu i gyfrannu i raddau. 

Deunyddiau a llwyfannau   

Mae modd cyflawni’r holl weithgareddau yn y pecyn yma 
gyda chyfranogwyr mewn ystafell gyda’r taflenni neu’r 
cardiau y gallech eu hargraffu eich hunain, siartiau troi, 
ysgrifbinnau a phapur Post-it.  
 
Fodd bynnag, os byddwch yn cynnal y gweithdai ar-lein, yr 
unig gyswllt fydd gennych â’ch cyfranogwyr yw drwy eu 
sgriniau. Er mwyn cynnal cyfarfod llwyddiannus yn rhithiol, 
mae angen pedwar cydran arnoch chi:  
  
Cyflwyniad PowerPoint i’ch arwain   

Rydyn ni’n argymell bod y cyflwyniad PowerPoint yn cynnwys 
y canlynol:   

•    Agenda ar gyfer y sesiwn. 

•    Cyflwyniad i’r mewnbynnau angenrheidiol ar gyfer yr 
ymarferiad (ee Datganiadau’r Dyfodol).  

•    Cyfarwyddiadau ar gyfer pob ymarferiad.  

•    Sleidiau i nodi lle rydych chi arni ar yr agenda (ee grwpiau 
trafod neu amser adborth, ac egwyliau). 
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Llwyfan cyfarfod 

Ar gyfer y llwyfan cyfarfod, rydyn ni’n argymell y canlynol: 

•    Bod modd i’r holl gyfranogwyr weld a chlywed ei gilydd. 

•    Bod modd i’r lletywr a’r cyfranogwyr rannu’u sgriniau pan 
fo angen. 

•    Bod modd defnyddio teclyn sgwrsio.  

•    Bod modd rhannu’r grŵp mawr yn grwpiau trafod llai o tua 
pedwar neu bump o bobl. 

 
Mae Zoom a Google Hangouts yn enghreifftiau o lwyfannau 
hygyrch rydyn ni’n eu hargymell. Cyn eich cyfarfod, dylech 
ymarfer er mwyn gwneud yn siŵr fod popeth yn gweithio’n 
iawn a’ch bod yn hyderus wrth ddefnyddio’r system.  
 
Llwyfan cydweithio 

Rydyn ni’n argymell y dylai’r llwyfan cydweithio gynnwys:   

•    Cyfarwyddiadau ar gyfer yr ymarferiad a thempledi ar 
gyfer pob grŵp trafod i weithio ar eu pennau eu hunain. 
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•    Gofod penodol ychwanegol ar wahân i ofodau’r grwpiau 
lle mae modd i nodiadau o’r sesiynau adborth gael eu nodi 
er mwyn i bawb eu gweld. 

•    Mynediad agored ar gyfer unrhyw un sydd angen 
cydweithio ar hyn.  

 
Yn ddelfrydol, bydd angen hwylusydd arnoch chi ar gyfer pob 
un o’r grwpiau llai. Gallech drefnu’r sesiynau fel mai dim ond 
hwyluswyr sydd â mynediad at y llwyfan cydweithio ac 
ychwanegu eitemau at fwrdd yr ymarferiad ar ran 
cyfranogwyr yn ystod y drafodaeth. Gallai hyn osgoi unrhyw 
rwystredigaeth gan y cyfranogwyr wrth geisio defnyddio’r 
llwyfan. 
 
Llwyfannau cydweithio da ar gyfer hyn fyddai Miro, Mural neu 
Google Jamboard. 
 
Sianel gyfathrebu dros dro   

Gallech hefyd ystyried trefnu grŵp dros dro ar WhatsApp neu 
Signal, yn enwedig er mwyn i’r lletywyr a’r hwyluswyr 
gyfathrebu â’i gilydd am faterion technegol, newid 
amseroedd neu gwestiynau pwysig sydd angen eu hateb y tu 
allan i’r ystafell.  
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CYFARFODYDD RHITHIOL: Y MANTEISION A’R 
ANFANTEISION 
 
Manteision 

•    Mae’r feddalwedd yn gallu helpu i roi trefn ar yr 
wybodaeth. 

•    Mae modd i bobl o ardal eang gymryd rhan, ac ymuno o’u 
cartrefi. 

•    Mae modd cynnwys pobl o gefndiroedd amrywiol yn haws. 

•    Mae’n broses weledol a disgyrsiol. 

•    Mae’r fformat digidol yn apelio at bobl ifanc. 

•    Mae’r teclyn sgwrsio yn cynnig dull arall o gyfathrebu yn 
ystod y sesiwn. 

69

Anfanteision 

•    Gall fod yn anfanteisiol i rai grwpiau sydd heb fynediad 
digidol. 

•    Nid yw’n caniatáu ar gyfer y sgyrsiau pwysig sy’n digwydd 
yn ystod egwyl neu dros ginio. 

•    Mae’n llai effeithiol na chyfarfodydd wyneb yn wyneb er 
mwyn meithrin cysylltiadau. 

•    Mae rhai o’r prosesau’n gweithio’n well drwy drafodaethau 
mwy anffurfiol sy’n galluogi pobl i ddod i gytundeb, sy’n 
haws mewn lleoliadau go iawn. 

•    Maen nhw’n dueddol o ddefnyddio un iaith dros eraill er 
mwyn bod yn effeithiol. 

•    Mae’n anoddach mesur faint o gysylltiad emosiynol sydd 
gan y cyfranogwyr yn y broses. 
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