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Mae ymgysylltu â’r gymuned yn broses dwy ffordd. Proses lle mae cryfderau nid yn 
unig yn gweithredu fel sbardun i gysylltu â grwpiau newydd a gwahanol ond hefyd lle 
mae goresgyn rhwystrau a heriau hefyd yn dod â phobl at ei gilydd. Nod ymgysylltu yw 
gwella a datblygu’r gymuned ‘ehangach’.



Cyn i chi ddechrau cysylltu â’r gymuned, os yw hynny am y tro cyntaf neu os ydych chi eisiau 
adeiladu ar sylfeini sydd wedi’u gosod eisoes, mae’n bwysig rhoi peth amser i feddwl am 
ymgysylltu cymunedol cyfredol eich clwb. Fe ddylech chi feddwl am yr hyn rydych chi a’ch 
clwb yn ei wneud yn dda a beth yw eich nodau ar gyfer y dyfodol o ran y gymuned leol. Yn 
ogystal â’r meddyliau hyn, dylech hefyd ystyried myfyrio ar yr hyn y mae angen ei wella a 
hefyd pa rwystrau a allai eich atal rhag ymgysylltu.

Efallai y bydd adlewyrchu ar y cwestiynau hyn yn eich helpu i benderfynu beth yw eich 
cryfderau, a allai, yn ei dro, eich cefnogi i ddangos eich bod yn fwy na chlwb. Efallai y 
byddwch hefyd eisiau rhannu rhai o’r cryfderau hyn gyda’r gymuned ehangach. Edrychwch 
ar yr adnodd ‘Mwy na Chlwb’. Ond gallai hefyd eich helpu i nodi ym mha feysydd y gallai fod 
angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch chi. Gallai fod yn syniad da edrych yn ôl ar ein pwnc 
‘Darganfod eich Cymuned Leol’, i’ch helpu i adnabod grwpiau, sefydliadau neu unigolion a 
allai eich helpu i weithio ar y meysydd hyn rydych chi wedi’u nodi.

Nid dim ond canolbwyntio ar ba asedau y gallwch eu rhannu yn eich cymuned leol yw 
ymgysylltu â’r gymuned. Mae’n sicr yn rhan fawr o wir ymgysylltu â’r gymuned, ond mae 
hefyd yn golygu gwybod pwy arall all eich cefnogi chi a’ch clwb. O ystyried y darlun llawer 
mwy hwnnw a gwybod y bydd y gymuned ehangach yn elwa o gefnogaeth ar y cyd a gwell 
gwybodaeth / arbenigedd, dyma lle mae gwir werth ymgysylltu â’r gymuned yn bwysig.

Gan ddefnyddio’r templed ar y dudalen nesaf, meddyliwch drwy bob cwestiwn a ofynnir 
mewn perthynas ag ymgysylltu cyfredol eich clwb â’r gymuned leol. Peidiwch â phoeni os 
nad ydych chi wedi ymgysylltu â’r gymuned eto, gall y tabl eich helpu chi o hyd i feddwl ble 
rydych chi eisiau bod gyda’ch ymgysylltu a pha rwystrau y gallwch chi eu rhagweld yn y 
dyfodol. Ceisiwch ofyn i sawl aelod pwyllgor gyfrannu at yr ymarfer hwn, gan fod pob person 
yn debygol o fod â barn wahanol ac felly cynnig persbectif ychydig yn wahanol.
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https://clwb.cymru/wp-content/uploads/Sut-i-Gwblhaur-Dudalen-Gwybodaeth-Mwy-na-Chlwb.pdf
https://clwb.cymru/community-engagement/discovering-your-local-community/


Beth sy’n gweithio’n dda iawn? Ble mae angen i chi ei wella?

Beth yw ein nodau ar gyfer y dyfodol? Pa rwystrau ydych chi’n eu hwynebu?
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Cynllunio i Weithredu 
Bydd creu cynllun gweithredu syml yn helpu i’ch arwain o ran yr hyn sydd angen ei wneud i naill ai barhau â’r gwaith gwych rydych chi 
eisoes yn ei wneud neu ba ddulliau newydd / gwahanol yr hoffech chi eu hystyried efallai i oresgyn rhai o’r rhwystrau hynny a nodwyd. 
Ceisiwch gymryd un cam yn unig ar gyfer pob maes, fel bod y cynllun gweithredu’n fach ac yn gyraeddadwy. Yn y meysydd hynny mae’r 
clwb yn gwneud yn dda ynddynt eisoes, gall fod yn achos o ehangu hyn neu hyd yn oed rannu rhywfaint o hyn gyda’r gymuned ehangach. 
O ran y meysydd hynny sy’n heriol, efallai y bydd angen i chi ystyried pwy allai eich helpu i oresgyn y rhain a pha dactegau eraill y gallai’r 
clwb eu defnyddio i droi pethau negyddol yn bethau cadarnhaol.

Gweithredu Pwy sy’n gyfrifol Pwy all helpu Dyddiad Wedi’i gwblhau
Beth sy’n gweithio’n 
dda iawn?
•Sut byddwch chi’n  

parhau i gyflawni’n 
dda?

Ble mae angen i chi 
wella?
• Sut ydych chi’n mynd 

i weithio ar y meysydd 
hynny?

• Pwy all eich helpu chi i 
wella?

Beth yw ein nodau ar 
gyfer y dyfodol?
• Sut byddwch chi’n 

rhannu’ch nodau ar 
gyfer y dyfodol?

• Gyda phwy fyddwch 
chi’n rhannu’r rhain?

• Ydi’r rhain yn cyd-fynd 
â nodau’r gymuned 
ehangach ar gyfer y 
dyfodol?

Pa rwystrau ydych chi’n 
eu hwynebu?
•Beth allai eich helpu i 

oresgyn y rhain?
• Pwy allai eich helpu i 

oresgyn y rhain?
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Pan fyddwch chi’n llenwi’r cynllun gweithredu rhaid i chi fod yn benodol am yr hyn rydych chi’n 
ceisio’i gyflawni. Gwnewch yn siŵr bod eich targedau a’ch camau gweithredu’n fesuradwy ond 
hefyd yn gyraeddadwy. Byddwch yn realistig gyda’r dyheadau, bydd camau bach yn arwain at 
newid mawr. Byddwch yn synhwyrol gyda’r amserlen rydych chi’n ei rhoi i chi’ch hun a byddwch 
yn ymwybodol o wirfoddolwyr sy’n cwblhau swyddogaethau eraill yn y clwb eisoes efallai.

Cofiwch
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