
RHAGLEN 5 MLYNEDD A GYLLIDIR TRWY
GRONFA GYMUNEDOL Y LOTERI GENEDLAETHOL

Trwy’r rhaglen hon, ein nod yw gweithio ar ddyheadau ein deddfwriaeth ddatganoledig mewn
perthynas â chydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion, a newid ymddygiad a pholisïau ymhlith
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ein diben yw gweithio gyda thri chlwstwr o Fyrddau
Gwasanaeth Cyhoeddus (BGC) am 5 mlynedd, i’w cefnogi i newid eu ffordd o ymgysylltu yn arferion
cydgynhyrchu ac ymgyfraniad cadarn, trwy un cylch o asesiadau llesiant a chynllunio.

Rydym wedi cwblhau blwyddyn gyntaf y rhaglen. Dyma’r hyn sydd wedi digwydd hyd yma, a’r hyn a
ddysgwyd.

Cydgynhyrchu ac ymgyfraniad mewn
Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

Edrych yn ôl

Penodi Rheolwr y Rhaglen
Dechrau recriwtio 3 BGC (neu glystyrau) trwy Ddatganiadau o Ddiddordeb
Penodi 3 thîm prosiect (parau o ymgynghorwyr cydgynhyrchu)
Recriwtio Cydlynydd y Rhaglen
Sefydlu seilwaith, systemau a phrosesau

1af Mawrth 2021: cychwyn y rhaglen! 
Cyfnod sefydlu

Clwstwr Gogledd Cymru, Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr, a Phowys 
Ar hyd y ffordd… 

Ac yn fewnol:

Haf 2021: 
Gwaith yn dechrau gyda’r 3 BGC

      - Powys yn camu nôl oherwydd capasiti
      - Clwstwr Gorllewin Cymru yn derbyn y cyfle

      - Rheolwr y Rhaglen dros Gyfnod Mamolaeth yn cychwyn ym mis Tachwedd 2021
      - Addaswyd tîm prosiect Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth March 2022

Feithrin cysylltiadau dibynadwy a chefnogol gydag unigolion cyswllt allweddol ym
mhob BGC / clwstwr;
Datblygu cynlluniau gwaith sy’n cefnogi gweithgareddau BGC (e.e. cyfnod
ymgysylltu ar gyfer Asesiadau Llesiant) a’u symud ar yr un pryd tuag at
ddealltwriaeth gadarn o gydgynhyrchu ac ymgyfraniad;
Cefnogi BGC i gyflwyno gweithgareddau ymgysylltu gwirioneddol sy’n defnyddio
gwerthoedd cydgynhyrchu, sydd wedi galluogi twf mewn profiad a hyder;
Annog datblygu cysylltiadau cydweithredol effeithiol fydd yn cefnogi canlyniadau
cydgynhyrchiol yn y dyfodol.

Gyda’r BGC rydym wedi bod yn gweithio ar:

Cyfarfodydd tîm cyfan mewnol bob wythnos, datblygu fframwaith monitro a
gwerthuso, sganio’r gorwel a sesiynau blaengynllunio;
Rhannu arferion trwy gylchlythyrau bob pythefnos a digwyddiadau dysgu a rhannu
ar-lein misol;
Cysylltu â sefydliadau a rhwydweithiau eraill.             

Cefnogi gweithgareddau: 



Yr hyn a ddysgwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf 
Mae angen ymrwymiad ac ymroddiad i ddull o weithio cydgynhyrchiol ar lefel uwch,
ac mae’n rhaid cyfleu a chytuno’r diben hwn gyda phartneriaid a sefydliadau
rhanddeiliaid.
Mae gwaith partneriaeth cydweithredol cadarn yn hanfodol ar gyfer cydgynhyrchu.
Mae’r seilwaith cywir yn hanfodol i greu newid mawr mewn diwylliant tuag at
gysylltiadau effeithiol, cydweithredu, cydgynhyrchu ac ymgyfraniad.

Mae caniatâd yn hanfodol

Mae angen cynyddu dealltwriaeth o gydgynhyrchu ac ymgyfraniad ymhlith BGC.
Nid yw arferion cydgynhyrchu ac ymgyfraniad cadarn yn rhywbeth y mae angen ei
wneud ar ben y llwyth gwaith arferol, ond dull o weithio yw yn hytrach fydd yn
hwyluso cyflenwi ymgysylltiad ac ymgyfraniad a gynllunnir.
Mae bylchau yn y sgiliau a medrau o ran dylunio, cyflenwi a dadansoddi ymgysylltiad
arwyddocaol gyda chynulleidfaoedd amrywiol, yn ogystal â chydgynhyrchu ac
ymgyfraniad, ond hefyd mae yna esiamplau o arfer dda y gellir eu hymestyn. 
O safbwynt ymarferol, mae prosiectau bach gyda chanlyniadau da’n bwyntiau trafod
rhagorol. Mae esiamplau o werth cydgynhyrchu’n cael dylanwad uniongyrchol ar
weithredoedd a gweithgareddau.
Mae’r syrffed ar ymgynghoriadau’n cael ei leihau mewn cymunedau trwy ddefnyddio
cydgynhyrchu ac ymgyfraniad deallus, ac o ganlyniad i ymuno â phartneriaid eraill er
mwyn lleihau dyblygu.

Mae’n rhaid datblygu sgiliau

Mae’n anodd cadw llygad ar yr hirdymor pan fydd pwysau tymor byr cadarn yn
bodoli, felly mae ymgysylltiad yn dueddol o fod yn adweithiol a thameidiog.
Mae’n rhaid caniatáu digon o amser adeg y camau cynllunio a pharatoi, i sicrhau y
gofynnir y cwestiynau cywir i’r bobl gywir yn y ffordd gywir, ac i sicrhau fod y broses
o ddadansoddi yn sgil yr ymgysylltiad yn fwy syml (ac yn gyflymach).
Mae’r broses o feithrin cysylltiadau hefyd yn cymryd amser, gan gynnwys gweithio
gydag a meithrin ffydd partneriaid unigol, er mwyn dod ynghyd fel partneriaeth
gydlynus – sydd yn hanfodol wrth feddwl am gydgynhyrchu mewn ffordd strategol.
Lle nad oes digon o adnoddau ar gyfer rolau swyddogion ymgysylltu dynodedig, mae
hyn yn arwain at arferion ymgysylltu sylfaenol sy’n cael eu dylunio a’u cyflawni yn
anfoddhaol (oherwydd diffyg capasiti o ran sgiliau ac amser).
Trwy gefnogaeth buddsoddiad amser cychwynnol, mae egwyddor cydgynhyrchu’n
arwain at ddatblygu cysylltiadau dibynadwy, a mynediad parhaus at bartneriaid a
chymunedau. Mae hyn yn galluogi gwireddu ymgysylltiad arwyddocaol hyd yn oed
mewn amserlenni dan bwysau.

Mae amser yn fuddsoddiad gwerth chweil

Ochr yn ochr â rhai meysydd y byddwn yn parhau i ganolbwyntio a gweithio arnynt er
mwyn eu gwella, ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen hon, rydym wedi gweld tueddiadau

cadarnhaol yn datblygu ar draws BGC. Maent wedi addasu i weithio’n rhithiol a thrwy
sianeli digidol yn ystod y pandemig. Mae parodrwydd i roi cynnig ar arferion ymgysylltu

mwy arloesol, er enghraifft hacathon a Heriau 100 Diwrnod fel rhan o’r Asesiadau
Llesiant. Mae rhai’n sefydlu fframweithiau i alluogi gwaith partneriaeth cydweithredol,
ac ar y cyfan, mae awydd i fabwysiadu cydgynhyrchu ac ymgyfraniad mewn egwyddor.

 
Mae hyn yn gosod sail gadarn i barhau i ddatblygu’r rhaglen waith hon.
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