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TROSOLWG 

Mae'r canllaw gweithgaredd hwn 

yn cyflwyno'r pwnc o gyfarfodydd 

rhanddeiliaid. Mae'r gweithgaredd 

yn y canllaw hwn yn eich galluogi i 

chi archwilio pwysigrwydd gweithio gyda 

rhanddeiliaid ar gyfer canlyniadau newid 

hinsawdd a chynaliadwyedd gwell.  

• Nod y wers: cydnabod bod gan bob un 

ohonom effaith ar yr amgylchedd morol 

a llais yn yr hyn sy'n digwydd iddo 

• Cysylltiadau cwricwlwm: Daearyddiaeth 

/ gwyddoniaeth / celfyddydau creadigol 

TIPS I DDYSGU 

Anogwch y myfyrwyr i ystyried y profiadau 

mae’n nhw wedi’u cael yn ystod yr wythnos fel 

y rhywogaethau mae’n nhw wedi’u gweld, 

llygredd plastig, manteision ecosystemau 

morol iach, daeareg yr ardal, a gwaith adfer 

arall. 

Os yn bosibl, ceisiwch annog myfyrwyr i ddod 

i gonsensws ar un neu fwy o'r dadleuon a 

gefnogir fwyaf, a thrafodwch y rhain gyda'ch 

gilydd yn fwy dwfn. Gorffennwch gyda 

phleidlais ar y senario orau. 

Geiriau allweddol 
Rhanddeiliad – rhywun sydd 
â diddordeb personol yn y 
maes neu’r datblygiad dan 
sylw 
Morwellt - morwellt yw'r 
planhigion blodeuol sy'n tyfu 
mewn amgylcheddau morol 

Newid hinsawdd – Y newid 
yn yr hinsawdd sy’n para’n 
hirach na digwyddiadau neu 
dymhorau tywydd unigol (e.e. 
tymheredd yn codi drwy gydol 
y flwyddyn) 

Cynefin – cartref neu 
amgylchedd naturiol anifail, 
planhigyn neu organeb arall 
Bywoliaeth – swydd neu 
ddulliau eraill o gael arian i 
dalu am fwyd ac 
angenrheidiau bywyd eraill 
Dyfodol cynaliadwy – 
cynaliadwyedd yw’r gallu i 
fodoli’n gyson heb ddefnyddio 
holl adnoddau’r blaned 
Cyfaddawd – bargen rhwng 
gwahanol bobl neu grwpiau lle 
mae pawb dan sylw yn ildio 
rhan o’u galw i ddod i 
gytundeb 

Gwybodaeth allweddol 
• Tu mewn 

• Grŵp 

• 45 munud 

• Cyflwyniad ac ymarferol 



 2 

RHAGYMADRODD 

Mae cynefinoedd morwellt yn hanfodol bwysig ar gyfer 

cynnal bywyd morol ac ar gyfer brwydro yn erbyn newid 

hinsawdd. Rydym ni wedi colli llawer o’n morwellt dros y 

blynyddoedd ac mae cynlluniau bellach ar waith i adfer y 

cynefinoedd arfordirol hyn. Fodd bynnag, gall cynlluniau adfer gael effaith 

ar y bobl sy'n byw gerllaw, y gallai'r datblygiadau hyn effeithio ar eu 

bywoliaeth neu eu diddordebau hamdden yn yr ardal. Gelwir y bobl hyn yn 

rhanddeiliaid. Rhan fawr o weithio tuag at ddyfodol cynaliadwy yw ceisio 

dod o hyd i gyfaddawdau rhwng gwahanol grwpiau rhanddeiliaid i sicrhau 

bod yr atebion gorau i bawb yn cael eu rhoi ar waith. Ar gyfer hyn, cynhelir 

cyfarfodydd rhanddeiliaid i alluogi'r holl grwpiau gwahanol i gyflwyno eu 

barn a chydweithio i ddod o hyd i'r cyfaddawd gorau. 

Trwy’r gweithgaredd chwarae rôl hwn byddwch yn archwilio effeithiau 

amgylcheddol, cymdeithasol, gwleidyddol a busnes bywyd go iawn prosiect 

cadwraeth fel adfer morwellt. Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio technegau 

siarad perswadiol i argyhoeddi eraill o safbwynt eich rhanddeiliaid. 

Edrychwch ar ein tudalen awgrymiadau ar dechnegau perswadiol am rai 

awgrymiadau! 
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GWEITHGAREDD: 
1) Croesawch y dosbarth i'r cyfarfod 

rhanddeiliaid hwn! Eglurwch i’r dosbarth 

beth yw pwrpas cyfarfodydd 

rhanddeiliaid a disgrifiwch y datblygiad 

sy’n mynd i gael ei drafod heddiw. 

Mae’r datblygiad a gynigir yma yn 

brosiect adfer morwellt (gweler yr 

adnodd cerdyn rôl) a chi, fel cadeirydd y 

cyfarfod, sydd hefyd yn gyfrifol am y 

datblygiad arfaethedig. Rhowch 

drosolwg cyflym i'r myfyrwyr o rai o'r 

manteision a'r amhariadau posibl y 

gallai'r datblygiad eu hachosi yn y tymor 

byr a'r tymor hir. Fodd bynnag, peidiwch â rhoi gormod o wybodaeth i'r 

myfyrwyr, gan ei bod yn bwysig iddynt hefyd feddwl am eu syniadau eu 

hunain. 

2) Neilltuwch grwpiau o fyfyrwyr (neu unigolion 

os mai dim ond dosbarth bach sydd gennych) i'r 

cardiau rhanddeiliaid y byddant yn eu 

cynrychioli. Anogwch y myfyrwyr i fynd i mewn i 

feddylfryd y cymeriad hwnnw – anogir gwisgo i fyny a chwarae rôl 

dramatig. 

3) Caniatewch 10 munud i'r grwpiau ddarllen eu cerdyn rôl 

rhanddeiliaid a pharatoi araith 1–2 funud ar eu barn am y datblygiad 

newydd. Anogwch greadigrwydd meddyliau cadarnhaol neu negyddol 

eraill y mae'r myfyrwyr yn meddwl y gallai fod gan eu rhanddeiliad. 

IECHYD A DIOGELWCH 
Rheolau diogelwch dosbarth 

safonol. Asesiadau risg priodol ar 
gyfer gwaith awyr agored 

ADNODDAU 
. Cardiau chwarae rôl 

rhanddeiliaid 

. Papur mawr a beiros 

. Adnodd technegau 

perswadiol 

. Lle i fyfyrwyr rannu’n 

grwpiau llai 
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4) Caniatáu i bob grŵp gyflwyno eu barn. Ar ôl 

i’r holl areithiau gael eu gwneud, rhowch 5 

munud i fyfyrwyr feddwl a allai barn eu 

rhanddeiliaid fod wedi newid yn 

seiliedig ar yr areithiau hyn. 

5) Cadeirio trafodaeth/dadl dosbarth cyfan 

i herio safbwyntiau ei gilydd a cheisio 

dod o hyd i gyfaddawd ynghylch unrhyw 

faterion. Gall hyn hefyd gynnwys cwestiynau 

gan randdeiliaid yn uniongyrchol i'r cynigydd 

datblygu. Mae gan yr adnodd chwarae rôl gwestiynau i helpu i arwain y 

ddadl.  

6) Erbyn diwedd y drafodaeth, mae angen i'r rhanddeiliaid fod wedi canfod 

cyfaddawdau o gwmpas y datblygiad sy'n cadw pob un (neu o leiaf y 

mwyafrif) ohonynt yn hapus! 
 

TAFLEN WAITH: 

Gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu crynodeb cyflym o’u cymeriad a sut 

maen nhw’n teimlo am gyfaddawd y grŵp ar y datblygiad: 

1) Pwy oedd eich rhanddeiliad, ac a wnaethant gefnogi'r datblygiad cyn y 
drafodaeth? 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

FFAITH HWYLIOG! 

Cynhelir cyfarfodydd 
rhanddeiliaid ar gyfer pob 
math o ddatblygiadau – o 
lwybrau troed newydd yn 

cael eu creu i orsafoedd ynni 
niwclear yn cael eu 

hadeiladu! 
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2) Beth oedd y prif farn gadarnhaol gan eich rhanddeiliad am y datblygiad? 
 

 
 

 
 

 
 
 

3) Beth oedd y prif pwynt negyddol yr oedd eich rhanddeiliad yn ei feddwl 
am y datblygiad? 
 

 
 

 
 

 
 
 

4) Sut oedd eich rhanddeiliad yn teimlo am y cyfaddawd terfynol dros y 

datblygiad? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


