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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’n Gilydd - fersiwn 

ddrafft y Polisi Ymgysylltu  
 

Diben yr adroddiad: Cyflwyno fersiwn ddrafft y polisi ymgysylltu newydd, sef 
‘Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda’n Gilydd’ - er mwyn i’r 
Cabinet ei hystyried. 
 

Er: Penderfyniad. Er mwyn sicrhau bod fersiwn ddrafft y 
Polisi Ymgysylltu yn addas i’r diben, gan sicrhau bod yr 
Awdurdod yn bodloni’r gofynion ymgysylltu statudol, 
gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a cheisio 
cymeradwyaeth y Cabinet i fynd allan i ymgynghoriad 
cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021/22.   

 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Polisi a Pherfformiad  
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
 

CEFNDIR: 

Mae ‘Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’n Gilydd’, sef fersiwn ddrafft polisi 
Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion, yn amlinellu ein hymagwedd gorfforaethol at 
ymgysylltu â phobl Ceredigion.   Wrth sôn am ymgysylltu, rydym yn golygu’r ffyrdd yr 
ydym yn gwneud y canlynol – 
 

- Rhoi gwybod.  Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i’r cyhoedd.  
- Ymgynghori. Cael adborth y cyhoedd ynghylch cynigion. 
- Cynnwys. Gweithio’n uniongyrchol â’r cyhoedd drwy gydol y broses, er mwyn 

sicrhau cysondeb o ran deall ac ystyried pryderon a dyheadau’r cyhoedd  
- Cydweithio. Gweithio law yn llaw â’r cyhoedd ym mhob agwedd ar 

benderfyniad neu’r y modd y darperir y gwasanaeth, gan gynnwys diffinio’r 
broblem, datblygu dewisiadau eraill a nodi a darparu’r atebion a ffefrir.   

- Galluogi. Byddwn yn ystyried y ffyrdd y gallwn roi camau terfynol y broses 
benderfynu a chamau terfynol y broses ddarparu gwasanaeth yn nwylo’r 
cyhoedd - dirprwyo.  
 

Mae’r polisi yn cynnwys dulliau arloesol o ymgysylltu, gan gynnwys defnyddio 

platfformau ymgysylltu ar-lein.   Mae’r polisi yn cynnwys pecyn cymorth o adnoddau 

a thechnegau.  Mae’r polisi hefyd yn cynnwys cynllun gweithredu sy’n amlinellu 

gwell rheolaeth gorfforaethol a gwell rheolaeth ar ymgysylltu ac atebolrwydd, er 

enghraifft drwy amserlen ymgysylltu gorfforaethol ac adroddiadau blynyddol.    
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, nodwch 
pam  
 

Do 

Crynodeb: 
Hirdymor: Gall ein hymgysylltu gynnwys sgyrsiau 

ynglŷn â syniadau hirdymor pobl, eu 
hanghenion a’u problemau, yn ogystal 
â’r ymgysylltu sy’n digwydd yn y tymor 
byr.  Mae angen cynnal proses 
ymgysylltu o ansawdd da gyda phlant 
a phobl ifanc, er mwyn gallu diwallu 
anghenion cenedlaethau’r dyfodol.  
 

Cydweithio: Rydym yn bartneriaid gweithredol 
mewn amryw o bartneriaethau 
ymgysylltu sy’n bodoli neu sydd wrthi’n 
cael eu sefydlu.  Bydd hyn yn ein 
galluogi ni i rannu arfer orau ac 
adnoddau a chynnal gweithgareddau 
ymgysylltu ar y cyd.  
 

Cynnwys: Mae cynnwys yn gyfystyr ag 
ymgysylltu.  Rydym yn anelu at 
gynnwys yr holl randdeiliaid 
perthnasol.  Gallai hyn olygu pobl 
ledled Ceredigion neu randdeiliaid 
penodol, gan gynnwys pobl â 
Nodweddion Gwarchodedig y Ddeddf 
Gydraddoldeb a grwpiau nas clywir eu 
llais yn aml.  Byddwn yn defnyddio’r 
dull ymgysylltu gorau, yn ddibynnol ar 
y sefyllfa.  Byddwn yn ymgysylltu 
mewn modd  amserol, lle gall 
safbwyntiau’r rhanddeiliaid 
ddylanwadu ar ganlyniadau a 
phenderfyniadau.  Byddwn hefyd yn 
darparu adborth i randdeiliaid yn dilyn 
unrhyw broses ymgysylltu y byddwn 
yn ei chynnal.  
 

Atal: Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau yn ffordd effeithiol iawn 
o nodi, dileu a lleihau effeithiau unrhyw 
broblemau neu er mwyn i bobl fod yn 
rhan o’r ateb wrth i ni fynd ati i orchfygu 
rhwystrau.   Pan fo ymgysylltu yn 
digwydd yn gynnar iawn yn y broses, 
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gall hyn rwystro problemau rhag 
digwydd o gwbl.  
 

Integreiddio: Mae ymgysylltu yn thema 
drawsbynciol yn ein Strategaeth 
Gorfforaethol.  Un o nodau’r Polisi 
Ymgysylltu hwn yw bod ymgysylltu yn 
cael ei  brif-ffrydio ar draws Cyngor Sir 
Ceredigion.  Byddwn hefyd yn 
gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill 
ar integreiddio’r Amcanion Llesiant 
Cenedlaethol a’r Amcanion Llesiant 
Sefydliadol drwy’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  
 

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Argymhellir bod y Cabinet yn cytuno i fersiwn ddrafft y Polisi 
Ymgysylltu ac yn cymeradwyo ei bod yn mynd allan i 
ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021-22  

 

Y rhesymau dros y 
pederfyniad: 

Mae’r polisi sydd gennym ar hyn o bryd ‘Polisi Ymgysylltu â 
Chymunedau’ yn dyddio’n ôl i 2012 ac yn lle’r polisi hwnnw,  
mae angen polisi newydd a fydd yn ystyried dulliau newydd o 
ymgysylltu, ac a fydd hefyd yn ystyried deddfwriaeth a 
chanllawiau diweddar.  Yn ogystal â hynny, mae angen rhoi 
ystyriaeth i’r defnydd cynyddol o ymgysylltu digidol.  
 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd fersiwn ddrafft y Polisi Ymgysylltu i Bwyllgor 

Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 14 Hydref 2021.   
 

Fframwaith Polisi: 
 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol yn y Strategaeth 
Gorfforaethol.   
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol:  
 

Gan fod ymgysylltu yn thema drawsbynciol, mae pob un o’r 
Blaenoriaethau Corfforaethol yn berthnasol  
Hybu’r Economi  
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl  
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 

 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Amcangyfrif o £2,000 y flwyddyn am blatfform ymgysylltu 
digidol, fel arall, nid oes unrhyw oblygiadau ariannol, gan fod 
Ymgysylltu wedi ei brif-ffrydio ar draws gwasanaethau’r 
Cyngor.    

 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Cydraddoldeb 2010 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021  
Unrhyw ddeddfwriaeth arall lle cyfeirir yn benodol at ymgysylltu 
neu ymgynghori  

 
Goblygiadau Staffio: Enwebwyd Rheolwyr Corfforaethol yn brif bwyntiau cyswllt yn 

y cynllun gweithredu.   
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Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Her gyfreithiol a risg i’w enw da os na fydd Cyngor Sir 
Ceredigion yn ymgysylltu ac yn ymgynghori drwy broses deg.  
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cydraddoldeb 2010 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
Unrhyw ddeddfwriaeth arall lle cyfeirir yn benodol at ymgysylltu 
neu ymgynghori. 

 
Papurau Cefndir: 
 

Fersiwn Ddrafft y Polisi Ymgysylltu ‘Siarad, Gwrando a 
Gweithio gyda’n Gilydd’ 

 
Atodiadau:  

 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, 
Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  

 
Swyddog Adrodd: Michael Smith, Swyddog Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

 
Dyddiad: 8 Hydref 2021 
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Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd 

Polisi Ymgysylltu Drafft 

Cyngor Sir Ceredigion 

 Yn dechrau yn 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awdur a gwasanaeth: MS, Polisi a Pherfformiad 

Dyddiad cymeradwyo gan y Cabinet: 

Asesiad Effaith Integredig: 

Dyddiad cyhoeddi: 

Dyddiad adolygu’r polisi: 
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Cynnwys 
 
Rhagair 
 

Tudalen 3 

Cyflwyniad 
 

Tudalennau 4 i 5 

Ceredigion: Pwy ydym ni, ble ydym ni’n byw, a beth ydym 
ni’n ei wneud fel Cyngor Sir Ceredigion 
 

Tudalennau 6 i 7 

Nodau’r polisi 
 

Tudalennau 7 i 8 

Deddfwriaeth 
 

Tudalennau 9 i 12 

Strategaethau a chynlluniau Cyngor Sir Ceredigion 
 

Tudalen 12 

Egwyddorion a safonau cenedlaethol 
 

Tudalennau 12 i 14 

Sut y byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion 
 

Tudalennau 14 i 19 

Meddalwedd EngagementHQ a Dweud Eich Dweud 
Ceredigion – llwyfan ar-lein sy’n cynnwys wyth offeryn 
ymgysylltu 
 

Tudalennau 20 i 21 

Pecyn Adnoddau Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion Tudalen 22 
 

Cynllun Gweithredu Polisi Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion Tudalennau 23 i 25 
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Rhagair 

 

Mae’n hollbwysig bod Cyngor Sir Ceredigion yn ymgysylltu’n effeithiol â 

phobl Ceredigion. I wneud hynny, mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio i’r 

Cyngor ysgwyddo cyfrifoldeb dros ymgysylltu’n dda. Mae cyfathrebu’n 

broses ddwy ffordd, ac mae’n bwysig ein bod yn gwrando ar y cyhoedd a’u 

syniadau, yn ogystal â rhoi gwybodaeth glir iddynt. Mae ein Polisi 

Ymgysylltu yn nodi sut y byddwn yn gwneud hyn. I ategu’r polisi, ceir 

cynllun gweithredu ac adnoddau amrywiol i’r staff eu defnyddio. 

 

Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu’n effeithiol, ac mae’r ymrwymiad hwn yn 

seiliedig ar ddeddfwriaeth amrywiol, gan gynnwys 

- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 

- Deddf Cydraddoldeb 2010, 

- Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 

- Mesur y Gymraeg 2011, 

- Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

 

Byddwn hefyd yn dilyn arferion gorau a safonau cenedlaethol, fel y Safonau 

Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc a’r Egwyddorion 

Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru. Byddwn yn 

parhau i fabwysiadu arferion gorau newydd sy’n dod i’r amlwg, fel 

llwyfannau ymgysylltu digidol, a byddwn yn cydweithio â’n partneriaid ar y 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar weithgareddau ymgysylltu. O ran 

ymgysylltu, rydym yn arbennig o awyddus i fanteisio ar ein profiad o fynd i’r 

afael â phandemig COVID-19 a’r gwersi a ddysgwyd gennym yn ystod y 

cyfnod hwnnw. 

 

Yn bennaf oll, rydym yn credu y bydd y Polisi Ymgysylltu hwn yn ein helpu i 

osod sylfaen gadarn o ran y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â phobl 

Ceredigion. Mae hyn yn golygu y byddwn yn ymgysylltu yn ystod camau 

cynnar unrhyw broses a thrwy gydol y broses honno. Byddwn yn ymgysylltu 

dros gyfnod rhesymol a byddwn yn cynnwys pawb â diddordeb yn y broses 

ymgysylltu, gan gynnwys grwpiau o bobl sydd ar y cyrion neu leisiau nas 

clywir yn aml. Bydd y gwaith ymgysylltu’n dylanwadu ar y penderfyniadau y 

byddwn yn eu gwneud. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am yr holl waith 

ymgysylltu y byddwn yn ymgymryd ag ef. 

 

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion 
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Cyflwyniad 

Mae’r polisi hwn yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i ymgysylltu â phobl Ceredigion. 

Ystyr ymgysylltu yw’r ffyrdd y byddwn yn – 

 

- Hysbysu. Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i’r cyhoedd. 

 
- Ymgynghori. Cael adborth gan y cyhoedd am ein cynigion. 

 
 

- Cynnwys. Cydweithio’n uniongyrchol â’r cyhoedd drwy gydol y broses i 

sicrhau ein bod yn deall ac yn ystyried pryderon a dyheadau’r cyhoedd. 

 
 

- Cydweithio. Meithrin partneriaeth â’r cyhoedd o ran pob agwedd ar y 

penderfyniad neu’r gwasanaeth a ddarperir, gan gynnwys diffinio’r broblem, 

llunio opsiynau, pennu’r atebion a ffefrir, a’u rhoi ar waith. 

 
 

- Grymuso. Byddwn yn pwyso a mesur ffyrdd o roi’r penderfyniad terfynol a’r 

gwasanaeth terfynol yn nwylo’r cyhoedd – drwy ddirprwyo. 
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Hysbysu 

Rydym am sicrhau bod pobl Ceredigion yn cael gwybod am ein gwasanaethau a’n 

bod yn rhannu gwybodaeth â nhw. Rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd yw’r ffordd fwyaf 

cyffredin o ymgysylltu â nhw. Er enghraifft, gall hyn gynnwys rhoi gwybod i bobl am 

wasanaethau ar ein gwefan a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol. 

 

 

Ymgynghori 

Rydym am sicrhau bod gan bobl lais cryf a bod modd iddynt ddylanwadu’n effeithiol 

ar ein prosesau penderfynu a’n hymgyngoriadau. Rydym am gynnwys pobl yn ein 

prosesau penderfynu, yn enwedig pan fyddwn yn bwriadu newid gwasanaethau a 

llunio polisïau newydd. Rydym yn ymgynghori’n aml â phobl Ceredigion. Gellir gweld 

enghreifftiau o’n hymgyngoriadau cyfredol ar ein tudalen ymgynghori ar ein gwefan. 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ 

 

 

Cynnwys 

Rydym am gydweithio â phobl Ceredigion ac ystyried eu pryderon a’u dyheadau. 

Byddwn yn gwneud hyn mewn ffyrdd amrywiol, gan gynnwys drwy fforymau a 

phaneli defnyddwyr a thrwy gasglu straeon. Un enghraifft o’r ffordd yr ydym wedi 

cynnwys pobl yn ein gwaith yw drwy ddefnyddio efelychydd Her y Gyllideb ar-lein. 

Fe’n cynorthwyodd i ddeall barn y cyhoedd pan oeddem yn pennu ein cyllideb.  

 

 

Cydweithio a grymuso 

Rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd, ymgynghori â nhw a’u cynnwys yn ein gwaith yw ein 

dulliau mwyaf cyffredin o ymgysylltu â’r cyhoedd. Drwy’r polisi hwn, byddwn yn 

gwneud ein gorau glas i gynyddu ac i ddatblygu’r modd yr ydym yn cydweithio â’r 

cyhoedd a’u grymuso. Rydym am gydweithio â phobl Ceredigion a’u grymuso i 

gydgynllunio, cydgynhyrchu a chyd-ddarparu gwasanaethau. Rydym wedi cydweithio 

â phobl ar brosiectau amrywiol, er enghraifft Ymgyrch Cymhennu Ceredigion i 

sicrhau nad oes rhwystrau ar ein strydoedd. Mae’r prosesau o drosglwyddo asedau 

canolfannau hamdden Tregaron a Llandysul i’r gymuned yn enghreifftiau o rymuso, 

a hynny drwy inni roi’r penderfyniadau terfynol a’r gwaith o ddarparu’r gwasanaethau 

yn nwylo’r cyhoedd. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/
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Ceredigion: Pwy ydym ni, ble ydym ni’n byw, a beth ydym ni’n ei 

wneud fel Cyngor Sir Ceredigion.  

Mae gan Geredigion boblogaeth o 73,000. 

Aberystwyth yw’r dref fwyaf gyda phoblogaeth o 

oddeutu 16,200. Aberteifi, gyda phoblogaeth o 

4,200, yw’r ail dref fwyaf, a Llanbedr Pont Steffan, 

gyda phoblogaeth o 3,000, yw’r drydedd dref 

fwyaf. Mae Aberaeron, Llandysul a Thregaron yn 

drefi llai o faint. Mae 62% o’r boblogaeth yn byw 

mewn pentrefi neu aneddiadau gwledig 

gwasgaredig. Gyda 41 o bobl i bob cilometr sgwâr, 

Ceredigion yw’r sir â’r dwysedd poblogaeth lleiaf 

ond un yng Nghymru. Er mai sir wledig yw hon yn 

bennaf, mae’r trefi’n ganolfannau pwysig i’r 

boblogaeth ehangach. Mae Ceredigion hefyd yn 

gartref i nifer o gyrff o bwys rhyngwladol, er 

enghraifft, Prifysgol Aberystwyth, campws 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr 

Pont Steffan, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Mae 97% o’r boblogaeth yn wyn, ac mae 47% o’r boblogaeth yn gallu siarad 

Cymraeg. Mae gan 21% o’r boblogaeth salwch hirdymor neu anabledd, ac mae 11% 

yn darparu gofal di-dâl. Mae 15% o’r boblogaeth yn blant ac yn bobl ifanc o dan 16 

oed. Mae 25% o’r boblogaeth yn 65 oed neu’n hŷn. Mae gan 3% gefndir ethnig heb 

fod yn wyn. 

 

Cymunedau daearyddol. Gallem ymgysylltu â phobl mewn nifer o leoliadau 

penodol, yn ogystal â ledled y sir gyfan. Gallem fynd ati i ymgysylltu â phobl yn ein 

trefi, yn ogystal â’r ardal wledig ehangach. 

 

Cymunedau buddiant. Byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu â 

chymunedau buddiant perthnasol. Cymunedau sy’n rhannu nodwedd, profiad neu 

fuddiant yw’r rhain, er enghraifft, gofalwyr, pobl anabl, neu bobl o leiafrif ethnig. 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion 

Gwleidyddol 

Mae Ceredigion yn cynnwys 40 ward etholiadol a gynrychiolir gan 42 aelod 

(cynghorydd). Fe’u hetholir gan bobl Ceredigion bob pum mlynedd. Mae’r Cyngor 

wedi mabwysiadu trefn lywodraethu sy’n seiliedig ar fodel “Arweinydd a Chabinet”. 

Mae’r Cabinet yn cynnwys Arweinydd y Cyngor a saith Aelod Cabinet sy’n gyfrifol 

am bortffolios amrywiol. Ceir pum pwyllgor trosolwg a chraffu thematig hefyd. 
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Gwasanaethau 

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cyflogi oddeutu 3,400 aelod staff neu oddeutu 2,400 

aelod staff cyfwerth ag amser llawn ar draws 12 maes gwasanaeth. 

o Ysgolion a Diwylliant 

o Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 

o Cyllid a Chaffael 

o Gwasanaethau Democrataidd 

o Pobl a’r Sefydliad 

o Porth Cymorth Cynnar, Llesiant Cymunedol, a Dysgu 

o Porth Gofal, Ymyriadau wedi’u Targedu 

o Porth Cynnal, Gwasanaethau Arbenigol 

o Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

o Yr Economi ac Adfywio 

o Cyswllt Cwsmeriaid 

o Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 

 

O ystyried y manylion uchod, gallwn weld bod angen inni fod yn gynhwysol ar draws 

yr ystod eang o bobl sy’n byw yng Ngheredigion ac ar draws yr ystod eang o 

wasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion. Am y rheswm hwnnw, mae 

ymgysylltu’n thema drawsbynciol yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-22. Mae’r 

Strategaeth Gorfforaethol yn datgan fel hyn: ‘Ymgysylltu – Bydd ein polisïau ar gyfer 

y dyfodol yn annog cydweithrediad a gweithio mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid 

sydd â diddordeb. Rydym yn gweld rhyngweithio effeithiol â'n cymunedau yn gydran 

hanfodol wrth sicrhau cymdeithas iach a bywiog.’ Byddwn yn mabwysiadu’r 

datganiad hwn fel Datganiad Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion. 

 

Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod grwpiau o bobl sydd ar y cyrion neu nas clywir 

yn aml yn cael eu cynnwys yn ein prosesau ymgysylltu. O ystyried yr amrywiaeth o 

bobl y mae angen inni ymgysylltu â nhw, mae’n hanfodol ein bod yn cynnal 

dadansoddiadau effeithiol o’n rhanddeiliaid, (tudalen 17). 

 

 

Nodau’r polisi 

 

1. Prif-ffrydio gwaith ymgysylltu effeithiol ar draws Cyngor Sir Ceredigion. 

I wneud hyn, mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio inni ysgwyddo cyfrifoldeb 

dros ymgysylltu. 

 

2. Sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau. Mae 

hyn yn cynnwys –  

o Defnyddio’r dull ymgysylltu gorau ar gyfer y sefyllfa o dan sylw. 
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o Ymgysylltu’n gynnar ac am gyfnod digonol i sicrhau bod modd cael 

ymateb da. 

o Bod yn gynhwysol a chynnwys pobl o ystod eang o gefndiroedd, gan 

gynnwys grwpiau o bobl sydd ar y cyrion ac nas clywir yn aml. 

o Mynd ati i ddarparu gwybodaeth ac i ymgysylltu mewn ffordd hygyrch, 

drwy ein gwefan a hefyd drwy ddarparu fformatau hygyrch eraill pan 

ofynnir amdanynt (er enghraifft, fformat hawdd ei ddarllen neu brint bras). 

o Darparu gwybodaeth mewn fformatau sy’n addas i blant a phobl ifanc pan 

fo angen. Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael gwybodaeth sy’n hawdd 

ei deall ac yn caniatáu iddynt wneud penderfyniadau gwybodus. 

o Sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n dylanwadu ar ein penderfyniadau. 

o Rhoi adborth ar ôl ymgysylltu. 

 

3. Bodloni ein cyfrifoldebau a’n dyletswyddau statudol o dan 

ddeddfwriaeth 

o Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

o Deddf Cydraddoldeb 2010. 

o Mesur y Gymraeg 2011. 

o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

o Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

o Byddwn hefyd yn cydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n peri iddi 

fod yn ofynnol ymgynghori neu ymgysylltu. 

 

4. Cadw llygad ar y datblygiadau a’r arferion gorau diweddaraf ym maes 

ymgysylltu, a diwygio’r polisi hwn, ein cynllun gweithredu a’n pecyn 

adnoddau pan fo angen. 

 

Egwyddorion Gunning 

Mae Egwyddorion Gunning yn pennu’r disgwyliadau cyfreithiol o ran ymgynghori 

priodol, gan roi pwyslais ar ‘degwch’. Gellir defnyddio’r egwyddorion yn y llys i 

bennu a yw corff cyhoeddus wedi ymgysylltu, ymgynghori a gwneud penderfyniadau 

mewn ffordd deg. Mae’r egwyddorion hefyd yn darparu fframwaith ymarferol da ar 

gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd. Rhaid ymgysylltu’n gynnar a darparu digon o 

wybodaeth i bobl ei hystyried. Rhaid i ddeunydd ymgysylltu ac ymgynghori hefyd fod 

ar gael am gyfnod digonol. Rhaid i’r wybodaeth a gesglir yn ystod ymarfer ymgysylltu 

a’i ganlyniadau allu dylanwadu ar y broses benderfynu. Mae Egwyddorion Gunning 

yn ategu’r Polisi Ymgysylltu hwn. 

 

Pedair egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yw Egwyddorion Gunning, 
gyda phwyslais ar degwch. 
 

Rhaid ymgynghori pan fo’r cynigion yn dal i fod ar eu ffurf ffurfiannol. 
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Rhaid nad ydych eisoes wedi penderfynu. 
 

Rhaid rhoi digon o resymau gerbron pobl er mwyn iddynt eu hystyried mewn 
ffordd ddeallus ac ymateb iddynt. 
A yw pobl wedi cael yr wybodaeth a’r cyfle y mae eu hangen arnynt i ddylanwadu? 
 

Rhaid darparu digon o amser i bobl ystyried yr wybodaeth ac ymateb. 
A yw’r ymgynghoriad yn ddigon hir o ystyried yr amgylchiadau? 
 

Rhaid mynd ati mewn ffordd gydwybodol i ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad 
pan fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud. 
Rhaid i benderfynwyr gynnal proses sy’n dangos eu bod yn barod i bobl 
ddylanwadu arnynt cyn iddynt wneud penderfyniadau. 
 

 

Deddfwriaeth 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae’r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru. I wneud hyn, mae’r Ddeddf yn cynnwys pum 

ffordd o weithio. 

 

1. Hirdymor 

‘Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen am 
ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd.’ Yn ein gwaith ymgysylltu, 
gallwn gynnwys sgyrsiau am syniadau, anghenion a phroblemau pobl yn y tymor hir, 
yn ogystal â’r ymgysylltu sy’n digwydd yn y tymor byr. Mae angen ymgysylltu’n dda â 
phlant a phobl ifanc i sicrhau bod modd ateb gofynion cenedlaethau’r dyfodol. 
 

2. Atal 

‘Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff 
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.’ Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau’n ffordd effeithiol iawn o bennu, dileu a lleihau effeithiau unrhyw 
broblemau neu o roi cyfle i bobl fod yn rhan o’r ateb er mwyn goresgyn rhwystrau. O 
ymgysylltu’n gynnar iawn, gall atal problemau rhag digwydd o gwbl. 
 

3. Integreiddio 

‘Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau 
llesiant, ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.’ Mae 
ymgysylltu’n thema drawsbynciol yn ein Strategaeth Gorfforaethol. Nod y Polisi 
Ymgysylltu hwn yw prif-ffrydio gwaith ymgysylltu ar draws Cyngor Sir Ceredigion. 
Byddwn hefyd yn cydweithio â chyrff cyhoeddus eraill ar integreiddio’r nodau llesiant 
cenedlaethol ac amcanion llesiant sefydliadol drwy’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 
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4. Cydweithio 

‘Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y corff ei 

hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion llesiant.’ Rydym yn bartneriaid gweithredol 

mewn partneriaethau ymgysylltu amrywiol sy’n bodoli eisoes neu’n cael eu sefydlu. 

Bydd hyn yn gyfle inni rannu arferion gorau ac adnoddau a mynd ati i roi 

gweithgareddau ymgysylltu ar waith ar y cyd. 

 

5. Cynnwys 

‘Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a 

sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal maent yn ei 

gwasanaethu.’ Mae cynnwys yn cael ei ddiffinio fel ymgysylltu. Ein nod yw cynnwys 

pob rhanddeiliad perthnasol. Gallai’r rhain fod yn bobl ledled Ceredigion neu’n 

rhanddeiliaid penodol, gan gynnwys pobl â nodweddion gwarchodedig o dan y 

Ddeddf Cydraddoldeb a grwpiau nas clywir yn aml. Byddwn yn defnyddio’r dull 

ymgysylltu gorau, gan ddibynnu ar y sefyllfa (gweler tudalennau 17 ac 18 o ‘Lefelau 

Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion’). Byddwn yn ymgysylltu’n amserol i sicrhau bod 

modd i safbwyntiau rhanddeiliaid ddylanwadu ar ganlyniadau a phenderfyniadau. 

Byddwn hefyd yn rhoi adborth i randdeiliaid am unrhyw waith ymgysylltu y byddwn 

yn ymgymryd ag ef. 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010 

Bu i’r Ddeddf hon ddisodli ac uno deddfau blaenorol ym maes atal gwahaniaethu. O 

dan y Ddeddf, rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gynnwys pobl â nodweddion 

gwarchodedig yn ei waith ac ymgysylltu â nhw. Y nodweddion gwarchodedig yw 

o Oedran 

o Anabledd 

o Ailbennu rhywedd 

o Beichiogrwydd a mamolaeth 

o Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig neu wladol, hil neu genedligrwydd 

o Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 

o Rhyw 

o Cyfeiriadedd rhywiol 

o Priodas a phartneriaeth sifil (o ran rhoi terfyn ar wahaniaethu mewn 

cyflogaeth) 

 

Rhaid ymgysylltu pan fyddwn 

o yn pennu amcanion cydraddoldeb 

o yn paratoi neu’n adolygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

o yn cynnal Asesiadau Effaith Integredig 

o yn ystyried sut y mae ein gwaith yn cyfrannu at gyflawni Dyletswydd 

Gyffredinol y Ddeddf 

 

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, rhoddwyd Dyletswydd Gyffredinol ar gyrff yn y 

sector cyhoeddus i roi ‘sylw dyledus’ i’r angen i wneud yr hyn a ganlyn:  
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o Rhoi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac 
ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf  

o Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r 
rheiny nad ydynt yn ei rhannu 

o Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r 
rheiny nad ydynt yn ei rhannu drwy fynd i’r afael â rhagfarn a hybu 
dealltwriaeth  

 

Nodir sut y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn mynd ati i sicrhau cydraddoldeb, tegwch a 

pharch yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ‘Ceredigion Deg a Chyfartal 2020-

24’. 

 

Mesur y Gymraeg 2011 

Yng Nghymru, ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Dylai fod modd i 

bobl yng Nghymru fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dewis 

gwneud hynny. Ieithoedd swyddogol y Cyngor yw’r Gymraeg a’r Saesneg. Pan 

fyddwn yn ymgymryd â gwaith ymgysylltu, rhaid inni weithio yn unol â gofynion 

Safonau’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys mynd ati i ymgysylltu’n ddwyieithog. Pan 

fyddwn yn ymgynghori, byddwn yn gofyn am farn y cyhoedd am unrhyw effaith y 

byddai ein penderfyniadau’n ei chael ar y Gymraeg ac ar gyfleoedd i ddefnyddio’r 

Gymraeg. 

 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn darparu 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gofal a chymorth sy’n seiliedig ar yr egwyddorion 
a ganlyn: 

o Cynorthwyo pobl i greu eu llesiant eu hunain. 
o Rhoi unigolion a’u hanghenion wrth wraidd eu gofal, a rhoi llais a rheolaeth 

iddynt o ran y cymorth y maent yn ei gael. 
o Cynnwys pobl yn y broses o gynllunio a darparu gwasanaethau. 
o Datblygu gwasanaethau sy’n gallu atal, gohirio neu leihau’r angen i gael 

gofal a chymorth. 
o Hybu modelau cyflawni nid-er-elw. 
o Cydweithio ar draws asiantaethau i ddarparu gofal a chymorth. 
o Hybu camau i integreiddio gwasanaethau allweddol, gan gynnwys 

gwasanaethau i bobl hŷn ag anghenion cymhleth, plant ag anghenion 
cymhleth, pobl ag anableddau dysgu, a gofalwyr a gofalwyr ifanc. 

 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae’n ofynnol i bob 

un o’r prif gynghorau annog pobl leol i gymryd rhan ym mhroses benderfynu’r 

Cyngor drwy ddatblygu cynllun e-ddeisebau, cyhoeddi cyfeiriad post electronig ar 

gyfer pob Aelod, darlledu trafodion cyfarfodydd sy’n agored i’r cyhoedd, a rhoi cyfle i 

bobl fynd i gyfarfodydd o bell. Bydd yr agweddau hyn ar y ddeddfwriaeth yn dod i 

rym ym mis Mai 2022, ac mae’r Cyngor wrthi’n rhoi mesurau ar waith i fodloni’r holl 

ofynion hyn. Bydd yn cwblhau’r gwaith pan ddaw dogfennau canllaw Llywodraeth 

Cymru i law. 
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Deddfwriaeth arall 

Pan fyddwn yn paratoi cynlluniau a strategaethau, gall deddfwriaeth amrywiol beri 

iddi fod yn ofynnol inni ymgynghori ac ymgysylltu, er enghraifft, Deddf Cydraddoldeb 

2010 pan fyddwn yn paratoi ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol neu Ddeddf Tai 

(Cymru) 2014 pan fyddwn yn paratoi ein Strategaeth Digartrefedd. 

Strategaethau a chynlluniau Cyngor Sir Ceredigion 

 

Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2017-2022 

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn cynnwys pedair blaenoriaeth. 

 

1. Hybu’r economi 
2. Buddsoddi yn nyfodol y bobl 
3. Galluogi cydnerthedd unigolion a theuluoedd 
4. Hyrwyddo cydnerthedd amgylcheddol a chymunedol 

 

Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2019-2022 

Nod y strategaeth hon yw ‘cyfathrebu’n effeithiol â phreswylwyr, cwsmeriaid, staff, 

aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid i gefnogi blaenoriaethau corfforaethol’. Mae ein 

strategaeth yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i gyfathrebu ac i ymgysylltu’n effeithiol. 

Rhaid rhoi gwybod i’r Tîm Cyfathrebu am unrhyw weithgaredd ymgysylltu. Bydd 

modd i’r Tîm hyrwyddo’r gweithgaredd ymgysylltu a’ch cynorthwyo i baratoi 

cynlluniau cyfathrebu ac ymgysylltu os oes angen. 

 

Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cyngor Sir Ceredigion 2018-2021 

Mae ein dull o weithredu’n seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn (y Confensiwn). Mae erthygl 12 o’r Confensiwn yn datgan ‘bod gan 

blant hawl i ddweud beth y maent yn meddwl ddylai ddigwydd pan fydd oedolion yn 

gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a hawl i gael eu safbwyntiau wedi’u 

hystyried’. 

 

Mae’r Confensiwn wedi’i ymgorffori ym Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 

2011. Yn un o’i gyfarfodydd llawn, penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion roi sylw i’r 

Confensiwn yn ei broses benderfynu a mabwysiadu’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer 

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc fel model arfer da pan fydd yn cynnwys plant a 

phobl ifanc yn ei waith ac yn ymgysylltu â nhw. 

 

Egwyddorion a safonau cenedlaethol 

Byddwn yn mabwysiadu’r egwyddorion a’r safonau cenedlaethol a ganlyn yn ein 

gwaith a’n gweithgareddau ymgysylltu. 
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Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc 

1. Gwybodaeth 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael gwybodaeth sy’n hawdd ei deall ac yn 

caniatáu iddynt wneud penderfyniadau gwybodus. 

2. Eu dewis nhw 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael eu cynnwys mewn pethau sy’n bwysig 

iddynt ac i weithio ar y pethau hynny. 

3. Dim gwahaniaethu 

Mae pob plentyn a phob person ifanc yn wahanol ac mae ganddynt hawl i 

gael eu trin yn deg. 

4. Parch 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i ddweud eu dweud. Mae eu safbwyntiau’n 

bwysig a byddant yn cael eu parchu. 

5. Bod ar eu hennill o gymryd rhan 

o Mae gan blant a phobl ifanc hawl i ddysgu ac i fod y gorau y gallant 

fod. 

o Mae ganddynt hawl i gydweithio ag eraill ac i wneud gwahaniaeth. 

o Mae hyn yn cynnwys sicrhau eu bod yn cael profiadau cadarnhaol. 

6. Adborth 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i wybod pa wahaniaeth y maent wedi’i 

wneud a sut yr ydym wedi gwrando ar eu syniadau. 

7. Gweithio’n well drostynt 

Dylai’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc 

roi hawliau plant wrth galon popeth y maent yn ei wneud. 

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://www.childreninwales.org.uk/children-young-people/young-wales/our-

work/national-participation-standards/ 

 

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru 

Lluniwyd yr egwyddorion hyn gan Gyfranogaeth Cymru ac fe’u cymeradwywyd gan 

Lywodraeth Cymru. Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried bod yr egwyddorion hyn 

yn arferion gorau pan fydd yn ymgymryd â gwaith ymgysylltu. 

 

1. Cynllunio’r ymgysylltu’n effeithiol i wneud gwahaniaeth 

2. Annog a galluogi pawb yr effeithir arnynt i gymryd rhan, os ydynt yn 

dewis gwneud hynny 

3. Cynllunio a chyflwyno’r ymgysylltu mewn ffordd amserol a phriodol 

4. Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol 

5. Darparu gwybodaeth heb jargon sy’n briodol ac yn hawdd ei deall 

6. Ei gwneud yn hawdd i bobl gymryd rhan 

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol 

8. Darparu adnoddau a chefnogaeth briodol ar gyfer gwaith ymgysylltu er 

mwyn iddo fod yn effeithiol 

https://www.childreninwales.org.uk/children-young-people/young-wales/our-work/national-participation-standards/
https://www.childreninwales.org.uk/children-young-people/young-wales/our-work/national-participation-standards/
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9. Rhoi gwybod i bobl beth yw effaith eu cyfraniad 

10. Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses o ymgysylltu 

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://participation.cymru/wp-content/uploads/2017/02/PC-National-Principles-

Poster3.pdf 

 

Pum egwyddor cydgynhyrchu 

Dull o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar sail asedau yw cydgynhyrchu. Mae’n 
galluogi pobl sy’n darparu gwasanaethau a phobl sy’n cael gwasanaethau i rannu 
pŵer a chyfrifoldeb, ac i gydweithio mewn perthynas gyfartal, cyfatebol a gofalgar. 
Mae’n creu cyfleoedd i bobl gael gafael ar gymorth pan fydd ei angen arnynt, a 
chyfrannu at newid cymdeithasol. 
Mae cydgynhyrchu’n seiliedig ar bum egwyddor: 
 

1. Rhoi gwerth ar bob cyfranogwr, ac adeiladu ar eu cryfderau. 
2. Datblygu rhwydweithiau i roi cymorth i’r naill a’r llall. 
3. Gwneud yr hyn sydd o bwys i bawb sy’n cymryd rhan. 
4. Meithrin perthnasoedd sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth; a rhannu pŵer a 

chyfrifoldeb. 
5. Gall pobl ysgogi newid, a gall sefydliadau alluogi hyn. 

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://copronet.cymru/ 

Sut y byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion 

 

Trosolwg 

Mae Polisi Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion yn nodi y byddwn yn defnyddio’r dull 

ymgysylltu gorau o ystyried y sefyllfa. Mae hyn yn cynnwys – 

- Hysbysu 

- Ymgynghori 

- Cynnwys 

- Cydweithio 

- Grymuso 

I ategu’r camau i roi’r Polisi Ymgysylltu hwn ar waith yn ymarferol, mae gwybodaeth, 

canllawiau a thechnegau ymgysylltu amrywiol ar gael i’r staff yn ein pecyn adnoddau 

ymgysylltu ar ein mewnrwyd. Rydym hefyd yn cyflogi Swyddog Ymgysylltu a 

Chydraddoldeb i helpu i roi’r Polisi Ymgysylltu ar waith ac i roi cyngor ac arweiniad i’r 

staff. I sicrhau bod gwaith ymgysylltu’n cael ei reoli’n gorfforaethol, bydd angen mynd 

ati yn y lle cyntaf i anfon pob cynnig ymgysylltu at y Swyddog Ymgysylltu a 

Chydraddoldeb. Bydd Cynllun Gweithredu Ymgysylltu hefyd yn cael ei roi ar waith, 

(gweler tudalennau 23 i 25). Bydd hyn yn cynnwys amserlen ymgysylltu ar gyfer 

 

https://participation.cymru/wp-content/uploads/2017/02/PC-National-Principles-Poster3.pdf
https://participation.cymru/wp-content/uploads/2017/02/PC-National-Principles-Poster3.pdf
https://copronet.cymru/
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gwaith ymgysylltu a gynllunnir, ac adroddiad ymgysylltu blynyddol a gyflwynir i’r 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ac i’r Cabinet. 

 

Lefelau ymgysylltu 

Byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau a’r ffordd fwyaf addas ar 

gyfer y sefyllfa o dan sylw. Mae’r model isod yn amlinellu sut y byddwn yn mynd ati i 

ymgysylltu. Mae’r model yn seiliedig ar egwyddor cynnwys Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd y ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu’n amrywio o roi 

gwybodaeth i bobl ac ymgynghori â nhw i gynnwys pobl, cydweithio â nhw a’u 

grymuso. Mae lefel gyfranogi’r cyhoedd yn cynyddu ar draws yr ystod hon. 

 

Lefelau ymgysylltu 

 
Mae’r tabl isod yn nodi’r ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion. 

 

Lefelau ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
 
Byddwn yn defnyddio’r dull ymgysylltu gorau ar gyfer y sefyllfa. 
 

 Pwrpas Byddwn yn … Enghreifftiau o’r 
dulliau sydd 
fwyaf tebygol o 
fod yn effeithiol 

Hysbysu Rhoi gwybodaeth 
gytbwys a gwrthrychol i’r 
cyhoedd. 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi. 
 
Ni fyddwn yn cadw 
gwybodaeth berthnasol yn 
ôl. 
 

Gwefan 
 
Cyfryngau 
cymdeithasol 
 
Ymgyrchoedd yn y 
cyfryngau 
 
Cyhoeddiadau 
 
Diwrnodau codi 
ymwybyddiaeth 
 
Strategaethau 
cyfathrebu 
 

Ymgynghori  Cael adborth gan y 
cyhoedd am ein 
cynigion. 

Byddwn yn ymgynghori ar 
ddechrau’r broses ac ym 
mhob cam perthnasol yn y 
broses. 

Arolygon 
 
Pleidleisiau 
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Byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi. 
 
Byddwn yn gwrando ar eich 
pryderon a’ch dyheadau, a’u 
cydnabod. 
 
Byddwn yn barod ichi 
ddylanwadu arnom ni. 
 
Byddwn yn rhoi adborth am 
y ffordd y mae’ch cyfraniad 
chi wedi dylanwadu ar y 
canlyniad. 
 

Ymgyngoriadau 
ffurfiol 
 
Sioeau teithiol 
 
Grwpiau ffocws 
 

Cynnwys Cydweithio’n 
uniongyrchol â’r 
cyhoedd drwy gydol y 
broses i sicrhau ein bod 
yn deall ac yn ystyried 
pryderon a dyheadau’r 
cyhoedd. 
 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi. 
 
Byddwn yn cydweithio â chi 
i ystyried eich pryderon a’ch 
dyheadau. 
 
Byddwn yn rhoi adborth am 
y ffordd y mae’ch cyfraniad 
chi wedi dylanwadu ar y 
canlyniad. 
 

Fforymau 
 
Syniadau 
 
Lleoedd 
 
Straeon 
 
Llyfr gwesteion 
 
Cwestiynau 
 
Paneli defnyddwyr 

Cydweithio Meithrin partneriaeth â’r 
cyhoedd o ran pob 
agwedd ar y 
penderfyniad neu’r 
gwasanaeth a ddarperir, 
gan gynnwys diffinio’r 
broblem, llunio opsiynau, 
pennu’r atebion a ffefrir, 
a’u rhoi ar waith. 
 

Byddwn yn dod atoch i gael 
syniadau a chyfraniadau 
blaengar er mwyn llunio 
atebion. 
 
Byddwn yn cynnwys eich 
syniadau a’ch argymhellion 
yn y broses benderfynu i’r 
graddau mwyaf posibl. 
 

Grwpiau rhanddeiliaid 
 
Cydgynhyrchu 
 
Fforymau 
 
 
 

Grymuso Byddwn yn pwyso a 
mesur ffyrdd o roi’r 
penderfyniad terfynol a’r 
gwasanaeth terfynol yn 
nwylo’r cyhoedd. 
 

Byddwn yn cydweithio â chi 
a’ch cefnogi drwy’r broses. 

Trosglwyddo asedau 
cymunedol 
 
Datblygu cymunedol 
ar sail asedau 
 
 

Addasiad o wybodaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a chyhoeddiad y 

Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyfranogiad gan y Cyhoedd, ‘Spectrum of Public 

Participation’. 

 

Ymgysylltu parhaus a phenodol 

Gellir ymgymryd â gwaith ymgysylltu ar gyfer prosiectau ac ymgyngoriadau penodol 

neu gellir ymgymryd â gwaith ymgysylltu parhaus. Er enghraifft, mae gwaith 

ymgysylltu penodol yn cynnwys ymgyngoriadau ffurfiol neu brosiectau a ariennir ag 

arian grant. Gellir ymgysylltu’n barhaus â grwpiau rhanddeiliaid, ac mae dulliau o 

ymgysylltu’n barhaus drwy lwyfannau digidol hefyd yn cael eu datblygu. Ymhlith y 
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grwpiau yr ydym yn ymgysylltu’n barhaus â nhw mae Fforwm Anabledd Ceredigion a 

Fforwm Gofalwyr Ceredigion.  

 

Mae llwyfannau digidol yn offerynnau effeithiol i ymgysylltu’n barhaus â phobl. Mae 

rhai datblygiadau cyffrous iawn wedi dod i’r amlwg o ran casglu straeon a hanesion 

pobl mewn ffordd hygyrch a deniadol. Mae gwasanaethau cyhoeddus y rhanbarth yn 

cydweithio i dreialu llwyfan ymgysylltu digidol, ac maent hefyd yn rhannu 

gwybodaeth i sicrhau nad ydynt yn dyblygu gwaith. Bydd hyn yn golygu bod modd 

inni weithio mewn ffordd ddoethach ac osgoi gorlethu’r cyhoedd a grwpiau 

cymunedol â gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. 

 

Mae’n bwysig osgoi gorlethu pobl â gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. 

Yn aml, bydd pobl yn rhoi o’u hamser eu hunain ac yn teithio cryn bellter i ddod i 

ddigwyddiadau ymgysylltu. Mae’n bosibl bod gennym ni neu’n partneriaid mewn 

gwasanaethau cyhoeddus eraill ddata perthnasol a gasglwyd drwy weithgareddau 

ymgysylltu neu arolygon blaenorol. Gall hefyd fod modd inni ddefnyddio data a 

gwybodaeth a gesglir drwy waith ymgysylltu parhaus. 

 

Dadansoddi rhanddeiliaid, cynhwysiant a hygyrchedd 

Gallem ymgysylltu â’r holl bobl sy’n byw yng Ngheredigion neu’n ymweld â’r sir, neu 

gallem ymgysylltu â grwpiau penodol o bobl. Rhanddeiliaid yw’r bobl a chanddynt 

fuddiant yn y gwaith ymgysylltu yr ydym yn ymgymryd ag ef neu’r rheiny y gallai 

unrhyw benderfyniadau a wneir gennym effeithio arnynt. Gall rhanddeiliaid hefyd 

gynnwys Aelodau etholedig a staff. O ddadansoddi’r rhanddeiliaid, gall ein helpu i 

bennu’r rhanddeiliaid allweddol a hyd a lled eu dylanwad (gweler y pecyn adnoddau 

ar dudalen 22). Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n cynnwys yr 

holl bobl amrywiol sy’n rhan o’n cymunedau. Byddwn yn cynnwys pobl â nodweddion 

gwarchodedig a phobl a chymunedau sydd ar y cyrion neu nas clywir yn aml yn ein 

gwaith ymgysylltu. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys dogfen o’r enw ‘Ymgysylltu â 

Defnyddwyr Gwasanaethau’ sy’n rhestru grwpiau a sefydliadau amrywiol. Byddwn 

hefyd yn sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n hygyrch, drwy ddarparu gwybodaeth 

mewn fformatau hygyrch pan ofynnir amdanynt (er enghraifft, dogfennau mewn 

fformat hawdd ei ddarllen neu brint bras). 

 

Ymgysylltu ag Aelodau etholedig 

Mae Aelodau etholedig yn arweinwyr yn eu cymunedau a gallant fod yn ddolen 

gyswllt bwysig i ymgysylltu ag ystod eang o bobl. Yn ogystal â materion sydd o 

ddiddordeb i’w wardiau, gall Aelodau etholedig fod yn aelodau o bwyllgorau amrywiol 

y Cyngor yn ogystal â’r Cyngor llawn. Bydd ein gwaith ymgysylltu hefyd yn rhoi sylw i 

bortffolios Aelodau’r Cabinet. 

 

Gall aelodau o’r cyhoedd awgrymu materion neu destunau i’r pwyllgorau trosolwg a 

chraffu eu hystyried, a gallant hefyd wneud cais i siarad mewn cyfarfod pwyllgor i roi 

eu barn am eitem ar yr agenda. Mae protocol ar waith sy’n amlinellu’r broses hon. 

https://www.ceredigion.gov.uk/media/2321/ceredigion-public-engagement-protocol-v4-final-cym-wedi-cymeradwyo-gan-cyngor.pdf
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Caiff aelodau o’r cyhoedd hefyd annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu ynghylch 

ceisiadau y mae’n eu hystyried. Mae protocol ar waith sy’n amlinellu’r broses hon. 

Pan fo’n berthnasol, dylid ymgysylltu â chynghorau tref a chymuned. 

 

Dylid ymgysylltu ag Aelodau etholedig drwy’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 

priodol. Rhaid rhoi gwybod i’r Aelodau am unrhyw waith ymgysylltu neu ymgynghori, 

ac yn enwedig am unrhyw waith ymgysylltu neu ymgynghori sy’n effeithio ar eu 

wardiau neu’u cyfrifoldebau. Rhaid i swyddogion ddilyn y protocol pan fyddant yn 

ymgysylltu ag Aelodau etholedig a rhoi sylw i amserlenni’r protocol cyn etholiadau. 

 

Ymgysylltu â staff 

Rydym yn cyflogi oddeutu 3,400 o bobl. Mae gan ein staff brofiad eang iawn ac 

maent yn dod o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymgysylltu â’n staff drwy nifer o 

ddulliau, gan gynnwys bwletinau newyddion i’r staff. Cafodd mewnrwyd newydd ei 

datblygu sy’n gwella’r broses o ymgysylltu â’r staff a’u cynnwys yn ein gwaith. Mae’r 

gwasanaeth Adnoddau Dynol yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r staff a’r undebau o 

ran materion cyflogaeth. Mae llawer o’n staff yn byw yng Ngheredigion a gall fod 

ganddynt ddiddordeb mewn gwaith ymgysylltu ac ymgynghori ehangach a gynhelir 

gennym. 

 

Asesiadau Effaith Integredig 

Cafodd offeryn Asesu Effaith Integredig ei ddatblygu i osod sylfaen ar gyfer proses 

benderfynu effeithiol. Mae’r offeryn yn integreiddio 

- Amcanion strategol Cyngor Sir Ceredigion  

- Egwyddorion datblygu cynaliadwy a nodau llesiant Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

- Deddf Cydraddoldeb 2010 

- Mesur y Gymraeg 2011 

- Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 

Mae’r offeryn yn nodi sut y byddwn yn rhoi sylw dyledus i faterion penodol (yn rhoi 

pwyslais priodol arnynt) pan fyddwn yn penderfynu. 

- Byddwn yn ystyried tystiolaeth berthnasol i ddeall effeithiau tebygol neu 

wirioneddol polisïau neu arferion ar bobl yn ein cymunedau sy’n agored i 

niwed. 

- Byddwn yn ystyried meysydd lle y gall fod modd inni leihau unrhyw effeithiau 

negyddol. 

- Byddwn yn pennu cyfleoedd a gollwyd ac yn manteisio ar effeithiau 

cadarnhaol. 

- Byddwn yn ystyried hawliau’r plentyn pan fyddwn yn asesu’r effeithiau ar 

nodwedd warchodedig oedran. 

 

Ceir mwy o fanylion am ein hofferyn Asesu Effaith Integredig, a chanllawiau ar sut 

i’w ddefnyddio, ar ein mewnrwyd. 

https://www.ceredigion.gov.uk/media/2866/members-of-the-public-addressing-the-development-control-committee-operational-procedures-welsh.pdf
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Egwyddorion Brown 

Gellir defnyddio Egwyddorion Brown yn y llys i bennu a yw corff cyhoeddus wedi 

rhoi ‘sylw dyledus’ i ddeddfwriaeth, ac mae cysylltiad agos rhyngddynt a’r broses o 

Asesu Effaith Integredig. Mae dilyn yr egwyddorion yn ffordd dda o roi arferion gorau 

ar waith, yn ogystal â helpu i sicrhau bod ein prosesau ymgysylltu a phenderfynu yn 

gyfreithiol gadarn. 

Egwyddorion Brown a sylw dyledus 
 

Gwybodaeth 
A yw’r penderfynwyr yn gwybod am eu dyletswydd i roi sylw dyledus? 
 

Gwybodaeth ddigonol 
A oes gan y penderfynwyr ddigon o wybodaeth i ganiatáu iddynt ystyried cynnig 
mewn ffordd ddeallus? 
 

Prydlondeb 
A gafodd yr Asesiad Effaith Integredig ei gynnal tra’r oedd y cynnig yn cael ei 
ystyried a chyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud? 
 

Ystyriaeth ddilys (proses benderfynu) 
A gafodd y cynnig ei ystyried yn gydwybodol? 
 

Atebolrwydd (peidio â dirprwyo) 
Mae cyrff cyhoeddus yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw drydydd parti sy’n cyflawni 
swyddogaethau ar ei ran yn cydymffurfio ag Asesiadau Effaith Integredig. 
 

Monitro ac adolygu 
A yw nodau’r Asesiad Effaith Integredig yn parhau tu hwnt i’r camau cynllunio a 
phenderfynu i’r camau gweithredu, monitro ac adolygu? 

 

Gwerthuso, rhoi adborth, dod i gasgliadau a gwneud argymhellion 

Byddwn yn rhoi gwybod am ganlyniadau ein gwaith ymgysylltu. Gallem wneud hyn 

drwy gyhoeddi adroddiadau ar ein gwefan a thrwy roi adborth uniongyrchol i grwpiau 

neu sefydliadau a fu’n rhan o’n gwaith ymgysylltu. Bydd yr adborth yn crynhoi 

gwerthusiad o’n gwaith ymgysylltu ac yn dangos sut y bu iddo ddylanwadu ar ein 

proses benderfynu a chael ei ystyried yn ystod y broses honno. Ceir adnoddau yn 

ein pecyn adnoddau i’ch helpu i werthuso adborth, i ddod i gasgliadau, ac i wneud 

argymhellion ar sail y dystiolaeth a ddaeth i law drwy’r gwaith ymgysylltu. 

 

Swyddog Polisi Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

Mae’r swyddog yn darparu cyngor a chymorth polisi ac ymchwil o ran ymgysylltu a 

chydraddoldeb. Mae hyn yn cynnwys datblygu a goruchwylio dull cyson o fynd ati i 

ymgysylltu ar draws adeiniau Cyngor Sir Ceredigion, yn unol â gofynion Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ymhlith prif gyfrifoldebau eraill y 

swyddog mae goruchwylio fframwaith o grwpiau ymgysylltu a’r broses Asesu Effaith 

Integredig. Mae dyletswyddau’r swyddog o ran cydraddoldeb yn cynnwys sicrhau 

cydymffurfiaeth â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, a chydgysylltu’r 
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gwaith o lunio ac o fonitro ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n hamcanion 

cydraddoldeb. 

 

Dweud Eich Dweud Ceredigion / Meddalwedd EngagementHQ 

Yn ystod 2021/22, mae Cyngor Sir Ceredigion yn treialu llwyfan ymgysylltu ar y we 

o’r enw EngagementHQ. Gallai’r llwyfan hwn fod yn ffordd ddeniadol a hygyrch o roi 

gwybodaeth i bobl Ceredigion, ymgynghori â nhw, a’u cynnwys mewn prosesau 

ymgysylltu ac ymgynghori. Os bydd y treial yn llwyddiannus, gall fod opsiwn inni 

barhau i ddefnyddio’r llwyfan ymgysylltu. Mae EngagementHQ yn cynnwys wyth 

offeryn i ymgysylltu â’r gymuned. Fe’u rhestrir isod.  

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/ 

 

Rydym wedi defnyddio meddalwedd EngagementHQ i adeiladu ein llwyfan 

ymgysylltu ar-lein ein hunain, Dweud Eich Dweud Ceredigion. I ymweld â’r 

gwefannau hyn, cliciwch ar y dolenni a ganlyn. 

- Dweud Eich Dweud Ceredigion 

- https://haveyoursay.ceredigion.gov.uk/ 

 

Mae’r offer a ganlyn ar gael ar lwyfan EngagementHQ. 

Fforymau 

Mae’r offeryn Fforymau yn creu lle i gael trafodaeth, deialog a dadl. Gall 

pobl rannu eu profiadau ag eraill, gofyn cwestiynau, a sgwrsio mewn 

man diogel a rhyngweithiol. 

 

  Syniadau 

Mae’r offeryn Syniadau yn darparu nodiadau gludiog ‘rhithiol’ y gall 

unigolion eu defnyddio i ychwanegu eu syniadau at fwrdd cyfun. Gall 

pobl hoffi’r syniadau sy’n eu hysbrydoli fwyaf, gan ein helpu i sicrhau 

bod ein blaenoriaethau’n gydnaws â’r pethau sydd bwysicaf i’r 

gymuned. 

 

 Lleoedd 

Mae’r offeryn Lleoedd yn ffordd syml o gasglu adborth a syniadau gan 

gymunedau yn uniongyrchol ar fap. Gall cyfranogwyr osod ‘pin’ yn y 

mannau sy’n peri pryder iddynt, ychwanegu lluniau, a llenwi arolwg 

cyflym. 

 

Straeon 

Pan fyddwn yn dweud neu’n clywed stori, mae niwrowyddoniaeth yn 

awgrymu ein bod yn profi pethau ar lefel uwch. Mae straeon yn helpu 

cymuned i ddeall yn well, i deimlo empathi, ac i uniaethu ag eraill, yn 

ogystal â nodau prosiect. 

https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/
https://dweudeichdweud.ceredigion.gov.uk/
https://haveyoursay.ceredigion.gov.uk/
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#forums
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#ideas
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#places
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#stories
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  Llyfr Gwesteion 
Mae’r offeryn Llyfr Gwesteion yn cadw pethau’n syml; y cyfan y gall 
pobl ei wneud yw llwytho sylwadau sy’n cael eu cymedroli i reoli’r hyn 
sydd i’w weld yn gyhoeddus. Nid oes modd rhyngweithio mewn unrhyw 
ffordd arall. 
 
Cwestiynau 
Offeryn rheoli problemau a lliniaru risgiau cyfathrebu yw’r offeryn 
Cwestiynau. Mae’n ofod sy’n cael ei reoli lle y gall cymunedau ofyn 
cwestiynau er mwyn inni ateb yn gyhoeddus neu’n breifat. 
 

Pleidleisiau 

Mae pleidleisiau’n annog pobl i roi ateb cyflym i un cwestiwn drwy 

ddewis o blith detholiad o atebion. Gallant weld canlyniadau’r bleidlais 

ar unwaith, ac mae hyn yn ennyn eu diddordeb ac yn rhoi cipolwg 

uniongyrchol iddynt ar yr ymateb i’r cwestiwn. 

 

Arolygon 

Mae’r offeryn Arolygon yn tywys pobl i leisio’u barn mewn ffordd 

gyfleus. Yn hanesyddol, mae’r dull hwn wedi arwain at gyfraddau 

ymateb uwch na fformatau eraill. 

 

 

 

 

 

 

Pecyn adnoddau 

Ar ein mewnrwyd, ceir pecyn adnoddau i gynorthwyo’r staff i ddefnyddio’r Polisi 

Ymgysylltu hwn. Nodir cynnwys y pecyn adnoddau yn y tabl trosodd. Gall staff glicio 

yma i weld y pecyn adnoddau.

https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#guestbook
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#qa
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#polls
https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/#surveys
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Pecyn Adnoddau Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
Lefelau ymgysylltu 

Hysbysu Ymgynghori Cynnwys  Cydweithio Grymuso 

Gwefan 
Cyhoeddiadau 
Ymgyrchoedd yn y 
cyfryngau 
Cyfryngau cymdeithasol 
Diwrnodau codi 
ymwybyddiaeth 
Strategaethau 
cyfathrebu 

Arolygon 
Pleidleisiau 
Ymgyngoriadau ffurfiol 
Sioeau teithiol 
Grwpiau ffocws 

Fforymau 
Syniadau 
Lleoedd 
Straeon 
Llyfr gwesteion 
Cwestiynau 
Paneli defnyddwyr 
 

Grwpiau rhanddeiliaid 
 
Cydgynhyrchu 
 
Fforymau 

Trosglwyddo asedau 
cymunedol 
 
Datblygu cymunedol ar 
sail asedau 

EngagementHQ – wyth offeryn i ymgysylltu â’r gymuned 

1 - Fforymau 2 - Syniadau 3 - Lleoedd 4 - Straeon 5 - Llyfr Gwesteion 6 - Cwestiynau 7 - Pleidleisiau 8 - Arolygon 

Dadansoddi rhanddeiliaid 

Data cydraddoldeb Ceredigion Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau (rhestr 
o’r prif enwau cyswllt) 

Matrics dylanwadu 

Asesiadau Effaith Integredig 

Offeryn Asesu Effaith Integredig Canllawiau Asesu Effaith Integredig i Reolwyr 

Canllawiau Asesu Effaith Integredig i Aelodau Etholedig 

Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Nodiadau canllaw Ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth Data cydraddoldeb Ceredigion 

Gwerthuso, dod i gasgliadau, gwneud argymhellion a rhoi adborth 

Pecyn Cymorth Gwerthuso Cyfranogaeth Cymru - Dod i gasgliadau, gwneud argymhellion a rhoi adborth 

Canllawiau eraill 

Canllawiau fformatau hygyrch Rhestr wirio ymgysylltu ac ymgynghori 

Dogfennau ymgynghori a gofynion Safonau’r Gymraeg 

Dolenni at wybodaeth a chanllawiau allanol 
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Cynllun Gweithredu 

 

Byddwn yn rhoi ein Polisi Ymgysylltu ar waith drwy’r cynllun gweithredu isod. 

 

Cyngor Sir Ceredigion 
Cynllun Gweithredu’r Polisi Ymgysylltu  

 

Cam gweithredu 
 

Canlyniad 
 
 

Amserlen Cyfrifoldeb 

E1. Bydd pob rheolwr 
corfforaethol yn brif 
bwynt cyswllt ar gyfer 
pob adain yn y Cyngor 
Sir. 

Cydgysylltu gwaith 
ymgysylltu’n effeithiol 
ar draws adeiniau’r 
Cyngor Sir. 

Parhaus, gan 
ddechrau yn yr 
haf 2022 

Rheolwyr 
Corfforaethol 

E2. Rhoi gwybod i’r 
Swyddog Ymgysylltu 
a Chydraddoldeb cyn 
dechrau ar unrhyw 
waith ymgysylltu. 

Sicrhau bod yr holl 
waith ymgysylltu’n 
cael ei ddeall a’i reoli 
ar lefel gorfforaethol. 

Parhaus, gan 
ddechrau yn yr 
haf 2022 

Pwyntiau cyswllt yr 
adeiniau o ran 
ymgysylltu 
 

E3. Amserlen 
ymgysylltu 
 

Gwybod pa bryd y 
mae’r holl waith 
ymgysylltu a 
gynlluniwyd yn 
digwydd a gwneud 
unrhyw addasiadau 
strategol os oes 
angen.  
 
Cynnwys gwaith 
ymgysylltu mewn 
cynlluniau busnes. 

Rhestr fyw. 
Rhaid 
cyflwyno’r holl 
waith 
ymgysylltu a 
gynllunnir i’r 
Swyddog 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb. 
  

Bydd y Swyddog 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb yn 
dilyn trywydd yr 
wybodaeth sy’n dod i 
law gan bwyntiau 
cyswllt yr adeiniau o 
ran ymgysylltu. 
 

E4. Adroddiad 
Ymgysylltu Blynyddol 
 

Paratoi adroddiad 
blynyddol am ein 
gwaith ymgysylltu a’i 
gyflwyno i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau 
Corfforaethol ac i’r 
Cabinet cyn ei 
gyhoeddi ar ein 
gwefan gyhoeddus. 

Paratoi 
adroddiad am y 
flwyddyn 
flaenorol bob 
haf, gan 
ddechrau yn 
2022.  

Bydd y Swyddog 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb yn 
dilyn trywydd yr 
wybodaeth sy’n dod i 
law gan bwyntiau 
cyswllt yr adeiniau o 
ran ymgysylltu. 
  

E5. Asesiadau Effaith 
Integredig 

Ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu priodol ac 
amserol a all 
ddylanwadu ar 
benderfyniadau a 
newidiadau i bolisïau. 

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am gyflawni 
Asesiadau Effaith 
Integredig. 



 

24 
 

Cam gweithredu 
 
 

Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

E6. Pan fyddwn yn 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu, byddwn yn 
ystyried arferion gorau 
a’u rhoi ar waith drwy 
ddilyn: 
 
Ein Polisi Ymgysylltu 
 
Ein Pecyn Adnoddau 
Ymgysylltu 
 
 
 

Sicrhau ein bod yn 
defnyddio’r dull 
ymgysylltu gorau, gan 
ddibynnu ar y sefyllfa.  
 
Sicrhau ein bod yn 
ymgymryd â’r gwaith 
ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid 
perthnasol yn ystod 
cam ffurfiannol a thrwy 
gydol y broses.  
 
Gall y gwaith 
ymgysylltu 
ddylanwadu ar 
benderfynwyr a chael 
ei ystyried ganddynt. 
  

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu. 

E7. O ran prosiectau 
ac ymgyrchoedd 
mawr, byddwn yn 
paratoi Cynllun 
Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 
 

Rhannu’r prif 
negeseuon â’r 
gynulleidfa iawn ar yr 
adeg iawn. 

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu, a’r Tîm 
Cyfathrebu. 
 

E7. Byddwn yn rhoi 
adborth i randdeiliaid 
sydd wedi cymryd rhan 
yn ein gwaith 
ymgysylltu ac yn 
cyhoeddi’r canlyniadau 
ar ein gwefan. 
 
Bydd hyn hefyd yn 
cynnwys gwerthuso’r 
gwaith ymgysylltu, dod 
i gasgliadau a gwneud 
argymhellion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gall rhanddeiliaid, 
cyfranogwyr a’r 
cyhoedd weld 
canlyniadau’r gwaith 
ymgysylltu, y ffordd y 
cafodd y canlyniadau 
hynny eu hystyried yn 
y broses benderfynu, 
a’r ffordd y bu iddynt 
ddylanwadu ar 
benderfyniadau. 
 
Bydd gwaith 
ymgysylltu’n cael ei 
werthuso, byddwn yn 
dod i gasgliadau, a 
byddwn yn gwneud 
argymhellion. 

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu. 
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Cam gweithredu 
 

Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

E8. Gwell cyfleoedd i 
ymgysylltu. 
 
Byddwn yn datblygu 
gwell cyfleoedd i 
ymgysylltu, gan 
gynnwys: 
 
Datblygu dulliau 
ymgysylltu parhaus, er 
enghraifft, casglu 
straeon a fforymau 
rhanddeiliaid 
 
Datblygu’r defnydd o 
lwyfannau digidol 
 
Adeiladu ar y 
cydweithio â’n 
partneriaid 
 
Llunio a chynnal rhestr 
o’r prif grwpiau a 
sefydliadau i ymgysylltu 
â nhw 
 
Cadw llygad ar y 
technegau a’r 
canllawiau diweddaraf 
ym maes ymgysylltu 
 

Mae Cyngor Sir 
Ceredigion yn parhau i 
wella’i waith 
ymgysylltu ac mae’n 
cadw llygad ar y 
canllawiau a’r arferion 
gorau diweddaraf. 
 
 

Parhaus Swyddog Polisi 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb 

E.9 Mae pecyn 
adnoddau ymgysylltu 
ar gael i’r staff ar ein 
mewnrwyd ac mae’n 
cael ei ddiweddaru’n 
gyson. 
 

Mae’r wybodaeth a’r 
adnoddau gorau ar 
gael i Gyngor Sir 
Ceredigion er mwyn 
iddo ymgymryd â 
gwaith ymgysylltu 
effeithiol a da. 

Parhaus Holl staff Cyngor Sir 
Ceredigion sy’n 
ymwneud â gwaith 
ymgysylltu. 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Testun ychwanegol – polisi ymgysylltu – tudalen/page 15 

 

 

 

Inform Hysbysu 

Consult Ymgynghori 

Involve Cynnwys 

Collaborate Cydweithio 

Empower Grymuso 

Low level of public engagement Ymgysylltu â’r cyhoedd ar lefel isel 

Mid level of public engagement Ymgysylltu â’r cyhoedd ar lefel ganolig 

High level of public engagement Ymgysylltu â’r cyhoedd ar lefel uchel 

 

 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Siarad , Gwrando a Gweithio Gyda’n Gilydd – Polisi Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
 

Maes 
gwasanaeth 

Polisi a pherfformiad 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Alun Williams 
Cyfarwyddwr 
Corfforaethol 

Barry Rees  

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Michael Smith E-bost Michael.Smith2@ceredigion.gov.uk  Ffôn 01545 570881 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae'r polisi hwn yn nodi ein dull corfforaethol o ymgysylltu â phobl Ceredigion. Pan fyddwn yn sôn am ymgysylltu, rydym yn golygu'r ffyrdd yr 
ydym yn gwneud y canlynol – 
 

- Hysbysu. Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i'r cyhoedd. 
- Ymgynghori. Cael adborth gan y cyhoedd am gynigion. 
- Cynnwys. Gweithio'n uniongyrchol gyda'r cyhoedd drwy gydol y broses i sicrhau bod pryderon a dyheadau'r cyhoedd yn cael eu deall a'u 

hystyried yn gyson. 
- Cydweithio. Gweithio mewn partneriaeth â'r cyhoedd ym mhob agwedd ar y gwaith o wneud penderfyniad neu ddarparu gwasanaeth, gan 

gynnwys diffinio'r mater dan sylw, datblygu dewisiadau eraill, nodi’r atebion a ffefrir a’u rhoi ar waith 
- Grymuso. Byddwn yn archwilio ffyrdd y gallwn ni roi'r broses derfynol o wneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau yn nwylo'r 

cyhoedd –  h.y. dirprwyo. 
 

Mae'r polisi'n cynnwys ffyrdd arloesol o ymgysylltu, gan gynnwys defnyddio llwyfannau ymgysylltu ar-lein. Mae'r polisi'n cynnwys pecyn cymorth 
ar ffurf adnoddau a thechnegau. Mae'r polisi hefyd yn cynnwys cynllun gweithredu sy'n nodi gwell rheolaeth gorfforaethol a rheolaeth dros 
ymgysylltu ac atebolrwydd, er enghraifft, drwy gael amserlen ymgysylltu corfforaethol ac adroddiadau blynyddol. 
 

Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

mailto:Michael.Smith2@ceredigion.gov.uk
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Pawb y mae’r Cyngor Sir yn ymgysylltu â hwy. 
  

 

RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Michael Smith Craffu 1 14/10/21  

     

     

     

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 
 
 

Mae ymgysylltu’n thema drawsbynciol yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2017-22. Mae'r Strategaeth 
Gorfforaethol yn nodi, 'Ymgysylltu – Bydd ein polisïau ar gyfer y dyfodol yn annog cydweithrediad a 
gweithio mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid sydd â diddordeb. Rydym yn gweld rhyngweithio effeithiol 
â'n cymunedau yn gydran hanfodol wrth sicrhau cymdeithas iach a bywiog. 
 
Felly mae angen prif ffrydio ymgysylltu i bedwar amcan strategol y Cyngor 
 

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 
sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 

• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 

 

2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Gall ein proses ymgysylltu gynnwys 
sgyrsiau am syniadau, anghenion a 
materion hirdymor pobl yn ogystal â'r 
gwaith ymgysylltu sy'n digwydd yn y 
tymor byr. Mae angen ymgysylltu'n dda 
â phlant a phobl ifanc er mwyn diwallu 
anghenion cenedlaethau'r dyfodol. 

  

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Rydym yn bartneriaid gweithredol 
mewn amrywiaeth o bartneriaethau 
ymgysylltu. Bydd hyn yn ein galluogi i 
rannu arfer gorau ac adnoddau a 
chynnal gweithgareddau ymgysylltu ar 
y cyd. 

  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Mae cynnwys gyfystyr ag ymgysylltu. 
Ein nod yw cynnwys yr holl randdeiliaid 
perthnasol. Gallai hyn fod yn bobl ar 
draws Ceredigion neu randdeiliaid 
penodol, gan gynnwys pobl â 
Nodweddion Gwarchodedig a grwpiau 
nas clywir yn aml. Byddwn yn 
defnyddio'r dull gorau o ymgysylltu gan 
ddibynnu ar y sefyllfa. Byddwn yn 
ymgysylltu mewn ffordd amserol lle gall 
barn y rhanddeiliaid ddylanwadu ar 
ganlyniadau a phenderfyniadau. 
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Byddwn hefyd yn rhoi adborth i 
randdeiliaid ar unrhyw ymgysylltu a 
gyflawnir gennym. 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau yn ffordd effeithiol iawn 
o nodi problemau, cael gwared arnynt a 
lleihau eu heffeithiau a gall fod yn ffordd 
o ganiatáu i bobl fod yn rhan o'r ateb 
gan oresgyn rhwystrau. Pan fydd 
ymgysylltu'n digwydd yn gynnar iawn, 
gall atal problemau rhag digwydd. 

  

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol 
yn ein Strategaeth Gorfforaethol. Un o 
nodau'r Polisi Ymgysylltu hwn yw prif 
ffrydio ymgysylltu ar draws Cyngor Sir 
Ceredigion. Byddwn hefyd yn gweithio 
gyda chyrff cyhoeddus eraill i 
integreiddio'r Nodau Llesiant 
Cenedlaethol a'r Amcanion Llesiant 
Sefydliadol drwy'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

  

 
 

3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda gyda 
busnesau a rhanddeiliaid lleol. 
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3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda yn 
gyda’r rhanddeiliaid. 

  

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda yn 
gyda’r rhanddeiliaid.. 

  

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Bydd ymgysylltu da yn gwella 
ymddiriedaeth aelodau’r Gymuned yn 
yr Awdurdod Lleol ac yn gwella 
cydlyniant cymunedol. 

Y dangosydd cydlyniant - 
teimlo bod modd cymryd 
rhan a bod yn rhan o'r 
broses o wneud 
penderfyniadau lleol. 

Rhoi’r Polisi Ymgysylltu ar waith i wella 
cydlyniant cymunedol. 

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda yn 
gyda’r rhanddeiliaid. 

  

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
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Anabledd 

ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
Ymgysylltu yn cael effaith 
gadarnhaol. Mae hawliau 
plant a phobl ifanc a'r Safonau 
o ran Cyfranogiad Plant a 
Phobl Ifanc yn cael eu prif 
ffrydio yn y polisi. 
 
Yn gyffredinol, bydd y polisi'n 
gwella’r broses o ymgysylltu â 
phobl Ceredigion, gan 
gynnwys pobl hŷn. Mae angen 
cymryd gofal i sicrhau y gall y 
rhai sydd wedi'u hallgáu'n 
ddigidol barhau i gymryd rhan. 
 

 
Mae gan Geredigion un o'r 
cyfrannau uchaf o bobl hŷn 
yng Nghymru. 
 
Mae 25% o bobl Ceredigion o 
oedran pensiwn, (Cyfrifiad 
2011). 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran ymgysylltu. 
 
Darparu fformatau ar gyfer 
plant a phobl ifanc pan fo 
angen. 
 
Atal allgáu digidol, er 
enghraifft, darparu copïau 
papur os gwneir cais 
amdanynt neu wasanaethau 
digidol a gynorthwyir. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assessing_impact_and_the_equality_duty_wales_0.pdf
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Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
Ymgysylltu yn cael effaith 
gadarnhaol. 
 
Mae'r polisi'n cynnwys 
darparu fformatau eraill os 
gwneir cais amdanynt, er 
enghraifft fersiynau print bras 
neu fersiynau Hawdd eu 
Darllen. 
 
Mae angen cymryd gofal i 
sicrhau y gall y rhai sydd 
wedi'u hallgáu'n ddigidol 
barhau i gymryd rhan 

Mae gan 21% o'r bobl sy'n 
byw yng Ngheredigion 
salwch cyfyngus hirdymor 
(Cyfrifiad 2011). 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Darparu fformatau eraill pan 
fo angen. 
 
Atal allgáu digidol, er 
enghraifft, darparu copïau 
papur os gwneir cais 
amdanynt neu wasanaethau 
digidol a gynorthwyir. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys pobl 
sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
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Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
    

 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys pobl 
sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hil 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae hil yn cynnwys 
cenedligrwydd, ethnigrwydd 
a diwylliant. 
 
Mae 3% o'r bobl sy'n byw 
yng Ngheredigion o gefndir 
nad yw'n wyn, (Cyfrifiad 
2011). 
 
Ganwyd 4% o bobl 
Ceredigion yn un o wledydd 
yr UE. Mae hyn yn fwy na 
chyfartaledd cenedlaethol 
Cymru o 3%. SYG, 
(Poblogaeth y DU yn ôl 
gwlad eu geni a 
chenedligrwydd Mehefin 
2018) 
 
Mae Sipsiwn a Theithwyr yn 
cael eu hystyried yn Grŵp 
Ethnig o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010. 
 
Mae Ceredigion hefyd yn 
gartref i nifer o bobl a ddaeth 
i’r Sir o dan y Rhaglen 
Ailsefydlu Ffoaduriaid o 
Syria. 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon.. 

Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 
 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae 50% o bobl Ceredigion 
yn ddynion a 50% yn 
fenywod, (Cyfrifiad 2011). 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

   

 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon.. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol                                                   
 

Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 

3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 

 
Nod y Polisi Ymgysylltu yw bod yn gynhwysol ac yn hygyrch ac felly bydd yn hyrwyddo cyfle cyfartal. 
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 
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Bydd y Polisi Ymgysylltu yn helpu i leihau gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth drwy gefnogi cynwysoldeb a hygyrchedd ar draws y 
nodweddion gwarchodedig.  
 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 

 
Os yw pobl yn teimlo bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau, bydd hyn yn cyfrannu at ymdeimlad o 
berthyn a lefelau uwch o gydlyniant cymunedol. 
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Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
Bydd y Polisi Ymgysylltu yn helpu i hyrwyddo cyfranogiad a'i nod yw cynnwys yr holl randdeiliaid gan gynnwys pobl o dan anfantais economaidd-
gymdeithasol. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

 
Bydd pobl sy'n ymwneud â’r broses o wneud penderfyniadau yn helpu i ysgogi gwelliannau gan gael effaith gadarnhaol ar ffactorau economaidd-
gymdeithasol. 
 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

 
Hybu effeithiau cadarnhaol drwy weithio i gynyddu cyfranogiad, cynwysoldeb a hygyrchedd. 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi Ymgysylltu 
ar gael yn ddwyieithog. 
 

Mae ymgysylltu'n cael ei 
brif ffrydio ar draws Cyngor 
Sir Ceredigion a chaiff ei 
gyflwyno'n ddwyieithog. 
 

Bydd ymgysylltu'n 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg.    

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Ni fydd y Polisi 
Ymgysylltu yn newid 
natur ieithyddol y 
gymuned. 

O ran meithrin 
cysylltiadau da ac 
adeiladu cydlyniant 
cymunedol, gallai mwy o 
gysylltedd cymdeithasol o 
ganlyniad i ymgysylltu da 
arwain at fwy o gyfle i 
bobl ddefnyddio'r 
Gymraeg mewn mannau 
cymdeithasol. 

 

 

Theori cydlyniant 
cymunedol o ran cysylltedd 
(er enghraifft cysyniad 
Cantle o fywydau 
cyfochrog). 

Byddai mwy o gysylltedd 
cymdeithasol yn cael effaith 
gadarnhaol.    
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A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 
cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y gwaith ymgysylltu 
a chyfranogi ar gael yn 
ddwyieithog. 

 

Bydd darparu’r 
gwasanaethau yn 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg. 

Bydd darparu’r 
gwasanaethau yn 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg. 

   

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi Ymgysylltu 
ar gael yn ddwyieithog. 

 

Mae ymgysylltu'n cael ei 
brif ffrydio ar draws Cyngor 
Sir Ceredigion a chaiff ei 
gyflwyno'n ddwyieithog. 
 

Bydd ymgysylltu’n 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol at y Gymraeg.    

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Polisi Ymgysylltu 
yn berthnasol ar draws 
pob maes gwasanaeth. 
Gall meithrin cysylltiadau 
da gynyddu ymdeimlad o 
berthyn a gall hyn 
ymwneud â diwylliant a 
threftadaeth. 

Dangosyddion 
Cenedlaethol ar 
ymdeimlad o berthyn, 
Arolwg Cenedlaethol 
Cymru. 

Dim effaith negyddol. 

       

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 
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4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 

 
 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Mae Cynllun Gweithredu’r Polisi Ymgysylltu yn cynnwys proses adrodd flynyddol. 
 
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Pe na fyddai’r Polisi Ymgysylltu yn 
cael ei fabwysiadu. 

3 1 4 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Mae'r cynnig yn un trawsbynciol ar draws pob maes gwasanaeth. 
 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Rheolwr y Gwasanaeth Diana Davies 

 

22-09-2021 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Alun Williams 

 

22-09-2021 

Y Cyfarwyddwr Corfforaethol Barry Rees 
 

1/10/2021 

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd  Ellen ap Gwynn 

 

1/10/2021 

 



Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  02 11 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’r gilydd – Polisi Ymgysylltu  
Ddrafft 

 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  
I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2021. 
 

CEFNDIR: 
 
Yn ei gyfarfod ar 14 Hydref, ystyriwyd y Polisi Ymgysylltu Ddrafft – Siarad, Gwrando a 
gweithio gyda’n gilydd gan Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol. 
 
Mae ‘Siarad, Gwrando a gweithio gyda’n gilydd’, sef Polisi ddrafft Ymgysylltu Cyngor Sir 
Ceredigion yn amlinellu arddull gorfforaethol yr Awdurdod i ymgysylltu gyda phobl 
Ceredigion. 
 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymelliadau canlynol: 
 

 
ARGYMHELLIAD:  
 

 Derbyn a chymeradwyo Polisi Ymgysylltu Ddrafft Cyngor Sir Ceredigion, 
‘Siarad, Gwrando a gweithio gyda’n gilydd’ cyn ymgynghori gyda’r cyhoedd yn 
ystod Gaeaf 2021-22, a 

 I argymell fel sy’n briodol pan bydd yr adroddiad yn cael ei chyflwyno i Cabinet 
ar 2 Tachwedd 2021. 
 

Yn dilyn ystyriaethau, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn derbyn ac yn 
cymeradwyo Polisi Ymgysylltu ddrafft yr Awdurdod ‘Siarad, Gwrando a gweithio gyda’n 
gilydd’ cyn ymgynghori gyda’r cyhoedd yn ystod Gaeaf 2021-22 

 
Diolchodd y Cadeirydd i Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd Ellen ap Gwynn am gyflwyno’r 
adroddiad, a diolchodd i Michael Smith, y Swyddog Cydraddoldeb ac Ymgysylltu, am 
baratoi adroddiad llawn gwybodaeth.  

 
Cynghorydd Bryan Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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