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Moeseg a diogelu data
Ystyriwyd preifatrwydd unigolion a chadw data personol ar bob cam o’r 
ymchwil yng nghyd-destun y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol:
1. Casglwyd data personol a’i gadw ar wahân i ymatebion i’r holiadur. 
2. Paratowyd datganiad preifatrwydd llawn a gofynnwyd am ganiatâd 

uniongyrchol i storio’r data. 
Yn ogystal â’r uchod, mynegodd sawl cyfranogwr ddymuniad i fod yn 
anhysbys yn yr adroddiad, ac felly cadwyd enwau, swyddi a sefydliadau 
unigolion yn anhysbys a chyfl wynwyd gwybodaeth ganddynt mewn modd 
na ellid eu hadnabod.
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Cyflwyniad

Beth yw diben yr ymchwil hwn?
Bwriad yr ymchwil hwn yw archwilio ac arddangos gwerth ymgysylltiad mewn 
gweithgareddau cynllunio yng Nghymru, gyda’r uchelgais o gynnig llwybr tuag 
at blannu ymgysylltiad o’r radd flaenaf yn y system gynllunio Gymreig. 

Ar gyfer pwy mae’r ymchwil?
Bwriedir yr ymchwil at ddefnydd Llywodraeth Cymru wrth iddynt lywio 
gweithgareddau sy’n berthynol i gynllunio yn y dyfodol, yn ogystal ag 
Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl) a chymunedau yng Nghymru. Gobeithir y 
defnyddir yr adroddiad i gynyddu ymwybyddiaeth o werth ymgysylltiad, ac i 
weithredu fel catalydd i gydnabod ymarfer ymgysylltiad ystyrlon. 

Sut y rhennir y canlyniadau?
Rhennir canlyniadau’r ymchwil mewn dwy ffordd: 1) Cyfres o argymhellion 
a all hysbysu’r gwaith posibl yn y dyfodol gan Lywodraeth Cymru ynghylch 
ymgysylltiad yn y system gynllunio ac 2) Ar adnodd hwn ar gyfer Awdurdodau 
Cynllunio Lleol a rhanddalwyr eraill, i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o 
bwysigrwydd ymgysylltiad, ac i arddangos ei werth i gymunedau lleol, yn 
ogystal â chymunedau o ddiddordeb, yng Nghymru.

Dyluniad yr Ymchwil
Mae’r ymchwil archwiliadol hwn yn cyfuno gwybodaeth ac ymarfer gyfredol, 
sydd wedi eu hymgorffori mewn llenyddiaeth academaidd a phroffesiynol, gyda 
gwaith maes yn seiliedig ar fethodoleg gymysg sefydledig gan gynnwys arolwg  
(95 o ymatebwyr), grŵp ffocws  (21 o hysbyswyr) a cyfweliadau un-wrth-un 
(gyda 15 o hysbyswyr a ddetholwyd). Dadansoddir y data gan ddefnyddio 
themâu, a nodir mewn llenyddiaeth sy’n bodoli, ynghyd â dadansoddiad o’r 
polisi perthnasol, er mwyn distyllu’r egwyddorion sy’n llunio’r argymhellion.

GWERTH YMGYSYLLTIAD MEWN CYNLLUNIO YNG NGHYMRU 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif ganlyniadau ymchwil a waned gan 
Gymorth Cynllunio Cymru yn 2021. Ceir fersiwn lawn yr adroddiad yn 
www.planningaidwales.org.uk/valueofengagement/?lang=cy.
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Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn dymuno cofnodi ei ddiolch i’r holl 
unigolion, sefydliadau a chwmnïau a gyfranodd i’r ymchwil hwn, ynghyd â 
llawer o bobl eraill yr ydym yn diolch iddynt am roi o’u hamser a rhannu eu 
mewnwelediad gyda ni, tra’n dewis peidio â chael eu henwi:

Cydnabyddiaethau

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Arfordir Sir Benfro
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog
Benham Architects Ltd.
Comisiwn Dylunio Cymru
Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng 
Nghymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru
Cymdeithas Swyddogion 
Cynllunio Cymru
Cyngor Cymuned Wentlooge
Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Caerdydd
Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Powys 
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Tref Aberystwyth
Cyngor Tref Llandrillo-yn-Rhos
Grasshopper Communications Ltd.
Home Builder’s Federation
Huw Griffiths Architects Ltd.
Land Use Consultants Ltd.
Place Studio Ltd.
Prifysgol Caerdydd
RTPI Cymru
Senedd Ieuenctid Cymru
Shirenewton Community Council
Studio Design Ltd. 

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn hyrwyddo a hwyluso ymgysylltiad 
cymunedol ystyrlon yn y broses cynllunio yng Nghymru.  

Fel y sefydliad ymgysylltiad cymunedol mewn cynllunio, ein rôl yw adeiladu 
dealltwriaeth o’r system gynllunio, cefnogi gwell ymgysylltiad â chynllunio 
lleol ac annog cydweithredu rhwng cymunedau, awdurdodau cynllunio a 
datblygwyr. 

Cawn ein harian sylfaneol gan Lywodraeth Cymru ond rydym hefyd 
yn ymgymryd â phrosiectau a chomisiynau ar ran Llywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Cynllunio Lleol a Chynghorau Cymuned a Thref.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau gweler                                                   
https://planningaidwales.org.uk/ein-gwasanaethau/?lang=cy

Amdanon Cymorth Cynllunio Cymru
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Beth yw ymgysylltiad?

Mae’r defnydd achlysurol ac 
ymgyfnewidiol o’r holl dermau 
o’u bath i’w gweld yn fwyaf 
cyffredin mewn canllawiau 
ymarferol, a defnydd bob 
dydd gan bawb - swyddogion 
cynllunio, datblygwyr a phobl 
leol - mewn cynlluniau a 
chynigion prosiectau, ond mae 
hefyd yn amlwg mewn llawer 
o lenyddiaeth academaidd. 

Nid oes unrhyw ddiffi niadau wedi 
eu cytuno arnynt eto - sy’n gyffredin 
ymysg yr holl rhanddalwyr - ar gyfer 
unrhyw un o’r termau hyn ond cafwyd 
lefel o gytundeb yn y blynyddoedd 
diweddar ymysg ymarferwyr rheolaidd 
ymgysylltiad, yn gyffredinol ac mewn 
perthynas ag agweddau o gynllunio.

BETH MAE LLENYDDIAETH YN EI DDWEUD AM YMGYSYLLTIAD?

Mae termau fel ‘ymgynghoriad’, ‘ymgysylltiad’ ac 
‘ymrwymiad’ yn frith mewn llawer o’r llenyddiaeth ac 
mewn llawer o achosion fe’u defnyddir bron yn gyfnewidiol. 

Gellir edrych yn ôl ar y ffordd mae systemau cynllunio 
wedi datblygu dros amser yn y DU er mwyn gweld y 
dulliau cyfredol sydd i ymgysylltiad mewn cynllunio.

?

PENNOD 1
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Mae cyfres o 
ddiffi niadau’n dod i’r 
amlwg sy’n awgrymu 

bod cydrannau 
amrywiol i ymarfer yn 

bodoli, fel a ganlyn:

Datblygir cynlluniau / 
prosiectau, neu agweddau 
ohonynt, fwy neu lai mewn 
partneriaeth â chymunedau / 
rhanddalwyr, gyda chyfl eoedd 
llawn i unrhywun i herio, 
datblygu, awgrymu, gwerthuso, 
ac yn ddelfrydol, i gytuno ar y 
canlyniadau. 

Gadael i bobl wybod bod 
cynllun neu brosiect ar ei 
ffordd, efallai bod y camau 
allweddol wedi eu cyrraedd 
neu fod fersiwn derfynol wedi 
ei gytuno.

Gwneir pob penderfyniad allweddol 
gan gychwynnwr y prosiect ond 
rhoddir cyfl eoedd i gymunedau 
/ rhanddalwyr i roi sylwadau, i 
holi ar adegau penodol a / neu 
ar agweddau penodol yn ystod 
paratoad y cynllun / prosiect. 

Ble gall cymunedau / 
rhanddalwyr gael cyfl e go 
iawn i drafod a datblygu 
syniadau, neu darperir y 
fath gyfl eoedd ar agweddau 
penodol.

Hysbysu

Ymgynghori 

Ymrwymo

Ymgysylltu

01

02

03

04

‘Cymuned lle’ fel arfer yn cyfeirio at y rhai sy’n byw o fewn ardal ddaearyddol 
fach heb ei diffinio’n dynn. ‘Cymuned o ddiddordeb’ ble gall hyn olygu unrhyw 
grŵp o unigolion sy’n rhannu diddordebau. Rhanddeiliad cynnwys unrhyw 
unigolyn, neu sefydliad unigolion, sydd â ‘rhan’ mewn cynllun neu brosiect.

Pwy

?
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Ble mae’r gwerth mewn 
ymgysylltiad?

Mae llenyddiaeth academaidd yn rhoi arwyddion o’r hyn y gall gwerth 
ymgysylltiad fod; mae’r hyn a ddeellir fel ‘gwerth’ yn amrywio yn ôl y sector yn 
unol â’r unigolion a’r grwpiau sydd ynghlwm a’r diwylliant ymgysylltiad lleol 
sydd wedi datblygu dros amser mewn cyd-destunau penodol:

Yr un nodwedd mae’r 
holl chwaraewyr yn 
uno ag ef yw ynghylch 
yr hyn sy’n gwneud 
ymgysylltiad yn 
ystyrlon iddyn nhw: 
nodwedd gadarnhaol 
sy’n ‘ychwanegu 
gwerth’ i un ai 
prosesau cynllunio 
a datblygu , neu’r 
allbynnau materol 
ohono,  neu’r ddau. 

Adroddiad Cryno - Gwerth Ymgysylltiad mewn Cynllunio yng Nghymru  

Mae adroddiad y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RPTI) Measuring 
What Matters yn gosod fframwaith ar gyfer monitro a gwerthuso allbynnau 
ac effeithiau prosiectau, yn nhermau gwerth ehangach cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol.

0.3%

Prosiectau £20,000 - £100,000 
Gwelwyd bod ymgynghoriad cyn-cais nodweddiadol yn costio tua 0.3% o werth gros y datblygiad ar 

geisiadau preswyl (Yr Alban). Mae gwerthusiad ariannol penodol o’r fath yn brin.

GDG

Llywodraeth▲ Cyfl awni anghenion lleols
▼ Adnoddau a chostau

▲ Ymddiriedaeth y cyhoedd yn y broses
▼ Targedau Perfformiad 

Y Cyhoedd

▲ Eglurder
▼ Ymddiriedaeth 

▲ Cyd-gynhyrchiad
▼ Dylanwad cyfyngedig

Datblygwyr

▲ Sicrwydd
▼ Amser

▲ Proses lyfnach
▼ Amheuaeth o’r broses

Datblygwyr

BETH MAE LLENYDDIAETH YN EI DDWEUD AM YMGYSYLLTIAD?
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Cychwyn yn gynnar
Dylai ymgysylltiad gychwyn cyn 
gynted â phosibl yn y broses 
gynllunio (ymhell cyn rheoli 
datblygu).

Cyfnewid ar y cyd
Dylid cael cyfnewid ar y cyd o 
wybodaeth a dysgu rhwng y 
rhanddalwyr.

Dylai adborth eglur 
Dylai adborth eglur i gymunedau 
a rhanddalwyr fod yn broses 
barhaus.

Sylfaen gyffredin
Dylid sefydlu sail gyffredin o 
wybodaeth sydd ar gael i’r holl 
randdalwyr.

Amrywiaeth o ddulliau 
Dylid ystyried amrywiaeth o 
ddulliau ymgysylltu sy’n briodol 
i’r prosiect penodol a’r grwpiau a’r 
bobl ymgysylltiedig gyda’r bwriad o 
wneud y mwyaf o fod yn gynhwysol.

Proses eglur
Ar y cychwyn, dylid sefydlu proses 
eglur a gytunir rhwng y rhanddalwyr, 
ond a ddylunnir ac a reolir gydag 
annibyniaeth arddangosadwy.

Rheoli disgwyliadau
Dylid sefydlu sgôp yr ymgysylltiad 
ar y cychwyn er mwyn rheoli 
disgwyliadau’r canlyniadau.

Adeiladu ymddiriedaeth
Building trust between 
stakeholders is essential and 
should be established through 
openness and honesty.

Pa egwyddorion sy’n annog canlyniadau 
cadarnhaol mewn ymgysylltiad? 

Gwerthuso ystyrlon 
Dylid cofnodi ac adrodd ar y broses, mewn modd sy’n hwyluso tryloywder, gwerthuso 
ystyrlon ac sy’n galluogi olrhain yr ymgysylltiad o’r weledigaeth i gread y cynllun, rheoli 
datblygu ac uwch gynllunio.
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Gellir crynhoi achosion y diffyg ymddiriedaeth, agweddau negyddol a 
chyfranogaeth isel yn y system gynllunio fel:

Diffyg ymwybyddiaeth gyhoeddus ynghylch sut y gallant gymryd 
rhan yn y broses gynllunio, yn enwedig o fewn cymunedau sydd dan 
fwy o anfanteision cymdeithasol.

Difaterwch y cyhoedd sy’n golygu agwedd fel ‘nid arweiniodd yr 
ymgynghoriad at unrhyw newid go iawn er gwell.’, a ellir ei barhau trwy 
beidio â chael adborth neu adborth annigonol. 

Tuedd negyddol y cyhoedd yn eu syniad o beth yw diben 
ymgysylltiad cyhoeddus, yn enwedig ar gyfer ceisiadau cynllunio 
penodol ble nad yw gallu’r cyhoedd i wrthwynebu’n cyd-fynd â’r gallu i 
gynnig cynigion amgen.

Mae tuedd proses dechnegol yn y syniadaeth am ymgysylltiad ar 
draul cyfl e gwleidyddol a democrataidd

Yn Lloegr, mae diwygiadau un ar ôl y llall wedi rhannu’r broses gynllunio 
yn nhermau amser, graddfa a mater. Mae hyn yn golygu ymarfer 
ymgysylltu digyswllt, cul a chyfyngedig, yn aml yn canolbwyntio ar 
y raddfa leol. Archwilir y cyd-destun Cymreig yn yr adroddiad hwn.  

Gall canfyddiad negyddol gan aelod etholedig adael cynghorwyr yn 
teimlo’u bod wedi dychryn gan ymgysylltiad o ran penderfyniadau penodol, 
a gallant wedyn gyfyngu ar eu hymrwymiad mewn gweithgareddau o’r 
fath. Disgrifi r aelodau fel ‘yn aml yn anweladwy ac yn ddiffygiol o ran 
arweinyddiaeth’ , yn enwedig pan fo materion yn ddadleuol. 

Fel yr amlinellwyd uchod, byddai llawer o dermau o fewn cwmpawd 
ymgysylltiad yn elwa o eglurder pellach ac fe’u defnyddir a’u 
camddefnyddio yn gyfnewidiol. Gallai hyn achosi diffyg ffocws mewn 
dealltwriaeth ac eglurder wrth weithredu o’r cychwyn cyntaf a chreu 
cyfl e i gamddeall a chamddehongli - a all yn ei dro baratoi llwybr tuag 
at ddiffyg ymddiriedaeth.

Beth yw’r rhwystrau i ymgysylltiad 
effeithiol?

BETH MAE LLENYDDIAETH YN EI DDWEUD AM YMGYSYLLTIAD?
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Beth mae llenyddiaeth yn ei 
ddweud am ymgysylltiad?

CASGLIADAU

Mae llenyddiaeth lwyd ac academaidd a 
ddadansoddwyd yn yr adrannau blaenorol yn 

Nid oes diffiniad y cytunwyd arno o’r hyn yw ymgysylltiad; fodd bynnag, mae cytundeb yn dod i’r 
amlwg ymysg ymarferwyr ymgysylltu ei fod yn ymarfer sy’n anelu at gynnwys - i raddau amrywiol 
- dinasyddion a chymunedau, mewn gwneud penderfyniadau sy’n berthnasol i dir a’i ddefnydd, 
sy’n golygu bod amrywiaeth o gydrannau (hysbysu, ymgynghori, ymrwymo, ymgysylltu) yn cael eu 
mabwysiadu mewn amrywiol ffyrdd ar gyfnodau gwahanol y broses gynllunio a datblygu. Mae’r 
ymarfer hwn yn seiliedig ar egwyddorion derbyniol, wedi ei strwythuro o amgylch cyfres o offer a 
dulliau derbyniol; a bod ei fabwysiadu effeithiol, yn gyfredol, wedi ei gyfyngu gan rwystrau penodol.  

Mae chwe thema berthnasol ble y dylid edrych ar a gwerthuso ymgysylltiad:

Gwerthfawrogir ymgysylltiad mewn cynllunio. Er bod chwaraewyr gwahanol yn ei 
werthfawrogi am wahanol resymau, mae’r rhan fwyaf o’r chwaraewyr yn gwerthfawrogi 
ymgysylltiad ystyrlon pan welir bod y broses ymgysylltu yn ychwanegu at 
(yn hytrach na thynnu i ffwrdd) werth i un ai brosesau cynllunio a datblygu, neu 
ganlyniadau, neu’r ddau; 

01

02

03

04

Eglurder a hygyrchedd

Ymgysylltiad fel proses 
barhaus

Ymgysylltiad fel moment 
technegol a gwleidyddol

Tryloywder mewn gwneud 
penderfyniadau ac atebolrwydd 
canlyniadau

Sicrwydd y broses
Costau ac ecwiti

Gall datblygu dull parhaus o ymgysylltiad, fel nodwedd sy’n ychwanegu gwerth i’r prosesau 
cynllunio, ddarparu cyfle i Gymru i gryfhau ei agenda Creu Cynefinoedd.



Adeiladu 
ymddiriedaeth mewn 
cynllunio ymysg yr 
holl sectorau’n amcan 
hanfodol ar gyfer 
diwygio cynllunio 
yn y dyfodol, gyda 
manteision lluosog i 
bawb.   
- Cymdeithas Cynllunio Gwlad a 
Thref, 2018
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Dyluniad a chanlyniadau’r 
Yn y bennod hon ceir crynodeb o’r dull a ddetholwyd a’r canlyniadau allweddol yn y prif ymchwil a 
ymgymerwyd gan Gymorth Cynllunio Cymru yn ystod y prosiect. Bydd y canlyniadau yn yr adran hon yn helpu 
llunio dadansoddiad data a hysbysu canlyniadau ac argymhellion hyfyw tymor byr, canolig a hir. Dyluniwyd yr 
ymchwil o amgylch tri chwestiwn allweddol: i).Beth yw ymgysylltiad? ii). Gwerth beth i bwy? a iii). Sut i wneud 
i ymgysylltiad ystyrlon ddigwydd? Roedd y cwestiynau hyn wedi helpu tywys y llenyddiaeth desg a’r adolygiad 
polisi (a gyflwynwyd yn y bennod flaenorol) a’r camau gwaith maes dilynol. Trefnwyd y gwaith maes mewn dau 
gyfnod olynol: Cyfnod 1 tanysgrifio holiadur sgopio a chyfarfodydd grŵp ffocws cyfranogwyr dethol; Cyfnod 2 
cyfweliadau wedi eu strwythuro’n rhannol ac ymchwil astudiaeth achos. 

Dechreuodd 95 hysbyswr yr arolwg a chwblhaodd 84 yr arolwg yn llawn. Gwelir dosraniad yr 
hysbyswyr yn ôl eu sector yn Siart 1. Roedd cyfran fwy o hysbyswyr o Gynghorau Cymuned 
oherwydd mai Cynghorau Cymuned yw prif gynulleidfa Cymorth Cynllunio Cymru. Mae 
cyfraddau ymateb isel yn cynrychioli canlyniadau cryf ynddynt eu hunain, ac o bosibl yn arwydd 
o’r flaenoriaeth isel a roddir i ymgysylltiad, yn enwedig gan rai grwpiau o randdalwyr. Serch y 
diffyg nifer, roedd y tueddiadau cryfach yn darparu mewnwelediad cychwynnol dilys i’r pwnc. 
Roedd cytundeb eang bod yr holl egwyddorion a awgrymwyd yn bwysig er mwyn cefnogi 
ymgysylltiad effeithiol.

Canlyniadau’r holiadur

Roedd perswadio cynulleidfaoedd targed 
i gwblhau’r arolwg yn heriol; dim ond 
6.7% o’r rhai a wahoddwyd a gwblhaodd 
yr arolwg. Roedd rhai sectorau’n fwy 
amharod i gymryd rhan, Datblygwyr 
/ ymgynghorwyr yn arbennig, a rhai 
ohonynt yn dweud nad oedd ganddynt 
ddigon o amser i gymryd rhan. 
  

Cyngor 
Cymuned
38%

Grŵp 
Cymuned
5%Datblygwr / Ymgynghorwr

13%

Awdurdod 
Cynllunio 
Lleol
15%

Sefydliad y 
trydydd sector
9%

Unigolyn
11%

Arall / Anhysbys
11%

PENNOD 2
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Buddiannau / manteision ymgysylltiad da

Mae’r canlyniadau’n enghreifftio cytundeb 
eang ar fuddiannau ymgysylltiad, ar draws 
yr holl sectorau, er efallai’n llai o ran cost 
(adnoddau) ac amser. 

Roedd cytundeb yn gryfach ymysg 
rhanddalwyr ynghylch y syniad bod 
ymgysylltiad yn elwa’r broses ddatblygu 
trwy gyflwyno gwybodaeth a hysbysiad 
cymunedol, yn ogystal ag uchelgeisiau, 
syniadau a phryderon.

Darperir crynodeb gyferbyn o sylwadau 
eraill ar fuddion ymgysylltiad fel y cafwyd 
fel adborth gan gyfranogwyr (wedi eu 
graddio gan nifer o ymatebion tebyg).

Anghytuno’n 
gruf

Anghytuno Niwtral Cytuno Cytuno’n 
gruf

Gall ymgysylltiad cymunedol da...

Gwella ansawdd / natur cyflawni y cynllun neu’r prosiect terfynol.

Arbed adnoddau ar y cyfan o ‘ddiwrnod 1’ i bawb. 

Arbed amser ar y cyfan o ‘ddiwrnod 1’ i’r cynllun neu’r prosiect terfynol.

Helpu sicrhau cytundeb y gymuned i gynllun neu brosiect.

Helpu sicrhau cytundeb y gymuned i gynllun.

Cyflwyno gwybodaeth gymunedol.

Gyflwyno syniadau, pryderon a dyheadau cymunedol.

Gorau po gyntaf y dechreuir ar ymgysylltiad (7) 

Mae’n maethu perchnogaeth / cyfrifoldeb 
cymunedol ac yn lleihau’r ofn o ddatblygu (5) 

Cyfle i nodi safbwyntiau ehangach y 
rhanddalwyr tu hwnt i’r mater cyfredol (3)

Mesur blaenoriaethau, ofnau a hoffterau 
presennol er mwyn teilwra darpariaeth (3)

Rhaid i bobl ddeall pwysigrwydd ymgysylltiad 
cynnar ar CDLl / strategaeth  (3)

CANLYNIADAU’R HOLIADUR
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Anfanteision ymgysylltiad

Yn gyffredinol, cafwyd y lefel lleiaf o 
gytundeb ar y datganiadau negyddol, a 
gwrthodwyd 50% ohonynt ar draws yr 
holl grwpiau. 

Mae cytundeb ar yr agweddau 
cadarnhaol yn fwy o lawer nag ar 
agweddau negyddol ymgysylltiad; y 
cytundeb cryfaf oedd bod blinder gydag 
ymateb i ymgynghoriadau lluosog, 
nad oedd yn ymddangos eu bod yn 
gysylltiedig, ddim yn arwain at newid, 
nac yn darparu adborth i’r cyfranogwyr.

Darperir crynodeb gyferbyn o sylwadau 
eraill ar fuddion ymgysylltiad fel y 
cafwyd fel adborth gan gyfranogwyr 
(wedi eu graddio gan nifer o ymatebion 
tebyg).

Gall ymgysylltiad cymunedol fod yn negyddol oherwydd...

Nid yw pobl yn trafferthu ymateb. 

Mae pobl wedi blino ymateb i ymgynghoriadau nad ydynt yn darparu adborth. 

Mae cael cytundeb gan nifer o bobl yn amhosibl.

safbwyntiau’r gymuned bob tro yn blwyfol neu hyd yn oed yn hunanol.

Mae’r ymatebion wedi eu cymryd drosodd gan nifer fach o unigolion a grwpiau.

Yn aml nid yw’r sylwadau yn berthnasol i faterion cynllunio. 

Ni ddylai sylwadau’r gymuned oresgyn uchelgeisiau ehangach.

Dim ond ychydig o bobl sy’n deall digon i gyfrannu unrhywbeth defnyddiol.

Ceir mwyafrif tawel sydd ddim yn ymgysylltu  (4)

Mae ymgysylltu â phobl all-lein (rhywsut), yn 
enwedig yn ystod y pandemig yn hanfodol (4)

Gall y derminoleg a ddefnyddir fod yn eglurach 
(3)

Ffactorau cost ac amser  (3)

Nid yw cymunedau yn gwybod sut i ymgysylltu’n 
llawn; dylai timau cynllunio helpu (2)

CANLYNIADAU’R HOLIADUR

Anghytuno’n 
gruf

Anghytuno Niwtral Cytuno Cytuno’n 
gruf
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Gwella ymarfer ymgysylltu

Roedd y cytundeb cryfaf ymysg yr holl 
grwpiau ar ddatganiadau yn ymwneud â 
chyfleoedd i wella ymarfer. Yr awgrymiadau 
cryfaf a gytunwyd arnynt oedd defnyddio 
ystod (ehangach) o ddulliau, i ymrwymo 
pob grŵp posibl ac i gynhyrchu a rhannu 
adroddiad terfynol i ddangos sut y 
defnyddiwyd y cyfraniadau.

Ar draws yr ymatebion, roedd y grwpiau 
cymunedol yn cytuno’n gryfach â’r 
egwyddorion hyn na’r datblygwyr a’r 
ymgynghorwyr, ac eithrio un. Roedd y 
datblygwyr a’r ymgynghorwyr yn teimlo’n 
gryfach y dylai ymgysylltiad sicrhau nad 
yw’r rhai sydd dan amheuaeth arferol yn 
dominyddu’r broses, ac roedd y grwpiau 
cymuned yn cytuno â hyn.

Darperir crynodeb gyferbyn o sylwadau eraill 
ar fuddion ymgysylltiad fel y cafwyd fel 
adborth gan gyfranogwyr (wedi eu graddio 
gan nifer o ymatebion tebyg).

Sgoriau cyfartalog yr holl ymatebwyr...

Cynhyrchu a rhannu adroddiad terfynol i ddangos bod cyfraniadau wedi                           
eu defnyddio.

Cynnig opsiynau dilys (neu esbonio pam nad yw eraill yn bosibl).

Cynnig mwy nag un neu ddau o gyfleoedd i gyfrannu. 

Defnyddio ystod o ddulliau ac amserau sy’n galluogi pawb i gyfrannu.

Sicrhau nad yw’r ‘bobl arferol’ yn dominyddu’r broses.

Sicrhau cysylltu ac ymgysylltu â’r holl grwpiau ac unigolion allweddol.

Rhannu gwybodaeth sy’n ddealladwy i bobl nad ydynt yn arbenigwyr.

Gwneud yn eglur beth ellir a na ellir ei newid o ganlyniad i ymgysylltiad.

Dechrau’n gynnar, ar ‘ddiwrnod 1’; nid pan fo’r cynllun wedi ei ddrafftio,                              
neu’r prosiect wedi ei ddylunio.

Defnyddio cymysgedd o dechnegau, ar-lein ac all-
lein. Amseru’r digwyddiadau i gynnwys pobl mewn 
gwaith ac yn ddi-waith (11)

Adroddiad terfynol sy’n eglur a hawdd ei ddeall (3)

Addasu i’r pandemig ond ei gadw’n ystyrlon (3)

Bod yn eglur ynghylch yr hyn sy’n cael ei gyflenwi a 
pham, er mwyn peidio â rhoi addewidion ffug (3)

Cael mwy o gydbwysedd trwy ymgysylltu â’r rhai 
sy’n anodd eu cyrraedd  (2)

CANLYNIADAU’R HOLIADUR

Anghytuno’n 
gruf

Anghytuno Niwtral Cytuno Cytuno’n 
gruf
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Grŵp ffocws - ‘Gwneud iddo ddigwydd’

Canllaw
Byddai arweiniad pellach ar bob agwedd ar ymgysylltu yn ddefnyddiol. 
Byddai adroddiad ar arddull ‘10 Commitments’ i Gymru gyfan o fudd, a 
byddai’n rhaid i wahanol grwpiau / sectorau gael canllawiau sy’n fwy 
penodol i’w sector.

Hyfforddiant
Yn gyffredino, cytunwyd ar bwysigrwydd hyfforddiant i aelodau etholedig a’r 
holl sectorau oedd yn bresennol.

Astudiaethau Achos
Roedd y gynulleidfa’n unfryd bod datblygu a rhannu enghreifftiau o ymarfer 
ymgysylltu da, yn ddelfrydol o Gymru, yn hanfodol.

Gwasanaeth Cefnogi
Cytunwyd y byddai o fudd i gael gwasanaeth cefnogi i ddarparu cyngor a 
chanllawiau ar faterion ymgysylltu. 

Gwobrwyon
Awgrymwyd y byddai cael cynllun ledled Cymru i wobrwyo ymgysylltiad da 
yn werthfawr  ynddo’i hun, ac er mwyn darganfod astudiaethau achos da. 

Arweinyddiaeth
Cytunwyd bod angen cael rhyw fath o ymgyrch i ddarparu arweinyddiaeth 
gynhwysfawr a hyrwyddo ymgysylltiad gwell a mwy ohono.

CANLYNIADAU GRŴP FFOCWS

Casglwyd data’r grŵp ffocws trwy un cyfarfod ar-lein am ddwy awr, gyda 21 
cyfranogwr yno a phob un wedi cwblhau’r holiadur. Cytunodd y cyfranogwyr ar 
y chwe phrif adran o weithredu yn y dyfodol. Ceir disgrifiad isod. Cytunwyd mai 
cam arwyddocaol ymlaen i ddatblygu ymgysylltiad ystyrlon fyddai i (a) sicrhau 
cysondeb go iawn rhyngddynt i gyd yn nhermau buddion, egwyddorion, dulliau 
ac ati a (b) ei gwneud yn eglur bod gan bopeth gefnogaeth amlsector er mwyn 
maethu proses gyda’r amcan o ychwanegu gwerth ar gyfer pawb.
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CYFWELIADAU

Canlyniadau’r cyfweliadau a 
datblygu Astudiaethau Achos 

Er mwyn deall y materion a archwiliwyd yn yr arolwg ac a drafodwyd yn y grwpiau 
ffocws yn well, cynhaliwyd cyfres o gyfweliadau dwfn, hanner strwythurol gyda 
15 hysbyswr o ystod o wahanol sectorau a chanddynt agweddau gwahanol ar 
ymgysylltiad.  Isod, cyflwynir crynodebau byr o’r canlyniadau cyntaf; ystyriwyd y 
cwbl yn y dadansoddiad sy’n dilyn a datblygwyd rhai ymhellach a’u cyflwyno fel 
astudiaethau achos pan oedd hynny’n briodol yn y bennod nesaf. 

Y rhai a gyfwel-wyd          Materion allweddol a drafodwyd

Awdurdod 
Cynllunio Lleol

Cyngor Tref

Awdurdod 
Cynllunio Lleol

Cyngor Tref

Pensaer

Datblygu Cynllun Cynefin. Heriau mewn datblygu ond buddion enfawr wedi eu nodi eisoes, yn cynnwys 

symud tuag at fuddsoddiad mewnol ar gryfder y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y paratoi. 

Heriau mewn cyflawni ymgysylltiad ystyrlon – cyfranogaeth isel mewn digwyddiadau ymgysylltiad cynnar pan nad 

oes unrhyw fater dadleuol. Anhawster ymgysylltu yn ystod COVID-19, heriau mewn nodi offer ymgysylltu ar-lein 

priodol. Dim llawer o ddiddordeb mewn datblygu Cynllun Cynefin mewn ardaloedd heb gynghorau cymuned.  

Digwyddiad Ymgynghoriad Cyn-Cais (YCC) i’r cyhoedd - nid oedd y broses YCC yn llwyddiannus yn creu 

ymgysylltiad lleol cadarnhaol, serch y digwyddiad ymgynghoriad oedd wedi mynd yn dda ym marn y 

datblygwr. 

Enghraifft o ddull cam-cynnar trwyadl tuag at ymgysylltiad mewn adeiladu cymuned. Trigolion lleol yn 

allweddol i hyrwyddo’r prosiect i rwydweithiau cymunedol, ac i yrru ymgysylltiad cynnar ac adeiladu lefel o 

ymddiriedaeth gyda’r ACLl. Nid oedd cefnogaeth ac arian yn gyffredin i alluogi’r lefel hon o ymgysylltiad.

Gwrthdaro ar sawl ffurf rhwng dymuniadau lleol ac uchelgeisiau datblygiad strategol. Gall ymgynghoriad fod 

yn ‘dicio blychau’. Cynlluniau Cynefin, adnoddau a’u gweithredu i mewn i ddatblygiad strategol.

Ymgynghorwyr 
Cynllunio

Agwedd ymgynghorwyr ar brosiect seilwaith gwyrdd, gweithio gyda’r cyngor a’r parc cenedlaethol. Llawer 

o randdalwyr / partïon dan sylw â disgwyliadau cam. Amcan y prosiect heb ei wneud yn eglur. Yn gweld 

buddion offer ymgysylltiad ar-lein ond yn ymwybodol bod gan ddulliau eraill le allweddol.  

Awdurdod 
Cynllunio Lleol

Cael gafael ar Swyddog Datblygu Cymuned a Chynlluniau Cynefin, un o’r unig swyddogion o’r fath yng 

Nghymru. Trafodaethau ynghylch manteision a heriau ymgysylltiad a buddion sy’n deillio o gael y fath rôl yn y 

tîm cynllunio. 

Grŵp ffocws - ‘Gwneud iddo ddigwydd’
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Mae’r bennod hon yn nodi a threfnu’r holl ddata a gasglwyd yn yr adolygiad llenyddiaeth, adolygiad polisi a’r 
gwaith maes, i nodi materion côd cyffredin er mwyn llywio symud ymlaen i wella ymgysylltiad ac enghreifftio’r 
berthynas rhyngddynt. Cysylltir y codau hyn wedyn â’r themâu perthnasol a ddaeth i’r amlwg o’r pennod 1.  

Cwestiynu ymarfer cyfredol 
(Dadansoddiad ac Astudiaethau Achos)

Roedd y materion allweddol a 
ddigwyddodd yn fwyaf aml yn yr 
holl weithgareddau yn cynnwys: 
angen i fod yn gynhwysol, 
dechrau’n gynnar, adeiladu 
ymddiriedaeth yn y broses a 
chyfnewid gwybodaeth.

PENNOD 3
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Nodwyd cyfres o 43 côd (neu faterion) yn seiliedig ar y data a gasglwyd trwy’r holl ddulliau a ddefnyddiwyd 
yn y gwaith maes, a chofnodwyd y nifer o weithiau y soniwyd am bob mater allweddol. Yna cysylltwyd y 
materion allweddol hyn â’r dull roeddent wedi deillio ohono yn y prosiect, sef yr holiadur, y grŵp ffocws a’r 
cyfweliad. Enghreifftir nifer y digwyddodd y materion hyn yn y tair ffynhonnell yn y siart isod.

Materion allweddol o’r gwaith maes   
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THEMA 1

EGLURDER Y BROSES

CWESTIYNU YMARFER CYFREDOL (DADANSODDIAD AC ASTUDIAETHAU) 

Dadansoddiad ac Astudiaethau 
Mae gweddill y bennod yn trefnu a thrafod canlyniadau’r codau dan y themâu a 
nodwyd yn adolygiad y llenyddiaeth.       

Nid yw terminoleg mewn 
cyfraith, polisi ac ymarfer 
yng Nghymru yn eglur, 
ac adlewyrchir hyn yn 
safbwyntiau’r hysbyswyr.

Mae’r polisi a’r canllawiau 
ar ymgysylltiad yn ddarniog 
ac yn fregus i ragdybiaethau 
ynghylch ymgysylltiad. 

Dulliau ymgysylltiad amrywiol 
i weddu i’r cyd-destun, math 
o brosiect, cynulleidfa a 
cham cynllunio / datblygu yn 
hanfodol. Dylai ymarferion 
ymgysylltiad fod yn hygyrch 
ac osgoi defnyddio iaith sy’n 
benodol i gynllunio er mwyn 
cynyddu hygyrchedd. Angen 
mwy o gefnogaeth i ACLl. 

Bod yn eglur 
ynghylch beth 
yw ymgysylltiad.

Canllawiau 
eglurach ar 
ymgysylltiad. 

Defnyddio 
dulliau 
ymgysylltiad 
priodol yn 
briodol. 

1.1

1.2

1.3

04



Cynllunio Cynefin yn Aberystwyth

Amcanion y prosiect
Roedd Cyngor Tref Aberystwyth yn dymuno ymgysylltu â’u cymuned leol i ddatblygu gweledigaeth ac i 
gynhyrchu Cynllun Cynefi n defnydd tir – ond roeddent hefyd yn dymuno ymgymryd ymgysylltiad eang i gael 
darlun o’r hyn roedd y bobl yn ei ddymuno yn y dref a sut roeddent am i’r dref edrych yn y dyfodol.  

Sut wnaethon nhw hyn?
Y man cychwyn i’r cyngor Tref oedd trefnu cyfarfod cychwynnol i Randdalwyr yn 2018 oedd wedi denu’r bobl 
â diddordeb er mwyn sefydlu Gweithgor. Roedd sawl un â diddordeb yn y gweithgor, yn cynnwys cynghorau 
cymuned cyfagos, busnesau â diddordeb a’r brifysgol. Trefnwyd gweithdy a daeth 40 o bobl o bob sector yn y 
dref. Yn dilyn y gweithdy, dosbarthwyd holiaduron ar draws y dref i gael syniad o farn a safbwyntiau lleol.

Beth sydd o Werth?
Mae’r prosiect wedi arwain at odi sawl prosiect diddorol.  Mae cysyniad Cynllun Cynefi n wedi galluogi 
cymunedau i gymryd rhan mewn prosiect “cynllunio” heb orfod edrych ar faterion perthnasol i gynllunio 
o’r cychwyn. Roedd arddull sgwrs “agored” yr ymgysylltiad wedi denu mwy o bobl i gymryd rhan ac wedi 
“caniatáu trafodaeth agored ar ystod o bynciau a themâu” (Gweithgor Aberystwyth). Mynychwyd y gweithdy gan 
groesdoriad eang o’r gymuned  gan ymgysylltu ag arolygon ac ysgogi’r rhai oedd ynghlwm.

Mae nodi Pencampwyr Cymunedau wedi bod yn werthfawr iawn, a dywedodd Alain Haird o Gyngor Ceredigion 
bod Trefi  “oedd â phencampwr yn golygu bod y prosiect yn fwy tebygol o lwyddo”.  Mae’r Cyngor Sir wedi 
cadarnhau bod canlyniadau’r rhaglen ymgysylltiad ar draws Ceredigion wedi bod yn amhrisiadwy ar gyfer 
rhaglenni eraill fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac wedi ei ddefnyddio’n fewnol gan y Cyngor. 

ASTUDIAETH ACHOS

Pan fentrodd Tîm Adnewyddu Cyngor Sir Ceredigion i ddefnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddechrau 
proses Cynllun Cynefi n ar draws y Sir – penderfynodd Cyngor Tref Aberystwyth, ynghyd â 5 Tref arall, i gynhyrchu 
eu Cynlluniau Cynefi n eu hunain. Ar adeg y cyfweliad, roedd Cyngor Ceredigion yn dal i weithio gyda threfi  ar 
draws y Sir i ddatblygu cynlluniau cynefi n fel cyfres o Gynlluniau Cynefi n i fynd dros yr holl sir. Bu oedi symud 
ymlaen oherwydd y pandemig COVID-19. 

Y gwersi a ddysgwyd:
• Sefydlu Gweithgor yn gynnar yn y broses - nodi Pencampwyr Tref.
• Peidio labelu fel “Ymgynghoriad Cyhoeddus” – yn aml cysylltir hyn â chanfyddiadau negyddol. Rhaid i 

ymgysylltiad cyhoeddus fod yn “sgwrs” –  defnyddio technegau arloesol i annog y gymuned i gymryd rhan.
• Hwylusydd gyda phrofi ad o ymgysylltiad a Chynllunio yn amhrisiadwy i gymryd prosiectau yn eu blaen.  
• Swyddogion Polisi ACLl a Chynghorwyr i gymryd rhan o’r cychwyn – mae hyn yn hanfodol er mwyn 

cynorthwyo’r broses, er mwyn i bawb ddeall y goblygiadau cynllunio wrth fynd ymlaen ac er mwyn i’r 
Cynllun Cynefi n fynd ymlaen i’w fabwysiadu fel Canllawiau Cynllunio Atodol. 

• Arbenigwyr ag arbenigedd cynllunio i gymryd rhan er mwyn i’r gymuned ddeall sut mae Cynllun Cynefi n yn 
ffi tio i mewn efo proses CDLl – helpu i lywio’r broses.

• Dylai hyfforddiant Cynllun Cynefi n gynnwys pawb o’r cychwyn - Cynghorau Cymuned a Thref, Gweithgorau, 
Cynghorwyr Sir.

• Wrth weithio ar Gynllun cynefi n mae’n bwysig i ganolbwyntio ar ardal ddaearyddol benodol - bydd nodi hyn 
ar y cychwyn yn galluogi mwy o ddealltwriaeth.

More information
Cyngor Tref Aberystwyth  - https://www.aberystwyth.gov.uk/cy/
Tîm Adnewyddu Ceredigion  - https://www.ceredigion.gov.uk/, placeplans@ceredigion.gov.uk 
Cynnal Y Cardi LEADER Project  - https://www.cynnalycardi.org.uk/leader/
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Er mwyn goresgyn diddordeb 
isel a chyrraedd y mwyafrif 
tawel, gall defnyddio iaith leyg 
a dulliau sy’n nes at fywydau 
pobl wella cyrhaeddiad 
hysbysebu. Byddai’r defnydd 
arloesol o bethau gweledol 
yn hybu digwyddiadau’n well. 

Dylid dathlu ymarfer 
ymgysylltiad da a’i rannu’n 
systematig i helpu adeiladu 
dealltwriaeth.

Hysbysebu’n 
eglur, 
hyrwyddo’n 
eang ac annog 
yn effeithiol.

Rhannu 
ymarfer da a 
chanllawiau.

1.4

1.5

“‘Defnyddiwyd ein prosiect 
fel model gan gymunedau 
sy’n dymuno cyflenwi 
cyfleuster tebyg.”

(Cyngor Cymuned)

THEMA 2

YMGYSYLLTIAD FEL PROSES BARHAUS  

Po gynharaf mae ymgysylltiad 
ystyrlon yn cymryd lle yn y broses 
gynllunio a pho fwyaf mae’n cysylltu 
â chynllunio Cynefin, y gorau 
fydd y canlyniadau tebygol i’r holl 
randdalwyr.   

Mae ymgysylltiad yn fwy 
ystyrlon pan y’i gwelir fel 
ymarfer parhaus yn cynnwys 
cyfres o gamau cysylltiedig 
(yn hytrach nag ymarferion 
ymgynghoriad un tro ar 
wahân).  

Dechrau’n 
gynnar.

Gwneud 
ymgysylltiad yn 
broses barhaus 
gysylltiedig.

2.1

2.2
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Nid amcan gweithgareddau 
ymgysylltiad yw cyrraedd 
consensws ar bob mater ond i 
ddangos safbwyntiau pobl eraill 
a chreu dealltwriaeth gyffredin 
sy’n ychwanegu gwerth i 
brosiectau penodol / canlyniadau 
cynllunio yn ogystal â phrosesau 
cynllunio ac ymddiriedaeth 
leol yn y system gynllunio a 
gweinyddiaeth gyhoeddus.

Mae’r cyfle i ymgysylltu’n ystyrlon 
gyda datblygu yn grymuso pobl 
i gael effaith ar eu hamgylchedd 
adeiledig a bydd yn arwain at 
greu lleoedd yn well mewn amser. 
Er mwyn cysylltu cynllunio gyda 
chreu lleoedd gwell i bobl mae 
Cynlluniau Cynefin yn allweddol. 
Mae angen cyllid, sgiliau ac 
adnoddau ar lawer o gynghorau 
cymuned a grwpiau cymunedol er 
mwyn hwyluso ymgysylltiad sy’n 
darparu gwerth ychwanegol. Mae 
buddsoddiadau o’r fath yn talu ar 
eu canfed.   

Creu sgyrsiau’n 
parhau dros 
amser.

Galluogi 
cymunedau. 

2.3

2.4

“Trwy wahodd ystod 
o randdalwyr gydag 
arbenigedd amrywiol a 
gwybodaeth leol, nodwyd 
ystod eang o faterion, 
cyfleoedd ac esiamplau yn 
gyflymach ac yn fwy manwl 
nag y gellid ei gyflawni gan 
unigolion o’n tîm prosiect 
yn cynnal ymweliadau safle 
ac ymchwil ar-lein.” 

(Ymgynghorydd 
cynllunio)

Cyfnewid gwybodaeth dwy-
ffordd trwy ymgysylltiad yn 
elwa’r holl randdalwyr ac yn 
ychwanegu gwerth i’r prosesau 
cynllunio a chanlyniadau 
cynllunio.

Cysylltu 
gwybodaeth 
arbenigol a lleol. 

2.5



Ymgysylltiad Cynllunio Polisi yng Nghonwy
ASTUDIAETH ACHOS

Mae tîm cynllunio polisi Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy wedi ymrwymo i gyfl awni’r ffurfi au gorau o ymgysylltiad 
cymunedol o fewn cyd-destun adnoddau ac amser cyfyngedig. Mae gan Gonwy hefyd Swyddog Strategol 
Ymgysylltiad a Chynlluniau Cynefi n parhaol fel rhan o’u tîm cynllunio polisi. Nid yw’r swyddog yma’n gynllunydd ac 
mae o gefndir datblygiad cymunedol ac ymddengys mai dyma’r unig swyddog Cynlluniau Cynefi n yng Nghymru.  

Sut y delir ag ymgysylltiad yng Nghonwy a ble mae ei werth? 
Ar lawer ystyr, nid yw dulliau Conwy o ymgysylltiad cymunedol ar faterion cynllunio yn dra gwahanol i 
awdurdodau cynllunio eraill; rhoddir hysbysiadau ymgynghoriad statudol, rhoddir dogfennau i’w harddangos 
yn gyhoeddus ac yn ogystal â’r gofynion lleiafswm, darperir sesiynau galw i mewn a chynhelir cyfarfodydd ar 
bynciau penodol gyda phob math o randdalwyr, yn cynnwys y grwpiau anodd eu cyrraedd. Fodd bynnag, roedd rhai 
awgrymiadau bach yn eu dull, a rhai egwyddorion tan ategol,  wedi helpu Conwy i greu diddordeb ehangach:

• Ymgysylltu mor gynnar â phosibl. Wrth ymgysylltu’n gynnar, bod yn eglur ynghylch beth ellir (ac na ellir) ei 
gyfl awni, ond hefyd ceisio gweld yr opsiynau posibl i ddal dychymyg pobl.  

• Roedd blaenoriaethu cynnal gweithgareddau ymgysylltu mewn lleoedd mae’r gymuned yn eu defnyddio (fel 
canolfannau cymunedol) yn hytrach na’r lleoliadau traddodiadol fel ‘neuadd y dref’ wedi profi ’n llwyddiannus.

• Defnyddio ‘broceriaid’ y cyfryngau. Yn hytrach na dibynnu’n llwyr ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol yr 
awdurdod lleol, gwahoddwyd cynghorau / grwpiau cymuned i rannu sylwadau am y CDLl ar hysbysfwrdd 
cymunedol lleol a thudalennau ‘hel straeon’; roedd hyn wedi galluogi cyrhaeddiad ehangach.

• Cyfathrebu’n eglur a chryno mewn ffordd atyniadol.  
• Ymestyn y cyfnodau lleiafswm o ymgynghoriad a rhoi amser i bobl i ddod yn ôl.   

Yn hollbwysig ystyrir bod cael swyddog ymgysylltiad cymunedol ymroddedig yn yr awdurdod o fewn y tîm polisi 
yn hanfodol er mwyn darparu a phontio gwybodaeth leol, cynnal cysondeb ar draws y gwahanol ymarferion 
ymgysylltu, darparu adborth ystyrlon ar faterion cynllunio ac adeiladu a chynnal ymddiriedaeth gyda chymunedau. 

Sut geir adnoddau ar gyfer rôl ymgysylltiad cymunedol? 
Mae’n bwysig pwysleisio bod y rôl wedi ei chynnwys yn y tîm cynllunio polisi yn dilyn ailstrwythuro mewnol. 
Symudodd y tîm cynllunio polisi i gyfarwyddiaeth wahanol a oedd â swyddogion ymgysylltiad cymunedol 
ynddo. Yn ddiweddarach, dychwelodd y tîm polisi i gyfarwyddiaeth cynllunio a chadwyd y rôl (gydag ychydig 
o berswâd), oherwydd cydnabuwyd gwerth y rôl. Wedyn, diddymwyd y tîm ymgysylltu cymunedol ac mae 
cadw’r rôl yn gallu bod yn heriol.  Yn y pen draw, gall y tîm polisi dystiolaethu gwerth y swyddog dan sylw, ond 
pwysleisiwyd y byddai dylunio a chael cyllid ar gyfer rôl newydd wedi bod yn llawer mwy anodd.   

Beth yw’r heriau / gwersi a ddysgwyd?  
• Ymgysylltu am gyfnod priodol tra’n ceisio cyfl awni amserlenni cynhyrchu CDLl yn gallu bod yn fater o gydbwyso. 
• Mynd tu hwnt i’r ‘lleiafswm’ yn y camau cynharaf; mae’n fwy anodd ymgysylltu pobl ‘gyda thudalen wag o 

bapur’ ond mae delweddu yn helpu. 
• Ymgysylltu ar y lefel gywir o fanylion technegol; gall cymunedau gael braw gan ymyraethau rhy gymhleth 

ond ar yr un pryd mae’n rhaid iddynt gael lefel ystyrlon o fanylion er mwyn cymryd rhan.
• Sicrhau bod graffeg a fi deos cyfathrebu yn ymgysylltu heb adael y gynulleidfa i deimlo bod rhywun yn 

nawddoglyd tuag atynt; gall crynodebau byr ennyn canlyniadau gwell na dogfennau ag arddull ‘hawdd eu 
darllen’. 

• Sicrhau pwyslais ar faterion strategol yn hytrach na gwaith datblygu cymuned llawr gwlad.
• Darganfod swyddog ymgysylltu ymroddedig serch y gwerth sydd ynghlwm â’r rôl. 
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Dylid annog a chefnogi aelodau 
etholedig i chwarae rôl fwy 
gweithredol mewn ymgysylltiad 
mewn materion cynllunio.  

Gall Cynlluniau cynefin 
bontio rhwng Creu lleoedd 
a chynlluniau a pholisïau 
trosfwaol.

Galluogi aelodau 
etholedig.

Cymryd stoc a 
datblygu ymarfer 
o amgylch 
Cynlluniau 
Cynefin.  

3.1

3.2

Cyfle i ychwanegu nodiadau 
eglurhaol, rhestrau gwirio a 
chanllawiau ynghylch yr hyn 
sy’n gwneud ymgysylltiad yn 
ystyrlon trwy gyflwyno’r gwerth 
ychwanegol mae’n ei roi i’r broses.

Osgoi ymarferion 
ticio blychau. 3.3

THEME 3

YMGYSYLLTIAD FEL GWEITHGAREDD 
TECHNEGOL A GWLEIDYDDOL

Tuedd negyddol, rhwystro 
ymgysylltiad ystyrlon yn deillio 
o ganfyddiadau rhanddalwyr ar 
ei gilydd.

Goresgyn tuedd 
negyddol. 3.4

“Datblygwyd ein Cynllun 
Cynefin gyda’r gymuned 
a’r ACLl, yn unol â pholisi, 
a chafwyd ystod eang o 
fuddion o hyn.” 

(Cyngor Cymuned)



Grymuso’r gymuned yn Grangetown

Amcanion y prosiect
Mae Pafi liwn y Grange yn brosiect partneriaeth rhwng gr�p trigolion Prosiect Pafi liwn y Grange, Gweithredu 
Cymunedol Grangetown, Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd i ailddatblygu pafi liwn bowls gwag a’i droi yn 
gyfl euster o’r radd fl aenaf i’r gymuned.

Beth oedd eu bwriad?
Mae ymgysylltiad wedi bod wrth galon y prosiect o’r cychwyn cyntaf.  Roedd archwilio beth oedd y gymuned eisiau 
ei gynnwys yn y brîff gwreiddiol, a sut roeddent eisiau trefnu’r gofodau, wedi arwain at gyfl wyno nifer o dechnegau 
ymgysylltu megis mapiau’r meddwl, modelu a phrofi  prosiectau o fewn yr adeilad presennol. Roedd Penseiri Dan Benham 
wedi ymgysylltu’n agos â chymuned Grangetown i gael eu safbwyntiau ar y dyluniad - roedd ar y dylunwyr angen gwybod 
sut fyddai’r adeilad yn gweithio iddyn nhw. Sefydlwyd dialog cadarnhaol yn gynnar yn y broses gyda Chynllunwyr Cyngor 
Caerdydd.  Esboniwyd y weledigaeth ac oherwydd ei leoliad o fewn parc rhestredig roedd dyluniad sensitif yn hollbwysig.  
Arweiniodd cyfathrebu rhwng yr ACLl a’r dylunwyr at ymddiriedaeth a ffordd ymlaen trwy’r broses gynllunio.

Beth sydd o werth?
Rhwng Mehefi n 2016 a Thachwedd 2018, daeth Pafi liwn y Grange â mwy na 3,000 o drigolion at ei gilydd, fe’i 
defnyddiwyd gan dros 100 o randdalwyr, a lansiwyd 150 o fentrau, wedi eu harwain gan y gymuned, mewn ymateb 
i syniadau a ddaeth o’r gymuned, gyda’r canlyniad y cynhaliwyd dros 1,000 o sesiynau / gweithgareddau ar y safl e. 
Ffurfi wyd llawer o brosiectau o’r ymgysylltiad hwn yn cynnwys Fforwm Ieuenctid Pafi liwn y Grange, Hyb Merched, 
sesiynau darllen, cyfarfodydd Ffrindiau a Chymdogion. Gwnaeth y gwaith ymgysylltu wahaniaeth go iawn i 
ganlyniadau cynllunio’r prosiect oherwydd roedd wedi caniatáu sgyrsiau adeiladol rhwng y gymuned a’r Cynllunwyr 
a galluogi’r cynllun i gael ei ddylunio mewn ffordd a fyddai’n gweddu i’r gymuned, er enghraifft sut y dyluniwyd 
gofodau mewnol ac allanol. Yn ogystal, cynigiwyd dyluniad cydymdeimladol ac unigryw a oedd yn gweddu’n dda i’r 
parc rhestredig - gan gymryd sylw o sylwadau’r gymuned.

Roedd twf enfawr mewn ymgynghoriad ac ymgysylltiad yn y prosiect hwn a chyfl wynwyd syniadau amgen.  Mae 
Dan Benham yn esbonio “byddwch yn colli pobl yn y broses os nad ydych yn ymgysylltu – os bydd pobl yn teimlo’n 
rhan o’r prosiect byddant yn ymrwymo a glynu wrtho tan y diwedd” Mae’r prosiect hwn yn dangos bod angen cael 
llif oddi wrth yr ymgysylltiad cychwynnol – mae ar bobl angen gwybod pam efallai na ellir cymryd eu syniadau a’u 
sylwadau ymlaen – mae adborth yn hnaofodol.  Dywed Dan Benham “Mae’r adeilad i gyd yn ymwneud â phobl.  Pan 
adeiladwyd yr adeilad – ei adeilad nhw oedd o – y gymuned oedd piau fo. 

ASTUDIAETH ACHOS

Pan ofynnodd preswylydd o Grangetown “ble alla i gael coffi  yn y parc?” yn 2012 – nid oedd unrhywun wedi 
rhagweld y prosiect cyffrous oedd wedi dilyn.  

Gwersi a ddysgwyd
• Cyfathrebu cynnar rhwng dylunwyr a’r ACLl 
• Cyfl wyno technegau ymgysylltu arloesol – bydd y gymuned yn aros gyda’r broses tan y diwedd a fawr ddim 

yn gadael
• Adborth parhaus trwy gydol y broses ymgysylltu yn angenrheidiol
• Pencampwyr Dylunio o fewn ACLl ac arbenigedd Pensaernïol 
• Hyrwyddo’r defnydd o esiamplau o ymarfer da o Gymru ac Ewrop 
• Caniatáu timau dylunio bach i’w cynnwys yn fframweithiau’r ACLl - i dendro am waith

Mwy o wybodaeth
Am fwy o wybodaeth: https://grangepavilion.wales/about/
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Mae cyfl eoedd i wella adborth 
ac adrodd yn ôl i gyfranogwyr 
ymgysylltiad, a dylid cynnal 
mwy o ymchwil i ddeall sut i 
adrodd yn ôl yn well ar ôl pob 
gweithgaredd ymgysylltiad 
er mwyn adeiladu gwerth 
(ychwanegol) dros amser.

Gellid maethu a gofalu am 
ymddiriedaeth trwy alluogi 
cyfranogwyr i fynd ar lwybr 
tryloyw cysylltiedig, trwy 
ymgysylltiad o’r enw ‘Cynllunio 
Cynefi n’. 

Gwneud adborth 
ac adrodd yn fwy 
amlwg a chraff. 

Adeiladu 
ymddiriedaeth 
gyda gonestrwydd 
a thryloywder.

4.1

4.2

Roedd rhai Swyddogion ACLl yn 
aneglur ynghylch eu rôl yn y broses 
ymgysylltiad ac yn ansicr am y 
methodau, ar wahân i’r ychydig 
a ddefnyddir yn aml. Hyd yn oed 
pan fo ewyllys i ymgysylltu, mae 
pwysau adnoddau ac amser yn 
cyfyngu lle i arloesi.   

Galluogi 
Swyddogion 
Awdurdodau 
Cynllunio Lleol.

4.3

THEMA 4

GWNEUD PENDERFYNIADAU A THRYLOYWDER 
CANLYNIADAU

Gall cyd-gynhyrchu 
gweithgareddau ymgysylltiad 
wella nifer ac amrywiaeth y 
cyfranogwyr.    

Cytuno ar broses 
ymgysylltiad 
gyda, nid ar gyfer 
rhanddalwyr.  

4.4

“Nid yw’r gymuned yn 
gwybod sut i ymgysylltu’n 
llawn ond dwi’n meddwl ei 
fod yn ddyletswydd ar dimau 
cynllunio, yn rhannol, i helpu 
pobl i ymgysylltu.” 

(Trydydd sector)

Grymuso’r gymuned yn Grangetown



Cynllun Cynefin Y Drenewydd & Llanllwchaearn

Amcanion y prosiect
Gweithiodd Cyngor y Dref mewn partneriaeth ag ymgynghorwyr Cymorth Cynllunio Cymru a Place Studio i 
ddatblygu cynllun a fydd yn rhoi manylion “Y Drenewydd” yng Nghynllun Datblygu Lleol Powys (2011-2026).

Beth oedd eu bwriad?
O’r diwrnod cyntaf, anelodd Cyngor y Dref i weithio’n agos gyda’r gymuned leol i gael eu safbwyntiau ar 
ddefnydd tir a materion llesiant eraill a oedd yn bwysig iddyn nhw, ac i ddefnyddio’r dystiolaeth yma i gefnogi’r 
cynllun. Mabwysiadwyd dulliau ymgysylltu mentrus i gychwyn “sgwrs” gyda phawb â diddordeb yn nyfodol Y 
Drenewydd. Roedd tîm cynllunio polisi Cyngor Sir Powys yn ymroddedig yn gynnar yn y broses ac yn annog y 
Cynllun Cynefi n yn weithredol gydag arian o Dîm Adnewyddu’r Cyngor i hybu’r gwaith.

Beth sydd o werth?
Rhwng Ionawr 2019 ac Ionawr 2021 - mynychodd 321 o bobl y digwyddiadau, ymatebodd 106 o bobl i arolwg ar-lein, 
roedd 58 o sefydliadau lleol yn weithredol yn y prosiect a darparwyd 7000 o sylwadau.  Cynhaliwyd 11 digwyddiad a 
10 cyfarfod rhanddalwyr. Roedd y cyfnod ymgysylltiad llwyddiannus wedi hysbysu drafftio polisïau’r Cynllun Cynefi n yn 
ystod 2019/20, gyda Chyngor y Dref yn mabwysiadu’r Cynllun yn yr Hydref 2020.  Mae Cyngor Sir Powys wedi cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus ffurfi ol yn barod ar gyfer mabwysiadu’n derfynol, a chyhoeddir Canllawiau Cynllunio Atodol y 
Cynllun Cynefi n yn yr Haf 2021. Mae gweledigaeth Cyngor y Dref i rymuso’r gymuned wedi bod yn llwyddiant, ynghyd â’r 
dymuniad bod polisïau ysbrydoledig Y Drenewydd, i ddod yn “ystyriaethau perthnasol” o fewn y CCA, yn cael ei wireddu 
os mabwysiedir y Cynllun Cynefi n fel CCA.Mae proses y Cynllun Cynefi n wedi cael llawer o fuddion, yn cynnwys synnwyr 
o gaffael gwybodaeth cynllunio yn lleol, a pherthynas waith gwell rhwng Cyngor y Dref a’r Cyngor Sir. Gan mai’r Cynllun 
yw’r cyntaf ym Mhowys mae wedi codi proffi l y dref ac fel yr esboniodd Cyng. Richard Edwards, Cynghorydd Arweiniol, 
Cynllun Lle., bellach gwelir Y Drenewydd fel “lle i wneud busnes”.

Mae’r Cynllun Cynefi n yn amlinellu llywio eglur ar gyfer gwaith y dyfodol, a gellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth i ddenu 
cyllid allanol.  Esboniodd Sorelle White “Mae darparu tystiolaeth o angen y gymuned yn aml wrth galon ceisiadau am 
arian cyhoeddus - o reswm! Defnyddiwyd y dystiolaeth a gasglwyd ar gyfer y Cynllun Cynefi n mewn 4 cais am arian hyd 
yma. Mae 2 o’r rhain wedi bod yn llwyddiannus. Heb os roedd tystiolaeth y Cynllun Cynefi n wedi cryfhau’r ceisiadau hyn”.  
Hyd yma mae’r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r prosiect Cynllun Cynefi n trwy ymgynghoriad cyhoeddus wedi arwain 
at nifer o geisiadau llwyddiannus am gyllid yn cynnwys cyllid £500k Bioamrywiaeth ac Isadeiledd Gwyrdd Llywodraeth 
Cymru a £675k Cronfa’r Economi Gylchol i Gefnogi Adferiad Gwyrdd Llywodraeth Cymru. Mae cais am £200k wedi ei 
gyfl wyno i Gronfa Adfer Llywodraeth y DU i gyfl enwi nifer o brosiectau adfer gwyrdd a nodwyd yn y Cynllun Cynefi n.

ASTUDIAETH ACHOS

Gan y byddai eu Cynllun Cymuned wedi dyddio’n fuan a chyda datblygiad arwyddocaol yn cymryd lle yn 
Y Drenewydd, yn cynnwys ffordd osgoi newydd a champws iechyd, dymunodd Cyngor Tref Y Drenewydd a 
Llanllwchaiarn i ymgysylltu’r gymuned a dylanwadu ar benderfyniadau cynllunio’r dyfodol mewn Cynllun Cynefi n.

Gwersi a ddysgwyd:
• Yn y cychwyn dechrau “sgwrs” gyda’r gymuned leol. 
• Bod yn eglur ar raddfa, costau a sut bydd y Cynllun Cynefi n yn ffi tio gyda 

chynlluniau eraill.
• Mae cyfathrebu ac ymgysylltiad cynnar gyda’r ACLl yn hanfodol.
• Ystyried cynnal grŵp llywio.
• Cysylltiadau da a chyswllt yn ofynnol gyda grwpiau cymuned leol
• Adborth parhaus yn ystod y broses ymgysylltiad – cylchlythyrau ar-lein, 

diweddariadau gwefan.
• Gellir defnyddio tystiolaeth a gesglir yn ystod yr ymarfer Cynllun Cynefi n 

ar gyfer ceisiadau am gyllid gan ystod o randdalwyr y gymuned.

Am fwy o wybodaeth: 
https://newtown.org.uk/consultations/placeplan.html 
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Sicrwydd prosesau ymgysylltiad 
yn cefnogi gwneud 
penderfyniadau yn effeithiol a 
llyfn, gan ychwanegu gwerth 
ac osgoi risgiau sy’n berthynol i 
heriau cyfreithiol. 

Mae’n hanfodol bod yr holl 
randdalwyr yn deall beth 
yw, ac nad yw’n bosibl, yn 
nhermau canlyniadau pob 
cam o’r ymgysylltiad, a bod 
mesurau concrit yn cael eu 
cymryd i gefnogi rheolaeth  
disgwyliadau gan yr ACLl.

Gwneud y broses 
yn llyfnach. 

Rheoli 
disgwyliadau. 

5.1

5.2

Mae adeiladu gwybodaeth 
leol a chyd-ddealltwriaeth yn 
enghreifftiau gwych o’r gwerth 
ychwanegol a gynhyrchir trwy 
ymarfer ymgysylltiad ystyrlon.    

Creu cyd-
ddealltwriaeth. 5.3

THEMA 5

SICRWYDD Y BROSES A CHANLYNIADAU

Mae amser (ac aliniadau 
penodol ar draws Cynllunio 
Cynefi n) yn hanfodol ar gyfer 
ymgysylltiad ystyrlon.  

Amser priodol.  
5.4

Ceisiwch eto ac eto i bwysleisio 
na fydd y dewisiadau’n 
benagored a bydd yr 
ymgysylltiad yn gyfyngedig i 
ddewisiadau penodol.”

(Swyddog ACLl)

04

Cynllun Cynefin Y Drenewydd & Llanllwchaearn



Ymgynghoriad cyn-cais yn Llandrillo-yn-Rhos

Sut wnaethon nhw hyn?
Trefnwyd digwyddiad ymgynghoriad cyn-cais, gyda llawer yn mynychu, gyda’r rhai a fynychodd yn gallu rhoi 
sylwadau ar y cynlluniau a arddangoswyd a chael trafodaethau gyda RSL oedd yno i gynorthwyo. “Ar un adeg 
roedd ciw o bobl yn aros i fynd i mewn.” (Cynghorydd lleol).

Beth sydd o werth / Pa wahaniaeth mae hyn wedi ei wneud?
Mynychwyd yr ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus yn dda, gyda’r gymuned leol yn cael cyfl e i fynegi eu 
safbwyntiau.  Cynhaliwyd y digwyddiad mewn adeilad cyhoeddus yn agos at y safl e datblygu.  Roedd pryderon 
ynghylch y briffordd a pharcio, edrych dros eiddo arall, cysgodi eiddo arall, y nifer o unedau dan gynnig a 
materion ynghylch casglu sbwriel.  Codwyd dymuniad y gymuned i gadw arwyneb hanesyddol yr adeilad ar yr 
adeg yma. Y farn gyffredinol oedd bod sawl mater i’w datrys cyn cyfl wyno’r cais cynllunio ffurfi ol.  Fodd bynnag, 
roedd y cyfathrebu rhwng y datblygwr a’r gymuned yn y cyfnod rhwng y cam cyn-cais a’r cam cyfl wyno cais 
ffurfi ol yn ddiffygiol gyda dilyniant ac adborth cyfyngedig.   

Crynodeb
Mae hwn yn brosiect cyn-cais ble mae datblygwr yn gobeithio datblygu safl e â gwerth hanesyddol o fewn 
y gymuned leol.  I fwyhau potensial y safl e mae RSL yn cynnig 19 ffl at sydd, ym marn trigolion lleol, yn or-
ddatblygu’r safl e.  

ASTUDIAETH ACHOS

Roedd landlord cymdeithasol, annibynnol oedd wedi ei gofrestru’n nid-er-elw (RSL) am ddatblygu 19 ffl at o 
fewn adeilad rhestredig yn Llandrillo-yn-Rhos.  Cynhaliwyd ymarfer ymgynghoriad cyn-cais.

Gwersi a ddysgwyd
• Mae’n rhaid cymryd safbwyntiau’r gymuned ymlaen i’r cam cyfl wyno cynllun.
• Mae adborth a chyfathrebu gyda’r rhai a fynychodd yr ymgynghoriad cyn-cais yn hanfodol gydag adborth ar 

y pryderon a godwyd. 
• Dylai datblygwyr sy’n ymwneud ag ymgynghoriad Cyn-Cais roi gwybod i’r gymuned beth yw’r camau 

ynghlwm - gadael i’r gymuned wybod pan fydd y cynllun wedi ei gyfl wyno, y newidiadau a wnaed a darparu 
cyswllt i’r adroddiad Ymgynghoriad Cyn-Cais.  

• Cynnal ymgysylltiad cynnar gyda phawb yn y cam cyn-cais - grwpiau trigolion lleol, Cynghorwyr, Cynghorau 
Cymuned a Thref i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’r holl faterion - dialog agored yn ofynnol sy’n sicrhau 
ymddiriedaeth rhwng pawb.

• Llywodraeth Cymru i ystyried newid mewn gweithdrefn – cyfarfod i’w gynnal gyda phawb perthnasol i 
gyfarfod a thrafod yr holl faterion perthnasol cyn yr ymgynghoriad cyn-cais. Hefyd, bod y rhai wnaeth 
sylwadau yn y cam cyn-cais yn cael gweld yr adroddiad Ymgynghoriad Cyn-Cais. 

Am fwy o wybodaeth: 
Cyngor Tref Bae Colwyn - https://www.colwyn-tc.gov.uk/cy/
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Mae’n hanfodol defnyddio ystod 
o rwydweithiau ac offer mor 
eang â phosibl i sicrhau proses 
ymgysylltiad cynhwysol.

Gall dulliau creadigol o 
ymgysylltiad, gan ddefnyddio 
arbenigedd arbenigol pan yn 
briodol, gynhyrchu ymgysylltiad 
mwy ystyrlon mewn modd sy’n 
effeithiol o ran adnoddau. 

Ymgysylltu’n 
gynhwysol. 

Ymgysylltu’n 
greadigol.  

6.1

6.2

Mae’r defnydd o offer 
ymgysylltiad ar-lein yn ffordd 
gost-effeithiol i ehangu 
cyrhaeddiad, a dylid cydnabod 
ei botensial a’i gyfyngiadau ar 
gyfer y cyd-destun Cymreig.  

Ymgysylltu 
ar-lein, ond yn 
ofalus. 

6.3

THEMA 6

COSTAU AC ECWITI

6.4

“Gall teilwra ymgysylltiad i’r 
gynulleidfa helpu i ymgysylltu 
rhanddalwyr e.e. gwneud 
ymgysylltiad yn fwy cyfeillgar 
at blant gyda chrefftau / 
gemau pan yn briodol.”

(Ymgynghorydd Cynllunio)

Gall defnyddio rhwydweithiau 
cymunedol sy’n bodoli fod yn 
adnodd ac yn gost-effeithiol, yn 
destun i gyfathrebu priodol. 

Adeiladu ar 
rwydweithiau 
sy’n bodoli. 



Cynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd 

Amcanion y prosiect
Amcan y Cynllun yw llywio gwelliannau seilwaith gwyrdd o fewn aneddiadau, i’w defnyddio gan y sectorau 
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol er mwyn symud prosiectau yn eu blaenau.

Beth oedd eu bwriad?
Roedd hwn yn brosiect partneriaeth rhwng dau Gyngor gyda llawer o Swyddogion ynghlwm o’r ddau awdurdod, 
gyda’r Swyddogion Ecoleg a Bioamrywiaeth fel y prif gysylltwyr. Hwylusodd yr ymgynghorwyr LUC weithdy 
ymgysylltiad i dros 50 o randdalwyr er mwyn nodi materion isadeiledd gwyrdd a chyfl eoedd o fewn pob 
un o’r trefi .  Hefyd nodwyd esiamplau o fentrau llwyddiannus ac ymarfer gorau.  Roedd yn bwysig ymrwymo 
cynrychiolwyr lleol yn gynnar yn y broses, gan mai hwy sy’n adnabod eu hardaloedd yn dda ac yn gallu 
cynghori’r ymgynghorwyr gyda’u gwybodaeth leol.

Beth sydd o werth?
Trwy wahodd ystod o randdalwyr oedd ag arbenigedd amrywiol a gwybodaeth leol, nodwyd ystod eang o 
faterion, cyfl eoedd ac esiamplau yn gyfl ymach ac yn fanylach nag a ellid ei gyfl awni gan unigolion.  Roedd 
ymgysylltiad cynnar wedi galluogi trafodaethau i ddigwydd rhwng rhanddalwyr, a nodwyd materion a 
chyfl eoedd ychwanegol.  Hefyd gellid edrych ar syniadau cystadleuol yn fwy manwl.  Un fantais o ymgysylltiad 
yw cymorth anweladwy gyda monitro ar lefel leol. Ar ôl i brosiect ddigwydd (yn enwedig prosiect tirlun) mae 
angen go iawn am fonitro ar lawr gwlad a dyma ble gall y gymuned gynorthwyo.   Mae hyn yn enghraifft o 
werth go iawn mewn ymgysylltiad.  Mae Philip Smith, LUC yn awgrymu “Gyda phrosiectau seilwaith gwyrdd 
a glas, sydd efallai heb gorff i’w cyfl awni – dyma ble gwelir gwerth ymgysylltiad – yn aml gall gwirfoddolwyr 
oruchwylio’r gwaith, a monitro”.

ASTUDIAETH ACHOS

Trefi  Sir Benfro: Cynhyrchwyd Cynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd Mehefi n 2018 gan LUC ar ran Cyngor Sir 
Benfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, wedi ei ariannu gan Gronfa Amgylchedd a Datblygiad 
Cynaliadwy Llywodraeth Cymru (Y Gronfa).  Mae 11 tref yn rhan o hyn.

Gwersi a ddysgwyd
• Pwysig diffi nio sgôp y prosiect o’r cychwyn – er mwyn peidio â chodi disgwyliadau.  Cyfathrebu rhwng pawb 

yn hanfodol.
• Rhoi diweddariadau i bawb yn ystod y broses ymgysylltiad - nid ymrwymo pobl ar y cychwyn yn unig.
• Pwysig i feddwl yn ofalus ynghylch pryd i ymgysylltu ac i gychwyn yr ymgysylltiad yn gynnar os yn bosibl – 

rhoi’r materion lleol ar y bwrdd yn gynnar yn y broses.  
• Nid yw Ymgynghorwyr / Cynllunwyr yn adnabod yr ardal leol o bosib - felly mae gwybodaeth leol yn bwysig 

iawn - er mwyn dod i adnabod y lle, ei hynodrwydd a’i hunaniaeth.
• Peidio â dibynnu’n llwyr ar un digwyddiad i randdalwyr gan efallai na fydd safbwyntiau arbenigol ar gael.
• Mae’n anodd cael pob safbwynt mewn digwyddiad gydag amser cyfyngedig – angen cael cyfl e am 

drafodaeth bellach / cysylltu ar ôl y fath weithdy.  Efallai byddai defnyddio ymgysylltiad ar-lein ychwanegol 
wedi gwella’r gallu i gyrraedd cynulleidfa ehangach, pobl ifanc a grwpiau anodd eu cyrraedd.

• Sicrhau bod digwyddiad i randdalwyr yn caniatáu amser i unigolion roi eu safbwyntiau a chael canllawiau 
ar yr hyn sy’n ymarferol o fewn sgôp y prosiect.

• Byddai cymryd manylion cyswllt yn galluogi gwaith dilynol gyda rhanddalwyr unigol.

Am fwy o wybodaeth:
https://www.pembrokeshire.gov.uk/conservation/green-infrastructure
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Casgliadau ac 
Argymhellion

Mae’r prosiect ymchwil hwn wedi nodi cydberthynas cryf gyda’r themâu a nodwyd 
mewn llenyddiaeth academaidd a phroffesiynol.  Mae’r ymchwil hwn wedi darganfod 
fod gwerth yn amrywio yn unol ag agweddau’r gwahanol chwaraewyr yn y system, 
ond mae canfod ‘gwerth’ meintiol o bersbectif ariannol yn anodd. Wrth gwrs mae 
esiamplau o ymarfer ymgysylltiad ardderchog yng Nghymru ond dylid tymheru hyn gyda 
chanlyniadau adroddiad Archwilio Cymru.

Mae fframwaith cyfreithiol yn bodoli eisoes ar gyfer newid er mwyn gwella ymarfer; mae 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi dechrau symud y ffocws tuag at ddulliau 
ymgysylltiad gwell.  Efallai mai datblygu’r fframwaith yma yng nghyd-destun meddwl 
gofodol, gyda’r bwriad o gydfynd â gwneud penderfyniadau yn weithdrefnol ar bob lefel, 
gydag ymgysylltiad ystyrlon er mwyn cyflawni creu cynefinoedd, yw’r oll sydd ei angen i 
gyflawni ymgysylltiad ystyrlon yn gyson ac i ychwanegu gwerth i’r broses sy’n bodoli. Gall 
Creu Cynlluniau - fel proses cydlynol a pharhaus, wedi ei ymestyn mewn amser, a’i anelu 
at ymrwymo dinasyddion yn briodol ymhob cam o wneud penderfyniadau sy’n berthynol 
i dir a’i ddefnydd - ddarparu’r ffrâm ar gyfer cysylltu cynllunio cenedlaethol a strategol 
trwy brosesau cynllunio lleol tuag at yr Agenda Creu Cynefinoedd mwy materol a lleol.

Dylid edrych ar yr adroddiad hwn fel cam cyntaf yn hytrach na’r cam olaf; mae llawer 
o themâu a phynciau sy’n haeddu archwiliad, beirniadaeth a gwerthusiad pellach, yn 
ogystal â darparu dangosyddion ar gyfer gweithredu. 

GWERTH YMGYSYLLTIAD MEWN CYNLLUNIO YNG NGHYMRU  

Mae’r dadansoddiad yn dangos bod nifer o gyfleoedd i wella 
eglurder a pharhad, i wneud y broses yn fwy tryloyw ac yn 
ymarfer llai technegol, i roi mwy o sicrwydd yn y broses a’r 
canlyniadau, ac yn y pen draw i greu proses fwy teg. 

CASGLIADAU
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Argymhellion
Dyfeisiwyd yr argymhellion canlynol a’u categoreiddio yn ôl eu potensial i’w gwireddu.  Gellid cyflawni’r 
argymhellion hyn i gyd gyda chefnogaeth Cymorth Cynllunio Cymru os na nodir yn wahanol.

Enillion Cyflym
R1. Llywodraeth Cymru’n cychwyn rhaglen o waith sy’n canolbwyntio ar wella ymarfer ymgysylltiad mewn 

cynllunio, trwy ganllawiau ac ymarfer gorau, gan flaenoriaethu: 
a) Cylchredeg crynodeb o ganlyniadau’r adroddiad hwn i’r holl randdalwyr yn y system gynllunio yng 

Nghymru. 
b) Paratoi canllaw ar ddiffiniadau, dulliau a thechnegau ymgysylltiad a sut y gellid eu cymhwyso ar bob 

lefel y system gynllunio, ac  yn enwedig, sut gellir defnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
i fframio ymarfer gwell yn y cyd-destun hwn. Dylai’r canllaw hwn annog datblygu dulliau mewn 
cydweithrediad â rhanddalwyr cymunedol.

c) Cefnogi dosbarthiad o fecanwaith parhaus ar gyfer casglu a chylchredeg astudiaeth achos ac ymarfer 
gorau ymgysylltiad mewn cynllunio yng Nghymru.

R2. Mae Llywodraeth Cymru’n annog Awdurdodau Cynllunio Lleol a Datblygwyr i addasu ymgynghoriad 
statudol / llythyrau hysbysu i esbonio’n eglur y cyfleoedd i ymgysylltu, i gefnogi datblygu, a sut a ble gellir 
cael gafael ar yr adborth i’r ymatebion a dderbyniwyd. 

R3. Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllaw a / neu hwyluso hyfforddiant ar gyfathrebu effeithiol gyda 
chymunedau a grwpiau anodd eu cyrraedd yn y broses gynllunio.

R4. Llywodraeth Cymru’n comisiynu rhaglenni hyfforddiant cenedlaethol ar gyfer Awdurdodau Cynllunio Lleol 
ar ymarfer ymgysylltiad arloesol. 

R5. Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Cynllunio Lleol a sefydliadau eraill yn cefnogi sefydlu gwobrau traws-
sector ar ymgysylltiad cymunedol mewn cynllunio.

Argymhellion tymor canolig
R6.  Llywodraeth Cymru’n comisiynu ymchwil pellach ar:

a) Ddiffinio a mesur canlyniadau ymgysylltiad yn y system gynllunio. 
b) Gwella rôl aelodau etholedig yn y broses gynllunio. 
c) Goresgyn rhwystrau i baratoadau Cynlluniau Cynefin. 

R7. Llywodraeth Cymru’n hwyluso cyflawni mwy o fentrau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o’r 
broses gynllunio, yn cynnwys canllaw fideo a chyfryngau digidol arloesol eraill.

GWERTH YMGYSYLLTIAD MEWN CYNLLUNIO YNG NGHYMRU



35Adroddiad Cryno - Gwerth Ymgysylltiad mewn Cynllunio yng Nghymru  

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif ganlyniadau ymchwil a waned gan Gymorth Cynllunio Cymru yn 2021. 
Ceir fersiwn lawn yr adroddiad yn www.planningaidwales.org.uk/valueofengagement/cy/.

R8. Llywodraeth Cymru’n cyflwyno mentrau i gefnogi’n well ac i hwyluso ymgysylltiad pobl ifanc yn y system 
gynllunio. 

R9. Llywodraeth Cymru’n sicrhau bod diweddariadau’r dyfodol o Lawlyfrau Cynlluniau Datblygu a Rheoli 
Datblygu yn cynnwys adrannau pwrpasol ar draddodi ymgysylltiad drwy’r prosesau hyn.

R10. Llywodraeth Cymru’n sicrhau pan gyhoeddir / adolygir canllawiau polisi cynllunio yn y dyfodol, eu bod yn 
cynnwys adrannau pwrpasol ar ymgysylltiad sy’n berthnasol i’r pwnc, gan ddefnyddio terminoleg gyson wedi 
ei ddiffinio’n dda.

R11. Llywodraeth Cymru’n peilota’r defnydd o dechnegau gweledol ymgysylltiad mewn hysbysiadau statudol. 

R12. Llywodraeth Cymru’n gweithio ar y cyd gyda rhanddalwyr ac ystod eang o gynrychiolwyr y gymuned er mwyn 
datblygu cyfres o egwyddorion cenedlaethol ar ymgysylltiad.

R13. Awdurdodau Cynllunio Lleol yn gweithio gyda’u rhanddalwyr cymunedol eu hunain er mwyn datblygu cyfres 
o egwyddorion ymgysylltiad sy’n berthnasol i baratoi polisi cynllunio a rheolaeth datblygu.

 

Argymhellion tymor hwy
R14. Llywodraeth Cymru’n cefnogi datblygu system electronig genedlaethol i olrhain a chofnodi gweithgaredd 

ymgysylltiad yn barhaol ar draws Cymru. 

R15. Llywodraeth Cymru’n cyflenwi cyfleoedd i roi adnoddau i ymgysylltiad mewn cynllunio, drwy ariannu 
uniongyrchol, sefydlu rhwydweithiau rhanbarthol o gefnogaeth a darparu ffynonellau o wybodaeth, canllaw 
a hyfforddiant. 

R16. Awdurdodau Cynllunio Lleol yn ystyried apwyntio swyddogion ymgysylltiad pwrpasol o fewn timau cynllunio, 
trwy gyngor, hyfforddiant a chyllid os yn briodol. 

R17. Llywodraeth Cymru’n adolygu’r broses Ymgynghoriad Cyn-Cais (YCC) i hwyluso ymgysylltiad 


