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Trosolwg 
 

Gall trigolion lleol, grwpiau cymunedol, defnyddwyr gwasanaeth, 

swyddogaethau eraill awdurdod lleol, busnesau a sefydliadau busnes gael 

dylanwad mawr ar lwyddiant, neu fethiant, y broses o ddylunio a gweithredu 

rhaglenni sy'n effeithio ar y cymunedau hynny.  

 

Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol gyda'r bobl hyn, boed hynny'n ffurfiol 

neu'n anffurfiol, yn creu argraff sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r wybodaeth a 

rennir.  

 

Mae'r uned hon yn cwmpasu’ch gallu i ymgynghori ac ymgysylltu â'r 

gymuned leol a materion cymunedol. Gall hyn ddigwydd trwy brosiectau 

penodol neu trwy ymwneud â phrosiectau tymor hwy.  Trwy ymgynghori ac 

ymgysylltu â'r gymuned leol, byddwch yn gallu dylunio ymchwil, prosiectau a 

gwasanaethau o amgylch eu hanghenion. 

  

Rhoddir pwyslais ar feithrin perthynas gyda phobl leol, grwpiau cymunedol 

lleol a busnesau lleol, lle bo hynny'n berthnasol,  trwy ymgynghori a 

chydweithio,  a thrwy ddeall sut mae gwaith eich sefydliad yn effeithio ar bobl 

leol.  

 

Rhaid i ymgynghori gynnwys elfen o addysg a chynyddu ymwybyddiaeth os 

ydyw i fod yn effeithiol.  Trwy weithio gyda'r rhai yr ydych yn ymgynghori â 

hwy rydych yn eu gwneud yn ymwybodol o'r hyn y gofynnir iddynt ei wneud 

ac yn sicrhau eu bod yn deall goblygiadau eu hadborth.  
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Meini Prawf 
perfformiad 
 
Rhaid i chi allu gwneud 
y canlynol: 
 

 
 

 
P1 nodi'r rhai y dylid ymgysylltu â hwy sy'n briodol ar gyfer y prosiect yn y 

gymuned leol 

P2 nodi sut mae gweithio gyda gwahanol ddefnyddwyr gwasanaeth mewn 

ffyrdd sy'n briodol ar gyfer eu hanghenion  

P3 nodi cyfleoedd i ymgynghori a chydweithio â'r gymuned leol, gan geisio 

cyngor arbenigol lle bo gofyn 

P4 sefydlu a chynnal cysylltiadau â rhannau perthnasol o'r gymuned leol 

P5 ymgysylltu â'r gymuned leol i ddatblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, 

yn ffurfiol ac yn anffurfiol, mewn ffyrdd sy'n diwallu anghenion y gymuned 

P6 ceisio barn y gymuned leol gan ddefnyddio'r dulliau priodol lle bo gwaith y 

sefydliad yn debygol o effeithio ar y gymuned leol 
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Gwybodaeth a 
dealltwriaeth 
 
Mae angen i chi wybod 
a deall: 
 

 

 

 
 

K1 pwrpas y gymuned leol, a pha grwpiau sy'n rhan o'r gymuned leol 

K2 y mathau o gyfleoedd sydd ar gael i gydweithio ac ymgynghori â'r 

gymuned leol  

K3 dulliau o sefydlu cyswllt â'r gymuned leol, gan gynnwys cyfathrebu 

ysgrifenedig, llafar a chyfryngau cymdeithasol 

K4 y mathau gwahanol o gyngor arbenigol sydd ar gael, a sut mae eu cyrchu  

K5 effaith debygol gwaith y sefydliad ar y gymuned leol  

K6 pwysigrwydd sicrhau bod y rhai yr ydych mewn cysylltiad â hwy yn deall y 

materion yr ydych yn ymgynghori â hwy yn eu cylch 

K7 y gwahanol ddulliau o bwyso a mesur barn y gymuned  
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Datblygwyd gan Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Rhif y fersiwn 1 

 

Dyddiad 
Cymeradwyo 

Ionawr 2013 

 

Dyddiad adolygu 
dangosol 
 

Ionawr 2018 

 

Dilysrwydd Cyfredol 

 

Statws Gwreiddiol 

 

Sefydliad 
deilliadol 
 

Sgiliau er Cyfiawnder 

 

Cyfeirnod 
Unigryw (URN) 
Gwreiddiol 

SFJ LG1 

 

Galwedigaethau 
perthnasol 
 

Ymchwilydd; Swyddog Datblygu Economaidd; Swyddog Cyfathrebu; Gweithiwr 

Proffesiynol ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

Cyfres Sgiliau Llywodraeth Leol  

 

Geiriau allweddol Cymuned; ymgynghori; ymgysylltiad; cydweithredu; lleol; barn; ymgysylltu; 

busnes; dylunio 

 

 


