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 Annwyl Ddarllenydd,

Rydym yn falch o gyflwyno'r canllaw hwn, sy'n cofnodi'r hyn a ddysgwyd gan Brosiect

CWBR, wrth ymgysylltu â phobl ifanc. 

Mae llawer o benderfyniadau a wneir yn lleol yn cael eu gwneud gan oedolion, er gwaethaf

llawer o'r penderfyniadau hyn sy'n effeithio ar fywydau pobl ifanc ar hyn o bryd ac yn y

dyfodol. Mae cynnwys pobl ifanc yn eu cymunedau yn hanfodol er mwyn gwella

gwasanaethau ac ymateb i anghenion gwirioneddol. 

Yn ystod ein gwaith gyda Chynghorau Tref a Chymuned, daeth yn amlwg nad oedd llawer

yn teimlo eu bod yn ymgysylltu â phobl ifanc mewn modd effeithiol ac ystyrlon, ac yn

gofyn am hyfforddiant, arweiniad a chefnogaeth benodol yn y mater. Crëwyd y 'Pecyn

Cymorth Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer T&CC' ond roeddem hefyd am rannu'r canllaw

byr hwn gyda phawb. 

Gyda dymuniadau gorau, 

Tîm CWBR 

RHAGAIR A CHYFLWYNIAD 
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PWY YW POBL IFANC A BLE I DDOD O HYD IDDYNT? 

Nid oes diffiniad y cytunwyd arno gan bawb o'r grŵp oedran ieuenctid ond mae'r
rhan fwyaf o bolisïau a sefydliadau yn dilyn y rheol oedran 15 i 24 oed. 

Clybiau Ieuenctid

Clybiau Ffermwyr Ifanc 

ysgolion

Parciau sglefrio

Canolfannau hamdden

Clybiau chwaraeon

Cyfleusterau gofal plant

Grwpiau mewn lifrai

Cronfeydd arbenigol wrth gefn

Wrth gynllunio i ymgysylltu â
phobl ifanc, efallai y byddwch
am siarad timau/lleoliadau yn
gyntaf:

Tîm Ieuenctid Sir Benfro

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc

Tîm Plant ag Anableddau

Tîm Camddefnyddio Sylweddau

Gweithwyr Ieuenctid Ysgol

Prosiect Gofalwyr Ifanc

Meddwl Sir Benfro

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Gweithredu dros Blant

CAMHS Arbenigol

Gallwch hefyd edrych i mewn i rai o
wasanaethau allweddol Sir Benfro ar gyfer
pobl ifanc, megis: 

 



MANTEISION YMGYSYLLTU Â PHOBL IFANC

Ymdeimlad cryfach o rymuso, perchnogaeth a hunaniaeth leol yn eich cymuned 

Helpu i wrthweithio ymddieithrio a gwell parch tuag at eraill

Mwy o ymgysylltu ag ysgolion a grwpiau cymunedol eraill 

Gwell gallu i bawb weithio gydag eraill a gwell perthynas â chyfoedion

Mwy o ymwybyddiaeth o anghenion pobl ifanc, gan arwain at gyfleusterau'n

diwallu eu hanghenion yn well

Gwell polisi a datblygiadau strategol ac effaith ar bolisïau cenedlaethol

Gwell adnoddau/cyfleusterau cymunedol a newidiadau yn yr awyrgylch a'r

amgylchedd cymunedol

Gwelliant mewn perthynas oedolion â phobl ifanc
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Mae manteision i'r person ifanc, eich grŵp cymunedol a'ch gwasanaethau
cyhoeddus. Dyma rai o'r prif fanteision: 

Mae cyfranogiad a chynhwysiant yn allweddol i ymgysylltu. Mae'n bwysig inni ddeall beth

mae cyfranogiad yn ei olygu mewn gwirionedd, gan fod llawer o bobl ifanc wedi dweud

wrthym eu bod am ymgysylltu â hwy yn hytrach nag ymgynghori â hwy. 

Ar y lefel fwyaf sylfaenol, cyfranogiad yw'r weithred o 'gymryd rhan' mewn rhywbeth.

Fodd bynnag, hyd yn oed o fewn y weithred o gymryd rhan mae gwahanol raddau o

gyfranogiad.  Mae hyn yn amrywio o bobl ifanc yn rhoi eu barn ar fater a bennwyd

ymlaen ymlaen, er mwyn i oedolion gael y gair olaf (ymgynghori), i bobl ifanc sy'n dewis

eu hagenda ac yn gwneud eu penderfyniadau eu hunain (cyfranogiad llawn)." Canllaw

Blast Off 1: Cyflwyniad i Gyfranogiad 2007. Mae'n bwysig ystyried cyfranogiad fel proses ac

nid digwyddiad. 

Efallai yr hoffech gyfeirio at Becyn Cymorth Ymgysylltu â Phobl Ifanc CWBR i ddysgu am

fodelau cyfranogi ac olrhain lle mae eich grŵp yn sefyll ar hyn o bryd. 

BETH YW CYFRANOGIAD? 
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Mae'n bwysig cofio na ellir cynnwys pob person ifanc mewn cyfranogiad yn hawdd, ac y

dylai grwpiau cymunedol wneud popeth o'u gallu i wella cynhwysiant cymdeithasol.

Gall rhai grwpiau neu unigolion fod yn anodd cymryd rhan mewn gwasanaethau a

gweithgareddau prif ffrwd, fodd bynnag, mae'n hanfodol eu bod yn dal i gael y cyfle i

leisio'u barn. Gydag ychydig o ystyriaeth ychwanegol yn ystod y broses gynllunio o unrhyw

ymgysylltu, gallwch sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael eu cynnwys a'u bod yn cael y cyfle

i gymryd rhan yn eu cymuned.

Mae'n bwysig ystyried pawb wrth nodi'r rhai a allai fod yn llai tebygol o gymryd rhan. Fel

awgrym, efallai y byddwch am gyfeirio at y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wrth

feddwl am nodweddion gwarchodedig. 

PWYSIGRWYDD CYNHWYSIANT  

DARPARU ADBORTH EFFEITHIOL

Wrth gynllunio gweithgareddau neu brosiectau ymgysylltu, bydd angen i chi gynllunio sut

y byddwch yn rhoi adborth i gyfranogwyr. Mae llawer o bobl ifanc hefyd wedi dweud

wrthym eu bod am wybod i ble y defnyddiwyd eu syniadau a'u mewnbwn a'r hyn y mae

wedi arwain ato. Awgrymwn y gallwch ddefnyddio dogfennau ysgrifenedig fel cofnodion,

cylchlythyrau a'ch gwefan. Mae yna hefyd lafar fel cyflwyniadau a chyfarfodydd, ac yn

weledol gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion. 

Rhaid i wasanaethau cyhoeddus sicrhau bod adborth a gwybodaeth reolaidd a chywir yn

cael eu darparu i bobl ifanc ac, os oes angen, dylent gynhyrchu fersiynau penodol i bobl

ifanc o ddeunydd sy'n bodoli eisoes mewn fformat sy'n fwy hygyrch i bobl ifanc.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i greu dogfennau sy'n gyfeillgar i bobl ifanc.

CREU EICH DOGFENNAU SY'N YSTYRIOL O BOBL IFANC 

amnewid geiriau â delweddau, diagramau a graffiau/siartiau lle bo'n
bosibl

defnyddio iaith symlach mewn paragraffau/brawddegau byrrach, mwy

cryno

ystyried y cynllun: maint ffont, lliw, bocsys, swigod lleferydd, cartwnau ac

ati.

cynnwys gwybodaeth allweddol/bwysig/perthnasol yn unig

cynnwys pobl ifanc ym prosesau cynllunio, drafftio, treialu a chynhyrchu'r

dogfennau hyn

defnyddio testun di-jargon

treialu'r drafft terfynol gyda grŵp o bobl ifanc



Mae'n gamsyniad cyffredin ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i unrhyw staff sy'n dod i

gysylltiad â phobl ifanc o dan 18 oed gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

(DBS).  Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir. Rhaid i weithgarwch hyfforddi, goruchwylio neu

gyfarwyddo'r person ifanc gael ei gynnal bob wythnos neu o leiaf bedair gwaith mewn

cyfnod o dri deg diwrnod er mwyn bodloni'r meini prawf i fod yn gymwys i wneud cais am

wiriad DBS lefel uwch. Rydym yn argymell dilyn canllawiau'r llywodraeth sydd ar gael ar eu

gwefan. 

Mae PLANED hefyd wedi creu polisi amddiffyn plant enghreifftiol y gall T&CC ei

ddefnyddio. Mae'r polisi newydd hwn hefyd yn ymdrin â chyfarfodydd ar-lein ac mae ar

gael ar wefan PLANED. 

DIOGELU 

ARWEINYDD CYMUNEDOL 

Y bobl ifanc sy'n byw ac yn gweithio yn y cymunedau yr ydych yn eu gwasanaethu yw

pleidleiswyr, arweinwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau ein dyfodol. Mae agor deialog

rhwng cyrff cyhoeddus a phobl ifanc a theuluoedd yn rhoi cyfle i bobl ifanc fynegi eu barn

a theimlo eu bod wedi'u cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau. 

Fel arweinwyr a hwyluswyr cymunedol, chi sydd yn y sefyllfa orau o bosibl i ddeall yr heriau

penodol sy'n wynebu pobl ifanc yn eich ardal leol. Mae pobl ifanc yn aml yn teimlo bod eu

materion a'u barn yn cael eu cymryd yn llai difrifol fel grŵp oedran.  Teimlant hefyd fod

grwpiau oedran eraill yn aml yn eu gweld yn negyddol oherwydd stereoteipiau a bortreadir

yn y cyfryngau.

Drwy fynd ati i gefnogi pobl ifanc i ymgysylltu'n gadarnhaol a chymryd rhan mewn

cymdeithas, gall grwpiau cymunedol a T&CC herio a gwella agweddau negyddol. Drwy

waith ymgysylltu â phobl ifanc, gall cynghorwyr arwain y ffordd o ran chwalu rhwystrau

rhwng pobl ifanc a gweddill y gymuned a'r sefydliadau sydd ynddi.
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VIEW CWBR'S TADDITIONAL READING AND USEFUL

WEBSITES 

Wrth ymgysylltu â phobl ifanc, mae’n

hollbwysig bod rhai elfennau sylfaenol o

ran ymddygiad yn cael eu sefydlu ar

ddechrau’r sesiwn er mwyn sicrhau

ymddygiad priodol. 

Y ffordd fwyaf effeithiol o sefydlu’r

canllawiau hyn ydy caniatáu i’r plant a’r

bobl ifanc gael perchnogaeth dros lunio

rhestr o ddisgwyliadau eu hunain. Gellid

ysgrifennu’r rhain wedyn ar ddarn o

bapur siart troi a’i osod ar y wal i’w

hatgoffa o’r hyn y maent wedi’i gytuno.

Agored Cymru - Cyfranogiad Pobl Ifanc

Prifysgol Plant a Phobl Ifanc

Gwobrau Lleol a Cenedlaethol

Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng

Nghymru

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Llythyrau diolch a Dathliadau Tîm 

ACHREDU CYFRANOGIAD 

Mae llawer o ffyrdd o ddangos gwerthfawrogiad a chydnabyddiaeth am fewnbwn
a chyfranogiad pawb. Dyma rai lleoedd a chynlluniau defnyddiol i'ch helpu i feddwl
am ffyrdd o achredu gwirfoddoli a gwobrwyo cyfranogiad. 

Darparu Cyfeiriadau

Tystysgrifau a Gwobrau 

Enwebiadau ar gyfer dyfarniadau

Iawndal a Threuliau 

Credydau Amser a Thalebau 

Bagloriaeth Cymru

Cynnig bwrsariaethau a nawdd 
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Gweler y pecyn cymorth ar

gyfer torrwyr iâ a syniadau

gweithgaredd. Gallwch

hefyd ddefnyddio'r rhestr

wirio cynllunio i ymgysylltu! 

 GOSOD FFINIAU

Rheolau Enghreifftiol
  Parchwch farn eich gilydd

 

 Heriwch safbwyntiau’ch gilydd, NID yr unigolyn

 Diffoddwch ffonau symudol/defnyddiwch nhw yn ystod

egwyliau yn unig

 
Gwrandewch ar eich gilydd

 

Cyfrinachedd

 Peidiwch â defnyddio ymddygiad neu iaith

bygythiol/tramgwyddus

 
Peidiwch barnu!

MWYNHEWCH!    
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 HERIAU A RHWYSTRAU 

Ceir nifer o heriau a rhwystrau rhag cyfranogiad wrth ymgysylltu â phobl
ifanc.   Dyma rai y dylid eu hystyried wrth gynllunio gweithgaredd
ymgysylltu:

Cyfyngiadau
adnoddau a

chapasiti

   Agweddau               
Sgiliau

oedolion

Sgiliau
     oedolion                   

Sgiliau
pobl ifanc

 

Anawsterau
mynediad

 

Profiadau
negyddol o
gyfranogi

Cyllido Amser

 RHEOLI DISGWYLIADAU

Nodi rhai enillion cyflym os yn bosibl.

Pwyntiau allweddol i reoli disgwyliadau:
 

Eglurwch y paramedrau - beth y gellir ei wneud ac i ba raddau. 

Byddwch yn agored am amserlenni a rhwystrau posibl rhag newid.

Darparu adborth amserol, clir a chywir a gwneud hyn achlysurol a phan

mae hi'n briodol gwneud hynny. 

Cofiwch y gall fframiau amser sefydliadol 'normal' deimlo fel am byth i bobl

ifanc!



 TREFNU
Mae cyfranogiad diogel, effeithiol ac ystyrlon yn gofyn am gynllunio a pharatoi
gofalus er mwyn sicrhau bod cyfranogiad pobl ifanc yn arwain at ganlyniadau
cadarnhaol, a bod eu barn yn cael ei defnyddio i ddylanwadu ar newid
sefydliadol. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu wrth gynllunio eich
cyfranogiad.

Beth fyddwch chi'n ymgynghori arno/cynnwys plant a phobl ifanc yn

Beth ydych chi am ei gyflawni?

Pa bobl ifanc fyddwch chi'n ymgynghori/cynnwys?

Sut y byddwch yn cael grŵp neu unigolyn i weithio gydag ef?

Sut y byddwch yn dweud wrthynt y gallant gymryd rhan?

Sut y byddwch chi'n ymgynghori/cynnwys plant a phobl ifanc?

Oes gennych chi leoliad addas?

A oes gennych adnoddau addas ar waith?

Sut y byddaf yn mynd i'r afael â rhwystrau i gyfranogiad?

Sut y byddwch yn cyflwyno'r sesiwn(au)?

Sut y fyddwch chi'n cadw 'ar y dasg'?

Sut y byddwch chi'n cau'r sesiwn?

Sut y byddwch yn casglu'r wybodaeth rydych wedi'i chasglu?

Sut y byddwch yn gwerthuso'r cyfranogiad?

Sut y byddwch yn bwydo'n ôl at gyfranogwyr? Pa bryd? 

Sut y byddwch yn rhannu'r canlyniadau'n ehangach?

Sut y byddwch yn gweithredu'r newidiadau?
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Peidiwch â bod yn

rhywun nad ydych.

BYDDWCH YN
DDILYS

Cadarnhaol = mwy deniadol.

Codwch safon y sgwrs pan

fydd trafodaethau’n troi’n

negyddol.

BYDDWCH YN
GADARNHAOL

Ymatebwch i sylwadau a

dechreuwch sgyrsiau gyda’ch

dilynwyr. Defnyddiwch

hashnodau i ymestyn eich

cyrhaeddiad.

YMGYSYLLTWCH

Sicrhewch gydbwysedd

rhwng cynnwys newydd a

gwreiddiol a dulliau sydd

wedi profi eu gwerth

BYDDWCH YN
WREIDDIOL

Postiwch gynnwys sy’n helpu

pobl ifanc i ddatrys y

problemau y maent yn eu

hwynebu’n ddyddiol.

BYDDWCH YN
GREADIGOL

Gosodwch bostiadau amserol a

pherthnasol i ddigwyddiadau’r byd go

iawn. Dilynwch rai tueddiadau penodol

ond peidiwch â’i gorwneud hi.

.

BYDDWCH YN BERTHNASOL

DEFNYDDIO'R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A BOD AR-LEIN

Gallwch feithrin

ymddiriedaeth eich dilynwyr

drwy fod yn gyson a

gweithredu ar eich

addewidion.

BYDDWCH YN GYSON
Datblygwch ymddiriedaeth drwy

ymateb i ryngweithio gan eich

dilynwyr. Bydd pobl ifanc yn teimlo

bod eu cwestiynau/pryderon yn

cael eu hateb/cael sylw ar unwaith.  

BYDDWCH YN YMATEBOL

Rydym wedi canfod mai defnydd effeithiol o gyfryngau cymdeithasol yw'r ffordd
orau o gyrraedd a chyfathrebu â phobl ifanc. Mae'r safleoedd poblogaidd yn
cynnwys Instagram, Facebook a You Tube, ond mae'n well siarad â phobl ifanc yn
eich cymuned am yr hyn y mae'n well ganddynt ei ddefnyddio. 

Yn ogystal â negeseuon cyfryngau cymdeithasol a diweddariadau papurau newydd,

mae eich presenoldeb ar y we yn allweddol i ymgysylltu â'r gymuned. Pan fydd aelodau

eich cymuned am gael gwybod sut i gysylltu â chi a gweld beth rydych chi'n ei wneud,

byddant yn fwy na thebyg yn chwilio amdanoch chi ar-lein yn gyntaf.  Rydym yn

argymell yn gryf y dylid creu gwefan os nad oes gennych un, a hefyd yn meddwl am

adnewyddu a diweddaru eich tudalennau fel mater o drefn os oes gennych un (gallech

ystyried cynnwys person ifanc fel eich 'Hyrwyddwr Digidol'). Dyma rai awgrymiadau ar

gyfer eich cyfrifon a'ch swyddi: 
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Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn cynnwys manylion am sut y gall

Cynghorau Tref a Chymuned recriwtio cynrychiolwyr ieuenctid a chreu cynghorau

ieuenctid. 

Mae CCUHP 1989 yn gytundeb rhyngwladol sy'n gyfreithiol rwymol sy'n nodi hawliau

sifil, gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol pob plentyn (U18), waeth

beth fo'i hil, crefydd neu alluoedd.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi'r uchelgais, y

caniatâd a'r rhwymedigaeth gyfreithiol i ni wella ein lles cymdeithasol, diwylliannol,

amgylcheddol ac economaidd. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng

Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl,

cymunedau a'i gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd

a newid yn yr hinsawdd.

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2021. Mae adran 12 yn sicrhau bod awdurdodau

lleol yn gwneud unrhyw drefniadau y mae o'r farn eu bod yn addas i hybu a hwyluso

cyfranogiad plant ym mhenderfyniad yr awdurdod a allai effeithio arnynt.

Mae Safonau Cyfranogiad Cymru yn gyfres o saith 'egwyddor graidd' i gynorthwyo

sefydliadau i sicrhau eu bod yn cymryd rhan ystyrlon gyda phobl ifanc. Cefnogir y

safonau hyn gan Lywodraeth Cymru ac fe'u hategir hefyd gan Gonfensiwn y

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 1989 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol (Cymru) (2015). Gallwch ddefnyddio pecyn cymorth T&CC CWBR i werthuso

pa mor dda rydych chi'n bodloni'r safonau cyfranogi.

Mae'n bwysig nodi polisïau a mesurau sy'n berthnasol i weithio gyda phobl ifanc. Dyma

sampl o'r rhai sy'n ymwneud â gwaith CWBR: 

POLISÏAU A MESURAU 

Mae rhagor o ddolenni

darllen a defnyddiol ar

gael yn y pecyn cymorth.

Mae manylion hefyd am

hyfforddiant cyfryngau

cymdeithasol! 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r pynciau a
drafodir yn y llyfryn neu'r cymorth hwn wrth ymgysylltu â phlant a
phobl ifanc, anfonwch e-bost at information@planed.org.uk neu
ffoniwch ni ar 01834 860 965, diolch. 

Dogfen i'w hadolygu Mehefin 2022! 


