
Llawlyfr i Glybiau

Pobl sydd eisiau cychwyn clwb ieuenctid neu chwaraeon.

Pobl sydd eisiau gwybodaeth am sut i arwain clwb chwaraeon neu ieuenctid sy’n

bodoli eisoes.

Pobl sydd eisiau mwy o wybodaeth am waith ieuenctid a rhedeg clwb

Mae’r canllaw hwn ar gyfer:

Canllaw o’r hyn sydd ei angen i sefydlu a rhedeg clwb chwaraeon neu ieuenctid Clybiau Bechgyn a Merched

Cymru yn effeithiol.

____________________________________________________________________________

Datblygwyd gan Glybiau Bechgyn a Merched Cymru

Rhuf Elusen: 1009142
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1 Cyflwyniad

Ynglŷn â'r canllaw hwn
Mae'r llawlyfr hwn yn ganllaw defnyddiol i unrhyw un sy'n sefydlu neu'n rhedeg clwb ieuenctid neu chwaraeon Clybiau Bechgyn a

Merched Cymru (CBM Cymru). Mae'r llawlyfr wedi'i rannu’n 6 adran sef y cyflwyniad yma, trosolwg o waith ieuenctid, diogelu, rheoli'r

clwb, gweithgaredd ac atodiadau sy'n cynnwys polisïau, gweithdrefnau a thempledi defnyddiol eraill y gellir eu golygu fel asesiadau

risg. Bydd y llawlyfr yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd ar bgc.wales i ddarparu'r wybodaeth fwyaf diweddar a pherthnasol felly daliwch

ati i ddychwelyd at hyn. Mae'r llawlyfr yn cynnwys dolenni i ddogfennau defnyddiol sydd mewn print trwchus ac wedi'u tanlinellu.

Cydnabyddiaethau

Mae'r llawlyfr wedi derbyn cefnogaeth gan Gymunedau Gwledig Creadigol (CGC); Menter Adfywio Wledig Cyngor Bro Morgannwg a'r

Cynllun Datblygu Cymru Wledig 2014-2020 sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer

Datblygu Gwledig o'r enw ARWEINYDD. Hoffai CBM Cymru ddiolch i’r gweithwyr ieuenctid, ymddiriedolwyr, arweinwyr clybiau a phobl

ifanc am ei chyngor amhrisiadwy ar gyfer creu'r llawlyfr hwn.
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'Ein cenhadaeth yw cynorthwyo yn y broses foesol,

ddiwylliannol, feddyliol a datblygiad corfforol pobl ifanc i sicrhau

proses llyfn o drosglwyddo i fywyd fel oedolyn'

Manylion Cyswllt y swyddfa:

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru

Tŷ Crane

Ffordd Rover

Caerdydd

CF10 4US 

02920 575705

office@bgc.wales

@BGCWales @BGCWales@BoysAndGirlsClubsofWales
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Sefydlwyd yn wreiddiol ar gyfer bechgyn y glowyr i gael mynediad i chwaraeon, gweithgareddau diwylliannol a datblygu ymdeimlad o

gymuned.

Agorodd Gwersyll Sant Athan ym 1926 lle oedd pob bachgen a oedd yn aelod o’r clwb fynychu am wyliau haf.

Yn swyddogol, roedd merched yn cael ymuno â’r sefydliad ym 1991

Newidiodd enw’r sefydliad o Glybiau Bechgyn Cymru i Glybiau Bechgyn a Merched Cymru ym 1998.

Trodd CBM Cymru yn 90 oed yn 2019

Bellach mae gan CBM Cymru dros 170 o glybiau yn aelod iddynt.

Mae CBM Cymru yn cefnogi dros 30,000 o bobl ifanc.

Mae CBM Cymru yn cefnogi dros 3500 o wirfoddolwyr

Mae CBM Cymru yn rhedeg cyfnewidfa ieuenctid flynyddol gyda grŵp o’r Almaen.

Mae gan CBM Cymru dȋm staff bach o 10 sydd bob amser yn hapus i helpu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aelodaeth
Trwy ymaelodi fel clwb cofrestredig CBM Cymru bydd gennych fynediad i'r rhaglen chwaraeon a gweithgareddau genedlaethol lawn,

llawlyfr ar gyfer clybiau, yn ogystal â chyngorac arweiniad gan swyddfa CBM Cymru, cyfleoedd hyfforddi fel y manylir arnynt yn

yllawlyfr gan gynnwys hyfforddiant gwaith ieuenctid a chyrsiau arweinwyr chwaraeon. Byddwch hefyd gallu cael cyfleoedd fel ymuno

a'n cyfnewidfa ieuenctid flynyddol. Dim ond yn £30 y flwyddyn yw pris aelodaeth. Os nad ydych wedi cysylltu eto gallwch wneud

hynny trwy ffonio 02920 575705 neu e-bostio office@bgc.wales.
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10 faith y dylech chi wybod am CBM Cymru

Mae ein gwerthoedd sefydliadol yn adlewyrchu gwerthoedd gwaith ieuenctid a'r rhai oddi mewny Gwaith Ieuenctid yng Nghymru:

Egwyddorion a Phwrpasau (2018) (cwvys.org.uk) ay Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid (2019) (nya.org.uk)

Ein Gwerthoedd

Calon y Gymunedi
Proffesiynoldeb 

ac Uniondeb

Amrywiaeth, 

Cydraddoldeb a

Chynhwysiant

Dibynadwyedd,

Parch ac

Ymddiriedolaeth
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Gwaith Ieuenctid

Beth yw gwaith ieuenctid?
Y wyddoniaeth o alluogi pobl ifanc i gredu ynddynt eu hunain ac adeiladu dyfodol cadarnhaol’

Gwaith Ieuenctid yw’r broses o weithio gyda phobl ifanc 11-25oed i gynorthwyo eu datblygiad personol a chymdeithasol, galluogi iddynt

gael llais, adeiladu gwytnwch a hyder. Mae Gwaith Ieuenctid yn wahanol i broffesiynau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc gan ei fod

wedi’i adeiladu ar set o egwyddorion allweddol.

Mae Gwaith Ieuenctid yn seiliedig ar ymgysylltiad

gwirfoddol gyda phobl ifanc

Dylai pobl ifanc fod yn bartneriaid wedi’u

grymuso yn y prosesau a’r cyfleoedd y mae

sefydliadau ieuenctid yn eu darparu.

Mae Gwaith Ieuenctid yn dechrau ar ba bynnag

bwynt y mae pobl ifanc yn eu bywydau, mewn

unrhyw amgylchiadau, ac yn cydnabod eu

potensial.

Yn seiliedig ar egwyddorion cydraddoldeb a

chynhwysiant.

Wrth wraidd gwaith ieuenctid mae’r

pwysigrwydd o ddarparu amgylchedd diogel i

bobl ifanc a chefnogi’r diogelwch yn ogystal â

datblygiad a lles pobl ifanc.

Prif bwyntiau o ddogfen 

‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru:

Egwyddorion a Dibenion’ (2018)
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Enabling young people to develop knowledge, understanding and

positive attitudes and behaviour in relation to race, gender,

heritage and identity. Promote diversity in your club and challenge

discriminatory language and behaviour. 

Ei roi ar waith:

Archwiliwch ddiwylliannau eraill: beth am ofyn i wirfoddolwyr

Ewropeaidd CBM ddod i’r clwb i siarad am eu gwledydd

cartrefol?

Galluogi pobl ifanc i ennill y sgiliau, yr wybodaeth, y ddealltwriaeth, yr

agweddau a’r gwerthoedd sydd eu hangen ar gyfer eu datblygiad.

Annog pobl ifanc i ddysgu sgiliau cyfathrebu trwy chwaraeon, neu

sgiliau coginio mewn gweithgareddau cogingio.

Ei roi ar waith:

Beth am drefnu gwirfoddoli yn y gymuned neu gyfnewidfa ieuenctid i

annog eich pobl ifanc i gyfrannu ar lefel leol a rhyngwladol.

Annog a chefnogi pobl ifanc i fod yn bartneriaid mewn, a rhannu

cyfrifoldeb ar gyfer, y cyfleoedd, y prosesau dysgu a’r strwythurau

gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau ac

amgylcheddau eu hunain a phobl eraill.

Ei roi ar waith:

Rhowch gyfle i bob person ifanc gymryd rhan mewn

gweithgareddau a gofyn iddyn nhw beth maen nhw eisiau neud a

pham.

Rhoi’r ddealltwriaeth a’r sgiliau i bobl ifanc i’w galluogi i ddysgu am

eu hawliau gan gynnwys ymgysylltu â materion cymdeithasol a

gwleidyddol, cydnabod yr hawliau eraill a bod yn ddinasyddion

cyfrifol.

Ei roi ar waith:

Helpu pobl ifanc i gael gafael ar wybodaeth fel gweithdai iechyd

rhywiol a darparu cyfleoedd i bobl ifanc gystadlu mewn

chwaraeon.

Annog a galluogi pobl ifanc i fynegi eu dealltwriaeth, gwybodaeth a

syniadau, barn, emosiynau a dyheadau trwy ystod eang o gyfleoedd

creadigol a heriol.

Ei roi ar waith:

Cefnogi pobl ifanc i fod yn greadigol a mynegi eu hunain trwy gelf,

dawns neu chwaraeon.
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Gwaith Ieuenctid Cymru
Cyflwynir Gwaith Ieuenctid yng Nghymru ar sail yr egwyddorion canlynol a elwir yn ‘Bum piler Gwaith Ieuenctid yng Nghymru o’r ddogfen

‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion (2018)

Addysgiadol

Cyfranogol

Grymuso

Cynhwysol

Mynegiannol

Gwaith Ieuenctid
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Mae staff a gwirfoddolwyr gwaith ieuenctid gyda chefnogaeth

trwy gydol eu gyrfaoedd i wella eu harfer.

Pobl ifanc yn ffynnu

CBM Cymru a’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru 2019

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio strategaeth gwaith ieuenctid newydd ar gyfer Cymru i sicrhau bod Cymru yn dod yn

wlad lle mae gwaith ieuenctid o ansawdd uchel.Mae CBM Cymru wedi ymrwymo i gyflawni nodau'r strategaeth ac i wneud hyn mae angen

i bob clwb fod yn ymrwymedig i'w chyflawni.

Gall clybiau CBM Cymru gefnogi pobl ifanc i fod yn fedrus, yn

hyderus ac i ffynnu trwy greu diwylliannau gwaith ieuenctid sy'n

ofalgar, yn gynhwysol ac yn annog pobl ifanc i gymryd rhan

mewn gwneud penderfyniadau. Gallant roi cyfle i bobl ifanc

feithrin perthnasoedd agoedolion dibynadwy a'u helpu i ddeall

eu hawliau a dathlu amrywiaeth.

Gwaith Ieuenctid yn gynaliadwy

Dylai staff a gwirfoddolwyr CBM Cymru fod yn ymrwymedig a

dylai clybiau fuddsoddi i fod yn ddarpariaethau parhaol yn y

gymuned. Dylai clybiau weithio mewn partneriaeth â darparwyr

gwaith ieuenctid eraill i ddarparu cefnogaeth gyson i bobl ifanc.

Mae gan staff a gwirfoddolwyr CBM Cymru fynediad i

hyfforddiant a’r cyfle i ddatblygu, yn cael eu cefnogi i gofrestru fel

gweithwyr proffesiynol, teimlo'n hyderus bod eu rôl yn cael ei

gwerthfawrogi a bod yn falch o'r gwaith maen nhw'n ei wneud

gyda phobl ifanc.

Gwaith Ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol

Mae gwaith ieuenctid yn seiliedig ar hawliau, wedi'i lywio gan bobl

ifanc, ac ar y cyd wedi'i gynllunio a'i gefnogi gan weithlu medrus

gwirfoddol a staff proffesiynol. Gall clybiau CBM Cymru greu

ardaloedd diogel i bobl ifanc, yn weladwy i bobl ifanc a'u teuluoedd,

gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill a chynnig cyfleoedd

wedi'u cynllunio a heb eu cynllunio i bobl ifanc yn Gymraeg a

Saesneg. Dylai pobl ifanc cael dweud eu dweud yn y clybiau.

Dylai staff a gwirfoddolwyr CBM Cymru gydnabod eu gwerth a'u

heffaith ar fywydau pobl ifanc. Rydym am ichi weiddi amdano i

sicrhau bod gwaith ieuenctid yn cael ei gydnabod a'i ddathlu gan

wasanaethau ar bob lefel.

Gwaith Ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall

Gwaith Ieuenctid
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Adeiladu tîm / cydweithio
Cyfathrebu
Datrys Problemau

Mae CBM Cymru yn darparu amrywiaeth o chwaraeon a
gweithgareddau awyr agored. Mae chwaraeon yn darparu cyfleoedd i
bobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd gan gynnwys:

Gall clybiau redeg eu gweithgareddau chwaraeon eu hunain. Er bod
CBM Cymru yn hyrwyddogwerth chwaraeon cystadleuol, rydym yn
sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bob person ifanc gymryd rhan hyd yn
oed y rhai sydd â lefel sgiliau is nag eraill.

Dylai chwaraeon a chwaraeir yn CBM Cymru gael eu chwarae yn yr
ysbryd cywir gyda pharch tuag at ffrindiau tîm, gwrthwynebwyr a'r
swyddogion. Gallwch gael mwy o’r wybodaeth ddiweddaraf am
gyfleoedd chwaraeon yng nghylchlythyr CBM Cymru neu trwy siarad
â’r tîm yn y swyddfa.

'Chwarae'r gêm'

Ymarfer yn seiliedig ar chwaraeon:

Gwahanol fathau o waith ieuenctid:

Daw gwaith ieuenctid mewn sawl ffurf gan ei fod yn dibynnu ar anghenion y

bobl ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw.

Mae CBM Cymru yn cynnal prawf canŵio blynyddol 100 milltir ar

afon Hafren ac afon Gwy. Mae'r digwyddiad yn gyfle i arddangos

gwaith ieuenctid o safon gyda grŵp o bobl ifanc. Cymerwch ran!

Gwaith Ieuenctid
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Drama

Dawns

Celf a Chrefft

Graffiti

Seiliedig ar y Celfyddydau
Gall y celfyddydau wella cyfathrebu, hyder a sgiliau

creadigol pobl ifanc. Mae ymarfer yn y celfyddydau yn

cynnwys gweithgareddau fel:

Mae gweithgareddau celfyddydol yn fuddiol er mwyn

annog pobl ifanc i roi cynnig ar rywbeth newydd. Gall

prosiectau celfyddydol sy'n cynnwys nifer o gyfranogwyr

helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.

Gellir cynllunio sesiynau â strwythur a anffurfiol os oes problem mae

eich pobl ifanc angen cyngor amdano. Mae sesiynau'n gweithio orau

pan gaiff eu datblygu gyda phobl ifanc ac sydd yn delio gyda

materion y mae'r bobl ifanc wedi nodi bod ganddynt ddiddordeb neu

mae’n bwysig iddynt. Fodd bynnag, gall gweithwyr ieuenctid hefyd

nodi mater y maen nhw'n teimlo bod angen ei drafod ac y dylai pobl

ifanc helpu i ddeall pam.

Gall enghreifftiau o faterion gynnwys arian, cyflogaeth, cyffuriau, rhyw,

meddyliol perthnasoedd iach.

Gallwch ddod o hyd i boster o rifau llinellau cymorth a allai fod yn

ddefnyddiol i chi arddangos yn eich clwb. Mae’r atodiad yn y llawlyfr

hwn - meddyliwch ei roi yn eich prif ystafell, ond hefyd yn rhywle

mwy synhwyrol fel ar gefn drysau toiled.

Seiliedig ar fater

Gellir gweld ystod o weithgareddau a awgrymir yn adran cardiau gweithgaredd (t.39) y llawlyfr hwn. Gallwch hefyd ddod o hyd i

galendr o ddyddiadau allweddol (t.50) megis mis balchder ac efallai yr hoffech chi gynnal sesiynau o amgylch yn eich clwb.

Cydnabod Gwaith Ieuenctid
Mae CBM Cymru ar flaen y gad ym maes gwaith ieuenctid yng Nghymru ac mae'n awyddus iawn i gynrychioli barn ein pobl ifanc,

arweinwyr a chlybiau ar lefel genedlaethol wrth ddylanwadu ar bolisi cyfredol. Mae CBM Cymru yn ceisio cynnal a gwella ansawdd o

fewn ei glybiau. Gall clybiau sy'n aelodau gyflawni ansawdd cydnabyddedig a sicrhau bod eu clwb yn cael ei gydnabod am ddarparu

gwaith ieuenctid o safon gyda phobl ifanc. Gelwir hyn yn Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (gov.wales).

Beth am redeg prosiect i ailaddurno'ch

clwb ieuenctid? Gall pob person ifanc

gymryd rhan a bod yn greadigol, gan

gynyddu eu hymdeimlad o

berchnogaeth ar y ganolfan

Gwaith Ieuenctid
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Ymgynghoriad blaenorol a pharhaus gyda phobl ifanc.
Nodau dysgu o fewn meysydd pwnc cyffredinol; e.e. “Annog
bwyta’n iach”
Amcanion dysgu: yr hyn rydych chi am ei gyflawn o fewn nodau
dysgu; e.e. “bydd pobl ifanc yn gwybod beth yw manteision
bwyta’n iach.
Cysylltu’ch gweithgareddau a’ch digwyddiadau gyda’r 5 colofn
gwaith ieuenctid. 
Pa gyfleusterau, adnoddau a staff fydd eu hangen arnoch chi.
Materion iechyd a diogelwch, asesiadau risg a chydsyniad, os oes
angen.
Costau disgwyliedig a’r cyllid sydd ei angen i’w dalu.
Gwiriwch gyda darparwyr yr hyfforddiant i weld os oes achrediad
ar gael gan y gweithgaredd.
Hyrwyddo’r prosiect.
Sut y byddwch chi’n gwerthuso’r prosiect yn ystod ac ar ôl ei
gwblhau.

Dylai clybiau CBM Cymru weithio mewn partneriaeth â sefydliadau

eraill i roi ystod eang o gyfleoedd i bobl ifanc. Defnyddiwch

Dewis.wales & Infoengine.cymru i’ch helpu i ddarganfod pa

wasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc yn eich ardal leol.

Gweithio gyda chlybiau eraill yn eich ardal leol a rhannu offer ac

ymarfer da. I ddarganfod beth mae clybiau CBM Cymru yn eu

gwneud yn eich ardal, cysylltwch â’r swyddfa.

Mae gwaith ieuenctid yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael gafael ar

gyfleoedd newydd. Gall y rhain gynnwys cyfleoedd rhyngwladol fel

Corfflu Undod Ewropeaidd, Erasmus + a Chyfnewidfa ieuenctid

blynyddoedd CDM Cymru gyda grwp o’r Almaen.

Cynllunio a Chyflawni Prosiectau

Mae cynllunio prosiect gyda phobl ifanc yn bwysig i wneud eich clwb yn llwyddiant. Wrth

gynllunio ar gyfer prosiect neu weithgareddau dylech ystyried:

Meddyliwch am ethol

pwyllgor ieuenctid yn eich

clwb- grwp etholedig o

bobl ifanc sy’n dod at ei

gilydd i siarad am

faterion allweddol tu fewn

a’r tu allan i’r clwb.

Mae CBM Cymru yn rhedeg llawer o brosiectau ychwanegol fel

cyfnewidfeydd ieuenctid,preswylfeydd, rhaglenni cyflogaeth a

gweithdai mewn clybiau. Cadwch i fyny â’r dyddiadau gyda'n

cylchlythyr misol, ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol.

Gweithio Mewn Partneriaeth
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Gweithgareddau awyr agored ac oddi ar y safle.

Wneud yn siŵr bod ble rydych chi’n mynd a’r bobl ifanc yn addas a’u bod nhw’n cael eu goruchwylio’n briodol pan maen nhw yno.

Sicrhau bod asesiad risg wedi ei gwblhau.

Sicrhau bod gennych ganiatâd gan riant.

Mae gweithgareddau oddi ar y safle, p'un a ydyn nhw'n daith fer i'r parc, gemau tîm i ffwrdd neu hedfan dramor, yn rhan bwysig o'r

gwaith rydyn ni'n ei wneud mewn unrhyw glwb sy’n aelod o CBM Cymru. Mae’n dda sicrhau bod eich clwb yn hollol barod ar gyfer

unrhyw fath o weithgaredd ‘oddi ar y safle’.

Wrth ystyried digwyddiadau y tu allan i’r clwb mae’n rhaid i chi:

Goruchwyliaeth Briodol

Wrth fynd â phobl ifanc ar daith dros nos, mae'n dda cael un aelod

o staff sydd yn ddyn a’r llall yn ddynes, os ydych chi'n mynd â

bechgyn a merched i ffwrdd. Gallwch chi ddarganfod mwy am faint

o staff sydd eu hangen arnoch ar dudalen 16

Rhaid i chi sicrhau bod rhieni neu warcheidwaid yn llofnodi ffurflenni

caniatâd ar gyfer gweithgareddau oddi ar y safle sy'n gorfod rhestru'r

hyn y bydd y bobl ifanc yn ei wneud, yn enwedig os ydyw’n anturus

neu’n beryglus, gan fod yn rhaid i rieni wybod beth maen nhw'n ei

lofnodi. Dylid mynd â chopi o'r ffurflen wedi ei llofnodi gyda chi tra

bydd copi arall yn cael ei adael gyda rhywun yn y clwb nad yw'n

mynychu'r gweithgaredd.

Gellir gweld templed ffurflen caniatâd yn yr atodiad.

Caniatâd Rhiant

Asesiad Risg

Bydd angen i chi wneud asesiad risg os ydych chi'n cludo'r bobl

ifanc yno ac un arall am sut y byddwch yn eu goruchwylio tra

eu bod nhw ar y gweithgaredd. Cadwch asesiadau risg yn syml.

Er enghraifft, os rydych chi'n mynd ar daith sinema, gwnewch

asesiad risg ar wahân ar gyfer ybws mini i'r un ar gyfer y

sinema, yn hytrach nag un ar gyfer y daith gyfan. Y ffordd

honno, os ewch i fowlio nesaf, gallwch ailddefnyddio'r asesiad

risg bws mini ar yr amod ei fod dal yn berthnasol) a gwneud un

arall yn unig ar gyfer y bowlio. Os ewch â phobl ifanc i

weithgaredd a drefnir yn gyhoeddus (er enghraifft, sinema neu

fowlio mae'n ddiogel tybio bod y lle a'r gweithgaredd yn ddiogel

(bydd ganddynt eu hasesiad risg eu hunain).

Gellir gweld templed asesu risg yn yr atodiad.
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Gwahaniaethu: triniaeth annheg gategorïau o bobl wahanol, yn

enwedig ar sail hil, oedran neu ryw.

Mae CBM Cymru yn cydnabod bod gwahaniaethu yn hollol

anfaddeuol a'n cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod egwyddorion

cydraddoldeb cyfle bob amser yn cael eu dilyn. Mae'n bwysig bod

staff a gwirfoddolwyr y clwb yn deall y gwahanol fathau o

wahaniaethu er mwyn atal, herio ac adrodd am unrhyw fathau o

wahaniaethu:

Gwahaniaethu uniongyrchol - pan fydd rhywun yn cael ei drin yn llai

ffafriol nag un arall o dan yr un amgylchiadau, ar sail y pwyntiau

bwled i'r dde.

Gwahaniaethu anuniongyrchol - pan gymhwysir rhywbeth yn gyfartal

i bawb, ond mae’ncael effaith niweidiol ar un grŵp o fewn y

gymdeithas e.e. gofyn i bawb ddefnyddio'rgrisiau mewn adeilad ond

heb ddarparu ramp na lifft i ddefnyddiwr cadair olwyn.

Aflonyddu - gellir disgrifio hyn fel ymddygiad digroeso sydd naill ai'n

torri urddas rhywun neu'n creu rhywbeth bygythiol, anghyfeillgar ac

amgylchedd gwaradwyddus i'r person. Gall ddigwydd trwy gyswllt

llafar neu gorfforol. Mae unrhyw fath o aflonyddu neu wahaniaethu

yn ddifrifol iawn a bydd yn arwain at gamau disgyblu. Sicrhewch

eich bod yn darllen ac yn deall y polisi cydraddoldeb a’r polisi cyfle

cyfartal.

Rhaid i holl glybiau, staff a gwirfoddolwyr CBM Cymru fod yn

ymrwymedig i drin pobl ifanc, staff a gwirfoddolwyr mewn ffordd

anwahaniaethol, does dim ots am eu:

-- rhyw gan gynnwys ailbennu rhywedd

- cyfeiriadedd rhywiol

- anabledd

- hil

- oed

- crefydd neu gred

- priodas / partneriaeth sifil

- beichiogrwydd / mamolaeth

Rhaid i glybiau CBM Cymru fod â'r offer i weithio gyda phobl

ifanc ag anghenion ychwanegol. Er mwyn gwneud eich clwb yn

hygyrch i bawb mae angen i chi ystyried:

Yr adeilad: A oes ganddo rampiau, toiled i'r anabl a lifftiau? A oes

digon o le i ddefnyddiwr cadair olwyn fynd o gwmpas?

Staffio: A oes gennych chi ddigon o staff neu wirfoddolwyr i

gefnogi pobl ifanc ag anghenion ychwanegol? Efallai y bydd

angen cefnogaeth un i un ar rai pobl ifanc ac mae angen i staff

neu wirfoddolwyr ddeall eu hanghenion a'u trin â nhw â pharch.

Cyfeiriwch at adran ddiogelu'r llawlyfr am ragor o arweiniad.
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Dylai Clybiau CBM Cymru groesawu pobl ifanc ag anableddau, o gefndir gwahanol, hiliau, rhywiau, tueddfryd rhywiol neu hunaniaeth a

chrefydd.

Arfer gwrth-wahaniaethol

Gweithio gyda phobl ifanc ag anghenion ychwanegol:
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Ymddygiad heriol yw ymddygiad sy'n bryfoclyd, yn ymosodol,

yn fygythiol neu’n wrthgymdeithasol.

Pam mae'n digwydd?

Mae pobl ifanc yn cyflwyno ymddygiad heriol am amryw resymau.

Gallai hyn cynnwys bod ag anabledd fel awtistiaeth, cael problem

iechyd meddwl neu estyn allan am sylw oherwydd nad ydyn nhw'n ei

gael gartref. Efallai y daw yn y math o wrthdaro rhwng pobl ifanc,

gwrthdaro â gweithwyr ieuenctid, bwlio a hunan-niweidio. Mae'n bwysig

deall bod rhesymau bob amser y tu ôl i pam mae pobl ifanc yn

ymddwyn fel hyn.

Siaradwch yn bwyllog ac yn bendant. Ceisiwch osgoi gweiddi oni bai

fod perygl.

Ceisiwch ddeall achos sylfaenol yr ymddygiad - ydy'r person ifanc

wedi diflasu neu’n bryderus? Siaradwch â'r person ifanc a

gofynnwch iddo pam ei fod yn gweithredu fel y mae.

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan y person ifanc i'w ddweud cyn

gorfodi eich barn ar ysefyllfa.

Defnyddiwch eich menter a gwnewch yn siŵr eich bod bob amser

yn amddiffyn eich hun.

Ceisiwch osgoi gwahardd pobl ifanc o'ch clwb lle bynnag y bo

modd gan nad yw hyn yngefnogol i'r person ifanc a dim ond yn

ateb tymor byr.

Beth gallwch chi ei wneud amdano?

Mae’n allweddol meithrin perthnasoedd cadarnhaol a chefnogol gyda

phobl ifanc a gallu cyfyngu ar ymddygiad heriol.

Pobl ifanc sy’n dianc neu’n mynd ar goll:

Efallai y byddwch chi'n gweithio gyda phobl ifanc mewn clwb

neu’n cynnal gweithgareddau oddi ar y safle lle byddant yn

dianc (yn rhedeg i ffwrdd). Os bydd hyn yn digwydd dilynwch

y weithdrefn isod:

1.Dylai aelod o staff neu wirfoddolwr ddilyn y person ifanc

oddi ar y safle (os yw'n ddiogel i wneud hynny) ond gan

gadw pellter diogel, anfygythiol. Dylai aelod o staff neu

wirfoddolwr arall arosar y safle ac aros mewn cysylltiad â'r

aelod staff neu’r gwirfoddolwr sydd yn dilyn.

2. . Dylai aelod o staff neu wirfoddolwr ar y safle gysylltu â'i

brif swyddog diogelu neu'r tîm dyletswydd brys.

3. Rydych chi'n adnabod eich pobl ifanc: ystyriwch gyflwr

meddwl ac ymddygiad y person. Os ydych yn gwybod lle

mae’r person ifanc ac mae’n ddiogel, rhowch amser i weld a

yw'r person ifanc yn dychwelyd. Os nad ydych yn siŵr ble

ydyw, cysylltwch â rhiant / gwarcheidwad y person ifanc.

4. Os na all rhiant gadarnhau lles ei blentyn a’i leoliad,

cysylltwch â'r heddlu. Os yw lefel y perygl a bregusrwydd yn

isel, cysylltwch â 101, fodd bynnag, os yw'r person ifanc

mewn perygl amlwg ac mae posibilrwydd o niwed sylweddol

yna cysylltwch â 999.

Gair i gall: Defnyddiwch eich menter. Os oes unrhyw

amheuaeth, mae'n well gwneud gormod na dim digon.

Rheoli ymddygiad heriol
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Mae Diogelu yn golygu ceisio cael y gymuned i weithio gyda’i gilydd er mwyn cadw plant yn ddiogel a hyrwyddo eu lles.

Dylai pob clwb gael prif swyddog diogelu sy’n gyfrifol am roi mesurau ar waith i ddiogelu aelodau'ch clwb. Rheolwr eich clwb fydd fel

arfer. Mae CBM Cymru wedi ymrwymo i greu a chynnal man pleserus ac amgylchedd diogel i bob plentyn, person ifanc a gwirfoddolwr.

Mae’n rhaid i glybiau dderbyn ei ymrwymiad i amddiffyn plant a diogelu pobl ifanc, gan eu hamddiffyno arfer gwael, cam-drin neu fwlio

BRydym yn ymroddedig i ddyfeisio a gweithredu

polisïau fel bod pawb yn CBM Cymru yn derbyn eu

cyfrifoldebau i ddiogelu plant rhag unrhyw fath o

niwed. 

Disgwyliwn i'n tîm ddilyn gweithdrefnau sy'n amddiffyn

plant ac yn adrodd am unrhyw bryderon am eu lles i’r

awdurdodau priodol.

Mae diogelu pobl ifanc yn golygu eu hamddiffyn rhag

camdriniaeth neu esgeulustod trwy sicrhau'r

gefnogaeth gywir mor gynnar â phosibl a thrwy greu

amgylchedd lle mae plant a phobl ifanc yn teimlo'n

ddiogel ac yn iach.

Bydd y tudalennau canlynol yn cynnig arweiniad ar y

ffordd orau i glybiau amddiffyn pobl ifanc a

gwybodaeth am beth i'w wneud os bydd pryder

amddiffyn plant.

Amddiffyn plant yw'r broses o amddiffyn pobl ifanc unigol a nodwyd naill ai'n

dioddef, neu mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol o ganlyniad i

gamdriniaeth neu esgeulustod.

Diffiniadau Allweddol:
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Enw a hunaniaeth eu hunain

Amddiffyn rhag camdriniaeth a cham-

fanteisio

Addysg

Perthynas â’u rhien

iCael eu clywed

Barn eu hunainI chwarae 

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr

hawl i hawliau sylfaenol i’w help i ddatblygu

eu potensial a thyfu i fod yn oedolion cyfrifol,

iach a hapus. Cadw plant yn ddiogel yw un

o’r prif bethau i’w wneud.

Mae hyn yn cyfri eu hawl i:

     mewn man diogel

Hawliau Plant a Phobl Ifanc 

i fod yn ddiogel

Cymarebau diogelu:

Mae NSPCC (nspcc.org.uk) wedi cynnig y cymarebau canlynol sydd yn ddibynnol

ar oedran y grŵp yr ydych yn gweithio gyda:

4-8 oed - Un oedolyn ar gyfer chwe phlentyn

9-12 oed - Un oedolyn ar gyfer wyth plentyn

13-18 oed- Un oedolyn ar gyfer 10 o blant

Os yw’r grŵp gyda merched a bechgyn yn cymryd rhan rydym yn cynghori bod

gennych o leiaf un dyn ac un ddynes yn bresennol i warchod. Rydym hefyd yn

cynghori bod un oedolyn wedi gwneud ei hyfforddiant cymorth cyntaf. Os yw pobl

ifanc yn helpu i oruchwylio plant iau dim ond y rhai sy'n 18 oed neu'n hŷn y dylid

eu cynnwys fel oedolion wrth gyfrifo cymarebau oedolyn i blentyn.

Faint grŵp ac oedran y plant (gweler uchod)

Anghenion ac ymddygiadau’r grŵp

Maint y cerbyd

Faint o bobl ifanc sy’n aros dros nos a beth yw’r risgiau sy’n gysylltiedig â hyn (e.e a oes

unrhyw weithgaredd arbennig o beryglus)

Cymarebau ar gyfer teithio a theithiau dros nos:

Os ydych yn teithio gyda phobl ifanc dros nos dylai'r cymarebau gael ei seilio ar y nifer yn y grŵp,

oedran y plant, eu hymddygiad, maint y drafnidiaeth a bod asesiad risg wedi ei gwblhau.

Argymhellir bod o leiaf un oedolyn yn gyrru ac un oedolyn yn goruchwylio’r grŵp, ond dylid

cynyddu hyn. Mae hyn yn ddibynnol ar:

Defnyddiwch eich disgresiwn oherwydd byddwch chi'n gwybod beth yw anghenion y grŵp rydych

chi'n gweithio gydag ef. Bydd angen i chi ymgymryd ag asesiad risg trylwyr ac rydym yn argymell

dim llai na 3 aelod o staff (gan gynnwys gwrywod a benywod) ar deithiau dros nos. Os oes angen

unrhyw gyngor arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â swyddfa CBM Cymru.
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Y person ifanc neu aelod o’r gymuned fod mewn perygl o brofi niwed neu esgeulustod emosiynol, corfforol neu rywiol.

Diogelwch y person ifanc, aelodau staff, gwirfoddolwyr ac eiddo dan fygythiad.

Y person ifanc mewn perygl o wneud niwed i’w hun..  

Mae pobl ifanc yn datblygu perthnasau lle maent yn ymddiried yn eu gweithwyr ieuenctid lle maent yn gallu siarad â nhw’n gyfrinachol.

Er hyn, mae yna adegau lle mae’r gweithiwr ieuenctid yn gorfod torri’r ymddiriedolaeth yna os maen nhw’n teimlo bod:

Dylai gweithwyr ieuenctid adrodd am unrhyw bryderon i'w prif swyddog diogelu a ddylai adrodd i'w hawdurdod lleol.Os oes rhaid i

weithwyr ieuenctid ddweud wrth rywun beth mae person ifanc wedi'i ddweud wrthynt, rhaid iddyn nhw adael i'r person ifanc wybod yn

gyntaf ac egluro beth bydd yn digwydd nesaf. Lle bynnag y bo modd, dylech wneud hyn cyn trosglwyddo'r wybodaeth. Gall pobl ifanc

bob amser siarad â rhywun yn gwbl gyfrinachol trwy ffonio Childline (0800111).
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Cyfrinachedd

Gwiriadau’r GDG

Mae’n rhaid i bob aelod o staff a

gwirfoddolwr sy’n gweithio gyda phobl ifanc

gael gwiriad GDG cyn cychwyn ei rôl. Dylai

hyn gael ei wneud gyda phrif swyddog

diogelu’r clwb.

TMae hyn yn hanfodol ar gyfer aelodaeth i

CBM Cymru. Mae mwy o gyngor a

hyfforddiant ar gael gan ei’n swyddfa neu

Uned Cofnodion Troseddol (UCT) Wales

Council for Voluntary Action (WCVA)

(wcva.org.uk) os oes angen. 

Ffiniau Proffesiynol

Mae pobl ifanc a gweithwyr

ieuenctid yn rhannu perthynas

cyfartal sydd wedi ei meithrin ar

barch cydfuddiannol ac ymddiried.

Er efallai bod y perthynas yn

gyfeillgar, mae’n rhaid iddo aros yn

broffesiynol a dylai gweithwyr

ieuenctid gwneud yn siŵr bod

ffiniau clir wedi eu creu i'w diogelu

nhw a phobl ifanc.Mae’n bwysig

bod pob gweithiwr ieuenctid, sydd

yn cael ei dalu ai peidio, yn

ymddwyn mewn ffordd sydd yn

agored i gamddehongliad.
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Os oes gan unrhyw berson wybodaeth, pryderon neu amheuon bod plentyn yn dioddef, wedi dioddef neu’n debygol o fod mewn perygl o

niwed, ei gyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod y pryderon yn cael eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu, sydd â

dyletswyddau a phwerau statudol i wneud ymholiadau ac ymyrryd pan fo angen.  Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru

2008(childreninwales.org.uk)

Cam-drin

Math o Gam-drin Beth ydyw? Arwyddion a all eich rhybuddio.

Emosiynol

Esgeulustod

Corfforol

Rhywiol

Plentyn neu berson ifanc sy’n cael ei gam-drin yn

barhaus sy'n achosi effeithiau difrifol ar ddatblygiad

emosiynol ac ymddygiadol yr unigolyn

Methiant parhaus i gwrdd â phlentyn neu bobl ifanc

aganghenion corfforol a / neu seicolegol megis

methudarparu dillad, bwyd, gofal emosiynol, lloches

neu’n feddygol.

Taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno neu sgaldio plentyn

neu fel arall achosi niwed corfforol i blentyn.Gellir achosi

niwed corfforol hefyd pan fydd rhiant neu ofalwr yn

ffugio neu'n cymell salwch mewn plentyn maent yn

edrych ar ôl.

Gorfodi neu ddenu person ifanc i gymryd rhan

mewngweithgareddau rhywiol, difater os yw'r plentyn

yn ymwybodol o beth sy'n digwydd. Gall hyn gynnwys

cyswllt corfforol,gwylio neu ganiatáu gwylio pornograffi,

gwyliogweithgaredd rhywiol neu annog plant i

ymddwyn mewnffyrdd rhywiol amhriodol.

Yn ei chael hi'n anodd rheoli emosiynau,

cael ffrwydradau eithafol, heb lawer neu

dim ffrindiau, heb sgiliau cymdeithasol

Ymddangosiad a hylendid gwael,

newidiadau mewn ymddygiad, materion

tai a theulu, materion iechyd e.e. Salwch

parhaus, yn llwglyd trwy'r amser, yn

gwisgo’r dillad anghywir e.e. dim cot yn y

gaeaf

Cleisiau / anafiadau mewn ardaloedd

anarferol a chyson,esgusodion nad

ydyn nhw'n cyfateb i'r anafiadau,

llosgiadau fel llosgiadau sigaréts.

Ymddygiad rhywiol, gan osgoi bod gyda

phobl ar ben ei hunain, hunan-niweidio,

clefyd a drosglwyddir yn rhywiol,

beichiogrwydd.
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Cam-drin

datgelu (yn

uniongyrchol

neu yn

anuniongyrchol)

Adrodd am bryderon diogelu

Honiad 

Llafar

Tyst i’r niwed

neu’r

digwyddiad

Esboniwch i’r person ifanc hynny

rhaid i chi roi gwybod am hyn

oherwydd ei fod yn bryder

diogelu

Casglu gwybodaeth a ffeithiau-

cwblhewch y ffurflen adroddiad diogelu

sydd wedi ei gynnwys yn yr atodiadau

i’r llawlyfr hwn.

Adroddwch i’ch prif swyddog

diogelwch cyn gynted â

phosib o fewn 24 awr.

Prif swyddog diogelu i gysylltu â’r

gwasanaethau cymdeithasol /

Swyddog amddiffyn plant yr

awdurdod lleol.

Esboniwch i’r person ifanc

beth sydd wedi digwydd a

beth sy’n mynd i ddigwydd.

Cadw cofnod ohono hyd yn oed

os gwrthodir y pryderon.

Enwau

Dyddiadau

Amserau

Ffeithiau allweddol a gwybodaeth

berthnasol

Cofnodwch union fanylion yr hyn sydd

wedi ei ddweud gan ddefnyddio’r un

geiriau a ddefnyddiodd y person ifanc.

Ychwanegwch:
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Nodi enw a manylion cyswllt y person sydd wedi ei anafu

Gwybodaeth am y ddamwain/anaf a lle/sut y digwyddodd

Amser a dyddiad pryd digwyddodd y ddamwain/anaf

Enw a llofnod y person sy’n adrodd am y digwyddiad

Copi o adroddiad damweiniau wedi’i gynnwys yn adran templed y llawlyfr hwn 

Adrodd am Ddamweiniau

Mae adrodd am ddamweiniau yn rhan hanfodol o redeg clwb. Os bydd damwain neu anaf

mae'n bwysig cadw cofnod o'r digwyddiad.Wrth adrodd am ddamweiniau neu anafiadau mae’n

bwysig cofnodi’r canlynol:

When reporting accidents or injuries it is important to record the following 

 

Cysuro’r plentyn neu berson ifanc

Gwrando

Dweud wrtho ei fod yn gwneud y peth iawn yn siarad gyda chi

Cofnodi ac adrodd yn syth

Dweud wrth y person ifanc bod rhaid i chi adrodd am ei

ddatgeliad

Cymryd y person ifanc o ddifri

Addo cefnogaeth- ond dim ond o fewn eich rôl

Sicrhau diogelwch y person ifanc yn syth

Defnyddiwch bolisi a gweithdrefnau diogelu CBM Cymru 

Addo cyfrinachedd

Anghredu neu farnu

Gofyn cwestiynau uniongyrchol

Gor-ddramateiddio’r sefyllfa yn ddiangen

Cwblhau unrhyw archwiliad meddygol

Ceisio ymchwilio i’r sefyllfa

Cynnig esboniad arall

Rhoi cweir i’r person ifanc am beidio â dweud wrthych chi’n

gynt

3
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Ymateb i Ddatgeliad

Peidiwch

Cadwch lyfr cofnodi damweiniau mewn lle

diogel a gwnewch yn siŵr bod arwyddion ar

gyfer ardal cymorth cyntaf.
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Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Gwnewch yn siWr eich bod chi’n ddigon hen i ymuno hefo gwefannau cyfryngau cymdeithasolPeidiwch byth rhoi gwybodaeth

bersonol i bobl nad ydych chi’n eu nabod. 

Peidiwch â rhoi pethau fel eich ysgol neu swydd yn eich bywgraffiad.

Defnyddiwch y gosodiad preifatrwydd cryfaf pan fyddwch yn sefydlu’ch proffil. Mae hyn yn golygu mai dim ond eich ffrindiau fydd yn

gallu gweld eich gwybodaeth. Dylai instagram fod yn breifat a dylai Snapchat fod ar fodd ysbryd.

Gellir rhannu lluniau a fideos yn hawdd iawn ar draws y rhyngrwyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ofalus iawn wrth lanlwytho.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i beidio â chwrdd ag unrhyw un rydych wedi cwrdd ar-lein. Os gwnewch hynny gwnewch yn siŵr ei

fod mewn man cyhoeddus, ewch gyda ffrind a dywedwch wrth oedolyn dibynadwy pryd a ble rydych yn mynd.

Annog i fynychu hyfforddiant perthnasol fel ‘Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio ar-lein’ (CEOP)

Monitro’r defnydd o gyfrifiaduron a gwefannau yn y clwb

Sicrhau bod cynnwys gwe yn briodol i’w hoedran (weithiau gall fideos YouTube gynnwys cynnwys amhriodol)

Prynu neu lawrlwytho meddalwedd rheolaethau rhieni fel ‘Net-Nanny’ i helpu amddiffyn pobl ifanc rhag pornograffi, bwlio,

ysglyfaethwyr ar-lein ac unrhyw ffynonellau eraill.

Mae'n bwysig cefnogi aelodau'ch clwb i ddeall pwysigrwydd cadw'n ddiogel ar-lein. Dylai gweithwyr ieuenctid ddilyn canllawiau CEOP

Yn lle rhoi rheolau i bobl ifanc yn unig, dechreuwch drafodaeth gyda nhw ynglŷn â chadw'n ddiogel ar-lein a gweld beth yw eu profiadau

a beth sydd ganddynt i’w ddweud. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn newid yn gyflym ac felly hefyd y gwefannau y mae pobl ifanc yn

eu defnyddio felly mae'n bwysig i wybod am y diweddaraf. Dyma rai awgrymiadau y gallwch chi rhoi i pobl ifanc. Dilynwch nhw trwy

ofyn a ydyn nhw'n cadw at y rheolau a pham.

Awgrymiadau ar gyfer rheolwyr y clybiau ai gwirfoddolwyr
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Cyfryngau Cymdeithasol

Dylai staff, gwirfoddolwyr a phobl ifanc yn y clwb osgoi dod yn ffrindiau ar wefannau rhwydweithiau cymdeithasol, fel yr amlinellir yn y

cod ymddygiad yn yr atodiad (t.52).

Meddyliwch am wneud tudalen clwb i bobl ifanc a staff aros yn gysylltiedig o fewn ffiniau proffesiynol. Darganfyddwch pa gyfryngau

cymdeithasol a gwefannau y mae pobl ifanc yn eu defnyddio ac yna greu proffil y clwb ar y rhai mwyaf poblogaidd. Os nad yw pobl

ifanc ar Facebook ond yn defnyddio Instagram trwy'r amser, gwnewch dudalen Instagram nid un Facebook. Gallwch hefyd ymgysylltu

pobl ifanc â chyfryngau cymdeithasol eich clwbtrwy ofyn iddynt redeg y cyfrif ei hunain.

Rhaid i chi gael caniatâd yr holl aelodau, staff a gwirfoddolwyr i ddefnyddio’u delweddauar gyfryngau cymdeithasol (dylai hyn fod yn

gyfryngau cymdeithasol y clwb a byth o’ch cyfrif personol).

Cyfryngau Cymdeithasol ac Iechyd Meddwl

Mae proffil Instagram rhywun neu stori snapchat wedi

adeiladu- nid yw’n fywyd go iawn.

Does dim ots faint o hoffterau neu sylwadau sydd

gan rywun ar ei llun/lanlwythiad

Lle bynnag y bo modd anogwch bobl ifanc i aros oddi

ar y cyfryngau cymdeithasol pan maent mewn clwb

ieuenctid ac i ymuno â’r bobl ifanc, staff a

gwirfoddolwyr yn y gweithgareddau.

Mae'n bwysig bod gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc yn

deall bod cyfryngau cymdeithasol yn gallu effeithio'n

negyddol ar yr ymennydd. Dylai gweithwyr ieuenctid

gefnogi pobl ifanc i fod yn ymwybodol y gall cyfryngau

cymdeithasol eich gwneud chi'n hunan-amsugnol iawn.
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Geiriau allweddol efallai y gwnewch chi glywed

Pan fydd ysglyfaethwr rhywiol neu fath arall o

ysglyfaethwr yn gosod y llwyfan ar gyfer cam-drin e.e

plentyn neu berson arall.

Gair Ystyr

Ghosting Pan mae person yn stopio cysylltu efo ffrindiau neu'r

person maent yn gweld gyda dim rhybudd na rheswm

cyn gwneud. Fel arfer bydden nhw’n anwybyddu

galwad ffôn gan ffrindiau, ar y cyfryngau cymdeithasol

ac anwybyddu nhw yn y tafarn.

Catfishing Ysglyfaethwyr rhyngrwyd sy'n cynhyrchu hunaniaethau

ar-lein sy'n llwyr yn wahanol i bwy ydyn nhw mewn

gwirionedd i dwyllo pobl i gael perthnasoedd emosiynol /

rhamantus (dros gyfnod hir o amser).

Gaslighting Math o ddychryn neu gam-drin seicolegol, a elwir

weithiau'n gam-drin amgylchynol, lle mae gwybodaeth

ffug yn cael ei chyflwyno i'r dioddefwr, gan wneud iddo

amau   eu cof, eu canfyddiad ei hun ac yn eithaf aml, ei

gallineb.

Kittenfishing Cyfleu eich hun yn ieuengach, yn fwy atyniadol, tenau

a.y.y.b nad ydych chi mewn gwirionedd ar wefannau

caru ar-lein e.e. defnyddio lluniau o amser maith yn ôl.

Grooming
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Secstio a Chamfanteisio Rhywiol ar Blant

Mae’n anghyfreithlon i berson ifanc (o dan 18 oed) dynnu llun neu fideo echblyg ohono’i hun neu ffrind.

Rhannu delwedd echblyg o berson ifanc, hyd yn oed os yw wedi’i rannu rhwng pobl ifanc o’r un oed.

Meddu, lawrlwytho neu storio delweddau neu fideo eglur o berson ifanc, hyd yn oed pe bai’r person ifanc wedi rhoi ei ganiatâd iddo

gael ei greu.

Secstio yw pan fydd rhywun yn rhannu delweddau, fideos neu negeseuon noeth, rhannol noeth neu rywiol.

Yn aml mae pobl ifanc yn gweld ‘secstio’ fel rhywbeth diniwed, ond mae’n bwysig eu bod yn deall y risg. Dwedwch wrthynt eu bod nhw’n

gallu siarad efo chi os mae rhywun yn gwneud iddynt wneud beth nad ydynt eisiau.

Mae Childline wedi cynllunio ap o’r enw ‘Zipit’ sy’n rhoi ‘gifs’ a ‘memes’ doniol i bobl ifanc eu hanfon yn lle delweddau echblyg os

bydd rhywun yn gofyn amdanynt. Darganfyddwch fwy ar eu gwefan childline.org.uk.

Camfanteisio rhywiol ar blant yw pan roddir pethau fel anrhegion, cyffuriau i berson

ifanc ac arian er mwyn iddynt berfformio gweithgareddau rhywiol. Mae’n fath o

gam-drin rhywiol.Mae pobl ifanc yn meddwl eu bod nhw mewn perthynas ofalgar,

ond maent yn cael eu hecsbloetio. Gall dderbyn lot o arian, anrhegion maen nhw’n

methu esbonio, cam-drin cyffuriau a marciau corfforol o gam-drin i gyd fod yn

arwyddion o ecsbloetio rhywiol. Mae’n bwysig i edrych allan am yr arwyddion,

adrodd am unrhyw faterion diogelu a chefnogwch y bobl ifanc gan eu bod yn

ymddiried ynoch chi. 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth ewch i wefan nspcc.org.uk.

Seiberfwlio yw bwlio ar lein. Nid oes gan CBM

Cymru goddefgarwch am seiberfwlio. Mae hyn yn

cynnwys seiberfwlio staff, aelodau neu wirfoddolwyr.

Os ydych chi’n amau bod seiberfwlio yn digwydd yn

eich clwb, adroddwch ar unwaith i’ch prif swyddog

diogelwch.

Mae gwefan Thinkuknow.co.uk yn ddefnyddiol wrth

drafod diogelwch ar y we.

Diogelu

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

https://www.childline.org.uk/
https://www.nspcc.org.uk/
https://www.nspcc.org.uk/
https://www.thinkuknow.co.uk/


3

22

Diogelu

Polisïau a Gweithdrefnau

Mae Polisïau a Gweithdrefnau yn cyd-fynd i esbonio beth mae eich clwb eisiau neud a sut i’w wneud. Maent yn adlewyrchu

gwerthoedd, dulliau ac ymrwymiadau’r clwb, ei ddiwylliant a’i dreftadaeth.

Mae polisïau yn ddatganiadau clir o sut mae'ch clwb yn bwriadu cynnal ei wasanaethau i bobl ifanc ac maen nhw'n darparu

canllawiau i helpu gyda gwneud penderfyniadau. Nid oes angen i bolisïau fod yn hir nac yn gymhleth; gall ychydig o frawddegau

wneud eich pwyntiau'n glir.

Mae'r gweithdrefnau'n amlinellu sut y bydd pob polisi'n cael ei weithredu

Rhaid i chi sicrhau bod gennych y polisïau a'r gweithdrefnau perthnasol ar waith i ddiogelu pobl ifanc a sicrhau bod eich clwb yn

rhedeg yn esmwyth. Mae'r atodiad y llawlyfr hwn yn cynnwys polisïau enghreifftiol y gallwch eu golygu i weddu i anghenion eich

clwb. Bydd angen i chi ddatblygu polisïau nad ydyn nhw yn benodol i waith ieuenctid hefyd, fel polisi ysmygu neu ffôn symudol.

Pwy sy’n gyfrifol am ymgymryd pa dasgau.

Pa gamau y mae’n rhaid iddynt eu cymryd.

Pa ffurflenni neu ddogfennau i’w ddefnyddio.

Bydd pob gweithdrefn yn cynnwys pethau fel:

Gall gweithdrefnau fod ychydig o bwyntiau bwled

yn unig neu gyfarwyddiadau. Weithiau maen

nhw'n gweithio'n dda hefyd fel ffurflenni, rhestrau

gwirio, cyfarwyddiadau neu siartiau llif.

Mae’r siart diogelu (t.19) yn y llawlyfr yn enghraifft

o’r gweithdrefnau byddech yn ei gymryd pe bai

datgeliad.
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Mae rheolaeth yn rhan bwysig o redeg clwb CBM Cymru yn llwyddiannus. Bydd y tudalennau canlynol yn amlinellu’r hyn sy’n rhaid i chi

ei gael i reoli clwb ieuenctid.

Strwythurau Pwyllgor ac Ymddiriedolwyr

Mae pwyllgor yn grŵp o bobl sy'n cael eu penodi i ofalu am eich clwb. Mewn elusennau a grwpiau gwirfoddol, gelwir y pwyllgor yn aml

yn fwrdd ymddiriedolwyr. Pan fyddwch chi'n sefydlu grŵp newydd bydd angen i chi ysgrifennu cyfansoddiad a phenodi aelodau i fwrdd

ymddiriedolwyr. Mae hyn yn syml iawn - gofynnwch i bencadlys CBM Cymru am gyfansoddiad enghreifftiol i gychwyn.

Mae ymddiriedolwyr yn wirfoddolwyr sy'n eistedd ar fwrdd ac yn gwneud penderfyniadau am y clwb. Maen nhw'n cymryd y cyfrifoldeb

cyfreithiol am y clwb ac yn gyfrifol am gyllid, gweinyddiaeth a gwneud penderfyniadau. Rydym yn argymell bod eich clwb yn ethol bwrdd

ymddiriedolwyr i wneud penderfyniadau am eich clwb ac yn cyfarfod o leiaf bob tri mis. Rhaid i ymddiriedolwyr fod yn o leiaf 18 oed. Isod

mae rhai enghreifftiau o rolau y dylech eu cynnwys ar eich bwrdd ymddiriedolwyr: 

Mae Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr yn rheoleiddio popeth yn

y sector. Mae’n rhoi arweiniad ar sut mae'ch ymddiriedolwyr yn

gallu cyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau cyfreithiol. Mae

grwpiau gwirfoddol (gan gynnwys eich clwb) dim ond angen

cofrestru fel elusen os yw eu hincwm dros £5000. Os oes gan

eich clwb incwm llai na £5000 mae dal angen cadw at gyfraith

elusennau a chael cyfansoddiad.

Mae gan y Comisiwn Elusennau (gov.uk) ystod o ddewisiadau

dogfennau, o gofrestru fel elusen i ddyletswyddau ymddiriedolwyr.

Gall cyfrifoldebau cyfreithiol ymddangos yn frawychus ond

peidiwch â phoeni. Mae'r Comisiwn Elusennau yn gallu eich helpu

gydag unrhyw ymholiadau ac os ydych chi angen cefnogaeth

ychwanegol cysylltwch â swyddfa CBM Cymru.

Cadeirydd- Gofalu am gyfarfodydd, rhedeg y clwb yn

gyffredinol, goruchwylio staff.

Trysorydd- Gofalu am yr arian gan gynnwys cadw llyfrau a

chyllidebu.

Ysgrifennydd- Gofal gweinyddol gan gynnwys cadw cofnodion

cyfarfodydd.

Swyddog Cyllido- Gofalu am godi arian i’r clwb gan gynnwys

digwyddiadau a chynigion cyllido.

Ymddiriedolwr Cyffredin- Gwneud cyfraniad cyffredinol i

gyfarfodydd a’r clwb.

Comisiwn Elusennau
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Cyllid

Pa arian sydd yn dod fewn ac o ble mae’n dod

Pa arian sy’n mynd allan ac i ble

Sut mae hyn yn cyd-fynd â nod eich clwb

Grantiau

Llogi ystafell/gosodiadau

Rhoddion

Arian o ddigwyddiad a siop fwyd (gallwch ddefnyddio fflôt arian

man a gwneud nodyn mewn llyfr arian parod)

Anfoneb

Derbynebau o’r siop

Tâl aelodaeth os ydych yn codi tal am y clwb

Mae’n rhaid i’r Trysorydd nodi:

Gallwch gofnodi cyllid naill ai ar daenlen neu â llaw. Gellir gweld templedi

ar wycas.org.uk.

Cadwch gofnod o holl drafodion y clwb gan gynnwys:

24

Y Trysorydd sydd fel arfer yn gofalu am gyllid gydag ychydig o gymorth gan yr ymddiriedolwyr. Maent yn gofalu am y trefniadau

banc ac yn cadw cofnod cywir o sefyllfa ariannol y clwb. Mae'r Trysorydd yn gyfrifol am ddarparu adroddiadau cyllid ym mhob

cyfarfod bwrdd ac yn sicrhau bod y cyfrifon yn cael eu harolygu yn annibynnol cyn eu cyflwyno yn y Cyfarfod Cyffredinol

Blynyddol (CCB).

Gall cyllid ymddangos yn frawychus ond mae yna lawer o wybodaeth ar-lein a

all helpu megis yr hynny o knowhow.ncvo.org.uk

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

yn gyfarfod mae pob sefydliad gwirfoddol

neu elusen yn gorfod gwneud pob

blwyddyn. Dylid cael ei gynnal ar ddiwedd

y flwyddyn ariannol (cyn gynted â phosib).

Pwrpas CCB yw i gadeirydd y bwrdd roi

adroddiad, cyflwyno’r cyfrifon blynyddol,

ethol neu ail ethol ymddiriedolwyr a gadael

i unrhyw un a wahoddir i ofyn unrhyw

gwestiynau. Gall unrhyw un fod yn

bresennol a gallwch ei ddefnyddio fel cyfle

i ddiolch i wirfoddolwyr.

Wrth chwilio am ymddiriedolwyr mae’n

ddefnyddiol i hysbysebu am rywun gyda

phrofiad cyllidol, neu sy’n awyddus i

ddysgu i helpu gyda’ch cyfrifon.

Penodi’r ymddiriedolwyr cywir

Beth yw CCB?

4 Rheoli Clwb
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Cyllid

Digwyddiadau a heriau codi arian

Rhoddion ar un adeg yn unig - 

Siop Fwyd

Grantiau gan gyrff cyllido

Mae pob clwb agen arian i redeg. Mae gwahanol ffyrdd o godi arian e.e:

mae ffair haf, nosweithiau cwis, teithiau cerdded neu redeg noddedig yn

ffyrdd gwych i’ch clwb godi arian. Codwch fynediad neu werthu

nwyddau i godi arian i’ch clwb. Cysylltwch â phobl ifanc i helpu trefnu a

rhedeg y digwyddiad.

tgallai’r rhain ddod gan rieni neu aelodau o’r gymuned, neu fusnesau lleol.

mae gwerthu melysion yn eich clwb ieuenctid yn gallu cynhyrchu maint

bychain o arian ar gyfer eich clwb. Cofiwch gadw prisiau’n rhesymol.

mae grantiau yn gallu dod o nifer o ffynonellau a bydd eich Cyngor

Gwirfoddol Cymunedol (CGC) leol yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad.

Dyma rai awgrymiadau isod:

Ffynonellau posib i ymgeisio am grant:

Ysgrifennu Cais Cyllid

Cadwch hi'n fyr

Dywedwch wrth y gronfa beth mae’r clwb yn ei

wneud

Dilynwch y broses

Ychwanegwch astudiaethau a thystiolaeth

Ystyriwch gynnwys pobl ifanc wrth ysgrifennu y

cais cyllid

Disgrifiwch y broblem bydd y cyllid yn helpu tuag at

Darparwch gyllideb ar gyfer y prosiect

Mae yna ddigon o gymorth ar sut i ysgrifennu cais cyllid

unai gan eich CGC leol neu gan swyddfa CBM Cymru.

Edrychwch ar knowhow.nvco.org.uk sydd efo canllaw

sut i ysgrifennu cais cyllid.
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BBC Plant Mewn Angen www.bbc.co.uk/childreninneed

Cronfa Gymunedol www.biglotteryfund.org.uk

Arian i Bawb www.biglotteryfund.org.uk/funding/Awards-

For-All

Miliynau’r bobl www.peoplesmillions.org.uk

Comic Relief www.comicrelief.com/our-grants/uk 

Chwaraeon Cymru www.sportwales.org.uk/funding 

Santander www.santanderfoundation.org.uk

 Lloyds TSB www.lloydsbankfoundation.org.uk 

Tesco Charity Trust www.tescobagsofhelp.org.uk 

Y Loteri Iechyd www.healthlottery.co.uk/lottery-good-causes
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http://knowhow.nvco.org.uk/
https://www.bbcchildreninneed.co.uk/
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales
http://www.peoplesmillions.org.uk/
https://www.comicrelief.com/funding/
https://www.comicrelief.com/funding/
http://sportwales.org.uk/funding--support.aspx
http://sportwales.org.uk/funding--support.aspx
https://santanderfoundation.org.uk/pages/home
https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/
https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/
https://tescobagsofhelp.org.uk/
https://tescobagsofhelp.org.uk/
https://www.healthlottery.co.uk/


Mae RhGDC yn sefyll am y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a ddaeth i rym yn 2018 i amddiffyn data personol pobl. Rhaid i bob clwb

CBM Cymru gydymffurfio â RhGDC. Gall peidio â phrosesu data yn gywir arwain at ddirwyon mawr hyd yn oed i sefydliadau bach.

Dilynwch y canllawiau canlynol i sicrhau bod eich mae'r clwb yn cydymffurfio â RhGDC yng ngolwg y gyfraith:

Sylwch: Mae data personol yn berthnasol i unrhyw ddata a all adnabod person gan gynnwys enwau, lleoliadau, cyfeiriadau e-bost, lluniau

ac ati. Mae ffurflenni aelodaeth eich clwb, datgeliadau diogelu ac asesiadau risg oll gynnwys data personol.

RhGDC (GDPR)

Rhaid bod gennych ganiatâd i gadw data unigolion. Os mae

rhywun eisiau tynnu eu data gallant wneud hyn ar unrhyw adeg.

Dylid dim ond cadw data cyhyd ag y bo angen. Er enghraifft os

yw aelod yn symud i ffwrdd neu'n mynd yn rhy hen i fynychu'r

clwb dylech dynnu eu data.

Wedi’i brosesu’n gyfreithlon, yn deg ac mewn modd tryloyw.

Wedi’i gasglu at ddibenion penodol, eglur a chyfreithlon

Yn ddigonol, yn berthnasol ac yn gyfyngedig i’r hyn sy’n

angenrheidiolYn gywir a lle bo angen, yn gyfredol

Wedi’i gadw cyhyd ag y bo angen yn unig

Wedi’i brosesu mewn modd priodol i gynnal diogelwch 

Mae’n rhaid i ddata personol fod:

Mae diogelwch data yn rhan bwysig o gydymffurfiad RhGDC. Dylid

cadw'r holl ddata o dan glo ac allwedd neu wedi'i amgryptio os

caiff ei storio ar-lein. Mae storio data ar system gwybodaeth reoli

yn un ffordd o amgryptio data personol fel ffurflenni aelodaeth. Os

oes problem (e.e. mae ffurflenni aelodaeth yn cael eu dwyn) rhaid i

chi adrodd hyn i'r swyddfa’r rheolwr wybodaeth o fewn 72 awr.Dim

ond trosolwg byr o RhGDC yw hwn a rhaid i chi sicrhau bod gan

eich clwb y polisïau a gweithdrefnau priodol ar waith ar gyfer

diogelu data. Gall arweiniad ar gael gan eich CGC lleol (dolen) a

gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar it.governance.co.uk.

Systemau Gwybodaeth Reoli
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http://it.governance.co.uk/


Gwirfoddoli

Cyllid

Ymddiriedolwyr

Pwyllgorau

Dod yn elusen gofrestredig

Hyfforddiant

Cyrff ymbarél yw CGC sy'n cefnogi grwpiau gwirfoddol. Mae pob

awdurdod lleol yng Nghymru un. Gallant gefnogi unigolion,

cymunedau a sefydliadau i weithio gyda'i gilydd i wneud effaith

gadarnhaol yn eu cymunedau. Maent yn gweithredu fel

canolbwynt i gefnogi aelodau trwy helpu i gynllunio a datblygu

prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau ynghyd â helpu

aelodau i gynllunio a rheoli'r hyn maen nhw'n ei wneud. Gallant

eich cefnogi ar bethau fel:

 

Rydym yn argymell eich bod chi’n ystyried ymuno a’ch CGC leol.

Mae yna hefyd ddigon o gyngor am ganllawiau gan Gyngor

Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar wcva.org.uk/advice-guidance.

Wrecsam https://avow.org/

Pen y Bont ag Ogwr https://www.bavo.org.uk/?locale=cy

Sir Gar http://www.cavs.org.uk/?lang=cy

Caerdydd <https://www.c3sc.org.uk/>

Ceredigion http://www.cavo.org.uk/#

Conwy https://www.cvsc.org.uk/en

Sir Ddinbych https://www.cggsdd.co.uk/

Sir y Fflint https://www.flvc.org.uk/cy/

Bro Morgannwg https://www.gvs.cymru/

Gwent https://www.gavo.org.uk/

Rhondda Cynon Taf http://www.interlinkrct.org.uk/cy/

Gwynedd https://www.mantellgwynedd.com/

Môn https://cy.medrwnmon.org/

Castell Nedd Port Talbot https://www.nptcvs.wales/

Sir Benfro http://www.pavs.org.uk/

Powys https://www.pavo.org.uk/cy/hafan.html

Abertawe https://www.scvs.org.uk/

Torfaen https://tvawales.org.uk/

Merthyr Tydfil https://vamt.net/cy/
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Cynghorau Gwirfoddol Cymunedol (CGC) Community Voluntary Councils List
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https://avow.org/
https://avow.org/
https://www.bavo.org.uk/?locale=cY
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https://www.cggsdd.co.uk/
https://avow.org/
https://www.flvc.org.uk/cy/
https://avow.org/
https://www.gvs.cymru/
https://avow.org/
https://www.gavo.org.uk/
https://avow.org/
http://www.interlinkrct.org.uk/cy/
https://avow.org/
https://www.mantellgwynedd.com/
https://avow.org/
https://cy.medrwnmon.org/
https://avow.org/
https://www.nptcvs.wales/
https://avow.org/
http://www.pavs.org.uk/
https://avow.org/
https://www.pavo.org.uk/cy/hafan.html
https://avow.org/
https://www.scvs.org.uk/
https://avow.org/
https://tvawales.org.uk/
https://avow.org/
https://vamt.net/cy/
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Gwnewch yn siŵr bod pobl yn gwybod lle ydych chi a beth yr

ydych yn ei wneud

Gadewch i'r cyfryngau lleol wybod am unrhyw ddigwyddiadau

rydych yn ei gynnal neu os ydych wedi cyflawni unrhyw beth

gyda’r clwb neu fod aelod o’r clwb wedi cyflawni rhywbeth.

Bydd eu sylw yn cyrraedd llawer o bobl sydd â diddordeb, gan

gynnwys darpar aelodau, cefnogwyr a gwirfoddolwyr.

Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol

Bydd gan bobl ifanc gymhellion a rhesymau gwahanol dros

ymweld â’r clwb. Bydd pobl ifanc yn dechrau dod am un

rheswm ac, wrth iddyn nhw ddod yn fwy cyfarwydd â’r clwb a

chymryd rhan ynddo, byddan nhw’n dal i ddod am rai

gwahanol.

Cofiwch pam mae pobl yn dod i’r clwb. Wrth i’w hanghenion

esblygu, gellir datblygu gweithgareddau i fynd i’r afael a nhw. Er

mwyn galluogi hyn, sicrhewch fod ymgynghori a gwerthuso

gyda phobl ifanc wedi’u hymgorffori yn niwylliant eich clwb.

Sicrhewch fod pobl newydd yn teimlo bod croeso iddynt trwy

sicrhau eu bod yn cael eu cyfarch a’u tywys o gwmpas. Annog

rhai aelodau sefydledig i wneud hyn gan y bydd eraill wedyn yn

arwain.

Hyrwyddo’ch Clwb

Mae’n rhaid i Glybiau CBM Cymru weithio’n galed i ddenu a chadw

ymwelwyr. Dyma rai awgrymiadau ar sut i hyrwyddo eich clwb i

bobl ifanc a gwirfoddolwyr:

Awgrymiadau Gweithwyr Ieuenctid:

Wrth hyrwyddo clwb: "Peidiwch â brysio a byddwch yn drefnus"

”Wrth recriwtio gwirfoddolwyr: “Sicrhewch fod yr arweinwyr yn

rhannu barn gadarnhaol am bobl ifanc ac yn barod i rannu

penderfyniadau i wneud gydag aelodau’r clwb”

Gwirfoddoli

Mae CBM Cymru yn cydnabod gwerth ar waith caled mae ein

gwirfoddolwyr yn ei wneud ac yn deall na fyddem yn gallu

parhau i wneud y gwaith rydym yn ei wneud gyda phobl ifanc

heb gefnogaeth werthfawr ein gwirfoddolwyr o fewn ein

cymunedau.

Mae’n hanfodol bod pob gwirfoddolwr yn rhannu ein gwerthoedd

cenhadaeth (t.5) ac yn barod i ymgymryd â’r hynna

nodwyd.Mae'n bwysig bod clybiau'n parchu gwirfoddolwyr a

gwerthfawrogi eu cyfraniad a'u datblygiad. Gall hyn fod yn cael ei

wneud trwy gyfarfodydd goruchwylio rheolaidd, cyfarfodydd

gyda’r tîm a gwobrau a seremonïau cydnabod eu gwaith.

Siaradwch â'ch CGC lleol am recriwtio gwirfoddolwyr
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Goruchwyliaeth

Rheswm dros wneud goruchwyliaeth yw i rannu, dangos a rhoi cymorth i helpu pobl eraill i wella a

theimlo’n gyfforddus yn ei gwaith.

Dylai fod gan bob gwirfoddolwr ac aelod o staff oruchwyliwr dynodedig (dylai goruchwylwyr hefyd gael

goruchwyliaeth). Mae goruchwylio yn helpu gwirfoddolwyr i wneud yr hyn sydd ei angen i ddatblygu ac

mae'n ofod diogel i'r goruchwyliwr a'r gwirfoddolwr drafod unrhyw bryderon a chanmol gwaith da.

Mae hefyd yn ofod lle gellir trafod eu pryderon am bobl ifanc, fodd bynnag cofiwch dylid rhoi gwybod

ar unwaith am bryderon diogelu a rhaid iddo beidio ag aros tan oruchwyliaeth.

Ddigwydd bob 4 wythnos

Bod o leiaf 30 munud o

hyd

Digwydd mewn lle distaw

lle na fyddech yn cael eich

tarfu arno.

Siarad am unrhyw beth

anodd

Canmol gwaith da

Bod yn lle y gellir siarad am

les cyffredinol, nid gweithio

yn unig.

Dilyn ffurflen goruchwylio

sydd yn atodiad yn y

llawlyfr yma..

Dylai goruchwyliaeth:
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Rheoli Clwb

Rheoli Gwirfoddolwyr Cytundeb gwirfoddolwyr

Mae hyn yn amlinellu cyfrifoldebau eich

clwb o ran eich gwirfoddolwyr a

disgwyliadau eich clwb o ran y

gwirfoddolwyr. Gallwch ei weld yn yr

atodiad.

GDG

IMae’n hanfodol bod gan yr holl

wirfoddolwyr wiriad gan y Gwasanaeth

Datgelu a Gwahardd. Edrychwch ar yr

adran GDG am ganllawiau.

Sefydlu

Dylai’r holl wirfoddolwyr

dderbyn sesiwn ymsefydlu i’w

clwb a chael eu paru gyda

gwirfoddolwr profiadol arall

am gyfnod ‘cysgodi’.

Yswiriant

Dylai’r holl wirfoddolwyr fod yn

ymwybodol eu bod yn cael eu

cynnwys ar bolisi yswiriant y clwb pan

fyddant yn adeilad y clwb neu’n

gwneud unrhyw waith ar ran y clwb.

Ffurflenni caniatâd

Dylai gwirfoddolwyr lofnodi’r un

ffurflenni caniatâd ag aelodau megis

ffotograffau a’r cyfryngau

cymdeithasol.

Cymorth a Hyfforddiant

Dylai bod gan wirfoddolwyr unigolyn a

enwir fel eu prif bwynt cyswllt, a fydd yn

ymgysylltu mewn goruchwyliaeth reolaidd o

ran adborth ar gynnydd, trafod

datblygiadau yn y dyfodol a thrafod

unrhyw broblemau. Dylai nodiadau

goruchwylio gael eu cofnodi.

Dylai gwirfoddolwyr gael cynnig unrhyw

hyfforddiant a allai fod ar gael i staff. Wrth

eu hymsefydlu, mae’n ddefnyddiol nodi

unrhyw hyfforddiant a chymwysterau

cyfredol ac unrhyw anghenion datblygu.

Mae’n rhaid i chi hyfforddi gwirfoddolwyr

mewn diogelu ac iechyd a diogelwch.

Gall pobl ifanc gefnogi rhai rolau gwirfoddoli yn

eich clwb -maent fwyaf awyddus i ennill profiad a

gall cael cyfrifoldeb o’r fath wella eu sgiliau – ond

sicrhewch eu bod yn barod am y rôl.

Argymhelliad i weithwyr ieuenctid: “Sicrhewch fod

digon o wirfoddolwyr ar gael – peidiwch â

dibynnu ar unigolion”

Ffurflen gais i wirfoddolwyr

Dylai’r holl wirfoddolwyr

gwblhau hon gan nodi eu

hargaeledd a’u sgiliau sy’n

berthnasol i weithio yn y

clwb. Gallwch ei gweld yn

yr atodiad.

Spoken

allegation

Witnessed

harm or

incident
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Yswiriant 

Mae gofyn i holl Glybiau Bechgyn a Merched Cymru feddu ar y polisïau yswiriant canlynol.

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus/Cyflogeion

Mae yswiriant cyflogeion yn cynnwys gwirfoddolwyr a chyflogeion.

Os bydd aelodau’r cyhoedd yn ymweId ag adeilad eich sefydliad,

neu os ydych yn trefnu digwyddiadau oddi ar y safle y mae

aelodau’r cyhoedd yn dod iddynt, dylech ystyried ymgymryd ag

yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Rydym hefyd yn argymell eich

bod yn ymgymryd ag yswiriant damweiniau i’ch staff a’ch

gwirfoddolwyr.

Yswiriant Adeiladau

Mae’n cynnwys cost atgyweirio neu ailadeiladu eich adeilad busnes

os yw’n cael ei ddifrodi neu ei ddinistrio. Mae holl Glybiau Bechgyn

a Merched Cymru’n gyfrifol am sicrhau bod yr adeiladau maent yn

gweithio ynddynt wedi’u hyswirio. Os ydych yn rhentu adeilad,

gwiriwch gyda’ch landlord os oes ganddo yswiriant adeiladau.

Yswiriant Eiddo

Mae’n cynnwys cost atgyweirio neu ailadeiladu eiddo’ch sefydliad neu

ddisodli ei gynnwys. Bydd yn cynnwys yswirio yn erbyn risgiau megis

llifogydd, tân a lladrata. Mae dau fath o yswiriant eiddo – yswiriant

adeiladau ac yswiriant cynnwys:

Yswiriant Cynnwys

Mae’n cynnwys cost disodli cynnwys eich clwb os ydynt yn cael eu

difrodi neu eu dwyn. Mae holl Glybiau Bechgyn a Merched Cymru’n

gyfrifol am sicrhau bod gan eu clwb yswiriant cynnwys. Os ydych

yn rhentu’r adeilad, gwiriwch gyda’ch landlord os yw eich cynnwys

yn cael eu cynnwys. Os na, yna bydd yn rhaid i chi gael eich

yswiriant cynnwys eich hun.
Yswiriant Bws Mini/Modur

Mae’n cynnwys costau sy’n codi o ganlyniad i anafiadau i bobl eraill a difrod i’w cerbydau. Os oes gan eich clwb ei gerbydau ei hun i’w

wirfoddolwyr i’w gyrru e.e. bws mini, eich cyfrifoldeb chi yw trefnu yswiriant ar eu cyfer. Os yw eich gwirfoddolwyr yn defnyddio’u

cerbydau eu hunain at ddibenion gwirfoddoli (e.e. mae gan wirfoddolwr clwb fws mini ac mae’n dweud y gall ei ddefnyddio i fynd â phobl

ifanc ar daith) dylent ddefnyddio’u polisi yswiriant ei hun, ond dylai wirio gyda’r yswiriwr a yw’n gymwys.

Os ydych yn defnyddio bws mini i gludo pobl ifanc, bydd angen i chi sicrhau bod gennych yswiriant digonol i wneud hynny. Gall y rhan

fwyaf o bobl yrru bws mini ar drwydded categori B gan ddibynnu ar rai gofynion.

Dolenni defnyddiol : 

https://www.abi.org.uk/data-and-

resources/tools-and-resources/voluntary-

organisations-and-insurance/

https://www.gov.uk/driving-a-minibus
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Cynaladwyedd
Mae’n bwysig i waith ieuenctid fod yn gynaladwy a rhoi gwasanaeth i bobl ifanc maent yn gwybod sy’n mynd i fod yna a rhywbeth sy’n

mynd i barhau. Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru (2019). Mae datblygu clwb sy’n para yn gallu bod yn anodd, felly dyma rai o brif

argymhellion Clybiau Bechgyn a Merched Cymru:

Ariannu cynaliadwy (t.27) – edrychwch ar y grantiau gwahanol y gall

eich clwb gyflwyno cais amdanynt. Bydd angen i chi sefydlu

cyfansoddiad a chyfrif banc i wneud hyn.

Gwirfoddolwyr (t.33) – gwerthfawrogi eich gwirfoddolwyr a recriwtio

mewn lleoedd gwahanol. Annog gwirfoddolwyr i dderbyn hyfforddiant.

Staff – os yw eich clwb yn cyflwyno cais am grantiau’n rheolaidd,

efallai y gallwch ddefnyddio’r arian hwn i ariannu staff rhan-amser.

Rydym yn argymell i staff gwblhau o leiaf cymhwyster ieuenctid lefel 2

Cysylltu â Chynghorau Gwirfoddol Sirol lleol (t.30) – gall Cynghorau

Gwirfoddol Sirol eich helpu i recriwtio gwirfoddolwyr a sefydlu eich clwb.

Mae gan holl Glybiau Bechgyn a Merched Cymru ymrwymiad i redeg mewn

ffordd sy’n ystyriol o’r amgylchedd. Rydym yn annog yr holl glybiau i feddwl

am arfer gorau mewn perthynas â’r amgylchedd. Dyma rai argymhellion

defnyddio i’ch helpu i redeg eich clwb mewn ffordd sy’n ystyriol o’r

amgylchedd.
Defnyddio bagiau plastig ar gyfer y siop fyrbryd – nid plastig

Defnyddio mygiau ar gyfer diodydd poeth neu gwpanau tafladwy y mae

modd eu hailgylchu

Defnyddio citiau ail law neu fenthyg citiau gan glybiau eraill lle y bo’n bosib

Gwneud aelodau’n ymwybodol o’u cyfrifoldeb amgylcheddol – dylech eu

hannog i ailgylchu, cyfyngu ar faint o blastig maent yn ei brynu a dod â

photel ailddefnyddiadwy wrth wneud chwaraeon.

Cynnal gweithgareddau yn eich clwb i annog aelodau i weithredu mewn

ffordd sy’n ystyriol o’r amgylchedd.

Cyfrifoldeb amgylcheddol

4 Rheoli Clwb

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77



33

Gall staff a gwirfoddolwyr Clybiau Bechgyn a Merched Cymru gael mynediad i sawl cyfle hyfforddiant sy’n cynnwys ennill cymhwyster

gwaith ieuenctid proffesiynol. Dylai rhai o’r hyfforddiant megis ymsefydlu, diogelu ac iechyd a diogelwch fod yn orfodol i’r staff a’r

gwirfoddolwyr yn eich clwb.Isod, ceir rhai awgrymiadau hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr:

Mae’r rhaglen hon wedi cael ei datblygu i roi’r sgiliau, yr wybodaeth

a’r hyder i wirfoddolwyr gyflawni gwasanaeth sy’n cydweddu ag

egwyddorion gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae’n ceisio helpu

unigolion i dyfu a chynyddu mewn lleoliad gwaith ieuenctid ac yn

codi’r safonau cyflawni i sefydliadau.

Caiff y cymhwyster hwn ei gydnabod gan JNC ac fe’i hanelir ar

ddysgwyr yn gweithio dan oruchwyliaeth yn y sectorau gwaith

ieuenctid gwirfoddol neu statudol. Mae’n paratoi dysgwyr am fwy o

ddysgu neu hyfforddiant ac mae’n datblygu gwybodaeth a sgiliau

gwaith ieuenctid. Wrth gwblhau’r cwrs, byddwch yn gymwys fel

Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cynorthwyol.

Mae’r uned hon yn addas i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn bod

yn arweinwyr ifanc yn eich clwb.

Caiff y cymhwyster hwn ei gydnabod gan JNC ac fe’i hanelir at

ddysgwyr sydd am gynyddu o gymhwyster Lefel 2 neu feddu ar

o leiaf 12 mis o brofiad yn gweithio gyda phobl ifanc. Wrth

gwblhau’r cwrs, byddwch yn gymwys fel Gweithiwr Cefnogi

Ieuenctid.

Mae gwaith ieuenctid proffesiynol, amser llawn yn broffesiwn lefel

gradd. Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cynnig y radd

ynghyd â blwyddyn mynediad i’r rheiny heb ofynion y radd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwblhau unrhyw un o’r

cyrsiau hyn, cysylltwch â swyddfa Clybiau Bechgyn a Merched

Cymru i weld pryd maent yn cael eu cynnal. Gallwch weld mwy

o gyrsiau drwy Dysgu Oedolion Cymru.

Dolenni defnyddiol:

https://www.adultlearning.wales/en/courses/our-courses/youth-

and-community-work

http://www.cwvys.org.uk/training/cwvys-training-committe/

Carreg sarn i waith ieuenctid (Lefel 2) Tystysgrif mewn Arfer Gwaith Ieuenctid (Lefel 3)

Dyfarniad mewn Gwaith Ieuenctid (Lefel 2)

Dyfarniad Arweinyddiaeth Grŵp Ieuenctid Iau (Lefel 2)

BA Anrh. Mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Gradd)

Hyfforddiant

4 Rheoli Clwb

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

https://www.adultlearning.wales/en/course/40355
http://www.cwvys.org.uk/training/cwvys-training-committe/


Mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau’r clybiau. Mae hyn yn cynnwys

dyfarniadau arweinwyr chwaraeon (gweler isod) a gweithdai i arweinwyr a phobl ifanc ar bynciau megis hiaeth, codio a  gwleidyddiaeth.

Rydym hefyd yn cynnal cyflogadwyedd, Cynllun Gwobr Dug Caeredin, digwyddiadau chwaraeon, cyfnewidfaoedd ieuenctid a llawer mwy.

Dilynwch sianeli cyfryngau cymdeithasol Clybiau Bechgyn a Merched Cymru a chadw mewn cysylltiad â’r swyddfa i gael rhagor o

wybodaeth.

Dyfarniadau arweinwyr

chwaraeon

Oedran: 11+ :

Cyflwyniad gwych i

arweinyddiaeth. Mae’n

helpu dysgwyr i

ddatblygu sgiliau

arweinyddiaeth megis

trefnu, cyfathrebu a

gwaith tîm yn ogystal â

helpu i fagu hyder,

hunan-barch ac

ymdeimlad o

gyfrifoldeb. Yn addas i

bobl ifanc yn yr ysgol

gynradd uchaf neu’r

ysgol uwchradd isaf.

Go Lead 

Oedran: 16+: 

Cyflwyniad i

arweinyddiaeth sy’n rhoi

dealltwriaeth i bobl ifanc

o sut mae sgiliau

arweinyddiaeth yn

ddefnyddiol yn eu

bywydau beunyddiol.

Mae’n rhoi’r sgiliau i bobl

ifanc arwain sesiynau

gweithgareddau corfforol

mewn lleoliadau megis

clybiau, ysgolion a

chlybiau chwaraeon.

Cymhwyster Lefel 1

mewn Arweinyddiaeth

Chwaraeon (SL1)

Oedran: 12+

Oriau: 19

Cymhwyster a

gydnabyddir yn

genedlaethol sy’n

caniatáu i ddysgwyr

llwyddiannus arwain

sesiynau gweithgarwch

corfforol bwriadol a

llawn hwyl dan

oruchwyliaeth. Mae’n

cynnwys sgiliau

arweinyddiaeth gan

gynnwys trefnu,

cynllunio a gwaith tîm.

Cymhwyster Lefel 2 mewn

Arweinyddiaeth

Chwaraeon 

Oedran: 13+

Oriau: 34

Cymhwyster a

gydnabyddir yn

genedlaethol sy’n caniatáu

i ddysgwyr llwyddiannus

arwain sesiynau

gweithgarwch bwriadol a

llawn hwyl. Mae’n cynnwys

sgiliau arweinyddiaeth gan

gynnwys trefnu, cynllunio a

gwaith tîm. Mae’n cynnwys

deg awr o ddangos

arweinyddiaeth gan y bobl

ifanc.

34

Hyfforddiant a gynigir gan CBM Cymru

Dyfarniadau arweinwyr chwaraeon (sportsleaders.org)

I can lead 

Oedran: 13+

Oriau: 12-15

Cwrs ymarferol a llawn

hwyl sy’n gallu cael ei

gwblhau mewn canolfan

gymunedol neu ar faes

chwaraeon, Cyflwyniad i

arweinyddiaeth sy’n rhoi’r

sgiliau i bobl ifanc

gynorthwyo wrth arwain

sesiwn gweithgarwch

corfforol sylfaenol.

4 Rheoli Clwb

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

https://www.sportsleaders.org/


Dylech ddefnyddio bwyd erbyn y dyddiad defnyddio ar y pecyn bob tro• Dylech

ddefnyddio ryseitiau o ffynonellau ag enw da

Dylech olchi dwylo a chlymu gwallt hir yn ôl cyn dechrau coginio

Dylech olchi dwylo a glanweithio unrhyw gyfarpar rydych yn ei ddefnyddio cyn ac

ar ôl coginio

Dylech wisgo menig os ydych yn trin bwyd e.e. yn y siop fyrbryd

Os ydych yn trin bwyd yn rheolaidd neu’n gwerthu bwyd, bydd angen i chi

ymgymryd â hyfforddiant hylendid bwyd a chofrestru gyda’ch awdurdod lleol fel

busnes sy’n gwerthu bwyd. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn food.gov.uk.

Os oes gennych gegin yn eich clwb, yn cynnal sesiynau coginio gyda phobl ifanc neu’n

darparu bwyd mewn digwyddiadau cymunedol, mae’n bwysig eich bod yn dilyn

rheoliadau hylendid bwyd da.

Mae’n rhaid i staff, gwirfoddolwyr a phobl ifanc ddilyn y 4 rheol hylendid bwyd:

Glanhau, Oeri, Coginio ac osgoi Chroes-halogi.

Pecyn cymorth cyntaf addas

Unigolyn penodedig i fod yn gyfrifol am drefniadau cymorth cyntaf

Gwybodaeth i gyflogeion am drefniadau cymorth cyntaf

Yr isafswm ddarpariaeth cymorth cyntaf mewn unrhyw weithle yw:

35

Cymorth Cyntaf

Mae eich dyletswydd gofal i bobl ifanc yn cynnwys darparu cymorth cyntaf os bydd person ifanc rydych yn gyfrifol amdano’n cael ei

niweidio.

Hylendid Bwyd

4 Rheoli Clwb

Rydym yn argymell bod o leiaf un aelod o staff wedi’i hyfforddi

mewn cymorth cyntaf ac os nad yw’n bresennol yn y clwb, caiff

aelod arall o staff ei benodi i fod yn gyfrifol am y trefniadau cymorth

cyntaf.Gallwch gael rhagor o wybodaeth am argymhellion y

llywodraeth ar gymorth cyntaf yn y gweithle yn hse.gov.uk.

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

http://hse.gov.uk/


Torri’r iâ

Materion

Hyfforddiant

Dyddiadau i’ch dyddiaduron 2020 – dyddiadau defnyddiol

efallai y byddwch am ddatblygu gweithgareddau o’u

hamgylch.

Rhifau’r llinell gymorth - efallai y byddwch am arddangos

y rhain yn rhywle yn eich clwb.

Mae’r tudalennau canlynol yn cynnwys gweithgareddau

sampl y gallwch eu defnyddio yn eich clwb. Rydym yn

gobeithio y byddant yn ddefnyddiol i chi os ydych yn dechrau

ar waith ieuenctid neu os ydych am roi cynnig ar rywbeth

newydd yn eich clwb. 

Rhennir y gweithgareddau i’r categorïau canlynol:

Mae templed cynllun gweithgareddau yn yr atodiad fel man

cychwyn er mwyn cynllunio’ch gweithgareddau eich hunain.

Dilynwch gyfryngau cymdeithasol Clybiau Bechgyn a

Merched Cymru am weithgareddau wythnosol megis ‘Dydd

Llun Llawen!’

36

Gweithgareddau

Gweithgareddau Sampl

5

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77
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Cerdyn Gweithgaredd 1 Torri’r Iâ

Dau wirionedd, un celwydd

Nifer y cyfranogwyr.............. unrhyw nifer

Addas i oedran............... 10+

Adnoddau:

Pinnau 

Papurr

Dylech ofyn i bawb nodi ar

ddarn o bapur dri pheth

amdanyn nhw eu hunain:

mae’n rhaid i ddau fod yn

ffeithiau amdanyn nhw eu

hunain ac mae’n rhaid i un

peth fod yn gelwydd.

Ewch o amgylch y grŵp a

gofyn iddyn nhw rannu eu

ffeithiau a chelwydd. Mae’n

rhaid i’r grŵp ddyfalu’r hyn

sy’n wir a’r hyn sy’n

gelwydd.

Camau’r Gweithgaredd Amcanion

Gall hwn fod yn weithgaredd

gwych i ddechrau dod i

adnabod grŵp o bobl ifanc.

Gallwch hefyd ei ddefnyddio

gyda phobl ifanc newydd sy’n

ymuno â’r clwb – ond

sicrhewch eu bod yn

gyfforddus yn cymryd rhan.

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y

canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Torri’r Iâ

Gêm papur tŷ bach Adnoddau::

Papur tŷ bach

Dylech ofyn i’r holl chwaraewyr

eistedd mewn cylch a rhoi

papur tŷ bach iddynt.

Dywedwch wrth y bobl ifanc i

gymryd cymaint o bapur tŷ
bach ag yr hoffent, Unwaith y

bydd pawb wedi cymryd peth,

gofynnwch iddynt ei rannu

darn wrth ddarn. Mae’n rhaid i

bob chwaraewr ddweud

rhywbeth amdanyn nhw eu

hunain am bob darn e.e. enw,

nifer y brodyr a chwiorydd

sydd ganddynt, anifeiliaid

anwes ac ati.

Camau’r Gweithgaredd Amcanion

Mae’r gêm hon yn berffaith ar

gyfer dod i adnabod pobl ifanc

a gwella nerfau gyda grŵp

newydd â hiwmor. Os nad

yw’r bob ifanc am siarad allan

yn uchel neu’n cael anhawster

gyda chyfathrebu ar lafar,

gallant ysgrifennu neu dynnu

lluniau ar y papur tŷ bach yn

lle!

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 2

Nifer y cyfranogwyr.............. unrhyw nifer

Addas i oedran............... 10+

Dylech werthuso gyda’r grŵp

ar ôl y gweithgaredd a gofyn

y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r

gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Torri’r Iâ

Meddwl ar eich traed

Nifer y cyfranogwyr........ 6+

Yn addas i oedran.......... 12+

Adnoddau: 

Lle i symud o amgylch,

Cadeiriau

Dywedwch wrth y grŵp i eistedd i lawr ar y cadeiriau mewn cylch gyda’r arweinydd yn sefyll i fyny. Mae’r arweinydd yn

awgrymu y dylai pobl ag eitem neu nodwedd symud e.e. symudwch gadair os oes gennych wallt brown, yn gwisgo gemwaith,

yn siarad ag acen Cymraeg ac ati.

Mae’n rhaid i’r bobl ifanc symud ond ni allant symud i’r un sedd neu’r seddau ar bwys eu rhai nhw - mae’n rhaid bôr yn rhywle

arall yn y cylch. Gall y gweithgaredd hwn ddatblygu i gael pobl ifanc i siarad am bynciau penodol megis symudwch os ydych yn

meddwl y dylai dynion a menywod gael hawliau cyfartal, os ydych yn meddwl y dylai’r holl ffoaduriaid gael eu croesawu ac ati.

Dilynwch y mathau hyn o gwestiynau gyda thrafodaeth, Gall taflu cwestiwn mwy gwleidyddol rhwng cwestiynau cymeriad neu

dwp wneud y gêm yn fwy diddorol i bobl ifanc a gwneud iddynt feddwl.

Os oes gan eich grŵp elfen gystadleuol iddo ac rydych am ei annog i symud yn gynt, gallwch chwarae’r gêm fel cadeiriau

cerddoriaeth a gofyn i’r grŵp gerdded o amgylch nes eich bod yn gweiddi eitem neu ddatganiad. Symudwch un gadair wrth i’r

grŵp gerdded o amgylch.

Camau’r Gweithgaredd

Amcanion

Dyma weithgaredd da i gael pobl ifanc i symud, meddwl a

dod i adnabod ei gilydd. Gall hefyd gael ei addasu i siarad am

faterion mwy difrifol. Byddwch yn ofalus nad yw’r cyfranogwyr

yn mynd yn rhy fywiog!

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 3

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Adeiladu Tîm

Troi’r mat

Gofynnwch i 4 i 6 pherson

sefyll ar un mat (gan

ddibynnu ar faint y mat).

Esboniwch i’r grŵp bod

angen iddo droi’r mat fel eu

bod yn sefyll ar yr ochr

gyferbyn.

Camau’r Gweithgaredd Amcanion

Gall hwn fod yn weithgaredd

gwych er mwyn i bobl ifanc

gyfathrebu i ddatrys

problemau.

Adeiladu Tîm

Cwlwm dynol Adnoddau: 

Lle i sefyll mewn cylch

Dylech ofyn i’r grŵp sefyll mewn

cylch a dal dwylo dau

chwaraewr arall. Ni ddylai’r rhan

fod yn ddwylo’r chwaraewyr sy’n

sefyll drws nesaf iddynt. Bydd

hyn yn creu cwlwm y mae’n

rhaid i’r chwaraewyr ei ddatod

heb adael i’w dwylo fynd.

Dylech annog y chwaraewyr i

gyfathrebu â’i gilydd i ddod o hyd

i ateb i sut i ddatod y cwmwl

dynol.

Camau’r Gweithgaredd Amcanion

Gall hwn fod yn weithgaredd

da i gael pobl i gyfathrebu a

gweithio gyda’i gilydd. Dylech

ei ddefnyddio ar ddechrau

sesiwn neu fel rhywbeth i greu

egni.

Rhowch amser i’r grŵp gyfathrebu er mwyn gweithio allan sut i

wneud hyn. Awgrym: os yw’r grŵp i gyd yn sefyll ar un ochr,

mae hyn yn anodd, fodd bynnag, os ydynt yn mynd ar gefnau

ac ysgwyddau ei gilydd, mae’n llawer haws. Os yw eich grŵp

yn gystadleuol, gallwch eu hamseru a’u rhoi i gystadlu yn erbyn

grwpiau gwahanol ar fatiau gwahanol.

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 4 Cerdyn Gweithgaredd 5

Nifer y cyfranogwyr........ 6+

Yn addas i oedran.......... 10+

Nifer y cyfranogwyr........ 4+

Yn addas i oedran.......... 10+

Adnoddau: 

Matiau

Lle i symud o amgylch

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y

canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y

canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Adeiladu Tîm

Clybio Nos

Adnoddau: 

Papur newydd/hula hops/matiau  

Cerddoriaeth

Amcanion

Mae’r gêm hon yn creu egni ac mae hefyd yn annog

cyfathrebu, yn meithrin perthnasoedd ac yn llawer o hwyl.

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 6

Rhowch y ‘clybiau nos’ ar y llawr - y rhain yw eich papurau newydd, hula hops neu fatiau. Dywedwch wrth y chwaraewyr fod

dwy adeg wahanol o’r dydd: amser agor ac amser cau. Yn ystod amser cau, mae’n rhaid i’r chwaraewyr grwydro o amgylch yr

ystafell gan fod yn ofalus i beidio â chamu ar y clwb nos. Pan fyddwch yn gweiddi ‘Nos Sadwrn’ - mae’n rhaid i’r holl

chwaraewyr fynd i mewn i glwb a dawnsio.

Parhewch â’r gêm gan dynnu un clwb nos ar y tro. Yn y diwedd, mae’n rhaid i bawb fynd i mewn i un lle. Caiff chwaraewyr eu

tynnu allan o’r gêm pan na allant fynd i mewn i’r clwb. Mae’r gêm yn dod i ben pan nad oes unrhyw le ar ôl.

Yna dylech weiddi ei fod yn amser cau, bore dydd Llun neu brynhawn dydd Sul. Mae’n rhaid i’r chwaraewyr symud o amgylch

yr ystafell eto. Dechreuwch symud y clybiau – rhowch resymau megis ‘mae’r cymdogion wedi cwyno’, ‘risgiau iechyd a

diogelwch’ ac ati. 

Awgrym: rhowch gyfle i’r bobl ifanc rannu eu cerddoriaeth – bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu perthnasoedd a dod o hyd i

fwy am eu diddordebau a’r bobl maent yn cymdeithasu â nhw. Os ydych yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc hŷn,
defnyddiwch hyn fel cyfle i ganfod a ydynt yn ymwneud â’r diwylliant yfed alcohol a chlybiau.

Camau’r Gweithgaredd

Nifer y cyfranogwyr........ 8+

Yn addas i oedran.......... 10+

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77
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Adeiladu Tîm

Y gêm tag

Adnoddau: 

Papur lliw 

Pinnau 

Siswrn 

Tâp sel

Gofynnir i chwaraewyr wneud bathodynnau allan o’r papur mewn llawer o siapau, meintiau a lliwiau gwahanol e.e. petryal, cylch,

triongl ac ati. Mae’r chwaraewyr yn rhoi’r bathodynnau arnyn nhw eu hunain rhwng eu gwast a’u gwddw.

Yna mae’r chwaraewyr yn gorfod ffurfio grwpiau heb siarad. Ni fydd unrhyw gyfarwyddiadau o ran y meini prawf i’w ddefnyddio

i ffurfio’r grwpiau. Unwaith byddant wedi cael eu ffurfio, gofynnir i’r cyfranogwyr dorri’r grwpiau a ffurfio grwpiau newydd

Caiff hyn ei ailadrodd o leiaf bedair gwaith. Fel arfer, bydd y cyfranogwyr yn ffurfio grwpiau’n seiliedig ar siapiau, lliwiau neu

feintiau. Yn anaml iawn y mae cyfranogwyr yn edrych y tu hwnt i’r bathodynnau ac mae hyn yn oed yn fwy prin eu bod yn

ffurfio grwpiau amrywiol lle caiff llawer o siapiau, lliwiau a meintiau gwahanol eu cynrychioli..

Awgrym: dilynwch y gweithgaredd gyda thrafodaeth am y grwpiau gwahanol. Pam wnaethoch chi ffurfio’r grwpiau y gwnaethoch

chi? Pam na wnaethoch chi ffurfio grwpiau â chymysgedd o siapiau, lliwiau a meintiau? Yna gallwch siarad am ba mor amrywiol

mae eu grwpiau ffrindiau a gweld os gallant feddwl am unrhyw raglenni teledu sy’n cynnwys grwpiau amrywiol.

Camau’r Gweithgaredd

Amcanion

Mae’r gêm hon yn weithgaredd adeiladu tîm gwych ac mae’n

cael pobl ifanc i symud a siarad ag eraill. Mae’n cyflwyno’r

pwnc amrywiaeth a gall dechrau sgyrsiau am grwpiau sydd

ag oedrannau, rhywiau, ethnigrwydd ac ati gwahanol ynddynt.

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 7

Nifer y cyfranogwyr........ 8+

Yn addas i oedran.......... 10+

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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 Seiliedig ar Faterion

Rheoli Arian 

Adnoddau::

Papur

Pinnau

Cyfleusterau cegin

Arian mân

Cynhwysion

Rysáit

Rhowch y dasg i gyfranogwyr o baratoi pryd i bedwar person. Dywedwch wrthynt fod ganddynt £10 i wneud hyn. Rhowch

reolaeth iddynt dros bob rhan o’r broses:Meddwl am yr hyn i’w goginio, y gost, llunio rhestr, mynd i brynu’r cynhwysion, coginio’r

pryd a glanhau.

Cefnogi’r cyfranogwyr ym mhob rhan o’r broses a’u hannog i feddwl yn ymarferol, ond peidiwch â chymryd rhan yn ormodol.

Weithiau bydd angen i bobl ifanc wneud camgymeriadau er mwyn dysgu ganddynt.

Dylech werthuso ar ddiwedd y sesiwn yr hyn a aeth yn dda a’r hyn a allai gael ei wella’r tro nesaf.

Awgrym: mae’n bwysig bod gan y cyfranogwyr ddealltwriaeth sylfaenol o goginio i wneud y gweithgaredd hwn. Os nad oes

ganddynt, gallwch gynnal rhai sesiynau coginio syml ymlaen llaw, neu dorri’r gweithgaredd hwn yn rhannau llai dros sawl sesiwn.

Camau’r Gweithgaredd

Amcanion

Mae’r gweithgaredd hwn yn wych i helpu pobl ifanc i ddysgu

am gyllidebu, coginio a rheoli eu harian yn effeithiol. Os bydd

yn cael ei wneud gyda grŵp bach, mae hefyd yn wych ar

gyfer gwella sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm.

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 8

Nifer y cyfranogwyr........ 8+

Yn addas i oedran.......... 10+

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77
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Seiliedig ar Faterion

Gêm y trên: herio rhagfarn

Adnoddau: 

Ffotograffau wedi’u hargraffu

Bydd angen i chi greu cardiau dwyochrog sy’n cynnwys lluniau o Google. Ar un ochr, dylai bod ffotograff a disgrifiad ar y llall. 

 Gallwch weld awgrymiadau am yr hyn i’w roi ar bob cerdyn isod.

Dylech roi’r disgrifiadau i’r bobl ifanc, heb adael iddynt weld y ffotograff ar yr ochr arall a gofyn iddynt pwy fyddai’n well ganddynt

eistedd ar ei bwys ar daith drên hir.

Yna trowch y cardiau drosodd a gadael iddyn nhw weld y llun. Er enghraifft, efallai na fydd rhywun am eistedd drws nesaf i gyn

garcharwr, ond yn newid ei feddwl wrth sylweddoli mai Nelson Mandela ydyw.

Dilynwch hyn gyda thrafodaeth, gan ofyn a yw eu barn wedi newid, pam maent wedi dewis yr hyn maent wedi’i ddewis ac a

yw hyn wedi herio sut byddant yn meddwl yn y dyfodol.

Camau’r Gweithgaredd

Amcanion

Mae’r gweithgaredd hwn yn annog pobl ifanc i feddwl y tu

allan i’w man cyfforddus. Mae’n gêm wych i ddechrau siarad

am hiliaeth, rhagfarn, homoffobia ac ati.

Cardiau a Argymhellir

Cyn garcharwr - Nelson Mandela

Athro ysgol gynradd - Dyn Sheikh

Camdriniwr plant - Menyw

Gwleidydd - Barack Obama

Mwslim - Menyw

Dyn hoyw - Nick Grimshaw

Graddedig o’r brifysgol - Ted Bundy

Menyw drawsrywiol - Caitlyn Jenner

Dyn mewn ‘hoody’ - Meddyg

Awdur - Katie Hopkins

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 9

Nifer y cyfranogwyr........ any

Yn addas i oedran.......... 12+

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Seiliedig ar Faterion

Pwy sydd am fod yn arbenigwr iechyd rhyw?

Adnoddau: 

Gliniadur/cyfrifiadur 

Taflunydd 

Ffonau symudol

Mae’r ddolen uchod yn gwis iechyd rhyw rhyngweithiol ar wefan o’r enw Kahoot. Mae angen i chi greu cyfrif i’w defnyddio ond

unwaith rydych wedi gwneud hynny, gallwch ei hagor ar gyfrifiadur neu ei daflunio ar sgrin a bydd yn creu pin. Mae angen i

chwaraewyr fynd i wefan Kahoot ar eu ffonau a mewngofnodi’r pin. Yna gallant chwarae’r cwis mewn amser go iawn.

Mae’n rhaid ateb pob cwestiwn o fewn 20 eiliad a chaiff pwyntiau eu rhoi i’r chwaraewr sy’n ateb y mwyaf o gwestiynau’n gywir

yn yr amser cyflymaf.

Gall iechyd rhyw fod yn bwnc anghyfforddus i siarad amdano ac mae’r cwis hwn yn creu trafodaethau yn ei gylch. Ar ôl pob

cwestiwn, trafodwch yr atebion gyda’r bob ifanc ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

Awgrym: cyn y cwis, dylech gael y bobl ifanc i weiddi neu nodi unrhyw eiriau ‘slang’ sydd ganddynt am ryw, organau cenhedlu,

afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol ac ati. Unwaith y bydd y bobl ifanc yn cael y geiriau ffôl allan o’r ffordd, dylech gytuno ar y

geiriau priodol rydych yn mynd i’w defnyddio at ddiben y sesiwn.

Camau’r Gweithgaredd

https://create.kahoot.it/share/who-wants-to-be-a-sexual-health-expert/8d4cdb63-ff0f-4911-898c-2bca3bd442aa

Amcanion

Mae’r gweithgaredd hwn yn gweithio’n dda am sgwrsio am

iechyd rhyw a herio mythau. Mae’n defnyddio technoleg i

gynnwys pobl ifanc yn fwy effeithiol.

Gweithgareddau

Cerdyn Gweithgaredd 10

Nifer y cyfranogwyr........ any

Yn addas i oedran.......... 16+

Dylech werthuso gyda’r grŵp ar ôl y gweithgaredd a gofyn y canlynol......

Wnaethoch chi fwynhau’r gêm?

Beth aeth yn dda? 

Beth sydd angen ei wella?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Gweithgaredd Hyfforddiant 1 Hyfforddiant

Sefyllfaoedd amddiffyn plant

Adnoddau: 

Sefyllfaoedd wedi’u hargraffu 

Pinnau 

Papur

Edrychwch ar y sefyllfaoedd canlynol a thrafodwch gyda gweithiwr arall beth bydd yr ateb gorau wrth ddiogelu pobl ifanc a sut

byddech yn adrodd am y digwyddiadau.

Sefyllfa 1 Mae pêl-droediwr talentog yn gofyn am sesiynau hyfforddiant unigol, un i un gyda chi…Pa safbwynt neu bryderon

fyddai gennych? Beth efallai yw’r ateb i’r sefyllfa honno?

Sefyllfa 2 Mae plentyn ifanc yn dod i’r clwb ieuenctid yn barhaus yn gwisgo siorts brwnt a heb olchi. Pa safbwynt neu bryderon

fyddai gennych? Beth byddech yn ei wneud?

Sefyllfa 3 Adroddir i chi fod gwirfoddolwr wedi cael ei weld yn tynnu coed person ifanc yn barhaus am ei bwysau a’i

ymddangosiad. Pa gamau gweithredu byddech yn eu cymryd?

Camau’r Gweithgaredd

Amcanion

Mae’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer cael staff a

gwirfoddolwyr newydd i feddwl am sut byddant yn mynd i’r

afael â materion diogelu posib.

Gweithgareddau

Nifer y cyfranogwyr........ 2+

Yn addas i oedran.......... 16+

Dylech werthuso gyda staff a gwirfoddolwyr ar ôl hynny a gofyn y canlynol......

A oeddech yn teimlo’n fwy clir ar faterion diogelu cyffredin nawr?

Beth hoffech ragor o wybodaeth a hyfforddiant arno?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Gweithgaredd Hyfforddiant 1 Hyfforddiant

Meysydd dryslyd
Adnoddau: 

Sefyllfaoedd wedi’u hargraffu,

Pinau

Papur

Dylai eich gweithgareddau gwaith ieuenctid a’ch bywyd preifat fod ar wahân. Dylai gweithwyr ieuenctid osgoi cymdeithasu â

phobl ifanc o’u clwb, bod mewn perthnasoedd rhamantus gyda nhw neu eu gwahodd i’w cartrefi. Mae’r ffin broffesiynol hon yn

llai clir mewn rhai sefyllfaoedd lle mae gennych gysylltiadau preifat â phobl ifanc, megis byw yn yr un gymuned. Dywedwch wrth

arweinydd eich clwb am unrhyw gysylltiadau sy’n bodoli.

Na, dylech annod pobl ifanc i ddefnyddio tudalen y clwb, yn hytrach na chi’n unigol. Os bydd pobl ifanc yn eich ychwanegu ar

wefan rhwydweithio cymdeithasol, dylech wrthod eu cais ac esbonio y gallai perthnasoedd ar Facebook gael eu hystyried yn

amhroffesiynol ac yn amhriodol. Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai fod gan staff a gwirfoddolwyr berthnasoedd gyda rhai aelodau’r

clwb yn barod, megis ffrindiau o’r ysgol, ac efallai eu bod eisoes yn ffrindiau ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol. Byddwch

yn wyliadwrus a pharhau’n broffesiynol.

Camau’r Gweithgaredd
Gofynnwch i’ch staff a’ch gwirfoddolwyr drafod y cwestiynau isod ac yna trafodwch yr wybodaeth ychwanegol gyda hwy.

Meddyliwch am fwy o sefyllfaoedd rydych yn meddwl y gallai eich staff a’ch gwirfoddolwyr ddod ar eu traws.

1. A yw’n iawn cael cyswllt â phobl ifanc y tu allan i’r clwb?

2. A yw’n iawn derbyn person ifanc fel ffrind ar Facebook?

Amcanion

I’ch helpu eich hunan, aelodau eraill o staff a gwirfoddolwyr i

ddeall sut gall ffiniau proffesiynol fod yn annod i’w cynnal.

Gweithgareddau

Nifer y cyfranogwyr........ 2+

Yn addas i oedran.......... 16+

Dylech werthuso gyda staff a gwirfoddolwyr ar ôl hynny a gofyn y canlynol......

A oeddech yn teimlo’n fwy clir ar faterion diogelu cyffredin nawr?

Beth hoffech ragor o wybodaeth a hyfforddiant arno?

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77

5
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Dyddiadau i’ch dyddiaduron 2020

Ionawr

19 Diwrnod Crefydd y Byd

25 Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

27 Diwrnod Coffau’r Holocost

Chwefror

Mis Hanes LGBT

6 Diwrnod Rhyngwladol Dim Goddefgarwch

i Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod

8 Dydd Miwsig Cymru

11 Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy

Diogel

24-8 Mawrth: Pythefnos Masnach Deg

Mawrth

1 Dydd Gŵyl Dewi

8 Diwrnod Rhyngwladol y Merched

9-13 Sport Relief

11 Diwrnod Dim Ysmygu

18 Diwrnod Ymwybyddiaeth o Ecsbloetio

Rhywiol Plant

21 Diwrnod Syndrom Down

22 Diwrnod Dŵr y Byd 

Ebrill

Mis Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth

7 Diwrnod Iechyd y Byd 

12 Y Pasg 

23 Diwrnod Sant George

Mai

Mis Hanes Lleol a Chymunedol 

6-12 Wythnos Ymwybyddiaeth o Fyddardod

15- 28 Pythefnos Gofal Maeth

16-22 Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd

Meddwl

17 Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia,

Trawsffobia, Deuffobia

31 Diwrnod Dim Tybaco’r Byd

Mehefin

Mis Balchder LGBT

1-7 Wythnos y Gwirfoddolwyr

5 Diwrnod Amgylchedd y Byd

14 Diwrnod Rhoi Gwaed y Byd

15-21 Wythnos Ffoaduriaid

22-28 Wythnos Gwaith Ieuenctid

26 Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn

Camddefnyddio Cyffuriau a Masnachu

Anghyfreithlon

Gorffennaf

3 Diwrnod Rhyngwladol Dim Bagiau Plastig

18 Diwrnod Nelson Mandela

30 Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch
Awst

12 Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid

15 Diwrnod Ymlacio

19 Diwrnod Ffotograffiaeth

29 Carnifal Notting Hill

Medi

8 Diwrnod Rhyngwladol Llythrennedd

10 Diwrnod Atal Hunanladdiad

11 Diwrnod Coffau 9/11

21 Diwrnod Heddwch Rhyngwladol y CU 

21-27 Wythnos Ymwybyddiaeth o Ailgylchu

Hydref

Diwrnod Hanes Pobl Dduon     Mis Dangos

y Cerdyn Coch i Hiliaeth

5-20 Wythnos Cod yr UE

10 Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

12-16 Wythnos Democratiaeth Leol

18 Diwrnod Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Tachwedd

2-6 Wythnos Gwaith Ieuenctid y Gymanwlad

2-8 Wythnos Senedd y DU

4 Diwrnod Ymwybyddiaeth o Straen

11-15 Wythnos Diogelu Genedlaethol

20 Diwrnod Byd-eang y Plant

Rhagfyr

1 Diwrnod AIDS y Byd

3 Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl

10 Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol

Gweithgareddau

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77
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Rhifau Llinell Gymorth
Iechyd meddwl

Thecalmzone.net : 0800 58 58 58: 

Cymorth i ddynion yn y DU, o unrhyw oedran sy’n isel neu mewn

argyfwng

Papyrus-uk.org - 08000684141 / 0778620969

Ffoniwch neu anfonwch neges destun. 10am - 10pm yn ystod yr

wythnos, 2pm - 10pm ar y penwythnos.

Samaritans.org - 116 123

Llinell gymorth 24 awr ar gyfer cymorth emosiynol i unrhyw un sy’n

cael anhawster gyda’u hiechyd meddwl

Cyffuriau ac Alcohol

Talktofrank.com - 0300 123 6600

Cyngor a gwybodaeth am gyffuriau gan gynnwys defnydd mwy

diogel.

Anhwylderau bwyta

Beateatingdisorders.org-0345 6347650

Cymorth a gwybodaeth i unrhyw un yr effeithir arnynt gan

anhwylderau bwyta.

Hunan-niweidio

Nshn.co.uk

Fforwm ar-lein sy’n darparu cymorth argyfwng, gwybodaeth, cyngor

ac adnoddau i bobl sy’n hunan-niweidio a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

Trais

Refuge.org.uk- 0808 2000 247

Gwybodaeth a chyngor ar drais yn erbyn merched yn eu

harddegau a menywod ifanc.

Cymorth cyffredinol

Childline.org.uk 0800 1111

Llinell gymorth 24 awr i blant a phobl ifanc.

Iechyd rhyw

Brook.org.uk

Gwybodaeth a chymorth i bobl ifanc ar iechyd rhyw a

pherthnasoedd gan gynnwys offeryn chwilio i ganfod gwasanaethau

iechyd rhyw.

Cynlluniau C-card wales.nhs.uk : Cyngor iechyd rhyw am ddim a

chyfrinachol a chondomau am ddim

Gweithgareddau

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11

Diogelu 

T.12- 22

Rheoli 

T. 23-35

Gweith-

gareddau

T.36 -48

Atodiad

T.49-77



6 Atodiad

IMae atodiad y llawlyfr hwn yn cynnwys dogfennau y gallwch eu golygu i weddu anghenion eich clwb. Dyma’r

dogfennau y mae’r llawlyfr wedi cyfeirio atynt drwy gydol y darn. Rydym yn gobeithio y byddant yn ddefnyddiol i chi er

mwyn cefnogi rhedeg eich clwb. 

Polisïau Allweddol
Diogelu ac Amddiffyn Plant T.50

Cyfrinachedd T.51

Iechyd a Diogelwch T.52

Gweithgareddau Oddi ar y Safle T.53

Cydraddoldeb a Chyfle Cyfartales

T.54

Cod Ymddygiad T.55

Archwiliad Iechyd a Diogelwch

T.56-58

Ffurflen Adrodd am Achosion

Diogelu T.59-60

Cod Ymddygiad Chwaraeon T.61-

62

Ffurflen Aelodaeth T.63-65

Templed Gwerthuso Cynllun Sesiwn

T.66-67

Asesiad Risg T.68-69 

Taflen Cysylltiadau Defnyddiol T.70

Cytundeb Gwirfoddolwyr T.71-72

Ffurflen Ymgeisio Gwirfoddolwyr

T.73-76

Ffurflen Geirdaon Gwirfoddolwyr

T.77

Rydym yn gobeithio bod yr adnodd hwn yn ddefnyddiol i chi. Mae tîm Clybiau

Bechgyn a Merched Cymru’n dymuno pob hwyl i chi gyda’ch clwb!
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Templedi Defnyddiol:

Cyflwyniad

T. 1- 2 

Gwaith

Ieuenctid

T. 3- 11
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(Ychwanegwch logo’r clwb yma) 

Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant 

Mae (Enw’r clwb) wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles yr holl bobl ifanc yr ydym yn 
gweithio gyda nhw. Mae diogelu ac amddiffyn plant wrth wraidd popeth mae (Enw’r clwb) yn ei 
wneud.  

Rhaid i bawb sy’n gysylltiedig â’r clwb sicrhau eu bod wedi ymrwymo i amddiffyn pobl ifanc rhag 
camdriniaeth ac esgeulustod corfforol, rhywiol ac emosiynol. Mae (Enw’r Clwb) yn cynnal 
proses recriwtio ddiogelach, ac yn sicrhau bod yr holl staff a gwirfoddolwyr yn ymgymryd â 
gwiriad DBS manylach.   

Mae diogelu pobl ifanc yn golygu eu hamddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod, a hynny 
trwy gael y cymorth cywir ar waith mor gynnar â phosibl, a thrwy greu amgylchedd lle y mae 
plant a phobl ifanc yn teimlo’n ddiogel ac yn iach. Rhaid sicrhau bod yna gyn lleied o risgiau â 
phosibl i bobl ifanc pan fyddant dan ofal staff a gwirfoddolwyr y clwb, a gwneir hyn trwy gynnal 
asesiadau risg trylwyr. 

Mae’n ddyletswydd ar bawb i dalu sylw os oes amheuaeth bod person ifanc yn cael ei gam-drin, 
ac i roi gwybod i rywun a all weithredu i’w amddiffyn. Bydd unrhyw honiadau yn cael eu trin 
mewn modd effeithlon a chyda doethineb, a bydd diogelwch y person ifanc yn dod gyntaf bob 
amser. Mae pob clwb yn ymrwymedig i amddiffyn plant a phobl ifanc yr ystyrir eu bod mewn 
perygl, ac i adrodd am bryderon i sefydliadau perthnasol, gan gynnwys y gwasanaethau 
cymdeithasol.  

Yn rhan o’r broses o ddiogelu ac amddiffyn plant, mae’n bwysig bod pob clwb yn rhoi polisi 
recriwtio diogelach ar waith. Mae CBM Cymru yn ymrwymedig i amddiffyn pob person ifanc trwy 
sicrhau bod y staff a’r gwirfoddolwyr cywir yn y clybiau. Dylai pob aelod o staff a gwirfoddolwr 
ymrwymo i gynnal cod ymddygiad CBM Cymru, a geir yn yr atodiad i’r llawlyfr hwn. 

Er mwyn sicrhau bod yr holl staff a gwirfoddolwyr yn addas ar gyfer eu rolau, rhaid iddynt 
ymgymryd â gwiriad DBS manylach, cael eu goruchwylio’n rheolaidd, a chwblhau cyfnod prawf 
o dri mis. Bydd pryderon a fynegir am unrhyw un sy’n gwirfoddoli neu’n gweithio i un o glybiau 
CBM Cymru yn cael eu cymryd o ddifrif, a gallant arwain at ddiswyddo yn syth.   

Wrth recriwtio staff a gwirfoddolwyr, dylid cadw at y polisi cyfleoedd cyfartal bob amser.   

Llofnodwch isod i gadarnhau eich bod wedi darllen a deall polisi diogelu ac amddiffyn plant a 
phobl ifanc (Enw’r clwb), ac yn ymrwymedig i’w gynnal. 

Arweinydd y Clwb:   

Staff a gwirfoddolwyr:  
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(Ychwanegwch logo y clwb yma) 

Polisi Cyfrinachedd 

Mae  (Enw’r Clwb) wedi ymrwymo i gynnal cyfrinachedd staff a phobl ifanc.  Mae 
cyfrinachedd yn hanfodol ar gyfer meithrin a chynnal perthnasoedd cadarnhaol rhwng 
gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc ar sail ymddiriedaeth. 

O dan amgylchiadau arferol, dylai gwybodaeth am berson ifanc barhau’n gyfrinachol oni 
bai fod y person ifanc yn nodi fel arall neu ei fod yn rhoi caniatâd i chi ei datgelu.  

Fodd bynnag, mae’n bwysig bod pobl ifanc yn ymwybodol bod sefyllfaoedd yn bodoli lle 
na ellir cynnal cyfrinachedd.  

Mae hyn yn golygu nad yw rheolau cyfrinachedd arferol yn berthnasol os oes yna 
amheuaeth neu dystiolaeth bod person ifanc yn cael ei niweidio neu ei fod mewn perygl 
o gael ei niweidio, ac y bydd yn rhaid i’r gweithiwr ddatgelu’r wybodaeth yn unol â’r 
polisi diogelu ac amddiffyn plant.  

Edrychwch ar y siart datgelu a diogelu yn llawlyfr y clwb i gael rhagor o fanylion.   

Llofnodwch isod i gadarnhau eich bod wedi darllen a deall y polisi cyfrinachedd, a’ch 
bod wedi ymrwymo i’w gynnal. 

Arweinydd y clwb:   

Staff a Gwirfoddolwyr:  
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(Ychwanegu logo y clwb yma) 

Polisi Iechyd a Diogelwch 

Mae  (Enw Clwb) wedi ymrwymo i’r canlynol: 

• Sicrhau rheolaeth ddigonol ar y risgiau iechyd a diogelwch sy’n deillio o’ch 
gweithgareddau gwaith.  

• Ymgynghori â staff a gwirfoddolwyr ar faterion sy’n effeithio ar eu hiechyd a’u 
diogelwch.  

• Darparu a chynnal cyfarpar ac adnoddau diogel.  

• Sicrhau bod sylweddau’n cael eu trin a’u defnyddio mewn modd diogel.  

• Darparu cyfarwyddyd, gwybodaeth a goruchwyliaeth ar gyfer staff a 
gwirfoddolwyr.  

• Sicrhau bod yr holl staff a gwirfoddolwyr yn gymwys i gyflawni eu tasgau, a rhoi 
hyfforddiant digonol iddynt. 

• Gweithredu i atal damweiniau ac achosion o salwch sy’n gysylltiedig â’r gwaith. 

• Cynnal amodau gwaith diogel ac iach.  

• Sicrhau bod ymddiriedolwyr/aelodau o’r pwyllgor yn cael diweddariadau Iechyd a 
Diogelwch rheolaidd a’u bod yn cymeradwyo’r polisi hwn yn flynyddol. 

• Gwirio, adolygu a diwygio’r polisi hwn yn ôl yr angen. 

Llofnodwch isod i gadarnhau eich bod wedi darllen a deall y polisi iechyd a diogelwch, 
a’ch bod wedi ymrwymo i’w gynnal.  

Arweinydd y Clwb:   

Staff a Gwirfoddolwyr: 
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(Ychwanegwch logo’r clwb yma ) 

Polisi Gweithgareddau Oddi ar y Safle 

Mae  (Enw’r Clwb) yn ymrwymedig i ddiogelu pobl ifanc pan fyddant yn mynd ȃ phobl 
ifanc ar weithgareddau y tu allan i’r clwb. Bydd (Enw’r clwb) yn sicrhau bod y canlynol 
yn cael eu cyflawni mewn modd effeithiol:  

• Sicrhau cydsyniad rhiant neu warcheidwad cyn mynd ag unrhyw bobl ifanc i 
weithgaredd y tu allan i’r clwb. 

• Mae copïau o wybodaeth am gyswllt meddygol ac argyfwng yr holl bobl ifanc yn 
cael eu cadw'n gyfrinachol ac wrth law rhag ofn y cwyd argyfwng. 

• Cyn yr ymweliad, bydd y staff yn sicrhau bod y lleoliad a’r gweithgareddau yn 
addas at y diben ac yn ddiogel, a bod unrhyw bersonél allanol yn gymwys.  

• Lle bynnag y bo hynny’n ymarferol, bydd ymweliad â’r safle yn cael ei gynnal 
ymlaen llaw.  

• Bydd pob ymweliad a thaith yn cael eu cynnal dan oruchwyliaeth o leiaf un aelod 
staff neu wirfoddolwr cymwys.  

Llofnodwch isod i gadarnhau eich bod wedi darllen a deall y polisi gweithgareddau oddi 
ar y safle, ac yn ymrwymedig i’w gynnal.  

Arweinydd y Clwb:   

Staff a gwirfoddolwyr:  
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(Ychwanegu logo y clwb yma) 

Polisi Cydraddoldeb a Chyfleoedd Cyfartal  

Mae (Enw’r Clwb) wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chyfleoedd cyfartal. Rhaid i bob aelod o’r 
staff a phob gwirfoddolwr ufuddhau i’r canlynol:  

• Rhoi gwybod i arweinydd y clwb os yw’n ymwybodol o unrhyw ymarfer gwahaniaethol.  

• Peidio â gormesu, bygwth nac aflonyddu ar weithwyr nac aelodau eraill ar sail rhywedd, 
ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, hil, oedran, crefydd neu gred, 
priodas/partneriaeth sifil, beichiogrwydd/mamolaeth.   

• Peidio â gwahaniaethu yn erbyn aelodau, staff na gwirfoddolwyr, nac annog eraill i 
wneud hynny.  

• Sicrhau mynediad llwyr a thriniaeth deg ar gyfer bob person ifanc sy’n dymuno cymryd 
rhan mewn gweithgareddau.  

• Caiff y broses recriwtio ei hasesu’n llwyr ar sail addasrwydd, cymwysterau a gallu’r 
unigolyn. 

• Hyrwyddo cydraddoldeb chwaraeon, gan sicrhau bod pob cyfranogwr yn cael ei drin yn 
deg a’i fod yn cael mynediad teg at chwaraeon. Byddwn yn cydnabod 
anghydraddoldebau ac yn cymryd camau ar unwaith i fynd i’r afael â hynny, gan helpu i 
newid diwylliant a strwythur chwaraeon yn y gobaith o gynnal campau sy'n fwy hygyrch i 
bawb yn y gymdeithas. 

Bydd unrhyw ymddygiad gwahaniaethol yn cael ei ystyried yn gamymddwyn difrifol; felly, 
byddwn yn delio ag ymddygiad o’r fath mewn modd cadarn. Rhaid cadw cofnod o holl fanylion 
unrhyw weithgarwch gwahaniaethol.  

MYND I’R AFAEL Â GWAHANIAETHU 
Er mwyn amddiffyn hawliau unigolion o dan y polisi hwn, mae gan weithwyr, gwirfoddolwr neu 
aelodau sy’n teimlo eu bod wedi cael eu trin yn annheg, fel y nodir yn y polisi hwn, hawl i 
gwyno. Bydd camau disgyblu priodol yn cael eu cymryd yn erbyn unrhyw weithiwr, gwirfoddolwr 
neu aelod sy’n torri’r polisi Cydraddoldeb hwn. 

Llofnodwch isod i gadarnhau eich bod wedi darllen a deall y polisi cydraddoldeb a 
chyfleoedd cyfartal, a’ch bod wedi ymrwymo i’w gynnal : 

Arweinydd y clwb:   

 
Staff a Gwirfoddolwyr: 
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(Ychwanegu logo y clwb yma) 

Cod Ymddygiad 

 

Dyma esiampl o god ymddygiad ar gyfer aelodau, staff a gwirfoddolwyr. Rydym yn 
argymell eich bod yn defnyddio hwn yn fan cychwyn a’ch bod, ar y cyd â’ch pobl ifanc, 
yn llunio cod ymddygiad sy’n cynnwys gwybodaeth y maent yn ei hystyried yn bwysig, 
ac yn gofyn i’r holl aelodau, staff a gwirfoddolwyr ei lofnodi. Rydym hefyd yn awgrymu y 
dylai’r holl staff a gwirfoddolwyr gytuno ar y polisïau defnyddiol a nodir yn y llawlyfr. 

Disgwylir i bob aelod gadw at y siarter hon. 

 
1. Mae’r clwb hwn yn cael ei redeg ar ffurf partneriaeth rhwng ei aelodau a’r 

staff. 
 

2. Mae gan bob unigolyn rhwng 11 a 25 oed hawl i ymuno â ’r clwb hwn. 
 

3. Mae gan bob aelod o’r clwb hawl i ddod i’r clwb heb orfod poeni am gael ei 
fwlio neu bobl yn pigo arno. 
 

4. Mae gan bob aelod o’r clwb hawl i’w breifatrwydd ei hun. 
 

5. Mae gan bob aelod hawl i ofyn am gyfarfod preifat ag unrhyw aelod o’r staff 
o’i ddewis. 
 

6. Mae gan bob aelod hawl i wneud sylwadau ar y ffordd y mae’r clwb yn cael 
ei redeg. 
 

7. Ni fydd aelodau na staff y clwb yn goddef unrhyw sylwadau rhywiaethol na 
hiliol, a byddant bob amser yn herio’r sylwadau hynny ni waeth pwy fydd 
yn eu gwneud. 
 

8. Ni ddylai unrhyw aelod o’r staff na’r gwirfoddolwyr gysylltu ag unrhyw bobl 
ifanc sy’n aelodau o’r clwb hwn ar y cyfryngau cymdeithasol. 
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(Ychwanegu logo’r clwb yma) 

Ffurflen Arolygu Iechyd a Diogelwch Clwb Ieuenctid 

 
Enw’r Clwb: 

Enw’r Person sy’n Arolygu: 

Dyddiad Dechrau’r Arolwg: 

 Eitemau Ydy Nac 
yd
y 

Camau 
Gweithredu 

at y 
Dyfodol 

 
1.0 Diogelwch Tȃn    

 
1.1 Goleuadau argyfwng yn gweithio    

1.2 Ymarfer Tân wedi’i drefnu (o leiaf 1 y tymor)    

1.3 Cynllun Gwacau mewn achos Tân wedi’i arddangos yn glir    

1.4 Hysbysiadau gweithredu mewn achos tân yn cael eu 
harddangos yn glir gan gynnwys cynllun llawr. 

   

1.5 Arwyddion allanfa dân yn eu lle    

1.6 Drysau Allanfa a llwybr heb eu rhwystro    

1.7  Sicrhau bod bariau gwthio yn gweithio ar y drysau    

1.8 Arwyddion Dim Ysmygu yn cael eu harddangos yn glir    

2.0 Cymorth Cyntaf    

2.1 Bocs Cymorth Cyntaf ar gael ac eitemau mewn dyddiad    

2.2 Sicrhau nad oes moddion nag eli yn y bocs cymorth cyntaf 
(os oes rhai yn bresennol, tynnwch nhw allan) 

   

2.3 Swyddogion Cymorth Cyntaf hyfforddedig ar y safle    
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2.4 Ffurflenni aelodaeth wedi’u cwblhau    

3.0  Polisïau a Gweithdrefnau    

3.1 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant    

3.2 Gweithdrefnau Damweiniau / Digwyddiadau    

3.3 Gweithdrefnau Oddi ar y Safle / Gweithgareddau Antur (os 
yw’n berthnasol) 

   

3.4 Gweithdrefnau Bws mini (os yw’n berthnasol)    

3.5 Gweithdrefnau Brys ar alwad    

3.6 Polisi Gweithio Unigol    

4.0 Goruchwylio a Diogelwch    
4.1 Nifer digonol o staff yn bresennol i oruchwylio 

gweithgareddau. 
   

4.2 Rheolau wedi’u cytuno ac yn cael eu harddangos yn glir    

4.3 Ffôn ar gael i ffonio am gymorth os oes angen    

4.4 Prif Ddrysau Mynediad i’r Adeilad dan Oruchwyliaeth os 
oes angen 

   

4.5 Gweithdrefnau ar waith i ddelio â digwyddiadau trais ac 
ymddygiad ymosodol 

   

5.0 Offer Gweithgaredd    

5.1 Gwirio offer am unrhyw ddifrod ar ddiwedd y sesiwn    

5.2 Offer yn addas i’r diben    

5.4  Offer sydd wedi torri ddim yn cael ei ddefnyddio hyd nes ei 
fod yn cael ei atgyweirio neu ei newid 

   

5.5 Gwirio offer i sicrhau bod yr holl eitemau’n cael eu 
dychwelyd ar ddiwedd y sesiwn 

   

5.6 Sicrhau bod offer trydanol wedi cael eu profi (PAT)    

6.0 Lles    

6.1 Toiledau yn gweithio    

6.2 Cyfleusterau golchi dwylo ar gael    

6.3 Dŵr yfed ar gael    

6.4 Gwres, goleuadau ac awyru digonol    
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6.5 Safle yn cael ei gadw’n daclus    

6.6 Poster iechyd a diogelwch yn y gweithle wedi ei ddangos 
yn glir 

   

6.7 Asesiad risg wedi ei gwblhau    

6.8 Pob aelod o staff gyda DBS cyfredol    

7.0 Hyfforddiant    

7.1 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf wedi ei gwblhau (rhestr o 
aelodau staff sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant) 

   

7.2 Hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant wedi’i gwblhau 
(pob aelod o staff) 

   

7.3 Hyfforddiant gwaith ieuenctid wedi ei gwblhau (rhestr o’r 
staff sydd wedi ei gwblhau) 
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(Ychwanegwch Logo’r Clwb yma) 

Ffurflen Adrodd am Ddigwyddiad Diogelu 

Eich Enw:  Eich Rôl: 

Enw’r Plentyn: 

 

Enw Rhiant/Gofalwr: 

Cyfeiriad y Plentyn: 

 

 

Cyfeiriad y Rhiant/Gofalwr (os yn wahanol):  

Dyddiad Geni’r Plentyn 

 

Dyddiad ac Amser y Digwyddiad: 

 

Dyddiad 

Cofnodi: 

Eich Sylwadau: 

 

 

 

 

 

Beth yn union a ddywedodd y Plentyn a beth ddywedoch chi: 

Peidiwch ag arwain y plentyn - cofnodwch y manylion gwirioneddol 

Parhewch ar dudalen arall os oes angen 
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Camau a gymerwyd hyd yn hyn: 

 

 

 

 

Asiantaethau allanol y cysylltwyd ȃ nhw, ynghyd â dyddiad ac amser: 

 

 Heddlu   Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Corff 

Llywordaethu 

Cenedlaethol 

(National 

Governing Body) 

Awdurdod Lleol  Eraill e.e. 

NSPCC 

Enw a Rhif 

Cyswllt: 

 

 

 

Cyngor a 

dderbyniwyd:  

 

 

 

Enw a Rhif 

Cyswllt: 

 

 

 

Cyngor a 

dderbyniwyd:  

 

Enw a Rhif 

Cyswllt: 

 

 

 

Cyngor a 

dderbyniwyd:  

 

Enw a Rhif 

Cyswllt: 

 

 

 

Cyngor a 

dderbyniwyd: 

 

Enw a Rhif 

Cyswllt: 

 

 

 

Cyngor a 

dderbyniwyd: 

 

 

Llofnod:  

Enw (Llythrennau Bras):  
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(Ychwanegwch logo’r clwb yma) 

Cod ymddygiad ar gyfer holl glybiau chwareon CBM Cymru  

 

Rydym yn argymell y cod isod. Fodd bynnag, rydym yn awgrymu gofyn i’ch chwaraewyr 
a’ch hyfforddwyr feddwl am eu cod eu hunain i’w lofnodi. O brofiad, mae pobl yn cadw 
at bethau’n well os maent yn cael cyfrannu i'r penderfyniad. 

CÔD YMDDYGIAD CHWARAEWYR 

 
1. Chwaraewch yn unol â’r rheolau. 

 
2. Peidiwch byth ȃ dadlau â’r swyddog. Os ydych chi’n anghytuno, gofynnwch i’ch            

capten, hyfforddwr neu reolwyr fynd at y swyddog yn ystod yr egwyl neu ar ôl y                
gystadleuaeth. 

 
3. Rheolwch eich tymer. Nid yw cam-drin geiriol / corfforol tuag at swyddogion neu             

chwaraewyr eraill yn dderbyniol nac yn cael ei ganiatáu mewn unrhyw chwaraeon. 
 
4. Gweithiwch yr un mor galed i chi’ch hun a / neu’ch tîm. Bydd perfformiad eich tîm yn                 

elwa ac felly byddwch chithau hefyd yn elwa. 
 
5. Byddwch yn deg. Rhowch gymeradwyaeth ar gyfer pob enghraifft o chwarae da,            

p’un ai gan eich tîm neu’r gwrthwynebwyr. 
 
6. Parchwch hawliau, urddas a gwerth yr holl wrthwynebwyr, hyfforddwyr, swyddogion          

a ffrindiau tîm, waeth beth fo’u rhyw, gallu, cefndir diwylliannol neu grefydd. 
 
7. Ymateb i ennill a cholli gydag urddas. 
 
8. Dywedwch longyfarchiadau a diolchwch i’r tîm sy’n gwrthwynebu ar ddiwedd pob           

gêm. 
 
Llofnodwyd gan y chwaraewyr:  
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CÔD YMDDYGIAD YR HYFFORDDWYR 

 

1. Gweithredwch o fewn rheolau ac ysbryd eich camp a dysgwch eich chwaraewyr i             
wneud yr un peth 

 
2. Cofiwch fod pobl ifanc yn cymryd rhan er pleser a dim ond rhan o’r hwyl yw ennill. 
 
3. Peidiwch byth ȃ gwawdio na gweiddi ar berson ifanc am wneud camgymeriad.            

Atgyfnerthwch a gwobrwywch ymddygiad da. 
 
4. Sicrhewch fod offer a chyfleusterau yn cwrdd ȃ safonau diogelwch a’u bod yn briodol              

i oedran a gallu’r cyfranogwyr. 
 
5. Dangoswch reolaeth, parch a proffesiynoldeb i bawb sy’n ymwneud ȃ’r gamp ac            

anogwch eich chwaraewyr i wneud yr un peth. 
 
6. Gweithredwch bolisïau cyfredol ar gyfer diogelu plant i sicrhau bod safon uchel o             

ddiogelu a chefnogaeth yn eich amgylchedd hyfforddi. 
 
7. Sicrhewch fod gennych y cymwysterau priodol a sicrhewch fod eich arferion a’ch            

egwyddorion hyfforddi yn gyfredol. 
 
8. Dylai unrhyw gyswllt corfforol gyda pherson ifanc fod yn briodol i’r sefyllfa ac yn              

angenrheidiol ar gyfer datblygu sgiliau’r chwaraewr. 
 
9. Parchwch hawliau, urddas a gwerth yr holl gyfranogwyr, waeth beth fo’u rhyw, gallu,             

cefndir diwylliannol neu grefydd.  
 
Llofnodwyd gan yr hyfforddwyr:  
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Ffurflen Aelodaeth (Rhowch Enw'r Clwb)  

Enw llawn: Enw dewisol:  Dyddiad Geni: 

 

Rhowch gylch o amgylch 
un rhyw 

Gwryw, Benyw, Arall 
(nodwch), Gwell gennyf 
beidio â dweud 

Rhowch gylch o amgylch un 

rhagenw dewisol: ef/ei, hi/ei, 
nhw/eu, arall (nodwch) 

Cyfeiriad:  

Ffôn Symudol: Ffôn Cartref: E-bost:  

Person cyswllt mewn 
argyfwng: 

Enw a pherthynas â chi: 

Cyfeiriad: Ffôn Symudol: 

Cartref 

 

Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw salwch heintus yn ystod y tair 
wythnos diwethaf? Os felly, manylwch: 

Ydw/Nac 
ydw 

Oes gennych chi unrhyw broblemau iechyd meddwl sydd wedi cael diagnosis neu 
heb gael diagnosis? Os felly, manylwch. 

Oes/Nac 
oes 

Ydych chi’n dioddef o asthma, clefyd y gwair, meigryn, ffitiau neu byliau o lewygu, 
diabetes, salwch teithio, problemau cymalau neu unrhyw salwch arall? Os felly, 
manylwch: 

 

Ydw/Nac 
ydw 

Oes gennych chi unrhyw alergeddau, aspirin, gwrthfiotigau, brathiadau pryfed, 
elastoplast, bwyd? Os felly, manylwch. 

Oes/Nac 
oes 
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Ydych chi’n derbyn unrhyw driniaeth feddygol ar hyn o bryd? Os felly, manylwch 
ynghylch y salwch a’r driniaeth: 

 

Ydw/Nac 
ydw 

Dyddiad y pigiad tetanws diwethaf, os gwyddoch:  

Ydych chi wedi cael y brechlyn MMR? Ydw/Nac 
ydw 

 

Meddyg: Cyfeiriad: Rhif ffôn: 

 

Rhowch gylch o amgylch un 

Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl? 

Ydw       Nac ydw        Byddai'n well gennyf 
beidio â dweud  

 

Os felly, manylwch. 

Rhowch gylch o amgylch un 

Oes gennych chi unrhyw ofynion penodol er 
mwyn gallu cyfranogi’n llawn e.e. mynediad i 
gadair olwyn, cyfieithydd ar y pryd, print bras? 

Oes/Nac oes 

Os felly, manylwch. 

Rhowch gylch o amgylch un 

Oes gennych chi unrhyw anghenion dysgu 
ychwanegol? 

Oes Nac oes Byddai'n well gennyf      
beidio â dweud 

 

Os felly, manylwch. 

Rhowch gylch o amgylch un  

Oes gennych chi unrhyw anghenion dietegol 
penodol? 

Oes        Nac oes  

 

Os felly, manylwch. 

 

Ydych chi'n cydsynio i gamerâu gael eu defnyddio? Mae angen tystiolaeth 
ffotograffig o weithgareddau i ddibenion adrodd a chyhoeddusrwydd ar  (Enw'r 
Clwb )  
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Llofnod (person ifanc): 

 

Llofnod Rhiant/gwarcheidwad (os yw'r 
person ifanc o dan 16 oed) 

Dyddiad:  

Ydych chi’n cydsynio i gyfryngau cymdeithasol gael eu defnyddio? Mae angen 
defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddibenion adrodd a chyhoeddusrwydd ar 
(Enw'r Clwb) ) 

Llofnod (person ifanc): Llofnod Rhiant/gwarcheidwad (os yw'r 
person ifanc o dan 16 oed) 

Dyddiad:  

Os bydd salwch neu ddamwain yn golygu bod angen triniaeth frys, rwy'n awdurdodi 
(enw'r clwb)  i lofnodi ar fy rhan unrhyw fath o ganiatâd ysgrifenedig sydd ei angen ar 
awdurdodau'r ysbyty, dim ond os yw'r Meddyg neu'r Llawfeddyg dan sylw yn ystyried 
bod unrhyw oedi i gael fy llofnod yn annoeth. 

Llofnod (person ifanc): Llofnod Rhiant/gwarcheidwad (os yw'r 
person ifanc o dan 16 oed) 

Dyddiad:  
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Asesiad Risg 

(Enw'r Sesiwn. Dyddiad) 
Isod ceir asesiad risg enghreifftiol gyda manylion ar sut i'w lenwi. Dylech ei olygu er mwyn creu asesiad risg cyffredinol ar gyfer 

eich clwb ac asesiadau risg pellach ar gyfer unrhyw weithgareddau penodol, ymweliadau oddi ar y safle a thripiau.  

Gweithgaredd/P
roses 

/Digwyddiad  
 

Beth yw'r 
peryglon i 
iechyd a 

diogelwch? 

Pa risgiau y 
maent yn eu 
hachosi ac i 

bwy? 

Pa 
ragofalon/mesura

u rheoli sydd 
wedi'u cymryd i 

leihau'r risg? 

Tebygolrwydd 
1-3 

Difrifoldeb 
1-3 

Cyfrifo  
Tebygolrwydd x 

Difrifoldeb 

 
Beth yw'r 

gweithgaredd 
neu'r broses a 

allai achosi 
niwed? 

 

Pa bethau allai 
achosi'r niwed 

hwnnw e.e. 
llithro, baglu, 

cyflyrau 
meddygol 

Pa effaith y 
gallai'r peryglon 
hyn ei chael ar 
bobl ifanc neu 

staff? 

Beth ydych chi 
wedi'i wneud i 
leihau'r risgiau 

hyn? 

Pa mor debygol 
yw hi y bydd y 

peryglon yn 
achosi niwed? 

Os yw'r 
peryglon yn 

achosi niwed, 
pa mor ddifrifol 

fydd hynny? 

Rhowch sgôr 
rhwng 1 a 3 

drwy luosi'r sgôr 
tebygolrwydd â'r 
sgôr difrifoldeb 

 
Y brif neuadd yn 
y clwb ieuenctid 

 

Llithro, baglu a 
syrthio 

Anaf personol, 
yn enwedig 
ysigiadau, 
torasgwrn, 
toriadau i’r 

croen a 
chrafiadau. 

Goruchwyliaeth 
briodol gan 

oedolion bob 
amser gan 
gynnwys 

cymarebau 
oedolyn:plentyn 

priodol. 

3 1 3 
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Pawb mewn 
risg. 

 

Archwilio’r safle. 
Staff cymorth 
cyntaf wedi'u 

hyfforddi 
 

Tenis bwrdd 
 
 

Pêl yn taro pobl, 
batiau’n cael eu 

taflu 

Anaf personol 
drwy gael eu 

taro gan bêl neu 
fat. Pawb mewn 

risg. 

Sicrhau 
goruchwyliaeth 

ddigonol. 
Esbonio rheolau i 

bobl ifanc sy'n 
chwarae ac 

egluro i eraill nad 
ydynt yn chwarae 
i gadw o'r ffordd. 

2 1 2 

Maes parcio 
 

Damwain traffig 
 

Anaf yn sgil 
damwain traffig 
(yn enwedig y 
brif ffordd a’r 
maes parcio). 

Pawb (yn 
enwedig pobl 

ifanc). 
 

Rhieni i fod yn 
gyfrifol am blant y 

tu allan i'r prif 
adeilad. 

Cyfyngiadau 
cyflymder yn y 
maes parcio ac 
ar y brif ffordd 

pan fo'n bosibl. 
Goruchwyliaeth 

ddigonol gan staff 
a gan bobl ifanc 

i'w gilydd. 

1 3 3 

Nodiadau/Gwybodaeth Ddefnyddiol: 

e.e. yr ysbyty agosaf, staff sy'n gymwys i roi cymorth cyntaf, manylion yswiriant  
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Cysylltiadau Defnyddiol 

Enw’r Sefydliad  Manylion Cyswllt 
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(Ychwanegu logo’r clwb) 

 

(Enw’r Clwb) Cytundeb Gwirfoddolwr 

 

Enw’r Gwirfoddolwr: 

Goruchwyliwr y Gwirfoddolwyr: 

Dyddiau/amseroedd gwirfoddoli y cytunwyd arnynt: 

Prosiect: 

 

Diolch i chi am ddewis gwirfoddoli gyda (enw’r clwb) .  Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr mewn 

amrywiaeth o weithgareddau, ac maent yn rhan werthfawr o’n sefydliad. Ni fyddai llawer o’r 

gwaith y mae (enw’r clwb) yn ei wneud yn gallu mynd rhagddo heb wirfoddolwyr gweithgar 

tebyg i chi. 

 

YN  (enw clwb), BYDDWN YN: (dilëwch neu newidiwch y rhai nad ydynt yn berthnasol – 

awgrymiadau yw’r canlynol o’r hyn y dylech ei ddarparu ar gyfer gwirfoddolwyr)  

 

● Darparu pecyn a chyfnod sefydlu ar eich cyfer er mwyn rhoi unrhyw arweiniad 

anghenrheidiol i chi ar gyfer y rôl 

● Darparu cyfle i chi gael hyfforddiant, gan gynnwys hyfforddiant gorfodol o ran 

amddiffyn a diogelu plant  

● Rhoi cymorth i chi gael gwiriad DBS 

● Eich trin yn unol â’n polisi gwirfoddoli 

● Ad-dalu eich costau teithio trwy gyfrwng hawliad am dreuliau 

● Darparu goruchwyliwr penodol ar eich cyfer i’ch goruchwylio ac i roi cymorth ac adborth i 

chi, a hynny’n rheolaidd  

● Sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw bolisiau perthnasol y mae’n rhaid i chi eu 

llofnodi a chadw atynt yn ystod eich rôl, gan gynnwys Iechyd a Diogelwch, Diogelu, a 

Chyfleoedd Cyfartal. Bydd mwy o fanylion am y rhain yn eich pecyn sefydlu. 

● Rhoi mynediad digidol i chi i lawlyfr clybiau CBM Cymru. 

 

 

YN GYFNEWID, RYDYM YN DISGWYL I CHI: 

 

● Gwneud eich gorau glas yn eich rôl wirfoddoli. 
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● Cadw at ein polisiau deddfwriaethol, yn ogystal â chynnal ein gwerthoedd sefydliadol. 

Mae mwy o wybodaeth am y rhain yn eich pecyn sefydlu. 

● Rhoi blaenoriaeth i lesiant plant a phobl ifanc, a chymryd pob cam rhesymol i warchod 

plant a phobl ifanc rhag niwed, gwahaniaethu a thriniaeth ddiraddiol. 

● Rhoi gwybod i’ch prif swyddog diogelu am unrhyw bryderon o ran diogelu neu arfer 

gwael. 

● Gweithredu mewn modd proffesiynol wrth weithio gyda phobl ifanc, a bod yn 

ymwybodol o ffiniau proffesiynol. 

● Cynnal cyfrinachedd gwybodaeth o ran yr hyn y mae (enw’r clwb) a’i fuddiolwyr yn 

dewis ei rannu â chi, ac eithrio mewn achosion lle byddwch yn teimlo bod yna reswm da 

dros dorri’r cyfrinachedd, e.e. os bydd person ifanc mewn perygl o niwed. 

● Ceisio cadw at y dyddiadau a’r amseroedd gwirfoddoli yr ydych wedi cytuno arnynt, a 

rhoi cymaint o rybudd â phosibl os byddwch yn methu gwirfoddoli. 

● Gweithio tuag at bum piler gwaith ieuenctid yng Nghymru, sydd i’w gweld yn eich pecyn 

sefydlu. 

● Darparu dau eirda ac ymgymryd â gwiriad DBS. Os ydych wedi cael eich dyfarnu’n euog 

o drosedd, nodwch y bydd yn ofynnol i chi ddatgan y mater wrth CBM Cymru, ond na fydd 

hyn yn arwain, yn awtomatig, at wrthod eich cais. 

 

Yn rôl y gwirfoddolwr, bydd gennych yr hawl i dynnu’n ôl unrhyw bryd o waith gwirfoddol, ac i 

wrthod gwneud tasgau. Er hyn, rydym yn gofyn i chi roi cymaint o rybudd â phosibl, ac efallai y 

byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur neu gymryd rhan mewn cyfweliad ymadael. 

 

Llofnod y gwirfoddolwr_______________________________________________ 

 

RHOWCH EICH ENW MEWN 

PRIFLYTHRENNAU_________________________________________________ 

 

Llofnod goruchwyliwr y 

gwirfoddolwyr_______________________________________________ 

 

RHOWCH EICH ENW MEWN 

PRIFLYTHRENNAU_________________________________________________ 
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(Newid y logo i logo’r clwb) 
 

Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr- Cyfrinachol 

 

(Ychwanegwch ddisgrifiad byr am eich clwb) 
Gofynnir i bawb sy’n ymgeisio am swyddi gwirfoddol lenwi ffurflen gais i'n helpu ni 

ddeall ychydig mwy amdanoch chi a pham rydych chi am wirfoddoli gyda ni. 

Am fwy o wybodaeth am ein helusen ewch i'n gwefan http://www.bgc.wales/ neu 
ewch i’n tudalen Facebook am y newyddion diweddaraf 

https://www.facebook.com/BoysAndGirlsClubsOfWales/  
(Newidiwch y cyfeiriadau yma i rai eich clwb os yn berthnasol) 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost at (ychwanegwch e-bost 

yma) . Diolch am eich diddordeb mewn gwirfoddoli gyda (ychwanegwch enw’r clwb 
yma) 

 
Nodwch y rôl wirfoddol rydych yn ymgeisio amdani: 
Lle glywsoch chi am y cyfle yma?: 
Adran A- Gwybodaeth Bersonol 
Teitl: 

Enw Cyntaf: 
Cyfenw: 

Gwryw / Benyw / Ddim eisiau nodi: 

Unrhyw enwau blaenorol: 
Cyfeiriad (Nodwch eich côd post): 

Ar gael (diwrnodau / amseroedd): 
 

Adran B: Cymhelliad: 
 

73 



Pam ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda (mewnosod enw’r clwb)? Nodwch unrhyw 
wybodaeth am unrhyw sgiliau neu brofiadau rydych chi’n gobeithio eu hennill drwy 

wirfoddoli. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Adran C: Profiad 
Rhowch wybodaeth am unrhyw brofiad blaenorol sydd gennych chi o fod yn gyfrifol 

am a/neu weithio gyda phlant a phobl ifanc. 
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Adran D: Cymwysterau 
Rhowch wybodaeth am unrhyw gymwysterau, hyfforddiant a/neu rinweddau 

personol perthnasol rydych chi’n teimlo sy’n eich paratoi chi i weithio gyda phlant a 
phobl ifanc . 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Adran E: Geirda 
(Chi sydd i benderfynu sawl geirda sydd ei angen arnoch – dau ydy’r arfer) 
Rhowch enw a manylion cyswllt dau ganolwr addas. Ni ddylent fod yn aelodau o’ch 

teulu. 
 

Os ydych chi wedi gweithio gyda phlant a/neu bobl ifanc yn y gorffennol mae’n rhaid 

i o leiaf un o’r canolwyr fod â gwybodaeth am hyn. 

Enw: 

Sefydliad (os yn berthnasol): 
Rhif ffôn: 

Sut ydych yn adnabod y person? 

Enw: 
Sefydliad (os yn berthnasol): 

Rhif ffôn: 
Sut ydych yn adnabod y person? 

 
Adran F: Gweithdrefnau Gwirio 
(Os ydy gwirfoddolwr yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc bydd angen iddynt 

gwblhau gwiriad DBS) 
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Bydd y swydd hon yn gofyn ichi gwblhau gwiriad DBS 
Ticiwch y blwch os ydych wedi cwblhau gwiriad DBS o fewn y tair blynedd ddiwethaf 

☐ 
Ticiwch y blwch os ydych yn fodlon cwblhau gwiriad DBS ☐ 

Ydych chi erioed wedi'ch cael yn euog o drosedd? 

Ydych chi erioed wedi cael rhybudd am drosedd? 
Os ydych wedi ateb ‘do’ i un o’r cwestiynau uchod efallai hoffech ysgrifennu 

datganiad byr i gefnogi eich cais a’i anfon mewn e-bost neu amlen ar wahân wedi’i 
farcio’n gyfrinachol. Dylech wybod, os ydych wedi'ch cael yn euog o drosedd, bydd 

angen datgan hyn i (enw'r clwb)  ond ni fydd yn arwain yn awtomatig at wrthod eich 

cais. 
 

Adran G- Datganiad 
Rydw i’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i nodi ar y ffurflen hon yn gywir ac 

yn wir. 

Arwyddwyd: 
Dyddiad: 

Diolch am lenwi'r ffurflen gais hon. Dychwelwch y ffurflen at (nodwch e-bost 
dychwelyd a chyfeiriad). Caiff yr holl ddata sydd wedi’i rannu ei brosesu yn unol â 

rheoliadau RhGDC (GDPR) fel y nodwyd yn y Ddeddf Diogelu Data (2018). 
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Ffurflen Geirda Llafar Gwirfoddolwyr 

Enw’r Ymgeisydd:  

Rôl Gwirfoddoli’r Ymgeisydd: 

Geirda 1 

Enw:  

Sefydliad (os yw’n berthnasol):  

Rhif Ffôn:  

Sut mae’r person hwn yn adnabod yr ymgeisydd? 

Dyddiadau mae’r canolwr wedi adnabod yr ymgeisydd / dyddiadau cyflogi: 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau mae’r ymgeisydd wedi’u hymgymryd â nhw gyda’r 

canolwr hwn : 

Nodweddion a sgiliau cryf a nodwyd: 

Presenoldeb a gallu i gadw amser yr ymgeisydd: 

Unrhyw broblemau yn ystod cyflogaeth yr ymgeisydd neu unrhyw beth hoffai’r canolwr 

dynnu sylw ato? 

Geirda 2 

 

Enw:  

Sefydliad (os yw’n berthnasol):  

Rhif Ffôn:  

Sut mae’r person hwn yn adnabod yr ymgeisydd? 

Dyddiadau mae’r canolwr wedi adnabod yr ymgeisydd / dyddiadau cyflogi: 

Dyletswyddau a chyfrifoldebau mae’r ymgeisydd wedi’u hymgymryd â nhw gyda’r 

canolwr hwn : 

Nodweddion a sgiliau cryf a nodwyd: 

Presenoldeb a gallu i gadw amser yr ymgeisydd: 

Unrhyw broblemau yn ystod cyflogaeth yr ymgeisydd neu unrhyw beth hoffai’r canolwr 

dynnu sylw ato? 
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