
EIN STRATEGAETH I RYGBI CYMRU
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DIWYLLIANT, ARWEINYDDIAETH 
A LLYWODRAETHIANT

DIWYLLIANT
Byddwn yn cael 
ein harwain gan 

ein gwerthoedd, yn 
cofleidio ein realiti, 
yn canolbwyntio ar 

atebion ac yn mentro 
breuddwydio am 

ddyfodol uchelgeisiol.

Byddwn yn cymryd 
persbectif tymor 

hir i ddarparu 
gêm gynaliadwy i  

genedlaethau'r dyfodol.

ARWEINYDDIAETH
Byddwn yn agored, 

tryloyw a chynhwysol 
yn sut yr arweiniwn 

y gêm.

Cydnabyddwn  
ein cyfrifoldeb fel 

modelau rôl.

Byddwn yn arwain 
i ysbrydoli.

LLYWODRAETHIANT
Mae gennym gyfrifoldeb 

i fod yn ystwyth a 
chynhwysol.

Byddwn yn 
gweithredu'r systemau 

llywodraethiant 
cywir a strwythurau 
gydag unigolion â'r 

cymwysterau priodol 
sy'n adlewyrchu 

cymdeithas fodern.



BYW EIN GWERTHOEDD

DEWRDER
Athroniaeth dim 

cyfaddawd, dim difaru – 
mentro i freuddwydio.

HIWMOR
Dod â phersbectif 

a chydnabyddiaeth ein bod 
yn gwneud hyn er mwyn 

y mwynhad.

CYWIRDEB
Gwneud y peth iawn – 

hyd yn oed pan nad oes 
neb yn edrych.

RHAGORIAETH
Nid yw ‘Digon da’ yn 
ddigon da. Dilyn ein 

huchelgais yn ddi-baid 
a chydnabyddiaeth ei 
bod yn iawn i wneud 

camgymeriadau i ddod 
yn well.

TEULU
Cynhwysol a chroesawgar 

i bawb – y teulu rygbi. 
Ymroddedig i lwyddiant  

ein gilydd. 

LLWYDDIANT
Cyflawni ar ac oddi ar 
y cae – yn gyfrifol am 
enwau da ein gilydd.



EIN PWRPAS

MWY O BOBL, YN FWY AML, 
GYDA MWY O FWYNHAD 

A MWY O LWYDDIANT.



MWY
•  Byddwn yn annog mwy o bobl i chwarae  

rygbi trwy apêl ehangach

•  Byddwn yn adeiladu ein gêm o gwmpas ein 
treftadaeth – y gêm graidd 15 bob ochr

•  Down yn fwy deniadol i fenywod a merched a 
symud rhwystrau i alluogi pawb i gymryd rhan

•  Byddwn yn ei gwneud yn haws i gymryd rhan  
yn hwyrach mewn bywyd

•  Byddwn yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr, 
chwaraewyr, cednogwyr, hyfforddwyr, dyfarnwyr 
a'n partneriaid rygbi

• MAE RYGBI CYMRU I BAWB.

O BOBL



•  Diwrnod gêm yw ein gwaed byw – rydym am 
i 'r holl randdeiliaid, boed yn chwaraewyr, 
gefnogwyr neu wirfoddolwyr i ymgysylltu â'r 
gêm yn fwy aml

•  Byddwn yn ehangu ein hapêl gyda fformatiau 
newydd ac amgen o'r gêm

•  Byddwn yn darparu dull ‘ymlaen bob amser’ 
fel y gall unrhyw un o'n rhanddeiliaid 
ymgysylltu â'r gêm unrhyw le, unrhyw bryd

MWY AML



•  Mae gwerthoedsd rygbi yn unigryw mewn 
chwaraeon ac mae'n rhaid i ni eu hanwylo ar  
ac oddi ar y cae

•  Cydnabyddwn bod y rhan fwyf o bobl yn cymryd 
rhan am hwyl

•  Ein clybiau yw'r canolfannau cymunedol lle  
awn ni i fwynhau ein hunain

•  Bydd fformatiau presennol a newydd o'r gêm  
yn galluogi mwy o bobl i fwynhau eu hunain  
yn fwy aml

MWY O FWYNHAD



•  Yn ogystal â mwynhad, rydym hefyd yn chwarae 
i ennill

•  Byddwn yn darparu strwythurau a systemau 
sy'n sylfaen llwyddiant unigol a thîm

•  Mae dynion a bechgyn, menywod a merched oll 
yr un mor bwysig i glwb a gwlad

•  Mae llwyddiant ar y cae yn arwain at fwy o bobl 
yn ymgysylltu â'n gêm, yn fwy aml a chyda mwy 
o fwynhad. O ganlyniad gallwn fuddsoddi mwy 
yn y gêm

MWY O LWYDDIANT



CYD-DESTUN STRATEGOL



RYGBI CYMRU: 
CYLCH RHINWEDDOL

1. Sicrhau'r chwaraewyr a hyfforddwyr gorau mewn amgylchedd perfformiad uchel.

2.   Cyflawni 
llwyddiant yn y 
cystadlaethau 
gorau.

4. Sicrhau nawdd a buddsoddiad o werth uwch.

5. Ailfuddsoddi yn y gêm.

6.  Denu, tyfu a chadw 
talent potensial 
fel chwaraewyr, 
hyfforddwyr ac ar 
bwyllgorau.

3.  Denu mwy 
o gefnogwyr, 
yn fwy aml.



•  Cyfyngedig ac elît I.. Gynhwysol ac ymgysylltiol

•  Canolbwyntio ar dîm Cenedlaethol I... Rygbi ar bob lefel

•  Brand Cenedlaethol I... Frand gydag apêl rhyngwladoll

•  Wedi canolbwyntio ar ddynion  I... Wedi canolbwyntio ar deulu ac 
yn anhygyrch   yn hygyrch i bawbl

•  Y gwannaf I... Frand gydag uchelgais

•  Wedi canolbwyntio ar 15 bob ochr I... Cofleidio rygbi amlfformat

•  Rheoliad I... Ysbrydoliaeth

O...



PROFFIL NEWIDIOL  
POBLOGAETH CYMRU

Mae poblogaeth sy'n oedrannu a newid 
yng nghymeriad diwylliannol Cymru yn 

golygu bod angen i rygbi ddarparu ar 
gyfer sylfeini cefnogwyr a chyfranogwyr 

mwy amrywiol. 

MAE NEWIDIADAU MEWN CYMDEITHAS YN 
CYNNIG CYFLEOEDD LLUOSOG

HYBLYGRWYDD A  
GWEDDU I FFORDD O FYW
 Mae pobl yn ymdrechu i fod yn 

fwy ymwybodol o iechyd yn eu 
bywydau pob dydd ac felly mae 

angen dewisiadau hyblyg ac isel eu 
hymrwymiad i gydweddu â'u ffyrdd o 

fyw sy'n gyfyngedig gan amser.



MAE NEWIDIADAU MEWN CYMDEITHAS YN 
CYNNIG CYFLEOEDD LLUOSOG

AMRYWIAETH  
A DYFALBARHAD

 Mae'r 'buddion cyflawniad’ y mae 
chwaraeon yn eu cynnig yn bwysig. 
Mae mewnlif wedi bod o chwaraeon 
ffordd o fyw, antur ac amgen sy'n 

gwthio'r ffiniau, ynghylch gallu 
dynol, capasiti ac amgylchedd.

FFORMATIAU GÈM 
NEWYDD

 Mae tuedd tuag at fersiynau byrrach, 
dwysach o chwaraeon. 

Mae'r angen llai o amser ar y fformatau 
hyn fel arfer i gymryd rhan, cynnig buddion 

iechyd cynyddol (gyda chanolbwynt 
ffitrwydd), mae angen llai o drefnu (gyda 

llai o chwaraewyr) a chanddynt lai o reolau 
ac yn cael eu gweld yn fwy o hwyl.



TECHNOLEG
Mae technoleg yn newid y ffordd mae 

pobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon 
ac yn ymgysylltu ag endidau chwaraeon. 

Mae sefydliadau chwaraeon yn ymgorffori 
llwyfannau digidol, atebion techoleg 
ac egwyddorion cyflyru i chwarae i'w 

rhaglenni cymryd rhan i helpu caffaeliad 
ac i helpu lledaenu apêl.

MAE NEWIDIADAU MEWN CYMDEITHAS YN 
CYNNIG CYFLEOEDD LLUOSOG



CANLYNIADAU STRATEGOL



•  Mae rygbi Cymru yn cyd-fynd ar bob lefel. 

•  Mae gennym bwrpas cyffredin, nodau cyffredin, 
perthnasau iach a strwythurau sy'n sail i 
strwythur rygbi llwyddiannus

•  Bydd angytundebau, ond byddwn wedyn yn 
cytuno a chefnogi ffordd ymlaen ar y cyd.

•  Byddwn yn canolbwyntio ar atebion a'r dyfodol

UNDOD A 
CHYFLINIAD 



BYDDWN YN CYFLAWNI HYN WRTH:

•  Barhau i leoli Rygbi Cymru fel 
brand chwaraeon bydeang

•  Sicrhau bod ein huchelgais yn cael 
ei gyflawni trwy gystadlaethau 
rhyngwladol a domestig

•  Sicrhau cyfliniad a phartneriaeth 
gya'n hendidau proffesiynol a  
lled-broffesiynol

•  Sicrhau cydweithrediad ac 
arweinyddiaeth i'n holl glybiau

•  Adolygu sut y llywodraethwn y 
gêm ac annog amrywiaeth ar ein 
byrddau a phwyllgorau ar bob lefel

•  Gweithredu systemau a 
strwythurau effeithiol 

“NID 15 YDYM NI. 
RYDYM YN FYDDIN O FILIYNAU.”



•  Rydym yn ymrwymo i gefnogi pob chwaraewr 
trwy holl lefelau'r gêm a thu hwnt

•  O ganlyniad mae ein chwaraewyr yn dewis aros 
yng Nghymru, mae ein timau ‘yn ennill’ ar bob 
lefel ac rydym yn cyfoethogi'r profiad i'r rheiny 
sy'n chwarae am fwynhad yn unig

PROFIAD 
CHWARAEWYR



“NID CHWARAEWYR YN UNIG YW'R RHAIN. 
MAENT YN DDARPAR BENCAMPWYR.”

BYDDWN YN CYFLAWNI HYN WRTH:

•  Dyfu ein gêm graidd mewn clybiau, 
colegau ac ysgolion

•  Recriwtio a chadw hyfforddwyr 
gorau’r dosbarth ac addysg 
hyfforddwyr

•  Ganolbwyntio ar sgiliau craidd a 
chyflyru i chwarae rygbi deniadol, 
dwysedd uchel

•  Sicrhau amgylchedd perfformiad 
uchel i BOB UN o’n timau 
cenedlaethol

•  Sicrhau llwybr effeithiol i 
chwaraewyr gan ymgorffori 
alltudion a datblygwyr hwyr

•  Ganolbwyntio ar les chwaraewyr 
trwy addysg cyffuriau, protocolau 
cyfergyd, darpariaeth yswiriant a 
strwythur tymor

•  Gyflwyno fformatiau gêm newydd 
sy’n hwyluso apêl ehangach

•  Ddarparu rhaglenni sy’n galluogi 
llwyddiant am oes y tu hwnt i 
chwarae



•  Rydym yn ‘cysylltu’ ein cefnogwyr â rygbi yn 
wahanol i unrhyw genedl arall

•  Byddwn yn cofleidio cyfryngau prif ffrwd, 
cymdeithasol a digidol i alluogi ymgysylltiad 
dyddiol yr holl ffordd at sicrhau bod ein stadia 
a'n meysydd yn darparu  ‘profiad eithriadol i 
gefnogwyr’ 

•  Rydym yn anelu at wella rygbi fel nwydd i 
gefnogwyr - rydym yn y diwydiant adloniant.

PROFIAD 
CEFNOGWYR 



BYDDWN YN CYFLAWNI HYN WRTH:

•  Adeiladu teyrngarwch at rygbi 
rhyngwladol, rhanbarthol a chlwb

•  Sicrhau buddsoddiad mewn clybiau 
cymunedol

•  Annog brand deniadol o rygbi a 
phrofiad gwell o'r gêm ar bob lefel

•  Alluogi cefnogwyr i gael llais mewn 
penderfyniadau rygbi allweddol

•  Greu cynnwys digidol sy'n rhoi 
adloniant, yn addysgu, cyffroi, 
grymuso a dod â mwynhad

•  Alluogi cefnogwyr a chymunedau 
i ddod yn agos at ein chwaraewyr 
proffil uchel presennol a chyn 
chwaraewyr

•  Sicrhau bod ein timau yn cyflawni 
llwyddiant ar y cae

•  Greu brand chwaraeon ‘rhaid dilyn’

•  Greu profiadau stadiwm cofiadwy 
yn Stadiwm Principality

NIDS CRYS YW E. DYMA'N CROEN. 
NID CHWERTHINIAD. OND CWLWM.



•  Mae rhagor o bobl yn dod i gefnogi ein timau, 
yn fwy aml ac o ganlyniad mae'r 'partneriaid 
masnachol gorau' yn dyheu am weithio gyda 
Rygbi Cymru 

•  Rydym yn gyrru synergeddau cost ar draws pob 
lefel o rygbi yng Nghymru. O ganlyniad rydym 
yn creu mwy o ailfuddsoddi ar gyfer y gêm

REFENIW  
I FYNY,  
COST I LAWR



BYDDWN YN CYFLAWNI HYN WRTH:

•  Ddefnyddio ein brand ac ôl-troed 
digidol i yrru gwerth masnachol

•  Weithio'n agos gyda phartneriaid 
masnachol i yrru budd cyffredin

•  Gynyddu refeniw o dorfeydd 
cynyddol

•  Esblygu ein cystadlaethau i yrru 
refeniw darlledu

•  Ddefnyddio Stadiwm Principality 
i yrru refeniw digwyddiad ac 
ymwelwyr

•  Annog prynu canolog gyda 
rhanbarthau a chlybiau i gydbrynu 
i gyflawni prisiau gorau am 
gynhyrchion a gwasanaethau

•  Dyfu incwm eilradd trwy fanwerthu, 
ar-lein, digidoll a gwersylloedd rygbi

"DYN NI DDIM YN ENNILL NEU GOLLI.  
YMDRECHWN AT WYCHDER"



•  Mae gennym agwedd 'dim cyfaddawd' at dalent. 
Rydym yn canolbwyntio ar recriwtio, datblygu, 
cynnwys a thanio'r talent yn y rolau hanfodol  
yn Rygbi Cymru ar bob lefel. Rydym yn gyrru  
am berchnogaeth ac ymgysylltiad ac o ganlyniad 
rydym yn adeiladu llwyfan cynaliadwy, tymor  
hir i rygbi

•  Mae ein gwirfoddolwyr a phwyllgorau yn 
adlewyrchu amrywiaeth ein gêm

EIN 
POBL



BYDDWN YN CYFLAWNI HYN WRTH:

•  Ddefnyddio technoleg i wneud 
gweinyddu clybiau yn haws

•  Adeiladu rhaglenni addysg 
hyfforddwyr ‘gorau-mewn-dosbarth’ 
gyda sylw canolog ar ddigidol

•  Ddenu mwy o bobl i ddyfarnu a 
rolau meddygol gan ddarparu 
rhaglenni cefnogi ‘gorau-mewn-
dosbarth’

•  Sicrhau bod rheolaeth rygbi 
yn ddewis gyrfa deniadol yng 
Nghymru

•  Sicrhau bod rygbi yn parhau i ‘fyw 
ei werthoedd’, ar ac oddi ar y cae

“DYN NI DDIM YN CAEL EIN HYFFORDDI,  
OND EIN MENTORA. 

'DYN NI DDIM YN EDRYCH ARNO FE.  
'DYN NI'N EI DEIMLO."



•  Mae gennym gyfrifoldeb y tu hwnt i rygbi i fod 
yn esiampl dda er mwyn wneud gwahaniaeth 
cadarnhaol i gymdeithas yng Nghymru ac i 
helpu i ddiffinio Cymru fel cenedl.

•  Rydym yn deall pa rannau o'r boblogaeth sy'n 
chwilio am ffordd iach o fyw

•  Rydym mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid 
Cymreig eraill i chwarae ein rhan mewn 
gwneud ein cenedl yn falch

Y TU HWNT 
I RYGBI



BYDDWN YN CYFLAWNI HYN WRTH:

•  Ddod yn frand dwyieithog

•  Gydweithredu gyda chwaraeon eraill 
yng Nghymru i chwarae ein rhan 
mewn helpu Cymru i fod yn genedl 
chwaraeon lwyddiannus a balch

•  Gymryd rhan mewn rhaglenni i helpu 
Cymru i ddod yn genedl fwy heini

•  Weithio gyda chwaraeon eraill i ymestyn 
darpariaeth caeau pob tywydd

•  Fod yn deyrngar i werthoedd rygbi a 
darparu arweinyddiaeth trwy esiampl

“NID GWOBR YN UNIG A GEISIWN. ANRHYDEDD YW E. 
MAE HYN UWCHLAW YMRODDIAD.



 CHWARAEWYR

CEFNOGWYR

HYFFORDDWYR

SWYDDOGION GÊM

GWIRFODDOLWYR

PARTNERIAID  
MASNACHOL

•  LLwybr clir o'r gwreiddiau i dîm Cymru

•  Disgwyl llwyddiant ac ennill ar bob lefel

•  Cyfle i gymryd rhan yn holl ffurfiau'r gêm

•  Gtrfa lwyddiannus y tu hwnt i rygbi

•  Gweithio gyda'r hyfforddwyr gorau

• Gwella canolbwyntio ar les chwaraewyr

•  Ymgysylltu effeithiol trwy gyfryngau 
digidol/cymdeithasol

FFACTORAU LLWYDDIANT 
AR GYFER EIN HOLL RANDDEILIAID



 CHWARAEWYR

CEFNOGWYR

HYFFORDDWYR

SWYDDOGION GÊM

GWIRFODDOLWYR

PARTNERIAID 
MASNACHOL

• Cyfle i wylio'r chwaraewyr gorau

•  Cysylltiad â Chymru, rhanbarthau  
a chlwb

•  Disgwyl llwyddiant ac ennill ar bob lefel

•  Ymweliadau mwy cyson â Stadiwm 
Principality

•  Profiad diwrnod gêm y tu hwnt i rygbi,  
i bob oedran

• Amserlennu wedi'i gyfeirio at gefnogwyr

•  Ymgysylltu effeithiol trwy gyfryngau 
digidol/cymdeithasol

FFACTORAU LLWYDDIANT 
AR GYFER EIN HOLL RANDDEILIAID



 CHWARAEWYR

CEFNOGWYR

HYFFORDDWYR

SWYDDOGION GÊM

GWIRFODDOLWYR

PARTNERIAID 
MASNACHOL

• Llwybr hyfforddi clir

•  Mynediad at raglenni datblygu o 
ansawdd uchel

•  Ymgysylltu ac addysgu effeithiol 
trwy gyfryngau digidiol/cymdeithasol

•  Adnabyddiaeth gynnar o chwaraewyr 
gyda'r potensial i symud i mewn i 
hyfforddi

•  Cyflenwad o hyfforddwyr ar gyfer prif 
rolau hyfforddi Cymreig

FFACTORAU LLWYDDIANT 
AR GYFER EIN HOLL RANDDEILIAID



 CHWARAEWYR

CEFNOGWYR

HYFFORDDWYR

SWYDDOGION GÊM

GWIRFODDOLWYR

PARTNERIAID 
MASNACHOL

• Hybu parch at swyddogion y gêm

•  Llwybr dyfarnu clir

•  Mynediad at raglenni datblygu o 
ansawdd uchel

•  Adnabyddiaeth gynnar o chwaraewyr 
gyda'r potensial i symud i mewn i 
ddyfarnu

•  Ymgysylltu effeithiol trwy gyfryngau 
digidol/cymdeithasol

FFACTORAU LLWYDDIANT 
AR GYFER EIN HOLL RANDDEILIAID



 CHWARAEWYR

CEFNOGWYR

HYFFORDDWYR

SWYDDOGION GÊM

GWIRFODDOLWYR

PARTNERIAID  
MASNACHOL

FFACTORAU LLWYDDIANT 
AR GYFER EIN HOLL RANDDEILIAID

•  Mynediad at gefnogaeth a rhaglenni 
datblygu o ansawdd uchel

•  Cydnabyddiaeth gan Rygbi Cymru 
am ymdrechion ac ymroddiad 

•  Ymgysylltu ac addysgu effeithiol 
trwy gyfryngau digidiol/cymdeithasol

• Cefnogaeth gan Rygbi Cymru

• Cynllunio olyniaeth pwyllgor

• Datblygu cyfleuster



FFACTORAU LLWYDDIANT 
AR GYFER EIN HOLL RANDDEILIAID

 CHWARAEWYR

CEFNOGWYR

HYFFORDDWYR

SWYDDOGION GÊM

GWIRFODDOLWYR

PARTNERIAID  
MASNACHOL

•  Pwrpas ar y cyd ac amcanion 
cyffredin

• Gweithio er budd ein gilydd

•  Rygbi Cymru a brandiau partner 
ochr yn ochr

• Rygbi Cymru yn byw ei werthoedd

• Partneriaeth dryloyw

•  Persbectif tymor hir a chyfleoedd 
ennill/ennill

• Creu asedau didgidol i bartneriaid



SUT MAE LLWYDDIANT YN EDRYCH?



•  Mwy o bobl yn cefnogi hyfforddi, 
dyfarnu a gwirfoddoli

•  Mwy o ymgysylltu digidol

•  Mwy o foddhad rhanddeiliaid

•  Mwy o fuddsoddiad yn y gêm

•  Mwy o genedlaethau a sylfaen wirfoddoli 
mwy amrywiol i sicrhau dyfodol y gêm

•  Cymryd rhan mewn rhaglenni i helpu  
Cymru i ddod yn genedl fwy heini

•  Gweithio gyda chwaraeon eraill i ymestyn 
darpariaeth caeau pob tywydd

•  Bod yn deyrngar i werthoedd rygbi a darparu 
arweinyddiaeth trwy esiampl

•  Mwy o bobl yn chwarae rygbi

•  Mwy o gemau yn cael eu 
chwarae mewn mwy o 
fformatiau, yn fwy aml

•   Dynion Cymru wedi'u rhestru 
ym mhedwar ucha'r byd

•  Merched Cymru wedi'u 
rhestru yn neg ucha'r byd

•  7 bob ochr Cymru wedi'u 
rhestru yn yr wyth uchaf

•  Timau rhanbarthol yn 
gyson yn chwech uchaf Pro 
12 a rowndiau chwarteri 
Ewropeaidd

•  Galluogi rygbi i fod yn gêm 
ar hyd y flwyddyn

AR Y CAE ODDI AR Y CAE



•  Mae arweinyddion clybiau yn esiamplau ac yn 
gynrychioladol o'r holl dimau clwb a'r gymuned leol 

•  Mae arweinyddion clybiau yn egnïol, â gweledigaeth ac 
yn gallu arwain newid i sicrhau bod gan y clwb ddyfodol 
llwyddiannus

•  Mae buddsoddiad yn sicrhau bod adeilad y clwb a 
chyfleusterau yn groesawgar a deniadol i ddynion, 
merched a phlant o bob cefndir

•  Mae'r clwb yn ganolfan gymdeithasol a man cyfarfod ar 
gyfer y gymuned gyfan

•  Mae rygbi yn cydweithredu gyda chwaraeon eraill i 
hyrwyddo cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd 
corfforol i bob oed

•  Mae'r clwb yn ariannol ddiogel, wedi'i ymgorffori ac mae 
ganddo gynllun busnes i ddiogelu llwyddiant yn y dyfodol

•  Mae cyfleusterau clwb yn galluogi rygbi i fod yn gêm trwy 
gydol y flwyddyn

•  Chwaraewyr a chefnogwyr 'yn byw' 
gwerthoedd rygbi

•  Dynion, menywod a phlant o bob 
oed a chefndiroedd yn mwynhau eu 
rygbi clwb, trwy gydol y flwyddyn

•  Mae rygbi 15 bob ochr yn tyfu gyda 
thimau yn gyrru at lwyddiant a 
mwynhad

•  Mae rygbi yn gatalydd i weithgaredd 
corfforol yn y gymuned

•  Mae hyfforddwyr wedi'u cymhwyso'n 
briodol ac yn fodelau rôl i'r 
chwaraewyr

•  Mae gemau'n cael eu chwarae 
mewn amgylchedd diogel ac o fewn 
cyfreithiau a rheolau'r gêm

•  Mae clybiau'n cydweithredu i 
lwyfannu gwyliau, cystadlaethau ac 
yn trefnu gemau i yrru cymryd rhan

AR Y CAE ODDI AR Y CAE

GWELEDIGAETH AR GYFER CLYBIAU: 
SUT MAE LLWYDDIANT YN EDRYCH?



NID CHWARAE YW HWN. DYMA BETH RYDYM YN BYW AR EI GYFER. NID 80 MUNUD YN UNIG YW HYN. O NA. 
MAE HYN YN OES. NID STADIYMAU YW'R RHAIN. DYMA'N CARTREFI NI. NID MAES NEU GAE CHWARAE YW 

E. DYMA HEN WLAD FY NHADAU. TYRFAOEDD? NA. DYMA'N TEULU NI NID BONLLEFAU YN UNIG YDYN NHW, 
OND EIN HYSBRYDOLIAETH.  A'R DYDDIAU HYN NID GÊM I DDYN YN UNIG YW HI. NID 15 YDYM NI. RYDYM 

YN FYDDIN O FILIYNAU. NID CHARAEWYR YW'R RHAIN. MAE'N NHW'N CHWEDLAU'N AROS I'W HADRODD. 
NIDS CRYS YW E. DYMA'N CROEN. NID CHWERTHINIAD. OND CWLWM. 'DYN NI DDIM YN DYSGU HYN, GAN 

EI FOD YN EIN GWAED. NID DEWRDER YW E.  EIN DYLETSWYDD YW E. 'DYN NI DDIM YN ENNILL NEU GOLLI. 
YMDRECHWN AT WYCHDER. NID LLYFR RHEOLAU YW E.  MAE'N GANLLAW MOESOL. 'DYN NI DDIM YN CAEL 
EIN HYFFORDDI, OND EIN MENTORA. 'DYN NI DDIM YN EDRYCH ARNO FE.  'DYN NI'N EI DEIMLO. TORCALON? 
FYDD DIM PRINDER O HYNNY. NID GWOBR YN UNIG A GEISIWN. ANRHYDEDD YW E. MAE HYN UWCHLAW 
YMRODDIAD. EIN LLW YW E. YN HYTRACH NA CHOFIO HANES. FE'I AILYSGRIFENNWN.  NID GOBAITH YN 

UNIG YW E. MAE'N FFYDD DDIWYRO. DYMA'N GÊM NI. DYMA RYGBI CYMRU.






