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CYNNWYS  

Cefndir a Chyd-destun Polisi

Nodau ac Amcanion

Allbynnau a Chanlyniadau

Themâu LEADER 

Nodau Llesiant WFGA 

Dysgu a Chanfyddiadau Allweddol 

Gwerthuso a Dadansoddi 

argymhellion

Y Camau Nesaf

(hubs...) quotes from B.Road 
'Cefnogodd PLANED ni i weithio gyda'n gilydd

ac rydym bellach yn cydweithio ar wariant gan
sicrhau bod anghenion y gymuned (a nodwyd

gan y gymuned) yn cael blaenoriaeth. Ni fyddai
hyn wedi bod mor llwyddiannus pe na fyddem

wedi cael ein harwain gan PLANED'
 

 

(Cynghorydd Cymuned )

 ''Fydden ni ddim mor bell â hyn heb eich help chi...
rydych yn darparu cyfarfod strwythuredig lle gall pob

parti drafod ein materion... ac rydych wedi rhoi llais i ni y
bydd pobl yn gwrando arno. Oherwydd COVID,

gwnaethoch ein helpu i barhau i roi pwysau i ddatrys ein
problem a helpu gyda chyfarfodydd Zoom fel y gallem

barhau i symud ymlaen tra bod pobl yn aros adref i
gadw'n ddiogel'. 

(Span Arts Cyfarwyddwr)
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Mae CWBR yn brosiect peilot PLANED, a ariennir gan raglen LEADER Arwain Sir Benfro. 

Nod y Prosiect oedd archwilio sut y gall Cynghorau Tref a Chymuned feithrin lles a

gwydnwch cymunedol, drwy ymgysylltu â'u cymunedau i ddatblygu asesiadau llesiant lleol,

cynlluniau a gweithgareddau prosiect. Roedd y canfyddiadau'n bwydo i mewn i'r Asesiad

Llesiant a'r Cynllun a gynhaliwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), fel sy'n

ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015), ac yn llywio'r gwaith hwnnw.

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (WFGA) yn ddylanwad allweddol ar y

Prosiect ac roedd yn glynu wrth amcanion ac argymhellion y Ddeddf drwyddi draw (gweler

tudalen 8).  Mae'r Prosiect hefyd yn ystyried llawer o bolisïau a mesurau perthnasol megis

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, adolygiadau diweddar o'r sector T&CC, Mesur Plant a

Theuluoedd (Cymru) 2010 a Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Cymru. 

Gweithiodd y Prosiect yn uniongyrchol gyda chymunedau ledled Sir Benfro i greu

Cynlluniau Llesiant Cymunedol ac amrywiaeth o adnoddau arloesol a hirdymor.

Datblygodd CWBR hefyd offer asesu ymgysylltu a lles newydd, a chynhyrchodd becynnau

cymorth a chanllawiau i bawb eu defnyddio.  Dechreuodd y Prosiect gyflawni ei allbynnau

ar unwaith ac yn dilyn llawer o ddiddordeb lleisiol ac awydd lleol am fwy o arferion

ieuenctid a chynhwysiant gweithredol o fewn cyrff democrataidd lleol, canolbwyntiodd

CWBR ar ymgysylltu â phobl ifanc e.e. hwyluso ymgysylltu ag ysgolion a chynnal

digwyddiadau i bobl ifanc. 

CEFNDIR A CHYD-DESTUN POLISI
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IEUENCTID CWBR

Creu cysylltiadau a rhwydweithiau cryf â sefydliadau partner a'u haelodau e.e. Y

Cynulliad Ieuenctid, Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau ac Adran Addysg y Senedd.

Dylunio a hwyluso sesiynau gweld gyda phlant a phobl ifanc, a chynnal digwyddiadau

ymgysylltu dros dro. 

Datblygu Polisi Amddiffyn Plant newydd ar gyfer PLANED i gynnwys sesiynau

rhyngrwyd. 

Ychwanegu modiwl Ymgysylltu â Phobl Ifanc i sesiynau hyfforddi'r Cynghorau Tref a

Chymuned. 

Creu llawlyfr Sefydlu Cynrychiolydd Ieuenctid, gyda gweminarau ac ymgyrchoedd

cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig.

Cynhyrchu Pecyn Cymorth Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer Cynghorwyr Tref a

Chymuned. 

Gweithio gyda T&CCs i hysbysebu a recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid (mewn

partneriaeth â Chronfa Gwirfoddoli PAVS). 

Cyn pandemig Covid, cyflogodd y Prosiect swyddog ieuenctid penodedig. Roedd gwaith y

rôl hon yn cynnwys:

Oherwydd diddordeb gan bartneriaid allanol ac aelodau o'r gymuned, gwnaethom ymateb

yn weithredol gyda chynllun i gynyddu cynrychiolaeth ieuenctid o fewn y T&CCs. Yna daeth

y gwaith hwn yn ganolbwynt i'r prosiect yn 2020, gydag wyth T&CCs yn mynegi diddordeb

mewn cefnogaeth i recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid. Er gwaethaf ymgyrch gref ar y

cyfryngau cymdeithasol gyda miloedd lawer o 'ymweliadau', dim ond Doc Penfro a

lwyddodd i recriwtio un cynrychiolydd ieuenctid. (Gweler tudalen 13 am ein cynlluniau

prosiect 'Ieuenctid CWBR'). 



Creu fideo cymunedol i gyflwyno rhai o Gynghorwyr T&CC Sir Benfro. 

Lansio cyfres o weminarau Cynrychiolwyr Ieuenctid a chreu a rhannu'r holl bolisïau a

chanllawiau diogelu cysylltiedig. 

Hwyluso a chefnogi amrywiaeth o gyfarfodydd cymunedol ar-lein, gan gynnwys y

gyntaf o gyfres o weminarau 'Rhwydwaith Bwyd Sir Benfro'.  

Cefnogi'r cyfarfodydd 'Law yn Llaw at Newid' cyntaf drwy gymedroli cyfarfodydd Zoom

a galluogi ystafelloedd ymadael. 

Prynu eitemau digidol i'w benthyg i gymunedau i gynorthwyo a datblygu eu gwaith

gyda'r cyhoedd yn ystod ac yn syth ar ôl y cyfyngiadau symud. 

Ar ôl derbyn cyllid ychwanegol i gefnogi gwaith sy'n gysylltiedig â Covid-19 o fewn ac ar

gyfer cymunedau, roedd CWBR yn gallu cynnig cymorth ychwanegol i sefydliadau bro yn

ystod y cyfyngiadau symud cyntaf. 

Roedd y cymorth yn galluogi ac yn ehangu cynhwysiant digidol, sgiliau ac

ymwybyddiaeth i fynd i'r afael â materion ynysu, a chefnogi effaith ehangach cydlyniant

cymunedol sy'n gynaliadwy, ac nid dros dro yn unig.  Mae rhai enghreifftiau o'r gwaith a

wnaed yn 2020 yn cynnwys: 

Roedd CWBR yn gallu gweithredu'n gyflym a chynnig ymateb deinamig i'r oedi a'r

newidiadau a achoswyd gan y pandemig. Galluogodd arian o Gronfa Gymunedol y Loteri

Genedlaethol i'r prosiect dreulio amser gwerthfawr y mae mawr ei angen gyda

chymunedau a sefydliadau yr oedd ei angen fwyaf. Roedd bod ar gael ac yn hyblyg i'r

gymuned ar hyn o bryd yn hanfodol i ymateb COVID-19 PLANED. 

CWBR COVID
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''Mae wedi llwyddo i ymuno chyfarfodydd Zoom y cyngor a
derbyn negeseuon e-bost sy'n ei alluogi i gymryd rhan lawn
eto ym musnes y Cyngor... cyfrifiaduron ac mae'r rhyngrwyd
yn rhywbeth nad oedd erioed wedi'i ddefnyddio cyn i Covid

gyrraedd... mae benthyca'r gliniadur wedi galluogi hyn i gyd
ac mae hefyd wedi ei alluogi i gynnol cyfarfodydd Zoom

gyda deulu''.
 

 

 

(Clerc Cyngor Cymuned Amroth)
 



Yn unol â'n bwriadau gwreiddiol, gwnaethom gefnogi T&CCs i ddatblygu Cynlluniau

Llesiant tra'n ystyried ffyrdd newydd o ymgysylltu â chymunedau. Gwnaethom ddatblygu

a hwyluso hyfforddiant allweddol i Gynghorwyr ac annog gweithgareddau prosiect

cydnerthedd cymunedol. Gwnaethom hefyd lwyddo i gynnal cysylltiadau cryf â'r BGC,

gan arwain at wahoddiad i fod yn rhan o'r grŵp ymgysylltu a chynllunio asesu a ffurfiwyd

yn ddiweddar. 

Gwnaethom esblygu a symud i ffwrdd o'r amcanion gwreiddiol ychydig wrth i ni wrando

ar yr hyn yr oedd ar gymunedau ei angen a'i eisiau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Roeddem am wasanaethu cymunedau'n effeithiol felly roeddem yn sicrhau bod

gweithgareddau prosiect yn chwarae i'w cryfderau drwy gynnig dull pwrpasol o greu

Cynlluniau Llesiant. Felly, buom yn archwilio lle gallai'r Prosiect gynorthwyo Cynghorau a

chymunedau i ddatblygu a chyrraedd eu hamcanion eu hunain. Er enghraifft, gyda

Llanrhian, gwnaethom ymgysylltu â'r gymuned ar angen penodol am adfywio'r parc

chwarae a chreu Cynllun Llesiant yn seiliedig ar yr angen hwn. Sylweddolwyd hefyd bod

angen ffocws ieuenctid a sylwasom ar yr angen i archwilio dealltwriaeth pawb o

ddemocratiaeth leol ac arweinyddiaeth gymunedol a chysylltiad â hi. 

Yng nghamau cynllunio CWBR, dangoswyd yr angen am y Prosiect drwy dynnu sylw at yr

awydd i roi polisi ar waith drwy ganolbwyntio ar y WFGA a gofynion newydd yn dilyn

Cynllun Llesiant Sir Benfro. Roeddem yn cydnabod yr angen i sicrhau ymgysylltiad

cyfartal â dinasyddion a chynnwys defnyddwyr gwasanaethau ac roeddem yn rhagweld y

byddai'r Prosiect yn bodoli i roi pethau ar waith ar gyfer cymunedau. Mae Cynllun

Llesiant Sir Benfro yn cyfeirio'n glir at yr angen i ymgysylltu'n well â phobl mewn

cymunedau a bod yn arloesol yn ei ddull gweithredu. 

Manteisiodd y Prosiectau ar ei wreiddiau gyda PLANED a'i gysylltiad â'r BGC, ac roedd

hyn yn galluogi'r Prosiect i ddatblygu ac ymateb yn gynnar. Roedd y Prosiect hefyd yn

adeiladu ar waith parhaus PLANED i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Cymunedol.

Mae'r cynlluniau hyn yn boblogaidd mewn cymunedau a gofynnir i ni'n rheolaidd am

gymorth ac arweiniad wrth ddiweddaru a chreu'r cynlluniau. Roeddem yn gobeithio y

byddai CWBR yn grymuso ac yn ysbrydoli cymunedau i greu eu cynlluniau eu hunain ac i

deimlo'n hyderus wrth ymgysylltu â'u haelodau cymunedol. 

Gan ein bod bellach yn bwriadu symud ymlaen i brosiect ieuenctid, rydym am archwilio

ymhellach y cyfleoedd ar gyfer cydweithredu, ac annog creu rhwydweithiau lleol sy'n

gwasanaethu pawb a'u cymunedau. 

NODAU AC AMCANION
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 ''Yn gyntaf oll, diolch gan bawb.  Gwnaethoch

ddarparu cyfarfodydd strwythuredig lle gallai pob
parti drafod ein materion ac fe wnaethoch ein helpu
i sefydlu endid a roddodd lais i ni. Gwnaethoch hefyd
ein helpu gyda chyfarfodydd ar-lein i gadw pethau i
symud. Heb y tîm yn PLANED byddem yn dal i fod ar

y dechrau yn dadlau...''
 

(Cadeirydd Cymdeithas Gymunedol)
 



24 o Weithgareddau
peilot 

Gweithio'n uniongyrchol ac yn
gynhyrchiol gyda thros 

1000 o bobl 

 5 o sesiynau ymgysylltu 
T&CC a hyfforddi

27 o ddigwyddiadau a gweithdai

Ganolfannau Cymunedol,
gan gynnwys:
Cyllid cymunedol
llwyddiannus
Ffynnon ddŵr wedi'i gosod
yn y parc sglefrio
Ffurfio cymdeithas
gymunedol
Lansio gwasanaeth cyfeillio
Recriwtio 1 Cynrychiolydd
Ieuenctid
Grŵp adfywio'r parc 

Arweiniodd gweithgareddau'r
prosiect at sefydlu 8+ o 

ALLBYNNAU A CHANLYNIADAU  

Crëwyd Map rhyngweithiol y
Cyngor Tref a Chymuned  

 

Crëwyd Cynllun Datblygu'r
Gymraeg PLANED 

Ein Grŵp Cynghori cryf
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Lansio'r
'Arolwg Ymateb COVID
Cymunedau Sir Benfro' 

Creu'r Map hysbysfwrdd
cymunedol rhyngwethiol 



7 Asesiad cymunedol 
a Chynlluniau Llesiant

Cynllun gweithredu cymunedol 
a chefnogaeth barhaus i fynd i

afael broblem ddr yng
nghymuned Barham Road 

Pecyn Cymorth Ymgysylltu
â Phobl Ifanc ar gyfer T&CCs
Canllaw Ymgysylltu â Phobl
Ifanc ar gyfer Grwpiau
Cymunedol 
Polisi Diogelu ac Amddiffyn
Plant (wedi'i leoli ar wefan
PLANED)
Llawlyfr Ymsefydlu
Cynrychiolydd Ieuenctid 

Adnoddau ieuenctid gan
gynnwys: 
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7 Cynllun Llesiant Cymunedol
Arolwg Ymateb COVID
Cymunedau Sir Benfro
Fideos, gan gynnwys
'Cyflwyniad i Gynghorwyr
T&CC' 
Adroddiad 'CWBR Covid' 
Stori Garedigrwydd Llangwm
a Fideo Connect2Kindness 
Adroddiadau'r Ysgol a'r
Ganolfan Ieuenctid
Enghraifft Modiwl
Hyfforddiant Ymgysylltu â'r
Gymuned 
Map Cyngor Tref a Chymuned
Rhyngweithiol
Map Bwrdd Cymunedol
Rhyngweithiol

Bydd adnoddau terfynol CWBR
yn cynnwys: 

 

 

Ymgysylltu â 159+ o 
bartneriaid allweddol

 

 

Gwaith Ymgynghori Allanol
e.e. Gwerthusiad ar gyfer
Prosiect 'Shared Worlds' 

 

Cysylltiadau newydd ledled 
Cymru e.e. Un Llais Cymru 

a Chyngor Tref y Barri 



Gweithio gyda chymdeithasau cymunedol a chynghorau cymuned i gynyddu

cydnerthedd a chydlyniant cymunedol drwy ymgysylltu a datblygu cynlluniau. 

Defnyddio technegau datblygu cymunedol i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer

mentrau lleol fel Grŵp Cymunedol Barham Road. 

Archwilio modelau gwirfoddoli newydd i annog "dinasyddiaeth weithredol" er budd y

gymuned drwy ein gwaith cynrychiolaeth ieuenctid. 

Annog a chefnogi'r gwaith o ddatblygu atebion arloesol i ddiwallu anghenion lleol fel

digwyddiadau dros dro a diwrnodau agored. 

Fel prosiect LEADER, nod CWBR oedd archwilio ffyrdd newydd o ddarparu

gwasanaethau lleol anstatudol. Cyflawnwyd hyn drwy: 

Yn unol â dyheadau LEADER, gwnaethom sicrhau ein bod yn gweithio tuag at arferion a

gweithgareddau cynhwysol a hygyrch. Mae LEADER yn gofyn i ni ddangos sut y

gwnaethom gyfarfod a gwella ar y themâu trawsbynciol canlynol: 

Cyfle Cyfartal: Roedd yr holl weithgareddau creu gweledigaeth gymunedol a

hwyluswyd gan y prosiect yn agored i'r gymuned gyfan ac yn cael eu hyrwyddo'n eang.

Yn ogystal, rhoddodd y Prosiect sylw arbennig i leisiau plant a phobl ifanc. Nododd ein

gwerthuswyr fod 'prosiect CWBR yn gwella cysylltiadau cymunedol a bod ganddo

ymdeimlad o berthyn drwy gymryd rhan a chymryd rhan yng ngweithgareddau'r

prosiect' (HOLOS EDUCATION LTD A HADU NEWID EBRILL 2021). Nod ein

gweithgareddau oedd mynd i'r afael â gwahanol anghenion a goresgyn rhwystrau i

gyfranogiad, e.e.  creu dogfennau hawdd eu darllen. Gwnaed ymdrechion i sicrhau bod

cyfarfodydd a digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau hygyrch, ac yn ystod y

cyfyngiadau symud gwnaethom yn siŵr ein bod yn cefnogi'r rhai nad oeddent ar-lein.

Trechu Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol: Nod PLANED yw paratoi cymunedau'n well i

ddelio ag argyfwng economaidd ar bob lefel. Drwy ddarparu'r arfau y gall cymunedau eu

defnyddio i ddatblygu dull cadarnhaol, hyderus a chydlynol, mae gweithgareddau CWBR

wedi darparu'r ymyriad beirniadol sy'n ysgogi gyrwyr lleol ar gyfer gwelliant economaidd,

cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae enghreifftiau o arfer da o'r prosiect yn cynnwys ein

gwaith cynrychiolaeth ieuenctid ac 'Arolwg Ymateb Covid Cymunedau Sir Benfro'. 

Datblygu Cynaliadwy: Cyfrannodd CWBR at yr egwyddor datblygu cynaliadwy a

nodwyd yn y WFGA wrth iddi ymdrechu i gyflawni gwelliannau mewn lles cymdeithasol,

amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd cymunedau. Dywedodd ein gwerthuswyr

allanol ein bod yn bodloni'r egwyddor bod y prosiect 'yn ceisio cyflawni gwelliannau
mewn lles cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd cymunedau'
(HOLOS EDUCATION LTD A HADU NEWID EBRILL 2021).

 THEMÂU LEADER
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KEY FINDINGSNODAU LLESIANT

Cymru sy'n Gyfrifol yn Fyd-eang
Drwy gryfhau dyfeisgarwch a

gwydnwch cymunedol, mae'r

prosiect wedi sicrhau y bydd

cymunedau'n fwy abl i addasu i

newid. 

Cymru o Ddiwylliant Bywiog a 
Iaith Gymraeg Ffyniannus

Roedd gweithgareddau prosiect nid

yn unig ar gael yn Gymraeg ond

roeddem yn mynd ati i annog

digwyddiadau dan arweiniad y

Gymraeg a chreu Cynllun Datblygu'r

Gymraeg PLANED.

 

 

 Cymru o Gymunedau Cydlynol
Daeth y prosiect â phobl at ei gilydd i

nodi asedau lleol a meddwl am

syniadau a fydd yn ysgogi ac yn

gwella'r asedau hyn i ddiwallu

anghenion a nodwyd. Mae pobl

bellach wedi'u cysylltu'n well â'u

cymuned, eu hamgylchedd ac â'i

gilydd. Bydd hyn yn cyfrannu at

ddatblygu cymunedau mwy diogel a

thosturiol ac yn gwella lles unigolion a

chymunedau.

Cymru Fwy Cyfartal
Roedd gweithgareddau prosiect yn

ymdrechu i fod yn gynhwysol gan fod

gan bawb mewn cymuned asedau a

phrofiadau y gellir eu harneisio a'u

rhannu, o amgylch cynllun llesiant ar

gyfer y gymuned.

 

Cymru Gydnerth
Anogwyd pobl i fod yn weithgar yn eu

cymunedau lleol. Bydd cynlluniau

llesiant y Prosiect yn mapio asedau

lleol ac yn adeiladu rhwydweithiau

cymdeithasol y gellir eu defnyddio i

addasu i newidiadau yn yr ardal leol.
Cymru Iachach

Gweithiodd y prosiect tuag at

gymunedau lle mae lles corfforol a

meddyliol yn cael ei flaenoriaethu ac

yn hollbwysig mewn gweithgareddau

cynllunio a datblygu.

 

Cymru Lewyrchus
Enillodd aelodau'r gymuned

sgiliau i gynhyrchu cynlluniau

arloesol a phrosiectau ar gyfer eu

cymunedau eu hunain.

 

Mae'r prosiect wedi archwilio ffyrdd a dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau a

gweithgareddau lleol. Nododd ein gwerthusiad allanol bod 'hyn yn fanteisiol i'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus drwy ddatblygu cynlluniau llesiant cymunedol o'r gwaelod i

fyny, yn hytrach nag o'r brig i lawr a bydd yn unigryw i wahanol ardaloedd fel sy'n ofynnol

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae Adran 36 o Ddeddf

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi sut mae gan fyrddau gwasanaethau

cyhoeddus ddyletswydd i greu a chyhoeddi Cynlluniau Lles lleol'' (HOLOS EDUCATION

LTD A HADU NEWID EBRILL 2021). 
 

Yma rydym yn rhoi manylion am sut y buom yn gweithio tuag at y nodau llesiant. 
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DYSGU A CHANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

Manteisiodd y prosiect a'i fuddiolwyr ar ffordd o weithio sy'n seiliedig ar asedau a

chryfder. 

Ein cyfraniad cadarnhaol i'r nodau llesiant (gweler tudalen 8).

Ein canlyniadau ymgysylltu â phobl ifanc a'n cynlluniau ar gyfer 'Ieuenctid CWBR'.

Mae'r prosiect yn gweithio tuag at godi ymwybyddiaeth o ddemocratiaeth leol.

Ein cysylltiadau cryf â phartneriaid ac arferion cydweithio effeithiol e.e. cysylltiadau â

Chysylltwyr Cymunedol PAVS a'n grŵp cynghori.

Sut yr oeddem yn cynnwys holl aelodau'r gymuned yn gadarnhaol, yn enwedig mewn

ymdrechion i gyrraedd y rhai mewn ardaloedd gwledig drwy hwyluso digwyddiadau

dros dro, gan ddod â bws Digi PLANED i leoliadau allweddol a rhedeg gweithgareddau

ar-lein. 

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd wedi'u targedu ochr yn ochr â

chyfathrebu traddodiadol e.e. darnau papur newydd. 

Ein dealltwriaeth a'n parch at arferion a strwythur T&CC. Roedd llawer o gynghorwyr yn

gefnogol iawn o'r prosiect ac yn bwriadu cefnogi prosiect 'Ieuenctid CWBR'. 

Yr adnoddau rydym wedi'u creu a'u darparu ar-lein (gweler tudalen 5) 

Delwedd a brandio CWBR. Gwnaethom gyd-fynd â phaledi lliw WFGA a sicrhau

brandio a themâu cyson drwy gydol cyhoeddiadau. 

Ein hymrwymiad i'r iaith Gymraeg a diwylliant lleol. 

Ochr yn ochr ag allbynnau a chanlyniadau sylweddol CWBR, rydym hefyd wedi ystyried ein

gwerthusiad allanol, ein hadborth a'n dadansoddiad eu hunain i dynnu sylw at y

cyflawniadau allweddol canlynol: 
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CRYFDERAU

 

Roedd gweithgareddau ac arferion y prosiect yn amlwg yn cyflawni'r angen a'r amcanion

gwreiddiol. Dywedodd ein gwerthuswyr allanol fod CWBR yn dangos ei allu i ymateb ac

addasu 'drwy ailbroffilio rhywfaint o'u gwaith gan gynnig llinyn cymorth 'CWBR Covid'.
Roedd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar gefnogi ymarferwyr ac aelodau'r gymuned i
gefnogi llythrennedd a chynhwysiant digidol. Cafodd hyn effaith gadarnhaol ar
lythrennedd digidol cyfranogwyr gyda'r holl ymatebwyr yn nodi sgiliau gwell.
Cydnabuwyd bod y dull a fabwysiadwyd gan dîm CWBR a'u gallu i gyfathrebu ac
ymgysylltu â sefydliadau partner yn chwarae rhan bwysig yn llwyddiant cyffredinol y
prosiect. Mae adborth gan sefydliadau partner wedi amlygu enghreifftiau da o
gyfranogiad ieuenctid a hwyluswyd ar draws y sir. Mae dadansoddi dogfennau yn
dangos canlyniadau cadarnhaol ar gyfer ymgysylltiad plant a phobl ifanc gyga
chynhyrchu. Gyda chynhyrchu offer ymgysylltu a gweithgareddau gweithdy llesiant.
Dim ond pan fydd ymgysylltu da â'r gymuned y mae mentrau cynaliadwy yn bosibl,
dangosir gwerth ychwanegol prosiect CWBR yn eu gallu i ymgysylltu â chymunedau a
TCC er mwyn hwyluso cyfranogiad ac ymgysylltiad cymunedol, gan dynnu sylw felly at y
cysylltiadau rhwng arfer gweithredol a datblygu polisi' (HOLOS EDUCATION LTD A HADU

NEWID EBRILL 2021). 



Dod o hyd i fwy a phobl newydd! Yr un bobl yn aml sy'n cymryd rhan, a gall fod yn

heriol annog pobl newydd i gymryd rhan. 

Mae ymgysylltu ystyrlon yn allweddol! Mae pobl am ymgysylltu a chymryd rhan ac nid

ymgynghori â nhw'n unig. 

Mabwysiadu dull prawf modd i ddewis y cymunedau y buom yn gweithio'n

uniongyrchol gyda nhw, er mwyn sicrhau angen digonol a chyfle cyfartal i'n

cefnogaeth. 

Creu canllawiau cliriach ar yr hyn y mae bod yn 'bwrpasol' yn ei olygu mewn

gwirionedd, gan fod rhai cymunedau'n disgwyl yr holl weithgareddau ar y rhestr yn

hytrach na detholiad cytbwys a realistig. 

Cynnal cynllun mwy cyson i'r cynlluniau er mwyn gallu cymariaethau a

chydweddoldeb â chyhoeddiadau ehangach. 

Anawsterau wrth recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid er gwaethaf wyth T&CCs yn

mynegi diddordeb yn y rôl ac ymgyrch cyfryngau cymdeithasol weithredol. Rydym yn

bwriadu goresgyn yr her hon o fewn 'Ieuenctid CWBR'. 

Galluogodd y grŵp cynghori amlasiantaethol gysylltiadau ehangach a sicrhau

gwreiddiau cymunedol gweladwy. Roedd aelodau'r grŵp yn rhagweithiol ond rydym

wedi trafod adolygu telerau aelodaeth y grŵp ac ailstrwythuro ar ffurf grŵp llywio er

mwyn gallu cymryd mwy o ran ac ymrwymiad. 

Mwy o amser! Gall prosiect fel CWBR fod yn drwm ar amser staff oherwydd yr amser

cynllunio ac ymgynghori sydd ei angen. Mae aelodau'r tîm yn newid ac mae

pandemig Covid hefyd yn rhoi straen ar lwyth gwaith e.e. peidio â chael yr amser i

dreialu ac ail-ddrafftio'r 'Templed Asesu Cynllun Llesiant' ar gyfer T&CCs a gafodd ei

ganmol mor uchel yn ein symposiwm. Wrth symud ymlaen, hoffem weld y ddogfen

dempled hon yn cael ei datblygu, ei threialu a'i hyrwyddo. Gallai'r adnodd defnyddiol

hwn alluogi Cynghorwyr i gynnal eu hasesiadau llesiant lleol eu hunain er mwyn creu

eu Cynlluniau Llesiant Cymunedol eu hunain. 

Mae'r Prosiect wedi darparu llawer o gyfleoedd ar gyfer dysgu ac fe esblygodd ein dull

wrth i waith ddatblygu. Y pwyntiau dysgu allweddol yw:
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CYFLEOEDD 

Mae gwerthusiad allanol y Prosiect yn amlygu cryfderau allweddol, megis sgiliau aelodau'r

tîm, gan ddweud ''... un o gryfderau prosiect CWBR, a staff, yw sut yr oeddent yn
gweithio gyda thrigolion cymunedol o fewn y prosiect fel partneriaid cyfartal, gan eu
hannog i gymryd rhan lawn fel trigolion ymgysylltiedig yn eu gwahanol gymunedau.
Mae hyn wedi gosod y sylfeini ar gyfer datblygu cymunedau sy'n weithgar ac yn rheoli
ac sy'n ymwneud â'r materion sy'n effeithio ar eu bywydau. Ei nod yw parhau i feithrin
atebion lleol drwy ddatblygu asesiadau llesiant a chynlluniau lleol yn hytrach na derbyn
atebion a osodir yn allanol'  (HOLOS EDUCATION LTD A HADU NEWID EBRILL 2021). 



GWERTHUSO A DADANSODDI 
  Wrth werthuso'r prosiect, rydym am feddwl am y gwahaniaeth a wnaethom, a holi a

arweiniodd ein gwaith at well gwasanaethau, partneriaethau neu weithgareddau. O'n

gwerthusiad allanol rydym yn gwybod ein bod wedi goresgyn heriau'n effeithiol ac wedi

gwneud addasiadau ystyrlon pan drawodd Covid. Gwyddom fod y model yn seiliedig ar

asedau a chryfderau a ddilynwyd gennym yn llwyddiannus, ond credwn fod angen i fwy o

arweinwyr cymunedol ddefnyddio a deall y dull hwn ar gyfer effeithiolrwydd ehangach.

Rydym yn teimlo'n falch o fod wedi dilyn a bodloni nodau ac amcanion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym yn arbennig o falch yn sgil  ein gwaith o

ganlyniad i ymgysylltu â phobl ifanc, gan y gofynnir yn rheolaidd i ni barhau ac ehangu ar

yr arferion hyn gan bartneriaid ac aelodau allweddol o'r gymuned. 

Adlewyrchwyd pwyslais ein gwaith ar hyn yn ein gwerthusiad Prosiect, gan fod y

gwerthuswyr allanol wedi datgan bod '' tîm CWBR wedi dangos gwaith partneriaeth da
drwy gyfrannu at amcanion PSB, TCC a phrosiectau cymunedol lleol. Mae'r adroddiad
gwerthuso yn tynnu sylw at y manteision a nodwyd gan TCC a Sefydliadau Cymunedol a
gafwyd o'u hymgysylltiad â thîm CWBR. Canolbwyntiwyd ar hwyluso ymgysylltu â'r
gymuned er mwyn cyfrannu at y cynlluniau Cymunedol a Llesiant lleol. Roedd effaith
cyfyngiadau symud yn golygu bod cyflawni gweithgareddau prosiect CWBR yn cael ei
ohirio neu ei ganslo oherwydd deddfwriaeth ar unigedd cymdeithasol a chynulliadau
cyfyngedig. Fodd bynnag, addaswyd y digwyddiadau a'r gweithgareddau arfaethedig
hyn i ddarparu ar gyfer cyfyngiadau COVID, er enghraifft, symudwyd diwrnodau agored
i arolygon ar-lein. Er bod sesiynau Zoom yn cymryd lle cyfarfodydd mawr a bod y
defnydd o weminarau yn cefnogi sesiynau'r ysgol ac er gwaethhaf yr heriau hyn roedd.
Er gwaethaf yr heriau hyn, roedd tîm y prosiect yn gallu addasu a newid er mwyn
diwallu anghenion y cymunedau.  Mae prosiect CWBR yn gwella cysylltiadau cymunedol
ac ymdeimlad o berthyn drwy gymryd rhan a chymryd rhan yng ngweithgareddau'r
prosiect. Yn bwysicaf oll, mae'r prosiect yn cyfrannu at egwyddorion datblygu
cynaliadwy Deddf (WBFG) 2015 wrth iddi geisio cyflawni gwelliannau mewn lles
cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd cymunedau' (HOLOS

EDUCATION LTD A HADU NEWID EBRILL 2021). 

Yn gyffredinol, credwn y bydd y prosiect yn gadael llawer o newidiadau cadarnhaol ac

etifeddiaeth hirhoedlog wrth i aelodau'r gymuned, grwpiau a T&CCs ddweud wrthym eu

bod i gyd yn falch o dderbyn a dechrau defnyddio adnoddau CWBR PLANED gan fod gan

y sefydliad ymbarél hanes o hwyluso ymgysylltu â'r gymuned, ac roedd bod yn brosiect

PLANED yn golygu ein bod yn gallu dechrau rhedeg. Fodd bynnag, roedd y prosiect yn

seiliedig ar ddarn newydd o ddeddfwriaeth yr oedd Cynghorwyr newydd ddechrau clywed

amdani. Credwn fod y peilot wedi dod ar yr adeg iawn a gallwn yn awr ddysgu a symud

ymlaen gydag 'Ieuenctid CWBR' gyda llwyddiant mawr a gwelliannau gweladwy ar gyfer

gweithgarwch a chynhwysiant cymunedol. 

Dangosodd y prosiect peilot yr angen am gymorth T&CC, a dod o hyd i ffyrdd o ddod â

Chynghorau at ei gilydd i rannu sgiliau ac adnoddau. Yn 2021, rydym wedi bod yn rhan o

weminarau dan arweiniad y Cyngor Sir ar gyfer T&CCs o'r enw 'Adferiad a arweinir gan

Ddinasyddion: Gweithio'n Well Gyda'n Gilydd'. Mae presenoldeb CWBR eisoes yn cael ei

deimlo ac yn arwyddocaol gan y gofynnwyd i ni gyflwyno a chefnogi ar sawl achlysur.

Rydym bellach yn bwriadu cadw mewn cysylltiad â datblygiadau'r Cyngor Sir a gweld

cydberthyniadau cadarnhaol gydag 'Ieuenctid CWBR' a'u gwaith parhaus. 11



Defnyddio a hyrwyddo astudiaethau achos cadarnhaol

Creu fideos byr a bachog i gyfleu negeseuon allweddol 

Gweithio'n agos gyda'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc 

Estyn allan at y rhai sy'n anoddach i ddod o hyd iddynt 

Ffurfio cysylltiadau cryf rhwng ysgolion a cholegau  

Mae pwyntiau allweddol o fewn Cynlluniau Lles a Chamau Gweithredu Cymunedol

yn cael eu bwydo i mewn i'r BGC ac felly'n cael eu hystyried yn ystod eu hymarfer

asesu eu hunain. 

Parhau a chwblhau Templed Asesu Cynllun Llesiant CWBR ar gyfer T&CCs. 

Dod o hyd i ffyrdd o helpu grwpiau cymunedol a Chynghorau i ddeall a defnyddio'r

dull ABCD. Rydym wedi dechrau mynd i'r afael â hyn drwy gefnogi 'Law yn Llaw at

Newid' gyda'u digwyddiad Jamborî ym mis Hydref. 

Sefydlu proses ddethol prawf modd ar gyfer unrhyw waith neu brosiect cymorth

uniongyrchol T&CC pwrpasol yn y dyfodol. 

Gwneud mwy o gysylltiadau ledled Cymru a meithrin cysylltiadau cryfach ag Un

Llais Cymru. 

Lansio Ieuenctid CWBR (Gweler tudalen 13) Nododd ein gwerthuswyr y dylem

adeiladu ar y gwaith cyfranogiad ieuenctid a gwblhawyd hyd yma a ffurfio

cysylltiadau cryfach rhwng T&CCs a phobl ifanc. 

Cyrraedd mwy o bobl a chymunedau. Mae gwaith i'w wneud bob amser i gyrraedd

mwy o bobl ac i wneud cysylltiadau ystyrlon newydd. 

Mae argymhellion penodol ar gynrychiolaeth ieuenctid yn cynnwys: 

 ARGYMHELLION 
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Yn dilyn ein gwerthusiad allanol a'n myfyrdod ein hunain, hoffem wneud yr argymhellion

canlynol: 



50 o bobl ifanc yn mynd drwy ein rhaglen cymorth hyfforddiant

Mae o leiaf hanner y rhain yn gwneud cais i ymuno â'u Cyngor Tref a Chymuned lleol 

25 Cyngor Tref a Chymuned yn hysbysebu am Gynrychiolwyr Ieuenctid newydd

Mae o leiaf hanner y rhain yn llwyddo i recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid newydd

Darparu cymorth pwrpasol wedi'i deilwra gan y prosiect i bobl ifanc sy'n sefyll mewn

etholiad

3 Cyngor Tref a Chymuned (neu bartneriaeth o) sefydlu Cyngor Ieuenctid

200 o fuddiolwyr sy'n ymwneud ag adolygu'r hyn y gellir ei gyflawni mewn

prosiectau ac effaith gweithgareddau

Rydym bellach yn gwneud cais am gyllid i lansio prosiect dwy flynedd newydd sy'n

canolbwyntio ar gynrychiolaeth ieuenctid o fewn cymunedau. Mae angen cefnogi'r

awydd newydd hwn i gyfrannu, cymryd rhan a chefnogi cymunedau gan bobl ifanc os

yw am gael ei gynnal. Mae gan gymunedau yn Sir Benfro gyfranogwyr gweithredol sy'n

bodoli eisoes, ond maent yn bennaf o genhedlaeth hŷn, gyda datgysylltiad cynyddol

gydag oedolion iau a thrigolion iau yn gyffredinol cyn Covid-19. Mae ein cynnig prosiect

yn mynd i'r afael â'r angen clir hwn i ymgysylltu'n gynaliadwy ac yn gadarnhaol â phobl

iau yn eu cymunedau a chyrff democrataidd lleol, nid yn unig er budd eu datblygiad a'u

sgiliau personol parhaus, ond hefyd i gyfrannu at eu cymunedau lleol presennol, a

chysylltu'n well â hwy.

I grynhoi, dros ddwy flynedd y prosiect, yn seiliedig ar y manylion a'r cyd-destun a

ddarperir uchod, y mae llawer ohono wedi'i adeiladu arno, a bydd yn datblygu

ymhellach y llinell sylfaen bresennol o waith a gynhyrchwyd gan y peilot CWBR a

ariennir gan LEADER. Byddwn yn awr yn cyflawni:

Rydym bellach yn sicrhau bod adnoddau CWBR yn cael eu lledaenu a'u rhannu mor

eang â phosibl. Yr ydym wedi bod, ac yn parhau i fod yn bresennol mewn pwyllgorau a

grwpiau allweddol. Byddwn hefyd yn creu fideo i esbonio a hyrwyddo'r adnoddau

terfynol sydd ar gael a rhannu manylion drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Bydd

partneriaid, fel y platfform 'Cysylltu' hefyd yn rhannu manylion a dolenni i'n tudalen we

CWBR newydd.
 

Edrychwch ar adnoddau a straeon CWBR yn:
https://www.planed.org.uk/projects/cwbr-new/
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Y CAMAU NESAF
 

CWBR RHAN 2! 


