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Ychwanegiad A 

 

GWASANAETH DINASYDDION CENEDLAETHOL CYMRU MANYLEB /  CYNLLUN 

PEILOT 2014  

 

RHYBUDD:  

 

Mae'r cyfanswm ariannu sydd wedi'i neilltuo ar gyfer Cynllun Peilot y Gwasanaeth 

Dinasyddion Cenedlaethol yng Nghymru yn uchafswm o £300,000. Wrth ystyried eu 

cynigion, dylai partïon â diddordeb nodi y bydd angen iddynt sicrhau y bodlonir yr holl 

ofynion a amlinellir yn y fanyleb hon ar sail y swm hwn. Fel canllaw yn unig, bydd hyn 

yn cynnwys:  

 Yr holl gostau staff (gan gynnwys rheoli, recriwtio a thâl staff)  

 Cyhoeddusrwydd 

 Deunyddiau cwrs  

 Lleoliadau preswyl a gweithgareddau cysylltiedig 

 Darpariaeth y Gymraeg 

 Dulliau sicrhau ymrwymo i a chofrestru ar gyfer lleoedd ar gyrsiau, y mae'n 

rhaid iddynt BEIDIO â chynnwys codi tâl ar gyfranogwyr. 

 

Mae'n rhaid i ddarpar ymgeiswyr awgrymu'r nifer o gyfranogwyr y maent yn disgwyl 

iddynt gwblhau'r cwrs o fewn y swm a gynigir.  Mae'r isafswm cost dybiannol fesul 

cyfranogwyr wedi'i phennu fel £1,000. Fel canllaw dylai'r cynigydd llwyddiannus 

ddisgwyl darparu isafswm o 200-300 o wirfoddolwyr. 

 

Mae'n hanfodol i ymgeiswyr fedru dangos wybodaeth gadarn o nodweddion 

cymdeithasol-economaidd Cymru, tirwedd y sector ieuenctid, addysg a gwirfoddoli 

yng Nghymru ac ymagwedd bartneriaeth gref, gan wneud defnydd o'r sectorau 

cyhoeddus a phreifat a'r Trydydd Sector yng Nghymru a chydweithio â hwy i 

gyflwyno’r rhaglen a ddymunir.  

  

Bydd disgwyl i Ymgeiswyr greu cysylltiadau cryf gyda rhaglenni Llywodraeth 

Cymru gan gynnwys Cymunedau'n Gyntaf, GwirVol a Bagloriaeth Cymru.  

Ystyrir bod cynnwys nifer o Glystyrau Cymunedau'n Gyntaf yn weithredol wrth 

ddatblygu a chyflwyno'r GDC yng Nghymru'n arbennig o bwysig. 
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Dylai Ymgeiswyr fod yn ymwybodol hefyd y disgwylir, oherwydd cyfyngiadau 

amser, y bydd yn debygol y caiff y Peilot i gyd neu'r rhan fwyaf ohono ei 

gyflwyno trwy gyfran Hydref y rhaglen yn hytrach na rhaglen lawn (fel arfer 

mewn tair cyfran ar wahân yn y gwanwyn. yr haf a'r gaeaf).  Er hynny, nid yw 

cynnwys cyfran Haf wedi'i diystyru'n gyfan gwbl os yw Ymgeiswyr yn ystyried y 

gellir cyflawni hyn. Amlinellir manylion pellach yr amserlenni cyflwyno yn 

Atodiad A 
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Cyflwyniad 

 

Mae'r Swyddfa Cymdeithas Sifil o fewn Swyddfa'r Cabinet ac Adran Cymunedau a 

Threchu Tlodi Llywodraeth Cymru'n cynnig cynllun peilot ar y cyd ar gyfer cyflwyno 

Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol yng Nghymru, i ddigwydd yn 2014. 

Mae'r Swyddfa Cymdeithas Sifil yn gyfrifol am waith gydag elusennau, mentrau 

cymdeithasol a mudiadau gwirfoddol yn Lloegr. 

 

Mae gan Lywodraeth Cymru (y Llywodraeth yng Nghymru) gyfrifoldeb datganoledig 

dros Addysg, Gwaith Ieuenctid, mentrau cymdeithasol a gwirfoddoli (ond nid 

rheoleiddio elusennau) yng Nghymru. Mae ei Gynllun Trydydd Sector yn sylfaen ac yn 

ganllaw ar gyfer ei pherthynas barhaus gyda'r Mudiadau Cymunedol, y Mentrau 

Cymdeithasol a'r Sector Gwirfoddol, y cyfeirir atynt ar y cyd fel y "Trydydd Sector" yng 

Nghymru. Gellir lawrlwytho copi o Gynllun y Trydydd Sector o wefan Llywodraeth 

Cymru yn: 

http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/voluntarysector/publications/third-

sector-scheme/?lang=cy 

   

Yr Adran Cymunedau a Threchu Tlodi yw Adran arweiniol Llywodraeth Cymru gyda 

chyfrifoldeb cyffredinol dros fynd i'r afael â thlodi, hyrwyddo gwydnwch cymunedol, 

hyrwyddo hawliau a chyfranogiad plant a phobl ifanc, hyrwyddo cydraddoldeb a 

chynhwysiad, a chefnogi datblygiad y Trydydd Sector a gwella perthynas strategol y 

Sector gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.   

 

Mae Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol (GDC) yn fenter gan Lywodraeth y DU 

sydd wedi'i hanelu at ddarparu cyfleoedd a chefnogaeth i bobl ifanc o bob cefndir 

ymgymryd â heriau newydd, dysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth yn eu 

cymunedau.  Yn yr haf mae'n ymwneud â rhaglen pum - chwe wythnos wirfoddol ar 

gyfer pobl ifanc 15-17 oed (15-24 oed gyda'r aseiniad Anghenion Addysgol Arbennig 

(AAA)), a gyflwynir yn annibynnol a fydd yn dod â phobl ifanc o gefndiroedd gwahanol 

ynghyd i weithio gyda'i gilydd, dysgu iddynt beth mae'n ei olygu i fod yn gyfrifol a 

gwasanaethu eu cymunedau Mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc brofi i'w hunain a'u 

http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/voluntarysector/publications/third-sector-scheme/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/voluntarysector/publications/third-sector-scheme/?lang=en
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cymheiriaid yr hyn y gallant ei wneud, datblygu eu hyder a dysgu sgiliau newydd y 

bydd cyflogwyr a phrifysgolion yn eu cydnabod.  

 

Mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi nifer o'i rhaglenni ei hun sydd wedi'u dylunio i 

hyrwyddo cynnwys ieuenctid a gweithredu gwirfoddol yng Nghymru.  Disgwylir y bydd 

y cynllun peilot GDC yng Nghymru'n cael ei integreiddio ac yn gweithio ochr yn ochr â 

rhaglenni Llywodraeth Cymru lle bo'n bosib. Mae trosolwg o bob un o'r Rhaglenni hyn 

gyda gwybodaeth gyswllt berthnasol wedi'i atodi yn Atodiad Ch 

   

Bydd y cynllun peilot arfaethedig yn cael ei ariannu gan Swyddfa'r Cabinet. Bydd 

gwerthusiad o'r peilot yng Nghymru'n cael ei gyflawni a'i gyflwyno i Lywodraeth y DU 

a Llywodraeth Cymru. Er nad yw Llywodraeth Cymru'n ymrwymo i ddatblygu rhaglen i 

ddilyn y cynllun peilot hwn, bydd Llywodraeth Cymru'n ystyried teilyngdod rowndiau 

rhaglen gyfwerth â GDC neu raglen debyg yn y dyfodol yng ngoleuni canfyddiadau'r 

gwerthusiad.  Bydd ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i unrhyw gynigion mewn 

perthynas â rhaglenni eraill sydd eisoes ar waith yng Nghymru y gallant hwy eu 

hunain gael eu gwerthuso a'u hystyried fel cyfryngau cyflwyno yn y gorffennol.  

 

Bydd unrhyw benderfyniad ar y materion yn ôl disgresiwn llwyr Llywodraeth Cymru ar 

yr amser priodol.  
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Trosolwg o waith Llywodraeth Cymru gyda'r Trydydd Sector. 

 

Cynllun y Trydydd Sector 

 

Mae Llywodraeth Cymru a'r Trydydd Sector yn rhannu nifer o werthoedd ar y cyd 

mewn perthynas â rôl unigolion mewn democratiaeth fodern, a fydd yn sail i bob 

agwedd ar y Cynllun hwn.  

 

Mae'r gwerthoedd hyn yn ymwneud â chymdeithas sy'n: 

 sicrhau nad yw pobl yn cael eu trin yn llai ffafriol oherwydd eu rhyw, hil, ffydd 

neu gred, tueddfryd rhywiol, oedran, beichiogrwydd a mamolaeth, bod yn briod 

neu mewn partneriaeth sifil, bod yn berson anabl, neu fod yn drawsryw; 

 

 cynhwysol ac yn galluogi pobl i gymryd rhan yn ei holl weithgareddau 

economaidd, cymdeithasol a diwylliannol; 

 

 grymuso pobl i gymryd rhan wrth ddatblygu eu cymunedau ac yn cydnabod 

gwerth y cyfryw gyfraniad; 

 

 dibynnu ar weithredu gwirfoddol pobl i feithrin arweinyddiaeth gymunedol a 

gwella democratiaeth leol; 

 

 cynnwys y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, yn cydweddu â'i gilydd ac 

yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol  mewn naws o bartneriaeth 

rhyngddynt; 

 

 mwynhau buddion amgylchedd iach ac economi ffyniannus a chystadleuol, 

wrth ochr bywyd cymunedol bywiog, o ganlyniad i'w hymrwymiad i ddatblygu 

cynaliadwy. 

 

Mae Llywodraeth Cymru a'r Trydydd Sector yn cydnabod yr heriau y mae 

gwasanaethau cyhoeddus yn eu hwynebu. Mae galw a disgwyliadau'n cynyddu ac 

mae cyllid cyhoeddus o dan bwysau parhaus. Mae hyn yn golygu bod gwasanaethau 

ataliol a chymunedol yn bwysicach nag erioed. 
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Cydnabyddwn na all y Wladwriaeth ar ei phen ei hun gyflwyno ansawdd bywyd; mae 

angen i ni fanteisio ac adeiladu ar weithredu cymunedol a gwirfoddoli, a helpu 

cymunedau i fod yn wydn ar lefel leol. 

 

Natur y Berthynas 

 

Mae Llywodraeth Cymru'n ymrwymedig i gydnabod a hyrwyddo'r Trydydd Sector. Mae 

Llywodraeth Cymru'n gwerthfawrogi'r Trydydd Sector o ran y cyfraniad y mae'r Sector 

yn ei wneud i les economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru, ei phobl a'i 

chymunedau.  

 

Mae'r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a'r Trydydd Sector yn seiliedig ar 

gyfanrwydd, ymddiriedaeth a'r naill yn parchu'r llall. Mae Llywodraeth Cymru'n 

ymrwymedig i aeddfedu'r berthynas hollbwysig hon sydd wedi datblygu dros gyfnod 

hir, er budd pobl a chymunedau yng Nghymru. 

 

Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod yr angen am weithio mewn partneriaeth â'r 

Trydydd Sector yn ogystal â gwasanaethau a chyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys 

awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol. Mae'n rhaid i bartneriaethau effeithiol fod yn 

seiliedig ar werthfawrogiad o gyfraniad unigryw pob parti. 

 

Polisi Llywodraeth Cymru ar gefnogi Gwirfoddoli yng Nghymru 

 

I raddau helaeth mae ffocws Llywodraeth Cymru ar y gweithredu dyngarol a 

chymdeithasol ar lefel cymunedau sy'n cyfrannu at gymdeithas sifil gyfoethog ac yn 

gwella ansawdd bywydau pobl yng Nghymru. Mae'r gweithredu cymunedol lleol hwn 

yn amlygu'r pwysigrwydd a roddir i ymateb i brofiadau ac anghenion ar sail bob dydd. 

Yn aml, y lefel gymunedol neu deuluol leol iawn hon yw'r hyn y gall mudiadau'r 

Trydydd Sector wneud y gwahaniaeth mwyaf iddo. Un o gryfderau mwyaf y sector yw 

ei hygyrchedd a'i allu i ymateb. 

 

Mae Llywodraeth Cymru'n credu bod angen harneisio cryfder cymunedau a'u 

partneriaid ar y cyd i ddod o hyd i atebion a rennir i broblemau a rennir. Mae hyn wrth 

wraidd cynhyrchu ar y cyd. Yn anaml iawn y mae gan y problemau sy'n wynebu ein 
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cymunedau un achos yn unig neu'n effeithio ar dim ond un rhan o fywydau pobl. 

Cydnabyddir mai'r cymunedau eu hunain sydd yn aml yn y sefyllfa orau i adnabod 

problemau o ran gwasanaethau presennol neu fylchau mewn gwasanaethau. 

 Mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi chwilio am atebion ar y cyd lle mae pobl a 

chymunedau'n gweithio gyda darparwyr gwasanaethau i ddylunio, cyflwyno, monitro a 

gwerthuso'r gwasanaeth. 

 

Mae Llywodraeth Cymru'n gwerthfawrogi gwirfoddoli fel mynegiad pwysig o 

ddinasyddiaeth a chydran bwysig o ddemocratiaeth. Mae'n ymwneud ag ymrwymo 

amser ac egni er budd cymdeithas a'r gymuned a gall fod ar sawl ffurf. Ymgymerir ag 

ef yn rhydd a thrwy ddewis, heb ystyried elw ariannol. 

 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Llywodraeth Cymru 

 

Ar 1 Hydref 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid a chynllun gweithredu ar gyfer ei gyflwyno. Mae'r Fframwaith yn gofyn am 

ymagwedd integredig gan yr holl fudiadau sy'n ymwneud â chyflwyno gweithgareddau 

ar gyfer pobl ifanc, gan ganolbwyntio ar anghenion yr unigolyn. Mae Awdurdodau 

Lleol yn gyfrifol am ddarparu'r gefnogaeth y mae ei hangen ar unigolion i gynorthwyo 

eu cynnydd trwy addysg a hyfforddiant ar y ffordd i gyflogaeth. Bydd hon yn cael ei 

chyflwyno trwy ymagwedd seiliedig ar systemau at adnabod angen yn gynnar, 

cydlynu brocera a thracio.  

 

Wrth wraidd y Fframwaith mae dau gam gweithredu newydd, y cyntaf yw'r cynnig o 

weithiwr arweiniol o fewn mudiad perthnasol a all ddarparu dilyniant mewn cefnogaeth 

a chyswllt ar gyfer y bobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl.  

 

Yr ail yw datblygu cynnig Gwarant Ieuenctid yn rhagweithiol, sef cynnig, derbyn a 

dechrau ar leoliad priodol mewn addysg neu hyfforddiant ar gyfer rhywun ifanc sy'n 

pontio am y tro cyntaf o addysg orfodol yn 16 oed. Credwn y bydd hyn yn darparu 

llwybr cynnydd clir ar gyfer yr holl bobl ifanc, wedi'i gysylltu â gwybodaeth, cyngor ac 

arweiniad effeithiol i'w helpu i wneud dewis mwy gwybodus a chefnogi eu cynnydd ar 

ôl 16 oed.  

 

Polisi Llywodraeth Cymru ar gefnogi Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 
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Cyhoeddwyd Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru ym mis 

Chwefror 2014. Mae'r strategaeth newydd yn anelu at ddyrchafu statws gwaith 

ieuenctid fel gwasanaeth ac fel proffesiwn. Mae'n amlinellu hefyd sut y gall gwaith 

ieuenctid gefnogi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o gau'r bwlch mewn cyflawniad 

addysgol a lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt yn ymwneud ag addysg, cyflogaeth a 

hyfforddiant.  

 

Mae'r strategaeth newydd yn anelu at gyflawni pedwar canlyniad allweddol. Bydd y 

cyntaf yn sicrhau y gall pobl ifanc ar draws Cymru barhau i gael mynediad i gyfleoedd 

dysgu anffurfiol a ffurfiol amrywiol, cyfleoedd sy'n ehangu eu gorwelion a'u helpu i 

gynyddu eu hyder.  

 

Bydd yr ail yn cryfhau'r berthynas rhwng mudiadau gwaith ieuenctid yng Nghymru ac 

addysg ffurfiol ar sail leol a chenedlaethol. Byddai hyn yn cynnwys gweld gweithwyr 

ieuenctid yn chwarae mwy o rôl ffurfiol wrth gefnogi'r bobl ifanc sydd fwyaf mewn 

perygl o ddatgysylltu rhag addysg a hyfforddiant - rhan annatod o Fframwaith 

Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid Llywodraeth Cymru.  

 

Mae'r trydydd canlyniad yn gynnig gwaith ieuenctid mwy cydlynol a chyson ar gyfer 

pobl ifanc, gyda mudiadau gwaith ieuenctid yn y sector statudol a gwirfoddol yn 

cydweithio'n fwy effeithiol.  

 

Yn olaf, yr hyn sy'n allweddol i lwyddiant cyffredinol y strategaeth fydd y gallu i 

ddangos effaith a chanlyniadau gwaith ieuenctid. Bydd Fframwaith Canlyniadau 

Cenedlaethol yn cael ei ddatblygu'n benodol at y diben hwn.  

 

Bagloriaeth Cymru 

 

Mae nodau allweddol y GDC yn alinio'n dda â Bagloriaeth gyfredol Cymru. Mae mwy 

o fanylion am y Fagloriaeth ar gael yn Atodiad D. Cynghorir ymgeiswyr i gysylltu â 

Llywodraeth Cymru i drafod yn fanylach sut y maent yn bwriadu sicrhau y gall eu 

cynigion gyfrannu at y gofynion tystiolaeth i ymgeiswyr gyflwyno gweithgareddau a 

gyflwynir fel rhan o'r Cynllun Peilot GDC arfaethedig yng Nghymru i gael eu hystyried 

ar gyfer gofynion Bagloriaeth Cymru.  
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Mae cyfranogiad cymunedol yn elfen orfodol Craidd Bagloriaeth Cymru ym mhob un 

o'r tair lefel ac mae wedi'i leoli o fewn cydran Addysg Bersonol a Chymdeithasol 

Graidd Bagloriaeth Cymru.  

 

Mae Craidd Bagloriaeth Cymru hefyd yn gofyn am gyrraedd Sgiliau Allweddol 

Ehangach a gallai'r GDC gyfrannu tystiolaeth tuag at y rhain (Gweithio gydag eraill 

neu Ddatrys Problemau er enghraifft). CBAC yw'r corff dyfarnu ar gyfer y cymhwyster 

hwn a chan hynny, nhw fyddai'n gallu cynghori p'un a yw'r cyfryw weithgareddau'n 

cyflawni gofynion y manylebau ai beidio. Ar gyfer gwaith a wneir y tu allan i'r ystafell 

ddosbarth draddodiadol, gwneir hyn fel arfer ar sail yr achos unigol. Er hynny, yn 

gyffredinol byddent yn falch o gytuno ar hyn cyn y gweithgareddau.  

 

Mae'r cymhwyster yn cael ei adolygu ar hyn o bryd ac nid yw manylebau wedi cael eu 

llunio eto i gael eu cyflwyno o fis Medi 2015 ymlaen.  

 

Yr Iaith Gymraeg 

 

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru. I 

gyflawni hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu strategaeth "Iaith fyw: iaith byw 

- Strategaeth y Gymraeg 2012 i 2017” sydd â'r nod o weld cynnydd yn nifer y bobl 

sy'n siarad ac yn defnyddio'r iaith. Ein chwe nod yw:  

 annog a chefnogi defnyddio'r Gymraeg o fewn teuluoedd 

 cynyddu darpariaeth gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a phobl 

ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith 

 cryfhau sefyllfa'r Gymraeg yn y gymuned 

 cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle 

 gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion 

 cryfhau seilwaith yr iaith, gan gynnwys technoleg ddigidol.  

 

Gellir lawrlwytho'r ddogfen yma:  

http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/publications/wlstrategy2012/?lang=cy 
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Dangosir y dogfennau Iaith Gymraeg strategol eraill y bydd angen i Ymgeiswyr fod yn 

ymwybodol ohonynt isod.  

 

Strategaeth Addysg cyfrwng Cymraeg 

Mae'r strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg. 

Mae'n pennu'r cyfeiriad ar gyfer gwneud gwelliannau i ddysgu ac addysgu'r Gymraeg, 

gan gynnwys Cymraeg fel ail iaith.  

 

Cynllun Iaith Gymraeg 

Mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru'n esbonio sut y byddwn yn darparu 

ein gwasanaethau i'r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg, a sut y byddwn yn prif-ffrydio'r 

Gymraeg yn ein gwaith ar draws pob adran.  

Cymeradwywyd ein cynllun diwygiedig a'i gynllun gweithredu newydd gan Fwrdd yr 

Iaith Gymraeg ar 29 Mawrth 2011.  
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Manyleb 

 

Nodau ac Amcanion 

 

Mae GDC am gyflawni tri amcan lefel uchel:  

 

● cymdeithas fwy cydlynol trwy gymysgu cyfranogwyr o gefndiroedd gwahanol;  

● cymdeithas fwy cyfrifol trwy gefnogi pobl ifanc i bontio i oedolaeth; a 

● chymdeithas sy'n cymryd rhan yn gynyddol trwy alluogi pobl ifanc i gydweithio i 

greu prosiectau gweithredu cymdeithasol yn eu cymunedau lleol. 

 

O dan y model cyfredol yn y DU, mae cyfranogwyr yn treulio amser i ffwrdd o gartref 

mewn timau bach, wedi'u harwain gan oedolyn penodedig a hyfforddedig sy'n 

arweinydd tîm. Wedyn, maent yn treulio 30 awr ychwanegol yn gweithio yn eu 

cymunedau yn eu hamser eu hunain. Yn gweithio fel rhan o dîm, maent yn cael cyfle i 

gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored megis mynydda, canŵio ac abseilio, 

ac i gyflawni datblygiad personol a chymdeithasol. Hefyd, maent yn dylunio ac yn 

cyflwyno eu prosiect(au) gweithredu cymdeithasol eu hunain yn eu cymuned leol, gan 

weithio gyda phobl ifanc eraill i wella'r ardal lle maent yn byw.  

 

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn bwriadu efelychu'r ymagwedd hon 

yng Nghymru fel rhan o Gynllun Peilot Cymru.  

 

Cyd-destun 

 

Mae GDC wedi bod yn gweithredu am dair blynedd yn Lloegr ac ers blwyddyn yng 

Ngogledd Iwerddon (GI). I sicrhau cysondeb bydd yn ofynnol i'r darparwr neu 

gonsortiau llwyddiannus:  

 Gydymffurfio ag Eiddo Deallusol y rhaglen nawr ac yn y dyfodol;  

 Defnyddio'r arfer gorau o ganllaw cyfeirio GDC fel sail ar gyfer cynnwys y 

rhaglen;  

 Ymwneud â rhaglenni Llywodraeth Cymru gan gynnwys y rhai a ddylunnir i 

hyrwyddo gweithredu ieuenctid, addysg a gwirfoddoli; a 
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 Chydymffurfio â chanllawiau brand yr Ymddiriedolaeth GDC nawr ac yn y 

dyfodol. 

 

Mae Corff Rheoli Annibynnol - yr Ymddiriedolaeth GDC - wedi cael ei sefydlu yn 

Lloegr i weinyddu'r GDC. Nid yw rhyngwynebau rhwng y mudiad hwn a'r Darparwr 

GDC yng Nghymru wedi'u diffinio eto. Dylai ymgeiswyr nodi - er mwyn sicrhau 

cysondeb gyda rhaglenni GDC sy'n cael eu rhedeg yn Lloegr; gyda chaniatâd gan 

Lywodraeth Cymru gellir gofyn iddynt gydymffurfio â mentrau canolog a redir gan y 

mudiad hwn. Dylid nodi y gallai rhai o ofynion Swyddfa'r Cabinet a amlinellir trwy 

gydol y ddogfen hon fynd yn gyfrifoldebau'r Ymddiriedolaeth GDC neu endid arall.  

 

Cwmpas  

 

Mae'r rhaglen yn cynnwys nifer o gamau, gan gynnwys: elfen breswyl; dod yn 

gyfarwydd â'r gymuned; datblygu sgiliau personol a chymdeithasol; a dylunio 

prosiectau gweithredu cymdeithasol cymunedol a’i roi ar waith, sydd wedi'u disgrifio'n 

fanylach yn y fanyleb hon.  

 

Byd y cynnig hwn yn gweld rhwng 200 a 250 o bobl ifanc yn graddio. Disgwylir y bydd 

y cyfan neu'r mwyafrif o'r cynllun peilot arfaethedig yn digwydd dros hanner tymor yr 

hydref. 

 

Mae'n hanfodol bod y cymysgedd cymdeithasol yn cyflawni'r cydbwysedd cywir rhwng 

sicrhau cymysgedd daearyddol, economaidd a chymdeithasol mesuradwy y 

cyfranogwyr. Gofynnir i ymgeiswyr ystyried cymysgedd o ardaloedd trefol a gwledig, 

trefi a chefn gwlad a phentrefi llai. Bydd yr Ymgeisydd yn cyflwyno cynllun GDC a 

ddewisir o'r ardaloedd a amlinellir yn Atodiad B. Ni ddisgwylir y bydd yr holl ardaloedd 

yn cael eu cynnwys yn y Peilot hwn.  

 

Amlinelliad o'r gofynion  

Mae’r GDC yn dilyn strwythur unigryw yn unol â'r diagramau isod. Oherwydd hyd y 

gwyliau ysgol cynhelir model ar raddfa yn yr hydref a'r gwanwyn.   

Gan dybio y bydd digon o amser, dylai elfen gyntaf y rhaglen ddigwydd dros wyliau'r 

haf (Gorffennaf ac Awst). Bydd y rhaglen yn dilyn y model safonol ac yn parhau am 
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rhwng pump a chwech wythnos. Dylai cyfranogwyr fynd trwy eu rhaglen GDC mewn 

timau o 12-15, sy'n aros ynghyd trwy gydol y rhaglen. Dylai'r camau gweithgarwch fod 

yn olynol; gan ddilyn y camau gweithgarwch sydd wedi'u dangos yn y model safonol 

isod.  

 

 

Yn y model ar raddfa hwn, cyflwynir Camau 2 a 3 (gweithgareddau a phreswyl 

cymunedol) yn olynol dros un wythnos amser llawn. Bydd pobl ifanc yn datblygu eu 

prosiect(au) gweithredu cymdeithasol dros y penwythnosau dilynol.  

 

Disgwylir y bydd rhaglen hydref 2014 GDC Cymru'n digwydd yn ystod gwyliau hanner 

tymor mis Hydref yng Nghymru (mae'r mwyafrif o ysgolion yn gorffen am hanner 

tymor ar ddydd Gwener 26 Hydref). Bydd y rhaglen yn para am tua 6 wythnos. Dylai 

cyfranogwyr fynd trwy'r GDC mewn timau o 12-15, sy'n aros ynghyd trwy gydol y 

rhaglen. Dylai'r camau gweithgarwch fod yn olynol; gan ddilyn y camau gweithgarwch 

sydd wedi'u dangos yn y model ar raddfa uchod. 

 

Mae'r cam preswyl (cam 2 yn yr hydref a chamau 2 a 3 yn yr haf), sy'n digwydd i 

ffwrdd o ardal leol a chartrefi'r cyfranogwyr yn hollbwysig o ran sicrhau her a 

chymysgu'n gymdeithasol, ac i roi cyfle i'r cyfranogwyr ddatblygu sgiliau bywyd a 

hyder a chynyddu eu hyder a'u hannibyniaeth. 

 

Model ar 

raddfa 

(gwanwyn 

a hydref) 

Cyfanswm o 30 

awr o 

weithgareddau 

ar draws y ddau 

gam o fewn 28 

niwrnod o orffen 

Rh3. Rhan-amser 

3 noson preswyl + 

3 diwrnod a 30 

awr o 

weithgareddau 

Cam 3  Cam 2 

Safonol 

(haf) 

Cam 4 

4 noson a 5 

niwrnod preswyl 

 

Cam 5 Cyfansymiau 

10 niwrnod/8 

noson preswyl + 

60 awr o 

weithgareddau 

Camau 

4 noson a 5 

niwrnod 

preswyl 

30 awr o 

weithgaredda

u ar draws 4-5 

niwrnod.  

30 awr o 

weithgaredd

au wedi’u 

cyflwyno ar 

sail rhan-

amser neu 

amser llawn 

3 noson 

preswyl  
3 diwrnod 

dibreswyl 
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Mae rhaglenni uchel eu hansawdd yn hanfodol i lwyddiant GDC. Dylai'r camau 

gweithgarwch unigryw hyn ddigwydd yn y drefn ac yn dilyn y cwricwlwm craidd a 

amlinellir isod. Dylai'r holl gamau ymgorffori elfennau ethos y GDC. Atodiad C 

 

 

Cam 1: Cam cyflwyno 

 

Cam 1 yw'r cam pan fydd y darparwr GDC yn marchnata GDC, yn cofrestru pobl ifanc 

ac yn cynnal eu cymhelliad cyn yr wythnos breswyl gyntaf (Cam 2). 

 

Yn ystod y cam cyflwyno, bydd disgwyliadau'n cael eu pennu a pherthnasoedd eu 

hadeiladu rhwng cyfranogwyr a staff. Nid oes unrhyw ofyniad amser diffiniedig ar 

gyfer y cam hwn - yr Ymgeiswyr fydd yn pennu ymagweddau, gan ddefnyddio eu 

harbenigedd a phrofiad sy'n briodol ar gyfer sicrhau y bydd cyfranogwyr, staff a 

gwirfoddolwyr GDC wedi'u paratoi'n briodol.  

 

Yn eu cynigion dylai Ymgeiswyr ddangos sut y byddant yn defnyddio marchnata a 

chyfathrebu, gan gynnwys gweithio gydag ysgolion i sicrhau nifer y cofrestriadau gan 

bobl ifanc a amlinellir ar dudalen 3. Dylai ymgeiswyr ddangos sut y byddant yn cadw 

mewn cysylltiad â'r cyfranogwyr hyd at y pwynt o ddechrau Cam 2 er mwyn sicrhau 

cyfraddau cofrestru uchel. Gellir cyflwyno'r ymgysylltiad hwn â phobl ifanc sydd wedi 

cofrestru'n rhithwir ac nid oes angen iddo gynnwys digwyddiadau cyflwyno, gan 

ddibynnu ar ddymuniadau'r darparwr.  

 

Cam 2: Rhaglen breswyl amser llawn i ffwrdd o gymuned leol cyfranogwyr, 

gyda ffocws ar waith tîm a heriau awyr agored corfforol.  

 

Dylid cynnal Cam 2 o leiaf un awr o daith i ffwrdd o gymuned gartref y bobl ifanc. Yn y 

model safonol (haf) mae'n digwydd dros 5 niwrnod a 4 noson olynol. Yn y model ar 

raddfa (hydref) mae'n digwydd dros 3 noson. Mae'n darparu cyfle ar gyfer datblygiad 

personol a chymdeithasol gan gynnwys sgiliau tîm ac arweinyddiaeth trwy gyfres o 

heriau corfforol i wthio cyfranogwyr y tu hwnt i'w parthau cysur. Dylai'r 

gweithgareddau fod yn strwythuredig ac yn heriol, a hwyluso gwaith tîm a 

rhyngweithio cymdeithasol cadarnhaol rhwng aelodau tîm. Gallant ddigwydd mewn 

amgylchedd awyr agored a ddylai fod i ffwrdd o gymuned leol y cyfranogwyr, megis 
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llety pebyll, canolfan weithgareddau benodedig neu hostel. Anogir defnyddio pebyll 

gan ei fod yn darparu her ychwanegol i bobl ifanc o ran rheoli'r amgylchedd hwnnw. 

Dylid dylunio gweithgareddau heriol a thasgau tîm dyddiol i helpu pob tîm o bobl ifanc 

i ddod ynghyd ac adeiladu cyfrifoldeb personol, hunanhyder a hunanymwybyddiaeth.  

 

Rydym yn disgwyl i ddarparwyr roi cyfle i gyfranogwyr drafod a myfyrio ar brofiadau'r 

diwrnod a'r hyn y mae aelodau'r tîm wedi'i ddysgu amdanynt eu hunain trwy gydol y 

rhaglen. Mae myfyrio dan arweiniad yn gydran bwysig iawn o fewn GDC er mwyn 

sicrhau bod dysgu'n cael ei gofnodi a'i ddefnyddio gan bobl ifanc. (Gweler isod). 

Dylai'r holl amser cerdded ar Gam 2 gael ei gyfrif gan y darparwr GDC (gyda 

gweithgareddau, amser gorffwys neu sesiynau myfyrio dan arweiniad). 

 

Cam 3  

 

Mae Cam 3 yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau newydd a chaffael dealltwriaeth 

gynyddol o'r gymuned. Dylai pobl ifanc barhau â'u datblygiad personol a 

chymdeithasol hefyd, gan gynnwys sesiynau myfyrio dan arweiniad.  

 

Yn y model safonol (haf) mae cam 3 yn wythnos breswyl lawn (4 diwrnod a 5 noson) 

wedi'i leoli o fewn awr o daith o ardaloedd preswyl y bobl ifanc - er enghraifft ysgol 

leol, neuaddau preswyl mewn prifysgol neu leoliad cymunedol. Yn y model ar raddfa 

(hydref) mae Cam 3 yn 3 diwrnod, dibreswyl, o fewn awr o daith o ardaloedd preswyl 

y bobl ifanc.  

 

Elfennau craidd Cam 3:  

 

i) ‘Hunan’ – datblygiad personol a chymdeithasol - mae hyn wrth wraidd GDC a 

dylai fod yn digwydd ym mhob cam o'r rhaglen. Ar ôl pob profiad newydd, dylid gofyn i 

berson ifanc fyfyrio ar yr hyn y maent wedi'i ddysgu amdanynt eu hunain trwy'r 

profiad.  

 

ii) Adeiladu rhwydweithiau - rhan o archwiliad person ifanc o'r gymuned y maent yn 

byw ynddi. Mae'n ymwneud â pherthnasoedd pobl ifanc gyda mudiadau cymunedol 

ac adeiladu dealltwriaeth o rolau ac effaith mudiadau gwahanol. Gall pobl ifanc 
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ymchwilio i gyfleoedd posib ar gyfer prosiectau yng Ngham 4. Sectorau posib i 

ymweld / ymgysylltu â nhw yn ystod y Cam hwn:   

 

 Busnesau lleol;  

 Elusennau a grwpiau cymunedol;  

 Cyfryngau lleol;   

 Gwasanaethau cyhoeddus e.e. gwasanaeth tân, yr heddlu, GIG;  

 Llywodraeth leol.  

 

iii) Sgiliau - yn ystod y cam hwn dylai pobl ifanc gael y cyfle i ddatblygu eu 'cynnig' i 

eraill e.e. eu set o sgiliau. Gellir torri'r sgiliau hyn i lawr i dri chategori: tîm, tasg ac 

unigolyn. Mae ‘sgiliau Tîm’ yn parhau â'r sgiliau y mae pobl ifanc wedi'u dysgu yn 

ystod Cam 2 e.e. arweinyddiaeth, gwaith tîm, datrys anghydfod, dirprwyo, dathlu 

llwyddiant. Bydd 'sgiliau Tasg' yn helpu rhoi'r sgiliau i bobl ifanc y mae eu hangen 

arnynt i ddylunio prosiect gweithredu cymdeithasol a'i roi ar waith a byddant hefyd yn 

gwella'r hyn y gall rhywun ifanc ei gynnig i gyflogwyr e.e. cynllunio prosiectau, cyd-

drafod, hyfforddiant cymorth cyntaf, cyfathrebu, cyflwyno, sicrhau adnoddau, 

cyllidebu. Mae'n bosib nad yw sgiliau 'Unigolyn' yn uniongyrchol berthnasol i Gamau 4 

a 5 ond byddant yn cyfarparu pobl ifanc gyda sgiliau bywyd pwysig. Dylai sgiliau a 

ddysgir yn ystod y Cam hwn fod yn seiliedig ar brofiad lle bo'n bosib.  

 

Mae Cam 3 yn adeiladu ar Gam 2 a dylai'r darparwr GDC sicrhau bod pobl ifanc yn 

profi cynnydd mewn lefelau annibyniaeth a chyfrifoldeb ar gyfer llwyddiant eu 

gweithgareddau. Enghreifftiau o hyn fyddai cyllidebu ar gyfer y grŵp a pharatoi prydau 

iach. Dylai'r holl weithgareddau Cam 3 fod yn rhan datblygiadol, gan alluogi pobl ifanc 

i ddatblygu sgiliau newydd a rhoi'r rhain ar waith, ac fel gyda Cham 2, mae'n rhaid i'r 

darparwr GDC sicrhau amserlenni gweithgarwch llawn sy'n cynnal cyfranogiad pobl 

ifanc yn barhaus.  

 

 

Cam 4: Cyfranogwyr i ddylunio prosiect gweithredu cymdeithasol trwy 

ymgynghori â'r gymuned leol ar sail traws-gymunedol.  
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Yn y model safonol (haf) mae Cam 4 yn cynnwys 30 awr o weithgareddau, a all 

ddigwydd ar draws pedwar neu bum niwrnod yn olynol gyda phobl ifanc yn byw adref. 

Mae pob diwrnod yn cynnwys o leiaf 6 awr o weithgareddau. Yn y model ar raddfa 

(hydref), mae Camau 4 a 5 wedi'u cyfuno i ddarparu 30 awr o weithgareddau (rhan-

amser), y mae'n rhaid iddynt ddigwydd o fewn 28 niwrnod o orffen Cam 3. Yn y model 

ar raddfa hwn, ni fydd unrhyw fylchau o fwy na 7 niwrnod rhwng cynllunio gweithredu 

cymdeithasol a gweithgareddau cyflwyno.  

 

Bydd pobl ifanc yn dylunio prosiect gweithredu cymdeithasol a bydd y gymuned yn 

elwa ohono. Er iddynt ddychwelyd adref gyda'r nos, byddant yn cymryd rhan yn 

amser llawn, a bydd bob dydd yn dod i ben gyda thrafodaeth tîm, fel yn yr wythnosau 

blaenorol, i fyfyrio ar eu profiadau a'u dysgu.  

 

Mae prosiect gweithredu cymdeithasol yn weithgarwch unigol a drefnir sydd â'r nod o: 

(i) Gefnogi nodau craidd GDC (cymdeithas fwy cysylltiedig, cyfrifol a chydlynol); 

(ii) Cynnwys pobl o'r gymuned a chyflwyno buddion pendant; 

(iii) Creu cyfleoedd ar gyfer cymysgu'n gymdeithasol a/neu rhwng y cenedlaethau. 

 

Dylid rhoi cyfle pellach i gyfranogwyr ddeall eu hardal leol, gan gwrdd â phobl leol a 

chynrychiolwyr y byd busnes, gwasanaethau cyhoeddus ac elusennau a mynd ar 

ymweliadau i ddeall y byd gwaith yn well. Gan ddefnyddio'r ddealltwriaeth hon, a 

thrwy ymgynghori'n agos â phobl leol, dylai timau ddylunio prosiect a fydd yn cyflwyno 

buddion pendant i'r gymuned leol a chytuno ar gynllun i'w gyflwyno mewn 30 awr, gan 

gynnwys amser a dreulir ar benwythnosau a chyda'r hwyr os yn briodol, yng Ngham 

5. Rydym yn disgwyl y bydd cyfranogwyr yn cyflwyno eu syniad ar gyfer prosiect 

gweithredu cymdeithasol i gynulleidfa, i fireinio a gwella'u cynlluniau ac i ddatblygu 

sgiliau cyfathrebu a chyflwyno.  

 

Dylai'r darparwr GDC sicrhau bod gan bobl ifanc ystod o gyfleoedd gweithredu 

cymdeithasol ystyrlon a realistig i ddewis ohonynt, a bydd yn hwyluso partneriaethau 

gydag elusennau a mudiadau cymunedol lleol i gefnogi prosiectau pobl ifanc. Dylai 

staff ganiatáu i dimau cyfranogwyr ddylunio a datblygu eu syniadau am brosiectau 

gweithredu cymdeithasol yn annibynnol; er hynny byddant hefyd yn darparu strwythur 

a chefnogaeth i gadw prosiectau ar y trywydd iawn a sicrhau gweithgareddau ystyrlon. 

Bydd o leiaf un aelod o staff yn cefnogi timau trwy gydol y cynllunio a chyflwyno 
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cymdeithasol. Gall y bobl ifanc benderfynu gynnal un prosiect gweithredu 

cymdeithasol ar sail draws-gymunedol neu ddau brosiect, un ym mhob cymuned.  

 

Cam 5: Cyflwyno Gweithredu Cymdeithasol a graddio.  

 

Mae Cam 5 yn cynnwys cyflwyno prosiect(au) gweithredu cymdeithasol a'r 

digwyddiad graddio. 

 

Yn y model safonol (haf) mae cyflwyno gweithredu cymdeithasol yn cynnwys cyfnod o 

30 awr y gellir ei gyflwyno ar sail rhan-amser, pan fydd y timau'n cyflwyno'r 

prosiect(au) a ddyluniwyd ganddynt yng Ngham 4. Yn y model ar raddfa (hydref), mae 

Camau 4 a 5 wedi'u cyfuno i ddarparu 30 awr o weithgareddau (rhan-amser), y mae'n 

rhaid iddynt ddigwydd o fewn 28 niwrnod o orffen Cam 3.  

 

Bydd y darparwr GDC yn sicrhau bod pobl ifanc yn cyflawni'r gweithgareddau a 

ganlyn: 

i) Ymgynghori pellach gyda buddiolwyr bwriadedig y prosiect(au) gweithredu 

cymdeithasol; 

ii) Codi arian; 

iii) Dod o hyd i unrhyw ddeunyddiau y mae eu hangen ar gyfer cyflwyno; 

iv) Marchnata'r prosiect pan fo'n berthnasol. 

 

Dylai uchafbwynt y rhaglen fod yn ddathliad mawr a digwyddiad graddio ar gyfer 

cyfranogwyr a'u gwesteion. Mae dathlu uchafbwynt defod newid byd person ifanc yn 

rhan hollbwysig o'r profiad, gan ddathlu  canlyniad ei brosiectau gweithredu 

cymdeithasol a chyflawniadau eraill trwy gymryd rhan mewn GDC a chroesawu'r 

person ifanc i oedolaeth. Bydd cyfranogwyr yn derbyn tystysgrif ddwyieithog 

(Cymraeg a Saesneg) i gydnabod cymryd rhan mewn GDC; dylai'r dystysgrif hon 

gydymffurfio â chanllawiau brandio a gyhoeddir gan yr Ymddiriedolaeth GDC a 

Llywodraeth Cymru.  

 

Dylai seremonïau graddio ymgorffori'r nodweddion a ganlyn:  

(i) Cynifer o dimau ag sy'n rhesymol bosib yn graddio gyda'i gilydd, o fewn 

cyfyngiadau daearyddol/adnoddau;  
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(ii) Bydd rhieni/teuluoedd a gwesteion nodedig (gan gynnwys cynrychiolwyr 

mudiadau sy'n cefnogi rhaglenni) pobl ifanc yn cael eu gwahodd; 

(iii) Presenoldeb o leiaf un unigolyn nodedig lleol (AS neu AC er enghraifft); 

(iv) Cyflwyno a dathlu canlyniadau'r prosiect gweithredu cymdeithasol; 

(v) Cyfle i rai pobl ifanc drafod a myfyrio ar eu profiadau; 

(vi) Cyfeirio pobl ifanc at gyfleoedd gweithredu cymdeithasol pellach; 

(vii) Defnyddio brand a deunyddiau canolog, pan fyddant wedi'u darparu gan 

Swyddfa Cabinet y DU; 

(viii) Cyfle i bobl ifanc ddathlu gyda'i gilydd mewn sefyllfa anffurfio a llawn mwynhad. 

(ix) Darpariaeth ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg)   

 

Dylai'r digwyddiad graddio gael ei ddilyn gan ffair/digwyddiad i annog cyfranogwyr i 

gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol neu gyfleoedd gwirfoddoli yn eu hardal 

ac i'w cyfeirio nhw at gyfleoedd pellach gan gynnwys addysg a hyfforddiant. Dylai hyn 

gynnwys cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc sydd am barhau â'r prosiectau y maent wedi'u 

cyflwyno, os yn briodol, a gwybodaeth am gyfleoedd i raddedigion GDC.  

 

Myfyrio a dysgu dan arweiniad  

 

Mae'r broses o "fyfyrio dan arweiniad" yn rhan bwysig o gefnogi datblygiad personol a 

chymdeithasol cyfranogwyr yn ystod y GDC.  

 

Trwy gydol y camau hyn bydd y bobl ifanc yn cael eu hannog i feddwl am sut maen 

nhw'n cyflwyno eu hunain wrth iddynt ymdrin â phobl o oedrannau gwahanol yn y 

gymuned, a byddant yn cael eu helpu i gyflwyno eu hunain yn fwy effeithiol. Bydd pob 

tîm yn cwrdd ar ddiwedd pob sesiwn i drafod yr hyn y maen nhw wedi'u dysgu o'u 

profiadau, myfyrio a gwerthuso eu perfformiad fel tîm.  

 

Mae datblygiad personol a chymdeithasol yn ymwneud â dysgu o brofiadau a mynd 

yn fwy effeithiol wrth wneud penderfyniadau ac mewn perthnasoedd. Gall hyn 

ddigwydd yn naturiol wrth i bobl fyfyrio ar eu profiadau neu drafod eu profiadau gyda'r 

bobl sydd o'u cwmpas nhw.  

 

Er hynny, bwriedir i GDC fod yn rhaglen sydd wedi'u dylunio'n bwrpasol i gynnig 

profiadau heriol i a staff medrus i gyfranogwyr a fydd yn helpu cyfranogwyr i fyfyrio ar 
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eu penderfyniadau a'u rhyngweithio gyda'r nod o ddysgu a gwella. Gellir disgrifio hyn 

fel "myfyrio dan arweiniad".  

 

Mae croeso i ymgeiswyr gynnig ystod o ddulliau cefnogi gan gynnwys siwrnalau 

dysgu, dyddiaduron fideo etc. Ni wahoddir cynigion ar gyfer achrediad gan fod y 

cynlluniau peilot hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu GDC fel rhywbeth y bydd pobl ifanc 

yn ei gyflawni ar gyfer y profiad, y cyfle i gyfrannu at eu cymunedau a'r gwobrau 

personol ar gyfer pob unigolyn.  

 

Gan fod GDC yn newydd yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Cabinet 

y DU yn cadw'r hawl i ofyn i ddarparwyr GDC llwyddiannus addasu eu hymagwedd, 

gan adeiladu ar ddysgu yn sgil y gwerthusiad o gynllun peilot 2014, os bydd 

Rhaglenni pellach yn cael eu comisiynu.  

 

Gallai hyn olygu, ond nid yw'n gyfyngedig i, drefn neu gynnwys y rhaglen, a allai fod 

yn destun mân newidiadau, megis profiad GDC byrrach neu fodel rhan-amser tra'n 

cadw elfennau craidd y rhaglen GDC a ddisgrifiwyd yn flaenorol. Mae Llywodraeth 

Cymru a Swyddfa'r Cabinet y DU yn cadw'r hawl i bennu elfennau craidd y rhaglen, y 

bydd yn ofynnol i Ymgeiswyr eu cyflwyno am gost resymol.  

 

Os bydd Llywodraeth Cymru'n comisiynu rhaglenni pellach neu ddilynol yng Nghymru, 

dylai Ymgeiswyr nodi nad yw cynnig llwyddiannus ar gyfer y Rhaglen Beilot yn 

gwarant o olyniaeth awtomatig. Bydd yn ofynnol i Ymgeiswyr gyflwyno cynnig eto 

mewn cystadleuaeth deg ac agored os bydd Llywodraeth Cymru'n symud ymlaen 

gyda rowndiau GDC newydd yng Nghymru y tu hwnt i'r cynllun peilot.  

 

 

Buddion parhaus a Graddedigion GDC 

 

Mae'n bwysig iawn nad yw cyfranogiad pobl ifanc mewn gweithredu cymunedol a 

gwirfoddoli'n dod i ben gyda'u rhaglen GDC. Mae cyfraniad ac ymrwymiad parhaus 

pobl ifanc i'w cymunedau lleol wrth wraidd GDC. Dylai prosiectau gweithredu 

cymdeithasol adael etifeddiaeth gadarnhaol yn eu cymunedau. Dylai'r profiad GDC 

arwain at gyfranogiad tymor hwy mewn gweithredu cymdeithasol mewn cymunedau 

lleol.  
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Mae gan y darparwr neu gonsortiau GDC rôl hanfodol i'w chwarae wrth gysylltu â 

phobl ifanc gyda chyfleoedd parhaus i gymryd rhan. Disgwylir y bydd gan gyfranogwyr 

rôl i'w chwarae wrth gynyddu ymwybyddiaeth o GDC a hadu negeseuon a chynnwys 

cadarnhaol am eu profiad ar ôl iddynt gwblhau'r cynllun.  

 

Mae graddio o'r cynllun GDC yn rhan annatod o gydnabod llwyddiant y cyfranogwr. 

Yn yr un modd, mae cynnal y momentwm hwnnw o ran cymhwyso gwerthoedd ac 

ethos y cynllun trwy gydol bywyd yn hollbwysig. Mae rhaglenni graddio yn Lloegr wedi 

defnyddio ffeiriau a digwyddiadau graddio, sesiynau hyfforddiant a digwyddiadau 

aduno i roi cyfleoedd i raddedigion GDC gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol 

neu weithgareddau gwirfoddoli parhaus yn eu hardaloedd lleol ac adnabod eu hunain 

fel rhwydwaith ehangach o raddedigion GDC ar draws y wlad.  

 

Dylid roi arweiniad i raddedigion GDC i gysylltu rhaglenni Llywodraeth Cymru sy'n 

cefnogi pobl ifanc i ymwneud â gweithgareddau gwirfoddoli, gan gynnwys pyrth 

gwybodaeth (http://www.gwirfoddolicymru.net/) a'r Rhaglen Gwirfoddoli Ieuenctid 

GwirVol  (gweler Atodiad C am fwy o wybodaeth).  

 

Hefyd o bosib, dylai graddedigion ymwneud â recriwtio carfannau pellach o 

gyfranogwyr GDC ar gyfer y dyfodol os bydd y cynllun peilot yn llwyddiannus ac yn 

parhau yn 2015 - dull sydd wedi dangos cryn dipyn o lwyddiant yn ystod cynlluniau 

peilot 2011 a 2012 yn Lloegr - a dylid cynnig y cyfle i raddedigion GDC ddychwelyd i 

fod yn wirfoddolwyr a staff ar raglenni yn y dyfodol. Anogir ymgeiswyr i ddangos 

arloesedd yn eu cynigion yn y maes hwn er mwyn dangos sut y byddent yn sicrhau 

gweithredu cymdeithasol parhaus o ran dod â graddedigion GDC ynghyd yn dilyn 

GDC.  

 

Mae gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa'r Cabinet y DU ddiddordeb penodol mewn 

derbyn cynigion gan fudiadau a all gyflwyno'r pum cam allweddol uchod ac wedyn 

cysylltu cyflwyniad y GDC gyda chyfleoedd sydd eisoes yn bodoli am gefnogaeth, 

mentora a chyfranogiad cymunedol parhaus ar gyfer pobl ifanc a datblygu rhwydwaith 

graddedigion.  

 

http://www.volunteering-wales.net/
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Bydd yn ofynnol i'r darparwr neu gonsortiau GDC rannu data, cyfrannu at lwyfannau 

graddedigion a rennir ac ymwneud yn weithredol â mentrau lleol i gefnogi a datblygu'r 

rhwydwaith graddedigion GDC.  

 

Gofyniad – Dylai ymgeiswyr amlinellu sut y byddant yn annog gweithredu 

cymdeithasol parhaus ymysg eu graddedigion GDC, gan gynnwys sut y byddent yn 

sicrhau y bydd y graddedigion GDC yn mynd yn ganolbwynt amlwg a gweladwy yn eu 

cymunedau. 

Gofyniad – Dylai ymgeiswyr ddatgan hefyd sut y byddent yn disgwyl codi arian 

ychwanegol i gefnogi'r gweithgaredd hwn. 

 

Cyfranogwyr - Grŵp Targed 

 

Mae'r cynllun GDC yng Nghymru'n agored i bob person ifanc 16-17 oed yn ystod 

cyflwyno Cam 2. Dylai darparwyr fod wedi rhoi systemau ar waith ar gyfer recriwtio a 

chefnogi cyfranogiad pobl ifanc ag anawsterau dysgu neu anableddau hyd at 25 oed.  

 

Dim ond unwaith y mae'n bosib cymryd rhan mewn rhaglen GDC.  

 

Yng Nghymru mae'n ofynnol i Ymgeiswyr ganolbwyntio eu gweithgareddau'n bennaf 

ond nid yn gyfan gwbl ar yr ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf a amlinellir yn Atodiad B. 

Nid yw hyn yn rhyddhau Ymgeiswyr rhag y gofyniad i sicrhau cymysgedd 

cymdeithasol boddhaol.  

 

Staffio  

 

Mae'n hollbwysig y dylai fod gan y staff sy'n cyflwyno'r GDC yr wybodaeth, sgiliau a 

chymhwysedd i ddarparu profiad o safon ar gyfer cyfranogwyr ynghyd â'r hyder a'r 

profiad i helpu pobl ifanc i adeiladu sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol 

yn ystod y rhaglen.  

 

O ystyried natur GDC, ar gyfer rhannau preswyl y rhaglen disgwylir na ddylai'r 

gymhareb staff i gyfranogwyr ostwng o dan 1 aelod o staff (â thâl neu wirfoddol) i 5 o 

bobl ifanc. Mae hyn yn adeiladu ar y dysgu o'r gwerthusiad 2011 o'r rhaglen yn Lloegr 

sy'n dangos bod angen i nifer digonol o staff fod ar gael. Ar gyfer camau hwyrach y 



 

23 
 

rhaglen, mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Cabinet y DU yn disgwyl i Ymgeiswyr 

ddangos lefelau gostyngol o staff â thâl a defnydd cynyddol o wirfoddolwyr i gefnogi 

pobl ifanc yng Nghamau 4 a 5 er mwyn adlewyrchu taith pontio i oedolaeth y 

cyfranogwyr.  

 

Mae dysgu o gynlluniau peilot eraill wedi dangos bod y rôl arweinydd tîm/arweinydd 

grŵp (o dîm o 12-15 o bobl ifanc) yn hanfodol i lwyddiant y rhaglen, gan eu bod yn 

gyfrifol am weithio gyda chyfranogwyr ar hyd y rhaglen, ochr yn ochr â gwirfoddolwyr. 

Mae gwerthusiadau wedi dangos bod staff effeithiol yn ddangosydd allweddol o 

ansawdd profiad GDC pobl ifanc. I sicrhau bod y GDC yn parhau'n brofiad o safon, 

disgwylir i'r holl staff ar lefel arweinydd tîm/arweinydd grŵp gymryd rhan mewn 

hyfforddiant canolog ar ethos a gwerthoedd GDC er mwyn iddynt feddu ar yr 

wybodaeth a sgiliau priodol i gyflwyno rhaglen datblygiad personol a chymdeithasol 

heriol i grŵp o bobl ifanc sy'n gymysg o safbwynt cymdeithasol.  

 

Dylai darparwyr cynllun ddangos ymrwymiad i amrywiaeth yn eu cynlluniau recriwtio, 

gan adlewyrchu  cymysgedd cymdeithasol o gyfranogwyr yn gyffredinol. Ochr yn ochr 

â staff profiadol mae disgwyliad clir y dylai'r gweithlu gynnwys craidd gwirfoddolwyr 

cryf hefyd, gan gynnwys gwirfoddolwyr o fusnesau, myfyrwyr AB ac AU, graddedigion 

diweddar, graddedigion GDC, Cadetiaid, Sgowtiaid a phobl sydd wedi ymddeol.  

 

Oherwydd y pwyslais ar weithio gyda grwpiau sy'n gymysg yn gymdeithasol, mae'n 

arbennig o bwysig i staff arweiniol fod yn brofiadol o ran cynllunio gweithgareddau ar 

gyfer grwpiau gallu cymysg a diddordeb cymysg ac wedi'u hyfforddi i esbonio themâu 

amrywiaeth a chynhwysiad a datrys anghydfod ymysg grŵp.  

 

Mae'n hanfodol i'r holl ddarparwyr roi mesurau ar waith i sicrhau diogelu pobl ifanc 

sy'n cymryd rhan mewn GDC. Bydd disgwyl i ymgeiswyr sydd wedi'u dethol i gyflwyno 

ddarparu eu cynlluniau diogelu cyn bod y grant yn cael ei ddyfarnu. Mae'n rhaid iddynt 

sicrhau bod arferion recriwtio diogel yn cael eu dilyn, gan gynnwys gwirio'r holl staff a 

gwirfoddolwyr yn briodol. Bydd gwiriadau archwilio sampl, wedi'u cyflawni gan 

Swyddfa'r Cabinet y DU yn ystod y rhaglen, yn cynnwys gwiriadau i sicrhau bod staff 

(â thâl, gwirfoddol, parhaol a dros dro) sy'n gweithio ar y GDC yn meddu ar gliriadau 

diogelwch a diogelu perthnasol.  
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Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr gynnwys cynllun staffio ac adnoddau sy'n dangos yn 

fanwl yr adnoddau a'r staff y mae eu hangen i gefnogi gweithgareddau recriwtio a 

chynllunio ar hyd y rhaglen.   

 

Gofyniad- Dylai Ymgeiswyr gadarnhau eu hymrwymiad i hyfforddi staff  

 

Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr ddarparu manylion eu cynlluniau recriwtio a hyfforddi 

staff cyflwyno, gan gynnwys eu sail resymegol. Dylai cynigion recriwtio ddangos 

ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth a chydbwysedd priodol o staff gan 

gynnwys gwirfoddolwyr.  

 

Gofyniad - Dylai'r cynigion ddisgrifio manylion y staff uwch allweddol a fydd yn 

ymwneud â'r prosiect. Dylai hyn gynnwys gwybodaeth, sgiliau a phrofiad perthnasol; 

eu rolau a chyfrifoldebau. Dylai'r cynigion gynnwys y cyfanswm nifer o staff a ragwelir 

ar gyfer cyflwyno GDC, wedi'i fynegi'n gyfwerth ag amser llawn.  

 

Gofyniad – Dylai'r cynigion ddisgrifio manylion cyflwyno'r Rhaglen yn ddwyieithog 

(Cymraeg a Saesneg). 

 

Dylai darparwyr cynllun ddangos ymrwymiad i amrywiaeth yn eu cynlluniau recriwtio, 

gan adlewyrchu cymysgedd cymdeithasol y gweithlu'n gyffredinol.   

 

Dylai staff fod wedi'u hyfforddi'n gyffredinol i gyflwyno'r GDC, a dylai fod gan yr holl 

staff brofiad o weithio gyda phobl ifanc. Mae'n bwysig bod gan rai staff brofiad o 

gefnogi myfyrio dan arweiniad (gweler uchod) ar gyfer pobl ifanc.  

 

 

Cynnwys Pobl Ifanc  

 

Dylid annog a grymuso pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a dylent gael llais yn y gwaith 

o lunio’r gweithgareddau a gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer. Disgwylir i’r 

darparwr / consortia a ddewisir wneud trefniadau ar gyfer rhoi lle amlwg i bobl ifanc yn 

y gwaith o gynllunio’r cynnig NCS ac o gyflwyno’r rhaglen o hynny ymlaen. 

 

Recriwtio Pobl Ifanc 
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Bydd disgwyl i fudiadau a ddewisir i gyflwyno NCS gymryd cyfrifoldeb am recriwtio’r 

bobl ifanc. Gellir defnyddio gwefan ganolog NCS i gynorthwyo’r gwaith recriwtio lleol, 

a byddai hynny’n galluogi pobl ifanc i fynegi diddordeb, a fyddai’n cael ei drosglwyddo 

i’r darparwr priodol. Fodd bynnag, un ffordd yn unig o recriwtio pobl ifanc yw hon ac 

mae angen i ddarparwyr fod yn greadigol er mwyn denu’r niferoedd angenrheidiol. 

Awgrymir yn gryf y dylai Ymgeiswyr weithio gyda Chynghorau Gwirfoddoli Sirol a 

Chanolfannau Gwirfoddoli yng Nghymru er mwyn creu cyfrwng recriwtio ychwanegol. 

 

Dangosodd gwerthusiadau blaenorol o NCS fod recriwtio pobl ifanc yn gynnar yn 

allweddol i lwyddiant y rhaglen. Mae angen felly i Ymgeiswyr bennu eu targedau 

recriwtio ar draws cyfnod y grant. Dylai Ymgeiswyr arddangos perthynas waith gref 

gyda mudiadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc er mwyn recriwtio’r niferoedd 

angenrheidiol. Mae hyn yn cynnwys, er nad yn gyfyngedig i:  

 Academïau/ysgolion/colegau;  

 Cyflogwyr;  

 Awdurdodau Lleol, yn benodol felly Dimau Troseddwyr Ifanc, gwasanaethau 

ieuenctid a gwasanaethau gofal cymdeithasol; 

 Grwpiau gwirfoddol a chymunedol; 

 Gwasanaethau iechyd lleol; 

 Sector gwirfoddol a chymunedol a mudiadau arbenigol;  

 Trefniadau Partneriaethau Lleol, gan gynnwys Partneriaethau Menter Lleol 

ble’n briodol; 

 Clystyrau Cymunedau’n Gyntaf Cymru a’u Cyrff Cyflawni Arweiniol yng 

Nghymru; 

 Canolfan Byd Gwaith; 

 Gwasanaethau heddlu; 

 Mudiadau cenedlaethol sy’n cefnogi gweithgarwch lleol; 

 Darparwyr cyflawni NCS eraill.  

 

Cymysgedd Cymdeithasol 

 

Un o brif amcanion NCS yw recriwtio cymysgedd cymdeithasol cyffredinol o 

gyfranogwyr fel bod pobl ifanc yn cael y cyfle i gymysgu â phobl o gefndiroedd 
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cymdeithasol gwahanol iddyn nhw’u hunain. Felly, dylai Ymgeiswyr ddangos sut 

fyddant yn sicrhau cymysgedd cymdeithasol sy’n adlewyrchu’r garfan leol o bobl ifanc. 

Trwy gasglu gwybodaeth rheolaeth, byddwn yn gofyn i ddarparwyr am ddata ar 

gyfranogwyr fel y gallant ddangos eu bod wedi cael cymysgedd cymdeithasol da a 

bydd rhan o’r taliad yn dibynnu ar hynny.  

 

Wrth sefydlu’r cymysgedd cymdeithasol disgwyliwn gydymffurfiaeth â’r safonau 

canlynol; 

 90% o’r timau’n cydymffurfio â’r safonau isaf-derbyniol canlynol: 

  

 Dim mwy na 20% o dîm o ysgolion annibynnol;  

  

 

Gellir ystyried eithriadau i’r safonau isaf-derbyniol hyn o dan rai amgylchiadau ac 

mae’n rhaid eu cytuno gyda Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU cyn dechrau 

recriwtio. Nid yw pobl ifanc yn gymwys i gymryd rhan fwy nac unwaith yn y rhaglen 

NCS. 

 

Rydym yn awyddus i dderbyn cynigion sy’n cynnwys ffocws penodol ar dreialu ffyrdd 

o gefnogi pobl ifanc ag anghenion arbennig i gymryd rhan mewn grwpiau NCS 

cymysg. 

 

Yn fras, dylai darparwyr geisio sicrhau bod carfan NCS yn adlewyrchu’r awdurdod 

lleol a Chlystyrau Cymunedau’n Gyntaf y daw cyfranogwyr ohonynt, yn benodol felly o 

ran: 

a) cynnwys ethnig,  

b) pobl ag anableddau,  

c) pobl a adawodd ofal yn ddiweddar; 

d) pobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth; 

e) pobl sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. 

 

O ystyried maint bychan y peilot derbynnir y bydd yn anodd bodloni’r holl ofynion hyn 

ond dylid dangos yr ymdrechion a wnaed i fodloni’r gofynion hyn fel rhan o’r cais am 

arian.  

. 
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Gofyniad – Dylai cynigion gynnwys cynlluniau gyda’r cynigion cyflawni craidd yn 

dangos sut allai grwpiau sydd angen mwy o gefnogaeth gymryd rhan, gan gynnwys 

amcangyfrif o’r arian ychwanegol fydd ei angen. 

 

Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr esbonio sut fyddant yn gweithio gyda mudiadau a 

rhanddeiliaid a dargedir yn benodol, ysgolion/colegau a busnesau i gyrraedd a 

chefnogi grwpiau anodd eu cyrraedd. Gallai gweithio gyda busnesau hefyd gynnwys 

darparu arian ar gyfer costau’r rhaglen neu nawdd ar gyfer elfennau penodol fel bwyd 

neu drafnidiaeth, neu ganiatáu i’w staff wirfoddoli i gefnogi’r rhaglen. Fel rhan o’r 

gweithgareddau ar gyfer Cam 3 & 4, byddem yn disgwyl i gyfranogwyr gael y cyfle i 

ymweld ag o leiaf un busnes a chael y cyfle i gyfarfod ag arweinwyr y busnes.  

 

Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr ddangos sut fyddant yn cyflawni’r cymysgedd 

cymdeithasol sy’n adlewyrchu’r garfan leol o bobl ifanc ac sy’n bodloni’r safonau. 

 

 

Cyllid  

 

Mae disgwyl i gynigion fod yn gost effeithiol. Dylid chwilio am ffynonellau cyllid eraill er 

mwyn lleihau cyfraniad y llywodraeth i’r rhaglen, gwella ansawdd y rhaglen a chynnig 

gwell gwerth am arian i’r trethdalwr.  

 

Dylai Ymgeiswyr sicrhau bod ganddynt gyllideb effeithiol ar gyfer gwaith marchnata a 

gwerthiant i gefnogi’r recriwtio, gan fod hynny wedi cael ei danbrisio weithiau yn y 

cynlluniau peilot. 

 

 

Cyfraniadau pobl ifanc  

 

Er y dangosodd y gwerthusiad o beilot 2011 yn Lloegr fod cysylltiad cadarnhaol rhwng 

pobl ifanc yn cyfrannu at gost NCS (trwy ffi, blaendal ad-daladwy neu darged codi 

arian) a nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan ac yn parhau ar y rhaglen, nid yw’n bolisi 

Llywodraeth Cymru i godi tâl ar bobl i gymryd rhan yn y Peilot NCS yng Nghymru. 
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Derbynnir er hynny y gall sicrhau presenoldeb go iawn, yn hytrach nac ymrwymiad 

cychwynnol i fynychu, fod yn her. Bydd angen i Ymgeiswyr esbonio sut maent yn 

bwriadu sicrhau ymrwymiad cyfranogwyr i fynychu a manteisio’n llawn ar y cyfleoedd 

a gynigir. Gall hyn gynnwys cymhellion i’w cytuno gan yr Ymgeiswyr. Mae Ymgeiswyr 

yn cael eu hannog i feddwl am syniadau newydd ac i ddatblygu partneriaethau gyda 

noddwyr cenedlaethol a lleol er mwyn unioni rhywfaint ar gostau eu cynigion. 

 

Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr ddangos sut maent yn bwriadu meithrin diddordeb 

ymhlith cyfranogwyr posib a sut maent yn bwriadu troi awydd posib i ymrwymo i 

fynychu mewn gwirionedd.  

 

Rydym yn chwilio am gynigion all gynnig gwerth am arian trwy gydol cyfnod y 

cytundeb ariannu. Yr Ymgeiswyr sy’n cynnig gwerth am arian fydd y rhai sy’n darparu 

gwasanaeth addas o ansawdd uchel am gost uned realistig sy’n defnyddio ystod eang 

o ffynonellau cefnogaeth ar ben grant Llywodraeth ganol. Disgwylir y darperir cyllid i’r 

darparwr / consortia peilot a ddewisir fesul cyfranogwr. Er mwyn sicrhau gwerth am 

arian bydd disgwyl i’r darparwr sicrhau bod costau a ysgwyddir pan nad yw 

cyfranogwyr yn mynychu neu’n cwblhau’r rhaglen yn cael eu cyfyngu i’r eithaf. Bydd 

methu cymryd camau o’r fath yn effeithio ar y symiau sy’n daladwy trwy’r grant.   

 

Mae’n debyg y gall rhai pobl ifanc fod angen cefnogaeth ychwanegol i gymryd rhan yn 

y rhaglen, er enghraifft y rhai ag ag anawsterau dysgu neu anableddau – all olygu 

costau ychwanegol. Ni ddylai hyn fod yn rhwystr i bobl ifanc rhag cymryd rhan yn y 

rhaglen, a dylai Ymgeiswyr ystyried sut fyddant yn costio hyn yn eu cynnig er mwyn 

sicrhau a chefnogi cymysgedd cymdeithasol amrywiol o gyfranogwyr. Mae 

Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU yn awyddus i dderbyn cynigion sy’n 

cynnwys ffocws penodol ar dreialu ffyrdd o gefnogi pobl ifanc a chanddynt angen am 

gymorth penodol i gymryd rhan mewn grwpiau NCS cymysg. Mewn sefyllfaoedd felly, 

bydd modelau ariannol sy’n cynnwys cyfraniad grant ychydig yn uwch er mwyn 

darparu ar gyfer camau cymorth ychwanegol yn cael eu hystyried. 

 

Mae Ymgeiswyr yn cael eu hannog i ddatblygu modelau cost cystadleuol sy’n 

rhagdybio proffil realistig o ofynion staffio trwy gydol y rhaglen. Er enghraifft, dylai 

cynigion gymryd i ystyriaeth y bydd anghenion staffio yn tueddu bod yn is ar 

dfdechrau’r rhaglen ac y byddant yn tyfu’n raddol yn ystod y cyfnod paratoi a recriwtio. 
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Dylai Ymgeiswyr chwilio hefyd am ffyrdd creadigol o gynnal lefel graidd o staffio a 

chyflogi pobl ychwanegol a chanddynt arbenigedd penodol ar adegau allweddol, fel 

bod cyfranogwyr yn cael eu cefnogi gan yr un arweinydd tîm trwy gydol eu profiad 

tra’n gallu rhyngweithio hefyd â staff eraill a chanddynt sgiliau perthnasol yn ystod 

gwahanol gyfnodau’r cynllun. 
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Cynllunio a Gweithredu’r Prosiect 

 

Mae’n bwysig fod Ymgeiswyr yn dangos sut fyddant yn rhoi holl agweddau cyflawni’r 

rhaglen at ei gilydd yn barod ar gyfer ei darparu yn 2014. Byddai hynny’n nodi 

rhyngddibyniaethau a gweithgarwch llinell amser.  

 

Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr ddarparu cynllun prosiect wedi’i gostio’n llawn sy’n 

cynnwys tasgau, cerrig milltir, fframiau amser, adnoddau, risgiau/materion allweddol a 

chamau lliniaru. Dylid dangos y costau a ddarperir heb gynnwys TAW a dylai unrhyw 

gostau TAW gael eu dangos ar wahân. 

 

NODYN ATGOFFA – Rhaid i gyfanswm y costau fod o fewn y gyllideb gyfan a 

bennwyd ar gyfer y Peilot hwn.  

 

Mae angen i NCS fobileiddio pob elfen o gymdeithas os yw’n mynd i lwyddo, a dylid 

annog cymunedau sy’n elwa o  NCS i gynnig cefnogaeth ddiriaethol i’r gwaith o’i 

darparu. Mae hyn yn cynnwys pobl leol o bob oed a chefndir, ysgolion, awdurdodau 

lleol, mudiadau sector cymunedol a gwirfoddol, busnesau lleol a chenedlaethol, 

gwasanaethau cyhoeddus, Clystyrau Cymunedau’n Gyntaf a Chyrff Cyflawni 

Arweiniol yng Nghymru, grwpiau mewn lifrai, grwpiau ffydd ac elusennau. Dylai 

Ymgeiswyr ddatblygu ac amlinellu ffyrdd blaengar o feithrin clymblaid gyffredinol o 

gefnogaeth ar draws y gymuned i helpu cyflawni’r Peilot NCS yng Nghymru. Gallai 

hynny gynnwys darparu:  

 gwirfoddolwyr a mentoriaid; 

 nwyddau a gwasanaethau am ddim neu am bris gostyngol; 

 lleoliadau a chyfleusterau; 

 arbenigedd a rhwydweithiau; 

 ardystiadau; a 

 chyllid ychwanegol.  

 

Gwerthusiad 
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Penodwyd gwerthusydd annibynnol – IPSOS MORI – i werthuso’r holl raglenni NCS a 

gynhelir yn 2014. Bydd y gwerthusiad yn rhoi ystyriaeth benodol i’r cyd-destun 

Cymreig a bydd yn: 

 cyfrannu at ddatblygu rhaglen gyffredinol NCS i’r dyfodol trwy asesu’r gwaith o 

gynllunio a chyflawni’r Peilot yng Nghymru;  

 asesu effaith y Peilot NCS yng Nghymru ar agweddau ac ymddygiad pobl ifanc 

o ran: cymysgu cymdeithasol; arweinyddiaeth; cyfathrebu; ymglymiad  ac 

ymddiriedaeth gymunedol; hyder a throsiant i oedolaeth;  

 casglu gwybodaeth ar farn rhieni pobl ifanc a’r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch 

y Peilot NCS yng Nghymru; ac  

 asesu gwerth am arian y Peilot NCS yng Nghymru.  

 

Fel rhan o hyn, bydd disgwyl i’r darparwr / consortia a ddewisir i gyflawnir NCS weithio 

gyda’r gwerthuswyr a chyfrannu gwybodaeth rheolaeth berthnasol.  

 

Meddyliwch hefyd am 

 unrhyw hyfforddiant fydd ei angen ar staff; 

 drosglwyddo technoleg/sgiliau mewn ymgynghoriaethau; 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried argymhellion y gwerthuswyr wrth 

benderfynu cyflwyno rhaglen olynol yng Nghymru ai peidio. Dylai Ymgeiswyr 

ddeall na wnaed unrhyw ymrwymiad y tu hwnt i gyfnod y Peilot yng Nghymru. 

Pe bai Llywodraeth Cymru yn penderfynu comisiynu rhaglen olynol yng 

Nghymru, bydd angen cynnal cylch ceisiadau newydd. 

 

Adrodd  

 

Bydd Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU eisiau gweithio’n agos â’r 

Ymgeisydd llwyddiannus a dysgu o’u profiadau. Byddwn felly’n mynnu fod yr 

Ymgeisydd llwyddiannus yn:  

 darparu gwybodaeth monitro a gwybodaeth gyswllt am gyfranogwyr (dylid 

trefnu felly fod y person ifanc yn rhoi’r caniatâd angenrheidiol wrth gofrestru);  

 rhannu cynnydd a myfyrdodau ar gam datblygiad cynnar Peilot NCS yng 

Nghymru 2014;  
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 gweithio gyda darparwyr NCS eraill i rannu data, profiadau ac arfer gorau (e.e. 

ar hyfforddiant, marchnata, gweithgarwch graddedigion) 

 

Bydd cyfarfodydd/adolygiadau diweddaru rheolaidd hefyd yn ofynnol. 

 

Gwybodaeth Rheoli 

 

Yn ogystal â’r gofynion adrodd a nodir uchod, mae gwybodaeth rheoli (MI) gadarn a 

chyflawn yn allweddol er mwyn rheoli a gwerthuso’r rhaglen hon yn llwyddiannus. 

Bydd angen i fudiadau cyflawni llwyddiannus sicrhau bod ganddynt system ar waith ar 

gyfer monitro a chofnodi gweithgarwch a pherfformiad, a sicrhau trywydd archwilio clir 

o dystiolaeth. Bydd y gofyniad MI manwl yn cael ei gynnwys yn y cytundeb grant, ond 

ceisiwn gyfyngu hyn i’r isafswm data angenrheidiol er mwyn osgoi unrhyw feichiau 

diangen ar ddarparwyr. 

 

Er mwyn cefnogi’r gofyniad hwn, mae’r rhaglen NCS yn Lloegr wedi llunio system 

Gwybodaeth Rheolaeth bwrpasol genedlaethol sy’n cefnogi darparwyr i gasglu data 

allweddol a phorth i gefnogi’r gwaith o recriwtio pobl ifanc. Mae’r system yn gweithio 

ar y we, mae’n ddigon diogel i gadw manylion pobl ifanc ac mae’n gweithredu’n 

ganolog mewn amser real, sy’n galluogi Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU i 

gael gafael ar wybodaeth perfformiad anhysbys yn gyflym. Bydd y system hon yn 

cynnig seilwaith sy’n cefnogi gwaith rhannu data ymhlith darparwyr a gall gasglu 

gwybodaeth rheolaeth gan gyflenwyr. Bydd hefyd yn creu system ganolog i gefnogi’r 

gwaith o gofrestru cyfranogwyr a chofrestru’r gweithlu. 

 

Trwy gasglu gwybodaeth rheolaeth, gofynnir i ddarparwyr am ddata i’w galluogi i 

ddangos eu bod wedi cael cymysgedd cymdeithasol da. Bydd rhaid i ddarparwyr 

ddangos trwy gydol y broses fonitro pa gymysgedd cymdeithasol a gafwyd ar eu 

rhaglen NCS ym mhob ardal leol.  

 

Er mwyn cynnig canllaw, casglwyd y wybodaeth rheolaeth ganlynol gan ddarparwyr 

2013 yn Lloegr: 
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a. Cyfansymiau wythnosol ar nifer y sesiynau a drefnwyd ar gyfer cyflwyniadau 

mewn ysgolion; nifer y cyflwyniadau a roddwyd mewn ysgolion; Mynegiannau o 

Ddiddordeb (MoDd); a’r cofrestriadau a gadarnhawyd rhwng dyfarnu’r grant a 

dechrau rhaglenni; 

 

b. Cyfansymiau misol, fesul ardal (ar gyfer darparwyr sy’n darparu mewn mwy 

nac un ardal), ar nifer y sesiynau a drefnwyd ar gyfer cyflwyniadau mewn 

ysgolion; nifer y cyflwyniadau a roddwyd mewn ysgolion; Mynegiannau o 

Ddiddordeb (MoDd); a’r cofrestriadau a gadarnhawyd rhwng dyfarnu’r grant a 

dechrau rhaglenni.  

 

c. Wedi i’r rhaglen gychwyn: cyfansymiau wythnosol y cyfranogwyr sy’n dechrau 

ar bob cam o’r rhaglen. 

  

d. Cyfansymiau misol, fesul ardal (ar gyfer darparwyr sy’n darparu mewn mwy 

nac un ardal), er mwyn tracio ‘pa mor barod yw’r rhaglen’. Mae’n debyg y bydd 

dangosyddion yn cynnwys yr archebion a wnaed a’r adnoddau dynol gafodd eu 

recriwtio – o ddyfarnu’r grant i ddechrau rhaglenni.  

 

e. Data misol ar gymysgedd cymdeithasol y cofrestriadau a gadarnhawyd – o 

ddyfarnu’r grant i ddechrau rhaglenni. Gwneir hyn yn fwriadol ar amserlen 

wahanol i’r wybodaeth ar ‘ba mor barod yw’r rhaglen’, yn rhannol fel nad yw’r 

holl ofynion adrodd yn digwydd ar yr un pryd.  

 

f. Gwybodaeth am y staff sydd ynghlwm wrth gyflawni’r rhaglen (ar lefel agregad 

yn hytrach nac unigolion). Ni fydd hyn ond yn ofynnol wedi cwblhau’r rhaglen.  

 

g. Manylion costau cyflawni NCS. Ni fydd hyn ond yn ofynnol wedi cwblhau’r 

rhaglen.  

 

h. Adborth gan bobl ifanc am eu profiad o NCS trwy gyfrwng arolwg 

bodlonrwydd/profiad cleientiaid (e.e. cyn ac wedi cwblhau NCS).  
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i. Ar gyfer darparwyr sy’n cyflawni’r rhaglen y tu allan i gyfnod yr haf, cesglir data 

yn yr un ffordd ag uchod, ond ar adegau perthnasol yn y cylch cyflawni.  

 

Bydd disgwyl i ddarparwyr gadw’r holl dystiolaeth ddogfennol at ddibenion archwilio. 

Mae’n ofynnol fod pob tystiolaeth yn ymwneud â thaliadau ar gael i’w harchwilio ar 

unrhyw adeg. Cynhelir hapwiriadau ar adegau gwahanol yn ystod cyfnod y grant.  

 

Dylai Ymgeiswyr gofio efallai y bydd angen gwneud newidiadau i’r Wybodaeth 

Rheolaeth fydd ei hangen gan y darparwr neu’r consortia llwyddiannus. Rhoddir 

rhybudd ysgrifenedig ac amserol clir am unrhyw newidiadau (os bydd rhai). 

 

Gofyniad - Dylai Ymgeiswyr ddarparu manylion am y systemau gwybodaeth y 

bwriadant eu defnyddio i reoli gweithgarwch a pherfformiad, gan gynnwys sut fydd 

gwybodaeth o’r fath yn cael ei chadw’n ddiogel. 

 

Rhannu Data  

 

Er mwyn gallu cysylltu â darparwyr NCS yn y dyfodol, mae’n rhaid i ddarparwyr gael 

caniatâd ymlaen llaw y gallant rannu data cyfranogwyr gydag endidau eraill. Bydd hyn 

yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant y gwaith cyflawni craidd. Er mwyn bodloni’r 

gofynion hyn bydd angen i Ymgeiswyr: 

 gynnal adolygiad o’r risgiau diogelwch gwybodaeth a diogelu data posib sydd 

ynghlwm wrth gadw a rhannu’r wybodaeth hon; 

 cymryd cyfrifoldeb am reoli cydymffurfiaeth â’r cyfrifoldebau a gynhwysir yn eu 

grantiau; 

 defnyddio sensitifrwydd priodol wrth ddosbarthu dogfennau a dderbyniwyd neu 

a grëwyd yn rhan o grantiau; 

 bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau a’u hymrwymiadau o dan y  Ddeddf 

Diogelu Data; a 

 rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU am unrhyw 

enghreifftiau o dorri amodau diogelwch data neu wybodaeth. 
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Dylai Ymgeiswyr ddeall y bydd angen iddynt gael y cydsyniadau angenrheidiol gan 

gyfranogwyr er mwyn iddynt allu rhannu data personol sy’n rhan o ffeil personél gyda 

Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cabinet y DU a Thrydydd Partïon, allai gynnwys, ond 

heb fod yn gyfyngedig i, gyrff cyhoeddus (e.e. awdurdodau lleol, y Gwasanaeth 

Gyrfaoedd Cenedlaethol, mudiadau OGD, Cofrestru Etholiadol), cwmnïau arolygon 

barn, cwmnïau marchnata uniongyrchol, darparwyr sector preifat neu Drydydd Sector 

eraill.  

 

Rhaid cael y cydsyniadau hyn yn ystod y cyfnod recriwtio neu cyn gynted ag y bo 

modd, fel y gellir defnyddio’r data Mynegiannau o Ddiddordeb i’w farchnata i bobl. 

Bydd Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU yn darparu mwy o fanylion a 

ffurflenni cydsyniad enghreifftiol fel rhan o’r trafodaethau ar grant y prosiect. 

 

Er mwyn cyflawni NCS ar y raddfa ehangach a ragwelir ac adeiladu ar ethos NCS, 

dylai darparwyr fod yn fodlon rhannu prosesau a thystiolaeth o beth sy’n gweithio, 

croesawu ffyrdd arfer gorau o gydweithio, a chydag unrhyw ddarparwyr newydd yn y 

dyfodol, a bod yn barod cymryd rhan mewn mentrau canolog i dreialu a phrofi dulliau 

newydd o gyflawni’r rhaglen.  

 

Gofyniad – Dylai Ymgeiswyr gadarnhau y byddant yn cael y cydsyniadau 

angenrheidiol, yn ôl y gofyn, gan y bobl berthnasol er mwyn rhannu data. 

 

Marchnata a Chyfathrebu  

 

Disgwyliad Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU yw y bydd darparwyr NCS yn 

gyfrifol am farchnata eu rhaglenni ar gyfer recriwtio. Mae’n bwysig fod darparwyr yn 

buddsoddi’n ddigonol i farchnata’r rhaglen gan y dangosodd y cynlluniau peilot 

y bu hyn yn rhan allweddol o recriwtio llwyddiannus. Bydd angen i ddarparwyr 

NCS gydymffurfio â strategaeth farchnata a chyfathrebu a bennir yn ganolog a dilyn 

canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Cabinet y DU a’r 

Ymddiriedolaeth NCS. 

 

Bydd y strategaeth ganolog yn cynnwys canllawiau brand, a bydd disgwyl i bob 

darparwr ofalu fod eu holl waith yn cydymffurfio â nhw. Bydd canllawiau brand yn 

pennu neges, golwg, teimlad a logo ar gyfer y rhaglen. Mae disgwyl i ddarparwyr NCS 
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ymrwymo i isafswm lefelau o weithgarwch cyfathrebu fydd yn cynnwys cyfryngau 

cymdeithasol, cyfryngau a chynhyrchu deunyddiau. Amlinellir y disgwyliadau yn y 

strategaeth ganolog. Bydd disgwyl i’r holl weithgarwch cyfathrebu adlewyrchu’r 

strategaeth ganolog a chefnogi unrhyw ymgyrchoedd cenedlaethol e.e. gan gynnwys 

logos noddwyr ar lefel genedlaethol. 

 

Bydd disgwyl i Ymgeiswyr ddeall, parchu a chyflawni gwerthoedd, gwedledigaeth a 

ffyrdd o weithio rhaglen NCS. Mae’n rhaid i’r darparwr NCS gydymffurfio ag eiddo 

deallusol y rhaglen a chadw at unrhyw ganllawiau brandio a marchnata cenedlaethol 

a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU a’r Ymddiriedolaeth 

NCS. 

  

Bydd angen i Ymgeiswyr gyflwyno cynllun cyfathrebu, gan gynnwys llinell amser, i’w 

adolygu a’i gadarnhau erbyn y 1af Awst 2014 neu ynghynt. Dylai’r cynllun amlinellu’r 

holl weithgarwch marchnata a fwriedir ynghyd ag amlinell o unrhyw waith y bwriedir ei 

wneud â’r cyfryngau. Bydd darparwyr yn cyflwyno pob deunydd cyfathrebu a 

marchnata, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, daflenni, posteri a datganiadau 

i’r wasg i Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU i’w cadarnhau, a’r bwriad yw 

delio â cheisiadau am gyngor/cadarnhau deunyddiau o fewn 48 awr.  

 

Disgwylir i Ymgeiswyr gyflogi un aelod o staff fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer 

gweithgarwch cyfathrebu ac a fydd yn gyfrifol am gyfathrebu. Bydd disgwyl i’r 

darparwr NCS gyflogi o leiaf un aelod o staff sy’n meddu ar beth profiad cyfathrebu a 

danfon aelod o’r tîm i unrhyw weithdai/sesiynau briffio/cyfarfodydd cyfathrebu a 

drefnir. 

 

Bydd rhaid i ddarparwyr weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU 

i hyrwyddo Peilot NCS Cymru. Os gofynnir iddynt, bydd y darparwr NCS yn mynychu 

digwyddiadau hyrwyddo a bydd yn darparu gwybodaeth i helpu gyda’r gwaith o 

hyrwyddo’r rhaglen yn ganolog. Ni wneir ceisiadau o’r fath yn afresymol ac ni fydd y 

gost i’r darparwr NCS yn ormodol. 

 

Dylid cytuno unrhyw ddatganiadau i’r wasg, deunyddiau marchnata, cyhoeddiadau 

neu weithgarwch marchnata/cyfathrebu arall sy’n gysylltiedig ag NCS gyda 

Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cabinet y DU ymlaen llaw. Bydd disgwyl i Ymgeiswyr 
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gynnwys brand NCS wrth wneud unrhyw waith cyhoeddusrwydd neu farchnata. 

Byddai unrhyw gyfathrebu cyhoeddus am NCS y gallai Llywodraeth Cymru a Swyddfa 

Cabinet y DU ei ystyried yn negyddol fod yn rheswm digonol dros derfynu grant y 

prosiect. 

 

Dylai Ymgeiswyr ystyried unrhyw weithgarwch marchnata a chyfathrebu arfaethedig 

yn y cyd-destun hwn, ac amlinellu eu cynlluniau cyfathrebu i farchnata NCS. Disgwylir 

iddynt ddangos yr hyn y bwriadant ei fuddsoddi yn y maes gweithgarwch hwn er 

mwyn cefnogi gwaith recriwtio yn ogystal â gwneud y defnydd mwyaf posib o ddulliau 

rhad ac am ddim a chost isel, gyda phwyslais ar ddefnyddio’r holl gyfryngau 

cyfathrebu sydd ar gael yn barod. Bydd rhaid cael caniatâd i ddefnyddio unrhyw 

weithgarwch am dâl. Wrth gyflwyno cynlluniau cyfathrebu, dylai Ymgeiswyr ddangos 

ymhle y bwriedir cynnal gweithgarwch am dâl. 

 

Gofyniad  – Dylai Ymgeiswyr arddangos eu dealltwriaeth o werthoedd, gweledigaeth 

a ffyrdd o weithio rhaglen NCS a chadarnhau y gallant ddarparu cynllun cyfathrebu 

erbyn y 1af Awst 2014, ac y byddant yn cydymffurfio â strategaeth farchnata a 

chyfathrebu a bennir yn ganolog a dilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru, 

Swyddfa Cabinet y DU a’r Ymddiriedolaeth NCS. 

 

Er y bwriedir i NCS fod yn gynllun cyffredinol, rhagwelir y bydd angen i ddarparwyr 

dethol ddefnyddio nifer o ddulliau recriwtio cyffredinol ac wedi’u targedu i sicrhau bod 

y rhaglen yn agored i drawstoriad mor eang â phosib o bobl ifanc lleol ac y ceir 

cymysgedd cymdeithasol eang ar gynlluniau NCS .  

 

Bydd disgwyl i ddarparwr Peilot NCS Cymru gydymffurfio â chanllawiau brandio a 

marchnata wrth farchnata’r rhaglenni. 

 

Sicrhau Cydymffurfiaeth 

 

Mae disgwyl i’r darparwr NCS gydymffurfio â’r safonau sy’n berthnasol i’w datrysiad 

arfaethedig. Enghreifftiau yw Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Diogelu Data, 

Fframwaith Rhyngweithredu e-Lywodraeth a chanllawiau Menter Hygyrchedd y We 

(WAI) gan Gonsortiwm y We Fydeang (W3C). 
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Bydd disgwyl i’r darparwr NCS ddefnyddio prosesau sicrhau ansawdd sy’n cynnwys 

arfer gorau perthnasol. Bydd y gwasanaeth arfaethedig hefyd yn gorfod cadw at 

safonau ar gyfer cyfrinachedd a diogelwch data personol, hygyrchedd, y gallu i 

ryngweithredu a chanllawiau eraill ar arfer gorau diwydiant. Bydd yr union safonau 

sy’n briodol yn amrywio. Bydd disgwyl i bob darparwr ddefnyddio prosesau sicrhau 

ansawdd sy’n cynnwys arfer gorau perthnasol. 

 

Gofyniad - Dylai Ymgeiswyr ddangos pa achrediad ansawdd sydd ganddynt yn barod 

neu pa egwyddorion safonau ansawdd maen nhw’n eu defnyddio. 

 

Diogelwch Pobl Ifanc  

 

Fel y nodwyd uchod rydym yn disgwyl i fudiadau gyflogi staff a chanddynt gliriadau 

diogelwch priodol. Dylai mudiadau a grwpiau o fudiadau sy’n cynnig ofalu hefyd fod yr 

holl weithgareddau peilot yn digwydd mewn adeiladau diogel a bod ganddynt 

yswiriant priodol ar gyfer holl agweddau’r rhaglen beilot. Rhaid i bobl ifanc ddeall yn 

iawn o’u cysylltiad cyntaf gyda’r darparwr NCS beth yw’r disgwyliadau o ran 

ymddygiad. Disgwylir i gyfranogwyr gytuno codau ymddygiad gyda’r darparwr peilot ar 

ddechrau eu rhaglen NCS.  
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Atodiad A  

CANLLAWIAU AR AMSERU’R GWAITH O GYNLLUNIO GCD CYMRU 2014 A’I 
GYFLWYNO 
 

Disgwyliwn y bydd cytundebau grant yn cael eu llofnodi yn yr wythnos sy’n dechrau ar 
7 Gorffennaf 2014. Rhaid cychwyn ar y gwaith o recriwtio pobl ifanc yn fuan wedi i’r 
cytundeb grant gael ei lofnodi oherwydd bydd y rhaglen yn dechrau yn ystod hanner 
tymor yr hydref. Felly, dylai darparwyr drefnu i gysylltu ag ysgolion a cholegau cyn 
gynted ag y bo modd er mwyn pennu dyddiadau ar gyfer cyflwyno GCD i fyfyrwyr. 
Ystyrir bod Cyrff Cyflawni Arweiniol rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth 
Cymru, Rhaglen GwirVol, a chynnwys sefydliadau lleol y Trydydd Sector yn elfen 
hanfodol o gyflawni’r cynllun Peilot a ddymunir, a RHAID i Ymgeiswyr gadw hyn 
mewn cof. 
 
Awgrymwn eich bod yn seilio eich gwaith ar y tri phrif gam a ganlyn:  
 
1) Y cam cynllunio a chodi ymwybyddiaeth – rhaid dechrau’r cam hwn cyn 

gynted ag y bo’r cytundebau grant wedi’u llofnodi (disgwylir i hyn ddigwydd 
yn yr wythnos sy’n dechrau ar 14 Gorffennaf 2014 )  
Dylai’r cyfnod hwn gynnwys:  

- Codi ymwybyddiaeth a gosod sylfaen y broses recriwtio, er enghraifft 
cysylltu â darpar gefnogwyr allweddol mewn ysgolion lleol a sefydliadau 
eraill a threfnu digwyddiadau  

- Cadarnhau pob lleoliad preswyl ar gyfer cyfnod 2 a phennu’r dyddiadau cau 
ar gyfer cyflwyno blaendaliadau am leoedd mewn lleoliadau preswyl.  

 
3 Y cam recriwtio a pharatoi ymhellach – dylai’r gwaith hwn ddechrau ym mis 

Awst 2014  
Dylai’r cyfnod hwn gynnwys:  

- Darparu digwyddiadau recriwtio ac ymgymryd â gwaith allgymorth i annog 
pobl ifanc i gymryd rhan   

- Cynllun clir ynghylch nodi’r diddordeb ac ymrwymiadau fesul wythnos ac 
ynghylch sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn yn arwain at bobl yn cymryd 
rhan mewn gwirionedd  

- Recriwtio a hyfforddi’r prif aelodau o staff sydd eu hangen ar gyfer y prif 
gyfnod gweithredu  

- Cynllunio rhaglenni fesul diwrnod ar gyfer pob cyfnod ac ymchwilio i 
brosiectau posibl sy’n ymwneud â gweithredu cymdeithasol  

- Efallai y byddwch yn dewis cynnal rhai digwyddiadau rhagarweiniol cyfnod 
1.   

 
4 Y prif gyfnod gweithredu – dylai prif weithgareddau cyfnodau 2 i 5 ddigwydd 

yn ystod hanner tymor yr hydref, a dylid eu cynnal yn olynol  
- Dylai’r Cyfranogwyr fynd drwy eu rhaglen GCD mewn timau sy’n cynnwys 

rhwng 12 a 15 o aelodau, ac sy’n aros gyda’i gilydd drwy gydol cyfnod y 
rhaglen.  

- Dylai’r seremonïau graddio a’r ffeiriau cyfleoedd dilynol a gynhelir yn sgil 
rhaglen 2014 gael eu cwblhau erbyn diwedd mis Ionawr 2015. 
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Atodiad B 

Nifer Targed y Cyfranogwyr: 200-300 

 

Ardaloedd Targed - Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf (Dylai’r Ymgeiswyr nodi pa 

ardaloedd y maent yn bwriadu eu targedu) 

 

Yng Nghymru, mae gofyn i weithgareddau’r Ymgeiswyr ganolbwyntio yn bennaf, ond 

nid yn llwyr, ar yr ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a ganlyn. Nid yw hyn yn rhyddhau 

Ymgeiswyr o’r gofyniad o ran sicrhau y ceir cymysgedd cymdeithasol digonol. 

 

Ardal Awdurdod 

Lleol 

Ardal 

Glwstwr 

Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) 

yn y Clwstwr 

Ynys Môn Ynys Môn 
Tref Caergybi, Kingsland, Ffordd Llundain, 

Maeshyfryd, Morawelon, Porthyfelin 1, Tudur 

Blaenau Gwent  

Ebwy Fawr 
Cendl 2, Cwm 1,2, Glynebwy - Gogledd 1,2,  

Glynebwy - De 1,3, Rasa 2 

Tredegar 
Georgetown 1, Sirhywi 2,3, Tredegar – Canol a 

Gorllewin 2,3,4 

Gogledd 

Ebwy Fach 
Blaenau 1,2,3, Brynmawr 2, Nantyglo 1,2,3 

De Ebwy 

Fach 

Abertyleri 1,2, Cwmtyleri 1,2,3, Llanhiledd 1,2,3, 

Six Bells 1 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Pen-y-bont 

ar Ogwr - 

Isaf 

Bracla 3, Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 3, 

Corneli 1,4, Morfa 1,2,3, Y Castellnewydd 1, 

Hengastell 1, Y Pîl 2 

Pen-y-bont 

ar Ogwr - 

Canol  

Betws (Pen-y-bont ar Ogwr), Melin Ifan Ddu 1,2, 

Bryncoch, Llangeinwyr, Sarn 1, Ynysawdre 1 

Pen-y-bont 

ar Ogwr - 

Uchaf 

Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 1-4, Maesteg - 

Dwyrain 1,2, Maesteg - Gorllewin 3,4 
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Caerffili 

Caerffili - 

Basin 

Cwm Aber 1-4, Bedwas Tretomos a Machen 2,6, 

Morgan Jones 2, Pen-yr-heol (Caerffili) 4,8, Sant 

Iago 3,4 

Cymoedd 

Canol 

Gorllewin 

Aberbargoed 1,2, Bargoed 1-4, Gilfach, Hengoed 

(Caerffili) 1-3, Catwg Sant 1,2 a 5 

Cwm 

Rhymni 

Uchaf 

Cwm Darren 2, Moria 1-3, Tredegar Newydd 1-3, 

Pontlotyn, Twyn Carno 1-2 

Cymoedd 

Canol 

Dwyrain 

Argoed (Caerffili) 1,2, Cefn Fforest 1 a 2, Crymlyn 

3, Trecelyn 2, Pengam 1, Pontllan-fraith 2, Rhisga 

- Dwyrain 1-4, Ynys-ddu 1 

Caerdydd 

Gorllewin 
Caerau (Caerdydd) 2,3,4,6,7, Trelái 

1,2,3,4,5,6,8,10, Tyllgoed (Caerdydd) 4,5,7 

Butetown 

Glanyrafon 

Grangetow

n 

Butetown 1,2, Grangetown 3,4,6,8,10, Glanyrafon 

1-3. 

Dwyrain 
Llanrhymni 2,3,4,6,7, Pentwyn 2,3,5,8, Tredelerch 

4,5,6, Trowbridge 3,4,5,7,8,9,10 

Sblot 

Tremorfa 

Adamsdow

n Y Rhath 

Adamsdown 1-5, Plasnewydd 7, Y Sblot 1-8 

Sir Gaerfyrddin  

Sir 

Gaerfyrddi

n 

Rhydaman 1, Bigyn 4, Felin-foel, Glanymôr 1,2,3, 

Hengoed 2, Lliedi 3, Llwynhendy 2,3, Trimsaran 1, 

Tyisa 2,3 

Conwy Conwy 

Mostyn (Conwy) 1,2, Tudno 1,2, Colwyn 2, Glyn 

(Conwy) 1,2,3, Llysfaen 1, Rhiw 3, Abergele Pen-

sarn, Bae Cinmel 1,3 
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Sir Ddinbych 

Gorllewin/

De-

Orllewin a 

Dinbych 

Uchaf 

Dinbych Uchaf/Henllan 1, Rhyl - Dwyrain 3, Rhyl – 

De-Ddwyrain 4, Rhyl - De-Orllewin1,2, Rhyl - 

Gorllewin 1,2,3 

Y Fflint 

Y Fflint - 

Trefol  

Y Fflint - Castell, Y Fflint - Cwnsyllt 2, Y Fflint - 

Oakenholt 1, Maes-glas 1, Treffynnon - Canol, Yr 

Wyddgrug - Gorllewin 1 

Y Fflint - 

Gwledig 

Cei Connah - Canol 2,4, Queensferry, Sealand 2, 

Shotton Uchaf 1,2 

Gwynedd  Gwynedd 
Cadnant (Gwynedd), Marchog 1,2, Peblig 

(Caernarfon), Talysarn 

Merthyr Tudful 

Canol Cyfarthfa 2,3, Parc 3, Y Dref 1,3, Faenor 1 

Gogledd  Dowlais 1,4, Gurnos 1-3, Penydarren 1,2 

De 
Bedlinog 1,2, Ynysowen 1,2, Plymouth (Merthyr 

Tudful) 1,2, Treharris 3,4 

Castell-nedd Port 

Talbot 

Traethmely

n ac 

Aberafan 

Aberafan 2,3,4, Sandfields - Gorllewin 2,3,4, 

Sandfields - Dwyrain 1,2,4 

Castell-

nedd 

Castell-nedd - Gogledd 2,3, Llansawel Gorllewin 1, 

Castell-nedd - Dwyrain 1,2,3.4, Castell-nedd - De 

1,2, Coed-ffranc - Canol 3, Llansawel Dwyrain 2 

Afan  
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 1,2, Glyncorrwg, 

Gwynfi, Pelenna, Bryn a Chwmafan 3,4 

Cymoedd 

Gorllewinol 

Ystradgynlais 1,2, Glyn-nedd 1, Ystalyfera 1 a 2, 

Pontardawe 2, Blaendulais, Onllwyn, Godre'r graig 

Casnewydd 

Canol Pilgwenlli 1-4, Stow Hill 1,3, Victoria 3,4 

Dwyrain 
Alway 2,4,5, Beechwood 3, Liswerry 1,2,5, 

Ringland 1,2,4,5,6 

Gogledd Betws (Casnewydd) 1-5, Malpas 2, Shaftesbury 1 

Gorllewin Y Gaer 2,4,5,6, Parc Tredegar 1,2 

Sir Benfro Sir Benfro 

Hwlffordd - Garth 2, Doc Penfro: Canol, Doc 

Penfro: Llanion 1, Doc Penfro: Pennar 1, Penfro: 

Monkton, Penfro: Santes Fair Gogledd 
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Rhondda Cynon Taf 

Y Porth  
Y Cymer (Rhondda Cynon Taf) 1,2,3,4, Rhondda 

1, Trealaw 1,2,3, Ynys-hir 1,2 

Rhondda 

Ganol 

Cwm Clydach 1,2, Llwynypia 1,2, Pen-y-graig 

1,2,3,4, Porth 4, Tonypandy 1 

Clwstwr 

Rhondda 

Fawr  

Uchaf 

Pentre 3, Treherbert 1,2,3,4, Treorci 3, Ystrad 3,4 

Clwstwr 

Cynon 

Uchaf 

Aberaman - Gogledd 1, Aberaman - De 1,2,3, 

Cwmbach 2, Pen-y-waun 1, 2, Hirwaun 3 

Clwstwr 

Rhondda 

Fach 

Uchaf 

Glynrhedynog 3, Maerdy 1,2, Tylorstown 1,2,3 

Clwstwr 

Gorllewin 

Taf 

Gilfach Goch 1,2, Tonyrefail - Dwyrain 1,2,3, 

Tonyrefail - Gorllewin 1,3 

Pontypridd 
Glyn-coch 1,2, Y Ddraenen Wen 2, Canol 

Rhydfelen/Llan 1,2,3, Ynys-y-bŵl 1 

Cynon Isaf 
Abercynon 2, Aberpennar - Gorllewin 1,2,3, 

Penrhiw-ceibr 1,2,3,4 

Abertawe 

De Castell 2,4,8, Sgeti 4, Glandŵr 2,3,4 

Dwyrain St Thomas 1,2, Bonymaen 1,2,4, Llansamlet 6,8 

Gorllewin Townhill 1,2,3,4,5,6, Castell 1,3 

Gogledd 

Ddwyrain  
Clydach 3, Treforys 5,6,7,9, Mynydd-bach 1,2 

Gogledd 

Orllewin 
Penderi 1,2,3,4,5,6,7, Y Cocyd 8 

Torfaen 

Gogledd 
Abersychan 1,2,4, Blaenafon 2, Cwmynysgoi, St. 

Cadocs/Penygarn, Trefddyn 1,2 

De 

Fairwater (Torfaen) 2, Greenmeadow 1,3, 

Llantarnam 3, Pontnewydd 1, St. Dials 1,2, Two 

Locks 1, Cwmbrân Uchaf 1,3 
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Bro Morgannwg 
Clwstwr y 

Barri 

Buttrills 2, Catwg 1,3,4, Castleland 1,2, Court 3, 

Gibbonsdown 1,2,4 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Wrecsam 

Wrecsam 

– Pentrefi 

Trefol 

Brymbo 2, Cefn 3, Gwenfro, Gwersyllt - Gogledd 2, 

Gwersyllt - Gorllewin 1, Llai 3, Pant, Pen-y-cae, 

Plas Madoc 

Parc Caia 

a Hightown 

Cartrefle 1,2, Hermitage 2, Queensway 1,2, 

Smithfield, Whitegate 1,2, Wynnstay 
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Atodiad C 

Ethos GCD 
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Atodiad D 

 

ar gyfer Gwirfoddoli  

1. Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru 

 
Mae’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru yn gynllun sy’n cael cyllid gan Lywodraeth 
Cymru er mwyn hyrwyddo Gwirfoddoli yng Nghymru. Gweinyddir y gronfa gan Gyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). 
 
Dyma nodau cynllun grant dewisol y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru: 
 
 Cefnogi prosiectau sydd â nodau a gyflawnir yn bennaf drwy ddefnyddio 

gwirfoddolwyr ffurfiol (gweler tudalen 8 cwestiwn 2.1 i gael diffiniad gwirfoddoli 
ffurfiol at ddibenion y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru) 

 Cefnogi mudiadau di-elw, sydd â’r prif ddiben o recriwtio, hyfforddi a lleoli 
gwirfoddolwyr  

 Hybu arferion da wrth wirfoddoli; ac 
 Annog prosiectau mewn ardaloedd lle nad yw gwirfoddoli wedi ennill ei blwyf 

oherwydd lleoliad y prosiect, neu’r math o weithgaredd gwirfoddoli.  
 
Gwahoddir mudiadau gwirfoddoli i gyflwyno cynigion ar gyfer: 
 
 Prosiectau neu raglenni sy’n recriwtio, yn cefnogi, yn hyfforddi ac yn lleoli 

gwirfoddolwyr NEWYDD 
 Prosiectau sy’n helpu i ddatblygu arferion da wrth wirfoddoli;  
 Prosiectau gwirfoddolwyr sy’n cael anhawster denu cyllid gan ffynonellau cyllid 

elusennol / grant eraill. 
 

Noder – ni chaiff gweithgareddau a ddylai gael eu cefnogi gan y cyrff statudol 
eu hystyried ar gyfer eu hariannu 
 
Gellir dyfarnu hyd at uchafswm o £25,000, ac efallai y caiff ei gynnig ar yr amod y caiff 
cyllid cyfatebol ei sicrhau, pan fydd hynny’n briodol. 
 
Am beth y gallwch chi ymgeisio? 
 
Gellir gwneud cais am grant o hyd at uchafswm o £25,000 gan y Gronfa Gwirfoddoli 
yng Nghymru ym mlwyddyn 1. Rhaid gwario’r grant ar gynorthwyo gwirfoddolwyr 
newydd a gaiff eu recriwtio ac a fydd yn cael eu cofrestru’n ffurfiol fel 
gwirfoddolwyr. 
 
Pwy sy’n cael gwneud cais? 
 
Caiff mudiad wneud cais os yw’r canlynol yn berthnasol: 
 
 mae’n fudiad di-elw ac yn annibynnol ar sectorau y llywodraeth a’r sector preifat; 

 mae ganddo gyfansoddiad neu restr o reolau, wedi’u dyddio a’u llofnodi fel rhai 
‘mabwysiedig’ gan y cadeirydd, neu gan uwch swyddog arall ar ran y mudiad;  
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 mae ganddo gyfrif banc, dan enw eich mudiad, sy’n gofyn am lofnod o leiaf ddau 
unigolyn; 

 gall ddarparu copi o’i gyfrifon archwiliedig diweddaraf – neu ddatganiad o incwm a 
gwariant  - wedi’i lofnodi a’i gymeradwyo gan y cadeirydd neu gan uwch swyddog 
arall; 

 bydd ei brosiect/gweithgaredd arfaethedig yn digwydd yng Nghymru (ni chaiff 
cyflogaeth y tu allan i Gymru ei chefnogi o dan y cynllun grant hwn); 

 mae’n fudiad sy’n defnyddio gwirfoddolwyr er mwyn dwyn budd i’r gymuned  

 bydd y prosiect arfaethedig yn recriwtio gwirfoddolwyr newydd. 
 
 
Pwy na chaiff wneud cais i’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru? 
 
 Mudiadau gwleidyddol 

 Mudiadau statudol 

 Cyngor Gwirfoddol Sirol neu Ganolfan Gwirfoddoli 

 

2. GwirVol 

Bydd cymunedau Cymru yn elwa wrth i fwy o bobl ifanc gael cyfle i fynegi eu hunain 
drwy fod yn ddinasyddion gweithgar. 

 

Drwy weithio’n agos gyda’n partneriaid yn y Trydydd Sector, byd busnes, y 
llywodraeth, a phobl ifanc eu hunain, rydym yn gweithio’n galed i annog mwy o bobl 
ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli. 

 

GwirVol 

Mae GwirVol yn bartneriaeth rhwng y sector Gwirfoddol, y sector Cymunedol, y sector 
Cyhoeddus a’r sector Preifat, a barn pobl ifanc yng Nghymru sydd yn ei harwain. 
Pwrpas y Bartneriaeth yw gweithredu argymhellion Comisiwn Russell. Mae’r 
argymhellion hyn yn rhoi fframwaith ar gyfer newid fesul cam nifer ac amrywiaeth y 
gwirfoddolwyr ifanc a chreu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli o ansawdd da iddynt. 

 

Nodau ac Amcanion 

Nod y Bartneriaeth yw: 

 cynyddu canran bresennol y bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sydd am wirfoddoli;  

 cynyddu cwmpas cyfleoedd gwirfoddoli i gynnwys pobl ifanc sy’n wynebu 
rhwystrau oherwydd anfantais, gallu neu ethnigrwydd;  

 dathlu cyfraniad pobl ifanc trwy roi cydnabyddiaeth a gwobrau iddynt; a  

 sicrhau bod pob cyfle i wirfoddoli yn cynnig profiad cadarnhaol o ansawdd 
uchel. 

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i borth y wefan Gwirvol. 

http://www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/
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Ers mis Ebrill 2011, mae GwirVol hefyd wedi ymgorffori Gwirfoddolwyr y Mileniwm, sef 
rhaglen wirfoddoli seiliedig ar oriau i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.  

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am Wirfoddolwyr y Mileniwm ar borth y wefan 
GwirVol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/cael-eich-cydnabod/mv-pi/
http://www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/cael-eich-cydnabod/mv-pi/
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 E 

Bagloriaeth Cymru 

 

Mae Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol (GCD) yn ceisio cyflwyno’r cysyniad o 
gyfrifoldeb dinesig i bobl ifanc wrth iddynt fynd drwy’r cyfnod pontio pan fyddant yn 
dod yn oedolion. Mae GCD yn cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau a’r 
ymagweddau sydd eu hangen arnynt i chwarae mwy o ran yn eu cymunedau a dod yn 
ddinasyddion gweithgar a chyfrifol. 
 
Mae prif nodau GCD yn cydweddu’n dda â ffurf bresennol Bagloriaeth Cymru. Mae 
cyfranogi yn y gymuned yn elfen orfodol o ran Graidd Bagloriaeth Cymru, a hynny ar 
bob un o’r tair lefel.  
 
Nod yr elfen Cyfranogi yn y Gymuned, sy’n dod o fewn cydran Addysg Bersonol a 
Chymdeithasol rhan Graidd Bagloriaeth Cymru, yw: 
 
• datblygu ymwybyddiaeth o’r hyn y mae bod yn ddinesydd gweithgar a chyfrifol 

yn ei olygu drwy helpu eraill;  
• darparu cyfleoedd i ymgeiswyr fod yn rhan o waith cymunedol gweithredol - ni 

all fod yn waith a wneir wrth ddesg;  
• bod yn berthnasol i’r byd go iawn a’r gymuned ehangach, y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth;  
• annog ymgeiswyr i weithio mewn grwpiau.  
 
Yn sgil yr Adolygiad o Gymwysterau yng Nghymru, mae Bagloriaeth Cymru yn cael ei 
diwygio er mwyn gwneud y model yn fwy trylwyr. Disgwylir i’r model newydd, mwy 
trylwyr, gael ei addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015. Sefydlwyd Grŵp Llywio i 
oruchwylio ei ddatblygiad ac mae nifer o weithgorau wrthi’n ystyried manylion 
elfennau’r rhan Graidd.   
 
Mae model lefel uchel wedi’i dderbyn gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Caiff elfen 
orfodol ynghylch cymryd rhan yn y gymuned ei chadw ar bob lefel o’r Fagloriaeth –
mae’r elfen hon wedi’i chryfhau ac wedi’i hailenwi yn Her y Gymuned.  Bydd disgwyl i 
ddysgwyr ganfod a datblygu cyfleoedd yn y gymuned leol neu’r gymuned ehangach a 
chymryd rhan weithgar i gynorthwyo prosesau gwella. Gallai hyn fod ar ffurf 
gweithgaredd sy’n cael ei arwain gan ganolfan, neu gallai gynnwys sectorau’r trydydd 
sector yn dod i ganolfannau i helpu i ddarparu’r her a rhoi adborth i ddysgwyr am 
ganlyniadau.  
 
Ar hyn o bryd, nid yw’n orfodol astudio Bagloriaeth Cymru, ac mae oddeutu 60% o 
ddysgwyr mewn addysg 16-19 a hanner dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 yn dilyn cyrsiau 
Bagloriaeth Cymru. Fodd bynnag, yn unol ag argymhellion yr Adolygiad o 
Gymwysterau, bydd Llywodraeth Cymru yn hybu’r broses o sicrhau y gwneir defnydd 
cyffredinol o’r Fagloriaeth ddiwygiedig, fwy trylwyr, a fydd yn cael ei gweithredu o fis 
Medi 2015. Byddwn yn defnyddio mesurau perfformiad a dulliau ariannu i wneud hyn. 
 
Mae manylion llawn yr her yn cael eu datblygu ac mae Swyddogion wrthi’n gweithio’n 
agos gyda rhanddeiliaid, yn enwedig y rheini yn y trydydd sector, i ddatblygu rhan Her 
y Gymuned Bagloriaeth Cymru. Mae potensial clir i GCD gyfrannu at y gwaith hwn a 
chydweithredu â CBAC a Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu Her y Gymuned. 
Disgwyliwn i’r gwaith hwn ddechrau o ddifrif yn gynnar yn y gwanwyn. 


