Canllaw i
ddarganfod
eich cymuned
leol
Yng Nghymru, mae pob cymuned yn wahanol boed drwy ddaearyddiaeth, poblogaeth
neu adnoddau.
Gall hyn gyflwyno heriau ond gall hefyd agor drysau i amrywiaeth o gyfleoedd.
Drwy fapio eich cymuned a darganfod pwy sydd ynddi, byddwch yn sicrhau gwell
dealltwriaeth o’r hyn sydd ar garreg eich drws.
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Mae ymgysylltu â’r gymuned yn seiliedig ar ddarganfod pa gryfderau sydd gan eich
cymuned yn lleol ac yna deall sut gellir datblygu perthnasoedd a chydweithredu ystyrlon
er budd pawb. Gallai’r cryfderau hyn fod ar ffurf pobl a’u sgiliau unigol, grwpiau sy’n
cysylltu drwy fudd cyffredin, sefydliadau sydd â gweithlu strwythuredig a ffocws strategol
ehangach yn ogystal â’r lle a’r bobl agosaf ati.
Gall canolbwyntio i ddechrau ar gryfderau yn hytrach na bylchau ac anghenion helpu gyda
gwell ymgysylltu a meithrin perthnasoedd tymor hir â’ch cymuned. Bydd gan bob cymuned
ei chyfres unigryw ei hun o sgiliau ac adnoddau. Y cam cyntaf yw darganfod y cryfderau
hyn ac yna penderfynu pa mor gyfunol y gellir sianelu’r rhain at bwrpas cyffredin; ar gyfer
datblygiad cymunedol.
Gall ymarfer mapio bach eich helpu i ddeall pwy a beth sy’n lleol i’ch clwb. Dechreuwch ar
raddfa fechan a deall pwy sydd ar garreg eich drws ac yna ewch ati i archwilio’n ehangach.
Yn dibynnu ar ble rydych chi a’ch clwb yng Nghymru, efallai y bydd angen i chi addasu’r
pellteroedd a awgrymir ar y tablau a amlinellir yn nes ymlaen, er mwyn efelychu eich
cymuned ‘leol’ yn y ffordd orau.
Ar ôl i chi ddarganfod pwy a beth sydd yn eich cymuned leol, gallwch chi ddechrau
penderfynu gyda phwy i feithrin perthnasoedd. Cofiwch fod ymgysylltu â’r gymuned yn
broses dwy ffordd felly bydd rhaid i chi estyn allan at eich cymuned. Gall adeiladu a ffurfio
perthnasoedd gymryd amser hir felly mae dyfalbarhad yn allweddol!
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Dechrau darganfod eich cymuned leol
mewn tri cham syml.
Cam 1
•

Nodwch eich lleoliad / cod post ar ap peiriant chwilio mapio. Mae Google Maps yn un o lawer
o safleoedd a fydd yn galluogi i chi gwblhau’r ymarfer yma.

Cam 2
•

Ar ôl i chi ddod o hyd i’ch clwb neu gae chwarae ar y map, gosodwch berimedr gan
ddefnyddio’r pellteroedd a amlinellir yn y tabl ar y dudalen ganlynol. Dechreuwch ar raddfa
fechan a dod i adnabod eich cymuned leol cyn darganfod y gymuned ehangach.

Cam 3
•

Dechreuwch lenwi’r tabl drwy ychwanegu busnesau, sefydliadau neu grwpiau cymunedol
perthnasol rydych chi’n eu darganfod drwy’r ymarfer yma.

cyngor call
Bydd llawer o wefannau / apiau mapio eisoes wedi nodi sut mae sefydliad, busnes neu
grŵp yn cael eu categoreiddio. Gweithiwch gyda’u categoreiddiad nid yn unig i’ch helpu
i nodi pwy sy’n lleol, ond yn bwysicach fyth, gall eich helpu i beidio methu unrhyw un.
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Deall pwy sydd yn eich cymuned leol
1-5km
Unigolion/
Rhwydweithiau
Grwpiau Cymunedol

Busnesau

Sefydliadau

Gofod Corfforol

Treftadaeth/Diwylliant

5-10km

10-15km

20+km
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Ar ôl i chi ddechrau deall pa bobl a llefydd sy’n lleol i chi a’ch clwb, mae’n rhaid i chi wedyn
nodi beth yw eu hasedau. Gallech wneud hyn drwy edrych ar eu gwefan neu sianeli cyfryngau
cymdeithasol, drwy ffonio a siarad yn uniongyrchol â rhywun neu, yn well fyth, drwy fynd i
ymweld â’r bobl neu’r llefydd wyneb yn wyneb.

Deall pwy a beth sydd gennych chi yn eich cymuned leol
Beth yw eu hasedau

Beth yw eu pwrpas

Pa adnoddau sydd ganddyn nhw

Unigolion/
Rhwydweithiau
Grwpiau Cymunedol
Busnesau
Sefydliadau
Gofod Corfforol

Treftadaeth/Diwylliant
Cofiwch y bydd y tirlun cymunedol yn newid, felly efallai y bydd angen i chi ailadrodd yr ymarfer hwn bob dau neu dri thymor.

Pwy sy’n gyswllt allweddol

