
egWYDDorioN ceNeDlaetHol 
ar gYfer YmgYsYlltu Â’r 
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Cynllunnir yr ymgysylltu’n effeithiol 
i wneud gwahaniaeth
Mae ymgysylltu’n rhoi gwir gyfle i 
ddylanwadu ar bolisïau, ar gynllunio 
gwasanaethau ac ar gyflwyno gwasanaethau 
o gyfnod cynnar.   

Annog a galluogi pawb a effeithir 
i gymryd rhan, os ydynt yn dewis 
hynny
Cynhwysir y bobl a effeithir gan fater neu 
newid mewn cyfleoedd i ymgysylltu fel 
unigolion neu fel rhan o grŵp neu gymuned, 
ac mae eu safbwyntiau’n cael eu parchu a’u 
gwerthfawrogi.

Cynllunnir a chyflwynir yr 
ymgysylltu mewn ffordd amserol a 
phriodol
Mae’r broses ymgysylltu’n glir ac yn cael ei 
chyfathrebu i bawb mewn ffordd hawdd i’w 
deall ac o fewn amserlen resymol. Hefyd, 
defnyddir y dull/iau mwyaf addas ar gyfer y 
rhai sy’n cymryd rhan.

Gweithio gyda sefydliadau partner 
perthnasol
Dylai sefydliadau gyfathrebu â’i gilydd a 
chydweithio lle bo modd er mwyn sicrhau 
bod amser pobl yn cael ei ddefnyddio’n 
effeithiol ac yn effeithlon. 

Ni fydd unrhyw jargon yn rhan o’r 
wybodaeth a ddarperir a bydd yn 
briodol ac yn hawdd i’w deall  
Mae pobl mewn sefyllfa dda i gymryd rhan 
yn y broses ymgysylltu oherwydd mae 
gwybodaeth berthnasol sydd wedi’i haddasu 
i ddiwallu eu hanghenion ar gael iddynt yn 
hwylus.

6 Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan
Gall pobl ymgysylltu’n hawdd oherwydd mae 
unrhyw rwystrau i wahanol grwpiau o bobl yn 
cael eu datgan ac yn cael sylw.

Galluogi pobl i gymryd rhan yn 
effeithiol
Dylai’r prosesau ymgysylltu geisio datblygu 
sgiliau, gwybodaeth a hyder y cyfranogwyr i gyd.

Rhoddir yr adnoddau a’r gefnogaeth 
briodol i ymgysylltu er mwyn iddo fod 
yn effeithiol 
Darperir hyfforddiant, cyfarwyddyd a 
chefnogaeth briodol er mwyn galluogi’r 
cyfranogwyr i gyd i ymgysylltu’n effeithiol, yn 
cynnwys cyfranogwyr cymunedol a staff.

Mae pobl yn cael gwybod beth yw 
effaith eu cyfraniad  
Rhoddir adborth amserol i’r cyfranogwyr i gyd 
am y safbwyntiau a fynegwyd ganddynt a’r 
trafodaethau a’r camau gweithredu a gafwyd 
o ganlyniad; dylai dull a ffurf yr adborth roi 
ystyriaeth i hoffterau’r cyfranogwyr.

Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses 
o ymgysylltu
Dylid monitro a gwerthuso profiadau pobl o’r 
broses ymgysylltu er mwyn mesur ei llwyddiant 
o ran ymgysylltu pobl ac effeithiolrwydd eu 
cyfranogiad; dylid rhannu’r gwersi a ddysgir a’u 
defnyddio mewn ymgysylltu yn y dyfodol.        

Cafodd yr egwyddorion hyn eu datblygu gan Cyfranogaeth Cymru trwy 
weithio gyda TPAS Cymru, o dan arweiniad partneriaeth Cyfranogaeth 
Cymru. Cawsant eu cymeradwyo gan Brif Weinidog Cymru, Y Gwir 
Anrhydeddus Carwyn Jones AC ar ran Llywodraeth Cymru.  
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