
Tudalen ymgynghorydd 
Dod yn ymgynghorydd Cascading Leadership 

Mae’r dudalen hon yn cyflwyno gwybodaeth ar rôl ymgynghorydd Cascading Leadership, a 
sut i ymgeisio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at 
CascadingLeadership@kingsfund.org.uk  

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth cyfoedion i gyfoedion yw Cascading Leadership ar gyfer 
sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol (SGaCh) sy’n gweithio o fewn y sector 
iechyd a lles. Mae ymgynghorwyr (arweinwyr mwy profiadol) yn cefnogi partner 
(arweinydd sy’n gweithio o fewn y sector ac yn chwilio am gefnogaeth) ac yn cydweithio 
trwy gydol y rhaglen.  

A allwn i fod yn ymgynghorydd? 

Os ydych yn uwch arweinydd profiadol sy’n gweithio ar hyn o bryd o fewn y sector 
gwirfoddol a chymunedol (SGaCh), gydag ystod eang o sgiliau a phrofiad arwain, gallai’r 
rhaglen hon fod i chi.   

Fe fyddwch yn: 

• ymroddedig i gydweithrediad ar draws sectorau ac yn barod i gefnogi arweinydd
SGaCh i weithio trwy broblemau cymhleth

• awyddus i ddatblygu eich gallu i gefnogi a herio eraill i fyfyrio, tra’n myfyrio
hefyd ar arfer eich hunan gan ei ddatblygu i gefnogi eich sefydliad a’r sector
iechyd a gofal ehangach

• chwilfrydig am yr hyn nad ydych yn ei wybod, ac yn gallu gweithio gyda
sefyllfaoedd cymhleth na all gael ateb amlwg

• cyffrous am y posibiliadau o ddatblygu arweinyddiaeth ar draws y sector SGaCh
ac ymuno â chymunedau sy’n tyfu, gan gynnig cefnogaeth ymgynghorol o fewn y
sector.

mailto:CascadingLeadership@kingsfund.org.uk
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Sut fyddaf yn elwa?  

Canfu gwerthusiad allanol o’r rhaglen Cascading Leadership fod buddion arwyddocaol i 
ymgynghorwyr, gan gynnwys:  

• datblygu ac ymarfer sgiliau arwain penodol i gefnogi sefydliad eu hunain  
• perthnasoedd cryfach gyda phrif randdeiliaid  
• cefnogi sector lleol cryfach.  

Mae Cascading Leadership wedi fy helpu i feithrin fy hyder ac rwyf wir yn credu fod y 
berthynas rhwng y ddau arweinydd elusen – y perthnasau hynny rhwng cyfoedion – 
mor fuddiol i’r ymgynghorwr ag yr ydyw i’r partner.  
Ymgynghorydd 2019 

Rwyf yn ymwybodol iawn fod rhai o’r sgiliau a’r technegau a ddysgais yn ystod fy 
nghyfnod o oruchwylio yn bethau yr wyf wedi gallu eu cymhwyso a’u defnyddio o fewn 
y sefydliad.  
Ymgynghorydd 2019 

Mae fy null rheoli wedi newid yn sylweddol gyda llawer mwy o ffocws ar rymuso fy 
nhîm er mwyn llunio atebion eu hunain mewn amgylchedd a gefnogir yn hytrach na 
ateb eu holl gwestiynau. 
Ymgynghorydd 2018 

Rwy’n teimlo fel bod y rhaglen wedi rhoi dulliau gwell yn barod i mi herio a dylanwadu 
ar agendâu lleol, er budd sefydliadau’r gymdeithas ddinesig leol a’u buddiolwyr.  
Ymgynghorydd 2018 

Mae wedi ysbrydoli.  
Ymgynghorydd 2018 

Beth mae’r cwrs yn ei olygu?  

I’r ymgynghorwyr, mae’r cwrs yn cael ei drefnu o amgylch tri gweithdy, lle byddwch yn 
dysgu gwahanol dechnegau a sgiliau, yn clywed oddi wrth gyfranogwyr blaenorol y 
rhaglen ac yn cymryd rhan mewn sesiynau goruchwylio o fewn grŵp bychan.  

Cynhelir y gweithdy cyntaf dros ddau ddiwrnod ac mae’n cynnig cyfle i gwrdd a 
rhwydweithio ag ymgynghorwyr eraill yn eich grŵp. Ar ddiwedd y gweithdy, fe fyddwch yn 
derbyn manylion eich partner, a fydd yn gweithio chi dros y naw mis nesaf. Bydd y ddau 
ohonoch yn cwrdd o leiaf bum gwaith dros y cyfnod hwnnw.  

Cynhelir yr ail weithdy hanner ffordd trwy’r rhaglen, ac mae’r trydydd yn dilyn eich 
cyfarfod olaf gyda’ch partner.  

Rhwng y gweithdai, fe fyddwch yn gweithio gyda’ch partner i’w helpu i feddwl am y 
materion y maent yn eu hwynebu, tra’n defnyddio goruchwyliaeth gan aelod uwch o dîm 
Arweinyddiaeth The King’s Fund i ddatblygu dealltwriaeth allweddol o’ch arweinyddiaeth 
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eich hunan a’i oblygiadau ar gyfer eich gwaith. Fe fydd sesiwn goruchwylio un i un 
ychwanegol tuag at ddiwedd y rhaglen.  

Yn ystod y gweithdai a gwaith dilynol, fe fyddwn yn eich helpu i:  

• asesu a datblygu eich sgiliau hwyluso yn gywir  
• ystyried, profi a datblygu cyfres o syniadau craidd i danategu eich rôl 

ymgynghorol fel y byddwch yn teimlo’n hyderus i ofyn cwestiynau ac osgoi brysio 
i ddweud wrth bobl yr hyn i’w wneud  

• gwerthuso’r dysgu a’r profiadau sydd wedi’ch siapio fel arweinydd ac ystyried 
beth arall sydd angen i chi ei wneud wrth gyflawni rôl ymgynghorydd  

• datblygu eich gallu i ddeall eich partner yn llwyr a’r hyn y byddant o bosibl ei 
angen  

• defnyddio goruchwyliaeth i adolygu a datblygu eich arfer fel ymgynghorydd neu 
uwch arweinydd  

Mae gennym ddiddordeb mewn datblygu uwch arweinwyr sy’n gallu cefnogi a herio eraill i 
fyfyrio ar sut y maent yn derbyn eu rôl arwain ac yn rheoli pethau sy’n achosi cyfyng-
gyngor a sialensiau iddynt.  

Erbyn diwedd y rhaglen, fe fyddwch yn gallu:  

• cynnig cyngor ond nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr bob tro  
• rhoi annogaeth a gofyn cwestiynau allweddol  
• bod yn ddistaw tra y bydd eraill yn ceisio gwneud synnwyr o’u sefyllfa  
• defnyddio eu deallusrwydd emosiynol i wneud synnwyr o’r hyn sy’n digwydd  
• ‘cynnal’ eu gorbryder os yw cynnydd yn gymhleth ac atebion ddim yn dod ar 

unwaith.  

Dyddiadau rhaglen 2020  

Bydd y dyddiau datblygu arweinyddiaeth yn cael eu cynnal yn The King’s Fund ar y 
dyddiadau canlynol:  

• gweithdy un: 3- 4 Mawrth 2020 
• gweithdy dau: 23 Mehefin 2020 
• gweithdy tri: 24 Tachwedd 2020   

Rhaid i chi fod ar gael ar gyfer yr holl ddyddiadau ar y cwrs.  

Bydd dyddiadau a lleoliadau’r cyfarfodydd ymgynghorydd-partner yn cael eu cytuno gan y 
ddau gyfranogwr.  

Cost y rhaglen hon   

Nid oes tâl i gymryd rhan yn y rhaglen hon, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol. £4,200 yw’r gwerth sy’n cael ei neilltuo i le 
ymgynghorydd, yn seiliedig ar hyfforddiant a goruchwyliaeth a dderbyniwch oddi wrth The 
King’s Fund, gan gynnwys buddion eraill megis teithio a llety.  
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Faint o amser fyddai’n rhaid i mi ei ymrwymo?  

Mae ymgynghorwyr yn mynychu un gweithdy deuddydd a dau weithdy undydd yn The 
King’s Fund yn Llundain. Wedi cael eu paru gyda phartner, rhaid i’r parau gwrdd bum 
gwaith, a dylai pob cyfarfod barhau am hyd at ddwy awr. Bydd yr ymgynghorydd fel arfer 
yn teithio i sefydliad y partner, ond gallwch gytuno i gwrdd rhywle arall os yw’n gyfleus. 
Gellir cynnal rhai sesiynau dros Skype.  

Sut i ymgeisio  

Os hoffech ymgeisio i ddod yn ymgynghorydd, llenwch y ffurflen ymgeisio ar-lein a’i 
chyflwyno erbyn 9 Rhagfyr 2019. Gallwch arbed eich cais a dychwelyd ati’n 
ddiweddarach.  

Fe fyddwn eisiau gwybod am eich rôl, y sefydliad yr ydych yn gweithio ar ei gyfer a pham 
ydych yn ymgeisio. Ceisiwch fod mor agored ag y gallwch: pam nawr, pam 
ymgynghoriaeth, yr hyn yr ydych eisiau ei ddysgu, a sut y gallwch gymhwyso unrhyw 
beth a ddysgwch o fewn eich sefydliad.  

Gofynnir i ymgynghorwyr sydd ar y rhestr fer i gymryd rhan hefyd mewn cyfweliad byr 
dros y ffôn. Byddwn yn rhoi gwybod i bob ymgeisydd am ein penderfyniad erbyn diwedd 
mis Ionawr 2020.  

Mae yna alw uchel yn aml am leoedd. Os cynigir lle i chi, fe fyddwn yn disgwyl i chi 
ymrwymo i gymryd rhan yn y rhaglen gyfan. Fe fyddwn yn gofyn i chi lenwi cytundeb i 
gadarnhau’r ymrwymiad hwn a fydd angen ei arwyddo gan ymddiriedolwr neu 
gyfarwyddwr bwrdd eich sefydliad.  

 

 

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/B00UW
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