
 

 
 
 
 
Cyngor Sir y Fflint 
 
Egwyddorion Craidd ar gyfer Ymgysylltu ac Ymgynghori â’r Cyhoedd 
 
Diben 
 
Mae’r egwyddorion hyn wedi’u seilio ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu a’r 
Cynhoedd, ac yn eu hategu. Maent yn cynnig set o egwyddorion craidd cyffredinol i’r 
sefydliad a’i wasanaethau o ran paratoi i ymgysylltu ac ymgynghori â’r cyhoedd ac wrth 
ymgymryd â gwaith o’r natur hwn.   
 
Maent yn diffinio’r safonau sylfaenol y gall pobl Sir y Fflint eu disgwyl pan ofynnir iddynt roi 
eu sylwadau a’u barn. 
 
Egwyddorion 
 
1. Wrth gynllunio i ymgysylltu ac ymgynghori â’r cyhoedd, bydd y sefydliad a’i staff yn 

cadw at yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd a ddatblygwyd 
gan Cyfranogaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.  

 
2. Bydd y sefydliad yn treulio digon o amser yn cynllunio ac yn paratoi ar gyfer unrhyw 

waith ymgysylltu/ymgynghori gan greu’r ethos a ganlyn: 
 

‘y broses iawn – y bobl iawn - yr amser iawn’ 
 
3. Caiff unrhyw waith ymgysylltu ac ymgynghori ei gynllunio a’i amseru’n ddigonol fel y 

gallant ddylanwadu ar benderfyniadau’r Cyngor. 
 
4. Caiff cwmpas unrhyw waith ymgysylltu ac ymgynghori ei bennu i sicrhau bod gan bobl 

ddealltwriaeth glir o beth yn union y gall eu sylwadau a’u barn ddylanwadu arno. 
 
5. Byddwn yn egluro’r broses y byddwn yn ei mabwysiadu’n glir ac yn agored. Bydd pobl 

yn gwybod pryd a sut y gallant gymryd rhan a bydd ganddynt ddigon o amser i 
‘ddweud eu dweud’. Byddwn yn rhannu’r canlyniadau ac yn esbonio sut y bydd 
sylwadau a barn pobl yn dylanwadu ar ein penderfyniadau terfynol. 

 
6. Gall pobl Sir y Fflint ddisgwyl i unrhyw waith ymgysylltu ac ymgynghori roi sylw 

dyledus i’w anghenion amrywiol a bydd y Cyngor yn rhoi cyfle i bawb leisio barn gan 
ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau.  

 
7. Pan fydd hynny’n briodol, bydd gwasanaethau’r Cyngor yn cydweithio i gydgysylltu 

gwaith ymgysylltu ac ymgynghori. Bydd y Cyngor hefyd yn ceisio cydweithio yn yr un 
modd â’i bartneriaid lle bo hynny’n bosibl.  
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