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CYFLWYNIAD

Mae’r ddarpariaeth a’r rhyngweithio 
traddodiadol mewn clwb pêl droed 
wedi bod ychydig yn wahanol dros 
y 12 mis diwethaf. Mae’n bwysig 
dechrau deall sut gellir dal i gynnal 
digwyddiadau allweddol sy’n rhan o’ch 
calendr pêl droed, fel eich diwrnod 
recriwtio clwb, mewn ffordd ddiogel 
sy’n cydymffurfio â Covid-19.

Os ydych chi eisiau cael gwybod mwy 
am sut i ddarparu diwrnod recriwtio 
clwb rhithwir, edrychwch ar y canllaw 
‘Diwrnod Recriwtio Clwb Rhithwir’.
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Eich clwb 
- pam



Mae gan glybiau pêl-droed ran annatod i’w 
chwarae yn y gymuned a gall y mathau hyn o 
ddigwyddiadau fod yn llwyfan sydd ei angen;
• Galluogi cyswllt a chyfathrebu i 

feithrin perthynas rhwng y clwb 
a’r gymuned ehangach.

• Arddangos rôl a phwysigrwydd 
eich clwb yn y gymuned,

• Denu aelodau newydd i’r clwb 
(chwaraewyr, gwirfoddolwyr, gwylwyr),

• Codi ymwybyddiaeth o’ch clwb,
• Cefnogi achos ehangach neu fentrau lleol.

Mae deall y manteision y gall y digwyddiadau 
hyn eu cynnig yn fan cychwyn da ond mae 
hyd yn oed yn bwysicach fyth bod gan y clwb 
ei ‘pam’ clir ei hun ar gyfer cynnal digwyddiad 
o’r fath.
Dyma rai cwestiynau allweddol y gallai eich 
pwyllgor clwb / aelod o’r bwrdd eu hystyried;
• Beth yw’r pwrpas?
• Gyda phwy mae’r clwb eisiau meithrin 

ac ehangu ei berthnasoedd?
• Pa negeseuon allweddol mae’r 

clwb eisiau eu rhannu?
Beth bynnag yw eich ‘pam’ chi, mae’n 
hanfodol bod gennych chi un. Gallai bod yn 
aneglur ynghylch eich ‘pam’ a’r canlyniadau 
rydych chi eisiau eu cyflawni arwain at 
ddiffyg ffocws gan eich tîm ac o bosibl 
anhawster wrth farnu pa mor llwyddiannus 
oedd eich digwyddiad.

EICH CLWB - PAM

? ?
? ?

Dylai eich pam fod yn sail i’r holl gynllunio, y 
penderfyniadau a’r cyflwyno cysylltiedig â’ch 
diwrnod recriwtio. Gall eich helpu chi fel clwb 
i fod yn glir ynghylch pwy rydych chi eisiau 
rhoi gwybod iddynt am eich digwyddiad ac, yn 
bwysicach fyth, pam y dylent fod yn bresennol.
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DECHRAU 
ARNI



CANLLAWIAU COVID-19

Wrth i’r byd barhau i lywio ei ffordd 
drwy’r pandemig byd-eang, yma yng 
Nghymru rydym yn dechrau symud 
ymlaen tuag at gerrig milltir allweddol, 
a fydd yn ein galluogi ni i gyd i ddechrau 
profi bywyd bob dydd eto fel yr oeddem 
i gyd yn ei adnabod 12 mis yn ôl.
Mae’n hanfodol cofio y bydd ein 
dychwelyd i fywyd bob dydd wedi’i 
addasu’n helaeth i sicrhau ein bod i 
gyd yn parhau i gydymffurfio â rheolau 
Covid-19, ac ni fydd pêl droed yn 
eithriad.
Os penderfynir mai diwrnod recriwtio 
wyneb yn wyneb yw’r opsiwn cywir i’ch 
clwb, mae’n hynod bwysig eich bod yn 
adolygu gwybodaeth ddiweddaraf y 
llywodraeth ar Covid-19 ac yn sicrhau 
eich bod yn trefnu digwyddiad yn unol 
â’r canllawiau cyfredol.
Bydd canllawiau’r llywodraeth yn newid 
felly mae’n bwysig bod yn hyblyg 
gyda’ch cynllunio a deall yn gynnar y 
bydd cynlluniau wrth gefn yn hanfodol. 
I gael mwy o wybodaeth am ganllawiau 
diweddaraf y llywodraeth ar Covid-19 
cliciwch yma.
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1.   DEWIS EICH TÎM 2.  GWYBOD BETH YW EICH 
CYLLIDEB

4.  BOD YN DREFNUS (CYNLLUN  
  Y DIGWYDDIAD) 

3.   CHWILIO AM ARIAN 
CYMUNEDOL

Mae sefydlu tîm o unigolion ymroddedig i gynllunio, datblygu 
a chyflwyno diwrnod recriwtio’r clwb yn sylfaenol. Wrth 
ddewis eich tîm efallai yr hoffech chi ystyried: -
• Unigolion sydd â dealltwriaeth a gwybodaeth 

dda am eich cynulleidfa darged / pam,
• Unigolion sydd â’r sgiliau / arbenigedd 

angenrheidiol i gefnogi’ch digwyddiad,
• Unigolion a all ymrwymo amser ychwanegol 

i gefnogi’r digwyddiad untro yma.
Mae cael cefnogaeth tîm priodol o unigolion gwych mor 
bwysig ac mae’n hanfodol i sicrhau bod eich diwrnod 
recriwtio yn taro’r holl nodau cywir.

Mae deall y gyllideb sy’n cyd-fynd â’ch diwrnod recriwtio yn 
sylfaenol. Ni fydd y clwb eisiau cynnal digwyddiad ar golled 
sylweddol, felly mae’n bwysig bod y gyllideb gyffredinol yn 
glir a bod proses dracio a monitro ar waith.

Bydd cael cynllun ar waith sy’n amlinellu cyfrifoldeb pawb 
yn helpu i sicrhau bod y tîm yn aros ar y trywydd iawn ac yn 
cwrdd â cherrig milltir allweddol. Bydd sicrhau bod y cynllun 
yn hygyrch ac yn ‘fyw’ yn cynorthwyo gyda chynnydd y 
diwrnod recriwtio. Mae nifer o blatfformau a all gefnogi gyda 
hyn ac mae’r rhain yn cynnwys;
• GoogleDocs drwy GoogleDrive,
• Smartsheet, 
• Microsoft OneDrive.

Fel gydag unrhyw blatfform bydd pethau cadarnhaol a 
negyddol. Ceisiwch ddeall y rhain orau medrwch chi a 
gwirio gyda’ch tîm a ydyn nhw wedi defnyddio’r rhain neu 
blatfformau eraill o’r blaen a pha blatfform sydd orau 
ganddyn nhw efallai.

Efallai y bydd cyfleoedd drwy eich awdurdod lleol, eich 
cyngor cymuned neu drwy gyfrifoldebau cymdeithasol 
busnesau i wneud cais am gyllid i gefnogi digwyddiadau 
cymunedol fel diwrnod recriwtio’r clwb. Efallai y bydd y 
ffynonellau cyllid hyn ar gael yn ehangach o ganlyniad i 
Covid-19 felly mae’n bwysig cadw’ch llygaid a’ch clustiau  
ar agor.   

££££££
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Cynllunio 
Ymlaen



RHOI GWYBODAETH 
GYSON I’R GYMUNED!

Mae eich clwb pêl droed yn chwarae rhan 
enfawr yn y gymuned ac mae’n bwysig 
cynnwys y bobl leol, sefydliadau a busnesau, 
felly mae angen cyfathrebu’n gynnar. Ymhlith 
yr awgrymiadau ar sut gellir gwneud hyn 
mae;
• Rhoi gwybod i drigolion am eich 

digwyddiad drwy (papur newydd lleol, 
cylchlythyrau cynghorau cymunedol, 
grwpiau cyfryngau cymdeithasol),

• Siarad yn uniongyrchol â thrigolion a 
allai gael eu heffeithio’n uniongyrchol 
oherwydd eich digwyddiad e.e., y rhai y 
mae eu gerddi gefn wrth gefn â’ch cae/
safle neu sy’n byw yn ymyl y cae ac a 
allai sylwi ar lif traffig cynyddol ac ati.

• Annog aelodau i sôn am eich 
digwyddiad wrth bobl. Tafod lleferydd 
yw’r dull mwyaf pwerus o rannu 
gwybodaeth o hyd felly gwnewch 
yn siŵr bod pawb yn ymwybodol o’r 
wybodaeth allweddol, gan gynnwys y 
dyddiad, yr amser a sut i gofrestru.

PENDERFYNU AR Y 
DYDDIAD A’R AMSER 
– A’I ROI YN Y 
DYDDIADUR!

Efallai y bydd penderfynu ar y dyddiad 
yn ymddangos fel y dasg hawsaf, ond 
mae angen ystyried yn ofalus i sicrhau ei 
fod yn cael ei gynnal ar y dyddiad mwyaf 
addas ac ar yr amser iawn.
Os yw’n bosibl, gwnewch yn siŵr nad 
yw’ch digwyddiad yn gwrthdaro ag 
unrhyw ddigwyddiadau cymunedol lleol, 
twrnameintiau pêl-droed mawr yr haf, 
gan gynnwys Cwpan y Byd, Ewros neu 
ddigwyddiadau chwaraeon mawr eraill 
fel y Gemau Olympaidd, Wimbledon ac 
ati. Rydych chi eisiau i’ch digwyddiad 
hawlio’r sylw i gyd.
Wedi dweud hynny, efallai yr hoffech 
chi fanteisio ar ddigwyddiad chwaraeon 
mawr neu weithio gyda grŵp cymunedol 
arall i wneud eich digwyddiad hyd yn 
oed yn fwy nodedig. Os byddwch yn 
penderfynu gweithio ochr yn ochr â grŵp 
cymunedol arall, cofiwch fod ymgysylltu 
a rhyngweithio cymunedol yn gweithio’r 
ddwy ffordd.
Beth bynnag fyddwch chi a’ch tîm 
yn ei benderfynu, y peth pwysicaf 
i’w wneud yw rhannu’r dyddiad mor 
gynnar â phosibl. Rydych chi eisiau i’ch 
digwyddiad fod yr unig ddigwyddiad 
ar galendr eich gwesteion ar gyfer y 
diwrnod hwnnw!
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PLATFFORM COFRESTRU

Bydd dewis y platfform cywir i gofnodi cofrestriadau’n 
helpu i arbed amser gweinyddu ac yn sicrhau bod eich 
gwesteion yn cael profiad gwych wrth archebu lle yn 
eich digwyddiad.
Un ffordd o wneud hyn fyddai drwy system gofrestru 
ar-lein. Bydd cael y math yma o system yn ei lle yn 
galluogi cyfrif rhifau byw fel bod eich grŵp tasg 
yn gallu sicrhau nad yw’r niferoedd yn fwy na’r 
cyfyngiadau sydd gennych yn eu lle efallai, ond hefyd 
os oes angen hysbyseb ychwanegol.
Un adnodd sydd am ddim i’w ddefnyddio ar gyfer 
digwyddiadau am ddim yw EventBrite. Mae EventBrite 
yn blatfform tocynnau hunanwasanaeth sy’n galluogi 
i ddigwyddiadau fel eich diwrnod recriwtio gael eu 
creu a’u rhannu ar-lein, gan ei gwneud yn gyflym ac yn 
hawdd i westeion archebu lle. Mae’r gwasanaeth yn 
eich galluogi i rannu digwyddiadau a chofrestriadau ar 
gyfryngau cymdeithasol.
Gall trefnwyr digwyddiadau sganio gwahoddiad 
gwestai drwy sganiwr cod QR a allai hefyd fod yn 
ddull defnyddiol o gydymffurfio ag unrhyw ganllawiau 
Covid-19 a lleihau’r angen am unrhyw gyswllt dynol 
diangen. Mae’r platfform hefyd yn galluogi defnyddio 
pecynnau meddalwedd eraill fel Mailchimp a allai 
gefnogi gydag unrhyw ohebiaeth ddilynol yr hoffech 
ei rhannu. Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth 
hwn ar gael yma.
Mae’n bwysig cofio, os oes gennych system gofrestru 
ar-lein, eich bod yn dal i gynnig cyfle i ddarpar 
westeion archebu ymlaen llaw drwy ddulliau mwy 
traddodiadol, fel dros y ffôn neu ar e-bost.
Wrth gofnodi manylion personol, gwnewch hyn yn 
unol â chanllawiau’r GDPR. Mae mwy o wybodaeth ar 
gael yma.
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DIOGELWCH YN GYNTAF 
(CANIATÂD, YSWIRIANT 
A THRWYDDED)

Does neb yn hoffi siarad am ganiatâd, yswiriant a 
thrwyddedau, ond mae’n sylfaenol a dylai fod ar 
flaen meddwl eich grwpiau tasg. Dylech sicrhau 
eich bod yn diogelu’r clwb, eich aelodau a’ch 
gwesteion. Mae mwy o wybodaeth am y gwahanol 
ystyriaethau i’w gweld yma.
Dylai’r angen am gynllunio a chwblhau asesiad risg 
o’ch digwyddiad fod yn flaenllaw yn eich meddwl 
hefyd. Gall hyn eich helpu i nodi ystyriaethau 
ychwanegol fel cymorth cyntaf, diogelu a sut i 
ddelio â digwyddiad mawr. Mae mwy o wybodaeth, 
gan gynnwys templedi, i’w gweld yma.

Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i fod wedi 
sicrhau bod rhywun enwog, gwleidydd lleol, neu 
siaradwr gwadd yn dod i’ch diwrnod recriwtio. 
Ceisiwch ddeall yn gynnar a allwch ddatgelu 
eu presenoldeb ymlaen llaw. Efallai y bydd yn 
helpu gyda mwy o gofrestriadau.
Efallai y bydd angen i chi wirio hefyd a oes 
unrhyw fesurau ychwanegol y bydd angen 
i’r clwb eu rhoi ar waith i gynorthwyo gyda’r 
ymweliad ac y gallai fod angen eu hystyried yn 
ystod y camau cynllunio. Gwnewch yn siŵr eich 
bod yn dewis rhywun yn benodol i fod yn bwynt 
cyswllt eich gwestai am y diwrnod. Mae’n 
ddoeth cael unigolyn sydd â dealltwriaeth 
dda o’r clwb, y gymuned leol a phwrpas eich 
digwyddiad.
Efallai y bydd eich gwestai arbennig yn denu 
rhywfaint o ddiddordeb ychwanegol gan y 
cyfryngau lleol, felly efallai y bydd hon yn 
ystyriaeth ychwanegol y bydd angen i’ch tîm 
feddwl amdani a chynllunio ar ei chyfer.

GWESTAI ARBENNIG
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Bydd hysbysebu eich digwyddiad yn 
allweddol wrth ddenu gwesteion i’r 
digwyddiad. Byddwch yn agored i 
hysbysebu mewn gwahanol ffyrdd, 
gyda’ch cynulleidfa darged yn 
flaenllaw yn eich meddwl. Gallai 
hyn gynnwys;
• Taflen ddigidol ar blatfformau 

cyfryngau cymdeithasol i 
ddenu rhieni plant ifanc,

• Erthygl yn y papur newydd lleol 
i ddenu’r genhedlaeth hŷn,

• Fideo/Animeiddiad. 

Mae cael y lluniau a’r cynnwys 
priodol ar eich hysbyseb yr un mor 
bwysig â lle rydych chi’n gosod yr 
wybodaeth. Dylai eich delweddau 
gynrychioli a chyfathrebu’n 
uniongyrchol â’ch cynulleidfa 
darged, eich ‘pam’.
Dyma ychydig o awgrymiadau 
defnyddiol i’ch helpu chi i greu rhai 
hysbysebion trawiadol: -
• Defnyddiwch frand y clwb 

os yw hynny’n bosibl,
• Cadwch yr iaith gyffredinol 

yn glir ac yn gryno,
• Rhaid sicrhau cydbwysedd da 

rhwng lluniau a gwybodaeth,
• Gwnewch yn siŵr y gall eich 

cynulleidfa darged uniaethu 
ag unrhyw ddelweddau a 
ddefnyddir gennych, 

• Cynhwyswch yr holl bethau 
perthnasol, gan gynnwys 
dyddiad, amser, lleoliad a 
sut i gofrestru / ymuno,

• Cyfathrebu’n glir pam eich 
bod yn cynnal y digwyddiad 
hwn ac, yn bwysicach fyth, 
pam y dylai gwesteion fod yn 
bresennol (ceisiwch gadw hwn 
i 10 gair os yw hynny’n bosibl).

Dylai gwesteion sydd â diddordeb 
fod â phwynt cyfeirio lle gallant 
geisio darganfod mwy o 
wybodaeth. Gallai tudalen bwrpasol 
ar wefan eich clwb fod yn syniad 
gwych ar gyfer hyn, neu drydariad 
‘cadw’ neu statws ar Facebook. 
Mae gosod yr wybodaeth am eich 
diwrnod recriwtio ar flaen ‘ffenestr 
siop eich clwb’ yn allweddol.
Ceisiwch osgoi gwneud i’ch 
gwesteion sydd â diddordeb chwilio 
am yr wybodaeth maen nhw ei 
heisiau. Dylai popeth sydd arnyn 
nhw ei angen fod yn hawdd dod o 
hyd iddo!
Os yw’n bosib, ceisiwch rannu’ch 
hysbyseb gyda rhywun y tu allan 
i’r clwb cyn ei rannu’n ehangach. 
Gall hyn helpu i adnabod unrhyw 
ragdybiaethau a allai gael eu 
gwneud gan bobl sydd eisoes yn 
adnabod y clwb ac yn ogystal ag 
unrhyw wybodaeth allweddol a allai 
fod ar goll.
 

Cofiwch, ni fydd hysbyseb yn 
unig yn ddigon i rannu’ch diwrnod 
recriwtio. Tafod lleferydd yw’r math 
mwyaf pwerus o hyd o hysbysebu 
felly ceisiwch gynnig syniadau 
creadigol i annog aelodau eich clwb 
i ‘ddweud wrth ffrind.’

LLEDAENU’R NEGES 
(HYSBYSEB)

TOGETHER WE ARE
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CYDLYNYDD 
GWIRFODDOLWYR

Yn dibynnu ar faint a graddfa eich diwrnod 
recriwtio, efallai y byddai’n werth ystyried 
cael unigolyn penodol i gefnogi a chydlynu’r 
gwirfoddolwyr. Efallai bod gan eich clwb 
rywun yn y rôl hon eisoes fel rhan o’ch lefel 
achredu. Os nad oes gan eich clwb rywun yn 
y rôl hon ond ei fod yn ystyried hyn ar gyfer y 
digwyddiad, gellir gweld disgrifiad rôl ar gyfer 
y Cydlynydd Gwirfoddolwyr yma.

RECRIWTIO’R TÎM

Dewis y tîm ar gyfer y diwrnod yw un o 
rannau pwysicaf y cam cynllunio a pharatoi. 
Mae’n bwysig cofio bod pawb gyda’i gilydd yn 
cyflawni mwy.
Isod mae rhai cwestiynau arweiniol a all eich 
cefnogi chi wrth ddewis y tîm gorau un;
Ysbrydoli
Sut bydd y clwb yn ysbrydoli unigolion o’r tu 
allan i’r clwb i gefnogi’r digwyddiad?
Recriwtio
Sut gall y clwb wneud gwirfoddoli yn y 
diwrnod recriwtio yn fwy ‘deniadol’?
Hyfforddi a Datblygu
A fydd angen hyfforddiant / uwchsgilio ar 
wirfoddolwyr i’w cefnogi yn eu rôl?
Cadw
Beth all y clwb ei wneud i annog 
gwirfoddolwyr ‘newydd’ i barhau i gefnogi’r 
clwb?
Dathlu
Sut gall y clwb ddiolch i wirfoddolwyr sy’n 
cefnogi’r digwyddiad?
Ymhelaethu
Oes elfennau o’r diwrnod y gellir eu gwneud 
yn brofiadau gwirfoddoli llai, haws eu rheoli 
(micro wirfoddoli), a allai yn ei dro ddenu 
mwy o unigolion?
Efallai y bydd gan eich tîm gwestiynau 
ychwanegol y mae angen eu hystyried hefyd. 
Os yw’n bosib, ceisiwch feddwl mor eang â 
phosib a pheidio â gadael unrhyw garreg heb 
ei throi.
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PARATOI 
GWEITHGAREDDAU



Isod, amlinellir pedair egwyddor arweiniol a fydd yn eich helpu i drefnu diwrnod recriwtio cadarnhaol, diddorol.

CREU’R AMGYLCHEDD 
GORAU

PARATOI AR GYFER 
CHWILFRYDEDD

CANIATAU A GYFER 
RHYNGWEITHIO 
POSITIF

BYDDWCH YN AGORED 
AC YN ONEST!

Dangoswch, yn broffesiynol, pwy ydych chi a beth rydych 
chi’n ei wneud ond sicrhau bod hyn yn cael ei gydbwyso 
ag amgylchedd croesawgar a hamddenol.
• Cwestiwn i’w ystyried: - a fydd eich gweithgareddau’n 

arddangos pwy ydych chi a beth allwch chi ei wneud 
ond mewn amgylchedd cyfforddus ac ymlaciol?

Mae’n debygol y bydd gwesteion yn dod â chwestiynau 
am eich clwb a beth sydd ar gael. Gwnewch yn siŵr, os 
yw hynny’n bosib, na fydd eich gwesteion yn gadael gyda 
mwy o gwestiynau nag atebion. Os nad oes posib ateb 
y cwestiwn ar y diwrnod, gwnewch yn siŵr eich bod yn 
gwneud hynny ar ôl y digwyddiad.
• Cwestiwn i’w ystyried: - a fydd strwythur 

eich digwyddiad yn galluogi gofyn 
cwestiynau a rhannu atebion?

Gwnewch yn siŵr bod y lefelau rhyngweithio yn addas 
i’ch cynulleidfa darged. Mae’n bwysig cofio nad oes rhaid 
i ryngweithio fod ar ffurf gweithgaredd corfforol neu 
sesiwn, gallai fod yn rhyngweithio drwy arolwg barn, cwis 
neu sesiwn Holi ac Ateb.
• Cwestiwn i’w ystyried: - a fydd eich gweithgareddau’n 

darparu lefelau da o ryngweithio ac yn creu 
amgylchedd cadarnhaol i bawb, waeth beth 
yw eu hyder, eu profiad a’u gallu?

Ceisiwch sicrhau eich bod yn portreadu gwir adlewyrchiad 
o’ch clwb. Ceisiwch beidio â gwerthu’r ‘freuddwyd’ os nad 
dyma fyddwch yn gallu ei gyflawni o wythnos i wythnos. Er 
mwyn helpu i ddarparu gwybodaeth onest ac agored am 
eich clwb, fe allech chi ystyried cael rhieni a chwaraewyr 
fel siaradwyr gwadd i ddarparu gwybodaeth onest am eich 
clwb.
• Cwestiwn i’w ystyried: - a fydd y strwythur a’r 

gweithgareddau a gyflwynir ar y diwrnod yn 
cael eu hefelychu drwy gydol y tymor?

1.  3.  

2.  4.  

14



Efallai bod offer yn ymddangos fel rhywbeth 
amlwg i fod wedi’i baratoi cyn eich 
digwyddiad, ond fel rheol y panig munud olaf 
yw hwn. Yn nodweddiadol, mae clybiau’n 
tueddu i gredu bod digonedd o offer ond 
wedyn mae’n gweld nad yw yn y cyflwr gorau, 
nad oes digon o beli, neu fod yr offer yng 
nghefn car neu sied hyfforddwr sydd i ffwrdd 
ar ei wyliau efallai.
Rhaid i chi ddeall yr hyn sydd gennych chi 
a’r hyn y gallech fod eisiau cyllidebu ar ei 
gyfer. Efallai y bydd yn ymddangos fel cost 
ychwanegol, ond gall unrhyw offer newydd 
gael defnydd da gan dimau drwy gydol y 
tymor, neu ei gadw ar gyfer eich diwrnod 
recriwtio nesaf yn y clwb.

OFFER

Mae’n bwysig parhau i roi lle blaenllaw i 
ddiogelu wrth gynllunio’ch digwyddiad. O 
wirio bod gwirfoddolwyr yn cael archwiliad 
DBS priodol CBDC i sicrhau bod y sesiynau’n 
dilyn y canllawiau arfer gorau mewn 
perthynas â chymhareb chwaraewyr: 
hyfforddwr.
Bydd yn hollbwysig sicrhau bod pawb yn 
ymwybodol o bwy yw’ch arweinydd(ion) 
diogelu am y diwrnod. Os yw’n bosib, 
gwnewch yn siŵr bod yr arweinydd(ion) 
diogelu ar gael yn hwylus ac yn hawdd 
eu hadnabod, efallai drwy wisgo top / bib 
llachar amlwg neu drwy eu lleoli mewn 
ardal benodol o’ch digwyddiad. Bydd hyn yn 
dangos y pwysigrwydd rydych chi fel clwb yn 
ei roi ar ddiogelu ac yn rhoi sicrwydd i bawb 
sy’n mynychu.
I gael mwy o wybodaeth am ddiogelu, 
edrychwch ar becyn adnoddau Diogelu 
diweddaraf CBDC yma.

DIOGELU
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Os yw’n bosib, mae’n bwysig ystyried sut 
gallwch chi gynnwys y gymuned ehangach,  
o grwpiau lleol i fusnesau.
Fel clwb, efallai eich bod yn ffodus o fod 
ag adeilad a / neu gaeau ac efallai bod y 
rhain yn cael eu hystyried fel moethau gan 
grwpiau cymunedol eraill sy’n llai ffodus. 
Gallai gweithio gyda grwpiau eraill, hyd yn 
oed os yw hynny i ddarparu lle i eraill gynnal 
eu digwyddiad eu hunain, fod yn hynod 
effeithiol.
Efallai eich bod chi’n glwb heb fod yn berchen 
ar unrhyw elfen o’ch cyfleuster diwrnod 
hyfforddi / gêm ac efallai y bydd angen i 
chi ystyried sut gallwch chi weithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau lleol eraill i rannu 
pwy ydych chi a beth rydych chi’n ei wneud.
Gall gweithio ar y cyd â grwpiau eraill ddod â 
llawer o fuddion i bawb a gallai hyn gynnwys, 
ond nid yw’n gyfyngedig i;
• Ffyrdd creadigol o ddarparu 

gweithgareddau a chysyniadau, rhai 
newydd neu rai sy’n bodoli eisoes

• Arbed costau posib drwy 
wasanaethau ar y cyd / a rennir 

• Rhannu gwybodaeth  
• Adeiladu a meithrin perthnasoedd 

newydd a phresennol
• Cyfle i ddatblygu cymuned 

gryfach, fwy cysylltiedig

CYNNWYS Y GYMUNED 
EHANGACH

s
GYDA’N GILYDD RYDYN NI’N 

CHWARAEWYR

Mae’n bwysig cofio nad yw ymgysylltu a 
chydweithio cymunedol yn digwydd dros nos. 
Gall gymryd blynyddoedd lawer i ddatblygu 
a meithrin partneriaeth dda gydag eraill. 
Cofiwch fod ymgysylltu â’r gymuned yn 
broses dwy ffordd.
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YN Y CYFNOD 
YN ARWAIN  
AT Y 
DIGWYDDIAD



GWIRIO’R NIFEROEDD 
SYDD WEDI COFRESTRU 
YN RHEOLAIDD

Bydd gwirio’r niferoedd sydd wedi cofrestru’n sicrhau eich 
bod o fewn y terfynau a osodwyd gennych i’ch digwyddiad 
gydymffurfio â Covid-19.
Ceisiwch anfon nodyn atgoffa at y rhai sydd wedi 
cofrestru ar gyfer y digwyddiad ychydig ddyddiau cyn 
eich digwyddiad. Gall hyn helpu i ailgadarnhau’r niferoedd 
ar gyfer y diwrnod a allai hefyd gefnogi gydag unrhyw 
addasiadau y gallai fod angen eu gwneud.

ATGOFFA AM 
SWYDDOGAETHAU A 
CHYFRIFOLDEBAU 

RHANNU GWYBODAETH 
DERFYNOL

Bydd sicrhau bod pawb yn gwybod beth mae eu rôl yn ei 
gynnwys nid yn unig yn galluogi’ch digwyddiad i redeg yn 
esmwyth, ond bydd hefyd yn lleihau nifer y cwestiynau a 
ofynnir, gan roi mwy o amser i chi a’ch tîm fod wrth law 
ar gyfer pethau eraill. Os oes modd, rhannwch yr holl 
wybodaeth berthnasol gyda’r gwirfoddolwyr / cynorthwywyr 
cyn y digwyddiad. Mae atgoffa am gynnwys y diwrnod 
bob amser yn ddefnyddiol a gall helpu eto i sicrhau bod 
pawb yn deall beth sy’n digwydd a bod modd ateb unrhyw 
gwestiynau. Cofiwch, os ydych chi’n bwriadu atgoffa am 
unrhyw beth ar ddiwrnod y digwyddiad, eich bod wedi rhoi 
gwybod i’r gwirfoddolwyr am hyn ymlaen llaw.

Ochr yn ochr ag anfon nodyn atgoffa at westeion am eich 
digwyddiad, gall yr ohebiaeth hon fod yn gyfle gwych hefyd i 
rannu unrhyw wybodaeth derfynol cyn y digwyddiad.
Gallai hyn gynnwys y fynedfa a’r allanfeydd, yr amseroedd 
cyrraedd a’r prosesau gorfodol y mae angen eu dilyn i 
gydymffurfio â Covid-19 hy pellter cymdeithasol a golchi / 
diheintio dwylo yn rheolaidd.

CADWCH LYGAD AR GYNLLUN 
EICH DIGWYDDIAD

Bydd gwirio cynllun eich digwyddiad a’r cynnydd sy’n cael 
ei wneud yn erbyn dyddiadau a llinellau amser allweddol 
yn helpu i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn. Bydd cael 
y cynllun fel dogfen fyw yn galluogi i unrhyw newidiadau 
a chynlluniau wrth gefn angenrheidiol gael eu gwneud 
os bydd unrhyw heriau / risg heb eu cynllunio yn codi. 
Mae hefyd yn rhoi trosolwg gwych os oes angen i chi roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’ch pwyllgor neu’ch bwrdd am y 
cynnydd a wnaed.
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‘YMARFER’ DIWRNOD RECRIWTIO 
(CYNNAL YMARFER O’CH DIGWYDDIAD)

Bydd cynnal ymarfer o’ch digwyddiad 
yn galluogi’ch tîm i wirio bod yr holl 
elfennau a amlinellir yn y camau 
cynllunio wedi’u cynnwys ac, yn 
bwysicach na dim, nad oes unrhyw 
beth ar goll. Mae’n arfer da rhoi 
cynnig ar eich diwrnod recriwtio – 

Blasu, Arsylwi, Profi - mynd am dro 
yn esgidiau eich gwesteion a sicrhau 
bod eich digwyddiad yn darparu 
profiad hyfryd. Mae’r isod yn tynnu 
sylw at rai cwestiynau allweddol i’ch 
tîm eu hystyried ar gyfer pob cam o’ch 
diwrnod.
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CYRRAEDD
• Oes arwyddion clir ar eich mynedfeydd? (Efallai bod 

gennych chi fwy nag un i gydymffurfio â chanllawiau 
iechyd a diogelwch / Covid-19 felly gwnewch yn siŵr eich 
bod yn nodi’n glir i ble ddylai eich gwesteion fynd).

• Oes gennych chi wyneb caredig yn 
croesawu pawb i’ch digwyddiad?

• Oes gennych chi fesurau Covid-19 yn eu lle, fel 
diheintio dwylo a gorsaf gwirio tymheredd.

GWAHODDIAD/GWYBODAETH CYN Y DIGWYDDIAD
• Ydi’r wybodaeth fanwl yn darparu popeth y 

mae angen i’ch gwesteion ei wybod?
• Dyddiad ac Amser
• Lleoliad (gan gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol)
• Beth allant ei ddisgwyl
• Cyswllt allweddol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn)
• Yr hyn mae’n ofynnol iddynt ddod gyda hwy i’r 

digwyddiad (canllawiau Covid-19 - masgiau ar gyfer 
ardal gaeedig e.e., toiledau, cytiau bwyd ac ati)

GADAEL Y TŶ
• Ydych chi wedi nodi’n glir yr hyn y gallai fod angen 

i westeion ddod gyda hwy e.e., copi o’u cofrestriad 
neu god QR i’w sganio yn y digwyddiad?

• Ydych chi wedi hysbysu drwy eich sianeli cyfryngau 
cymdeithasol am unrhyw oedi gyda thraffig y gallech fod yn 
ymwybodol ohono ac a allai effeithio ar eich digwyddiad?

• Ydych chi wedi rhannu neges ar fore’r digwyddiad, yn atgoffa 
pawb a hefyd yn dymuno siwrnai saff i’ch digwyddiad?

CYRRAEDD DIWRNOD RECRIWTIO’R CLWB
• Ydych chi wedi cynnwys y cod post a gwybodaeth ychwanegol 

i helpu gwesteion i ddod o hyd i’ch digwyddiad?
• Ydych chi wedi manylu ar gyfres o wahanol 

gysylltiadau / llwybrau trafnidiaeth i’ch lleoliad?
• A yw’n glir ble a sut dylai unigolion barcio?
• Oes gennych chi unrhyw arwyddbyst o orsafoedd bysiau/

trenau a all gyfeirio gwesteion i’ch digwyddiad?

MAES PARCIO  
• Oes arwyddion clir ar gyfer eich maes parcio?
• Oes gennych chi rywun i hebrwng eich 

gwesteion o’r maes parcio i’r fynedfa?
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GWEITHGAREDDAU A SESIYNAU
• Oes arwyddion clir i’ch gweithgareddau?
• Ydi eich gweithgareddau’n nodi beth maen nhw’n 

ei gynnwys cyn i westeion gymryd rhan?
• Oes gennych chi fesurau Covid-19 yn eu lle fel 

gorsafoedd diheintio dwylo ac offer?
• Oes rhywun wrth law i allu siarad â’r rhieni / gofalwyr 

ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt?

TOILEDAU A LLUNIAETH
• Oes arwyddion clir ar gyfer eich toiledau?
• Oes arwyddion clir ar gyfer eich lluniaeth?
• Oes gennych chi fesurau Covid-19 yn eu lle fel 

gorsafoedd diheintio dwylo ac offer?
• Oes gennych chi wirfoddolwyr wedi’u neilltuo i’r ardaloedd 

hyn mewn perthynas â chanllawiau Covid-19?
• Ydi’r ardaloedd hyn yn cael eu gwirio a’u glanhau’n rheolaidd?

CYRRAEDD YN ÔL ADREF
• Ydych chi’n rhannu e-bost diolch?
• Pa wybodaeth ddilynol ydych chi’n ei rhannu?

GADAEL Y DIGWYDDIAD
• Ydych chi wedi rhoi profiad a gwybodaeth hyfryd 

i’ch gwesteion am bwy ydych chi?
• Oes arwyddion clir ar gyfer eich allanfeydd (Efallai bod 

gennych wahanol allanfeydd / mwy nag un i gydymffurfio â 
chanllawiau iechyd a diogelwch / Covid-19 felly gwnewch 
yn siŵr ei bod yn glir i ble ddylai eich gwesteion fynd)?

• Ydych chi’n dymuno siwrnai saff adref i’ch gwesteion?
• Allwch chi rannu unrhyw ddiweddariadau traffig yr ydych yn 

ymwybodol ohonynt i gefnogi siwrnai brafiach adref i’ch gwesteion?
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CIC 
GYNTAF



POBL GROESAWGAR  
A PHOSITIF

Dyma’r foment rydych chi a’ch grŵp tasg wedi bod yn 
gweithio tuag ati. Mae’n ddiwrnod eich digwyddiad. Bydd 
eich holl waith caled, eich ymdrech a’ch egni i’w weld a’i 
brofi gan y gymuned leol a darpar recriwtiaid newydd.
Bydd cymaint o elfennau’n rhan o’r dydd ond rydych chi a’ch 
grŵp tasg yn gwybod eich bod wedi recriwtio rhai unigolion 
gwych a fydd yn eich helpu i gyflwyno digwyddiad cofiadwy 
i’r gymuned.

Mae’r argraff gyntaf yn bwysig! Bydd cael gwirfoddolwyr 
hapus, cyfeillgar wedi’u lleoli wrth eich mynedfeydd / 
allanfa, ar eich desgiau cofrestru ac yn eich lleoliadau 
sesiwn yn arddangos eich ethos positif a chroesawgar yn 
glir.

CEFNOGAETH WRTH LAW

Weithiau, hyd yn oed ar ôl y cynllunio a’r paratoi gorau, gall 
cwestiynau a digwyddiadau annisgwyl godi o hyd. Bydd 
cael rhywun wrth law, gydag agwedd agored, gadarnhaol 
tuag at newidiadau ac amgylchiadau ‘annisgwyl’, yn helpu i 
ddelio ag unrhyw newidiadau mewn ffordd gadarnhaol ac yn 
sicrhau bod y digwyddiad yn parhau i redeg yn esmwyth.

ARWYDDION

Bydd cael arwyddion gweladwy ym mhob rhan o’ch 
digwyddiad yn galluogi’ch gwesteion i symud o gwmpas 
heb fynd ar goll. Efallai y bydd angen i chi arddangos 
arwyddion hefyd i atgoffa gwesteion o nodiadau 
digwyddiadau penodol a / neu reoliadau Covid-19. 
Gwnewch yn siŵr bod yr arwyddion yn glir, yn gryno ac yn 
addas i bawb.
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ae rhannu eich gwerthfawrogiad gyda diolch 
syml yn mynd yn bell iawn – o ddangos eich 
diolchgarwch uniongyrchol i westeion am 
gymryd amser allan o’u diwrnod i ymuno 
â’ch digwyddiad, i ddiolch i’ch gwirfoddolwyr 
am y gwaith caled maent wedi’i wneud - yn 
hanfodol a bydd yn creu argraff barhaol, 
gadarnhaol ar bawb.

DANGOS EICH 
GWERTHFAWROGIAD

MWYNHAU’R 
DIGWYDDIAD

COFNODI’R CYFANGLÂN A THACLUS

Bydd ymddangosiad eich digwyddiad hefyd 
yn rhannu neges am bwy ydych chi fel clwb. 
Mae’n bwysig archwilio’r ardal gyfan yn 
rheolaidd, gan gynnwys biniau, toiledau a 
standiau lluniaeth gan sicrhau eu bod yn lân 
ac yn daclus.
Mae cadw ar ben hyn nid yn unig yn dangos 
bod gennych chi ddull proffesiynol o gynnal 
eich digwyddiad ond mae hefyd yn dangos 
yn glir eich bod chi’n poeni am ddiogelwch 
eich gwesteion a’ch bod chi’n ymfalchïo fel 
clwb yn yr amgylchedd a’r gymuned leol.
Efallai y bydd angen glanhau a diheintio rhai 
ardaloedd o’ch digwyddiad yn fwy rheolaidd 
er mwyn cadw at ganllawiau Llywodraeth 
Cymru mewn perthynas â Covid-19 a chynnal 
digwyddiadau. Mae mwy o wybodaeth ar 
gael yma.

Mae llawer iawn o waith caled ac ymroddiad 
wedi mynd i gyrraedd y pwynt hwn ac 
mae’n bwysig iawn eich bod chi a’r tîm 
yn mwynhau’r diwrnod. Rhowch amser i 
wrando ar gyffro’r gwesteion ifanc sy’n 
blasu’ch gweithgareddau. Gwyliwch rai o’ch 
gwirfoddolwyr clwb ac aelodau’r pwyllgor yn 
mentro y tu hwnt i’r hyn sy’n gyfforddus iddyn 
nhw drwy hyfforddi neu gofrestru gwesteion. 
Mwynhewch werthfawrogiad y gwesteion 
pan fyddant yn gadael eich digwyddiad. 
Mae hyn i gyd wedi digwydd oherwydd eich 
gwaith caled a’ch ymdrech chi a’ch tîm, felly 
gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau hyn.

Bydd cofnodi eiliadau allweddol nid yn unig yn 
ffordd wych o storio atgofion a digwyddiadau 
allweddol sy’n gysylltiedig â’r clwb, ond gallant 
hefyd weithredu fel asedau ôl-hyrwyddo 
a ddefnyddir i arddangos llwyddiant y 
digwyddiad. Dylai’r holl luniau a dynnwyd fod yn 
unol â chanllaw Ffotograffiaeth CBDC sydd i’w 
weld yma.
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Y CHWIBAN 
OLAF



GAIR O DDIOLCH AR ÔL  
Y DIGWYDDIAD  

Er eich bod wedi diolch efallai i’ch gwesteion 
a’ch tîm gwirfoddoli ar y diwrnod, mae’n 
bwysig dilyn hynny gyda diolch ysgrifenedig.
Efallai na wnaethoch ddal pawb wrth iddynt 
adael eich digwyddiad. Efallai bod unigolion 
neu sefydliadau a gefnogodd y digwyddiad 
nad oeddent yno ar y diwrnod hyd yn oed.
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DAL ATI Â’R SGWRS

FELLY BETH NESAF?...

Cofiwch ddal ati i ymgysylltu â’r gwesteion ar 
ôl y digwyddiad. Os ydych chi wedi rhoi unrhyw 
gyfathrebau / lluniau / fideos ar gyfryngau 
cymdeithasol, ceisiwch annog eich gwesteion i 
ryngweithio â’r rhain drwy dagio, rhoi sylwadau 
neu ail-rannu.
Rhannwch unrhyw ddeunyddiau sy’n addas ar 
gyfer gwesteion e.e., sleidiau’r cyflwyniad neu 
unrhyw ffurflenni cofrestru. Ceisiwch ganfod 
beth yw meddyliau / adborth gwesteion ar eich 
digwyddiad drwy arolwg byr ar-lein y gallai 
GoogleForms neu SurveyMonkey ei gynhyrchu.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu’r camau 
nesaf ar ôl y digwyddiad. Os yw gwesteion wedi 
mynegi diddordeb mewn ymuno â’r clwb ar ryw 
ffurf, rhannwch yr wybodaeth berthnasol a’r hyn 
y gallant ei ddisgwyl nesaf.
Efallai bod gwesteion wedi cofrestru eu 
diddordeb ond heb allu bod yn bresennol. Mae 
mynd ar ôl hyn gyda’r unigolion yma yr un 
mor bwysig a gellir gwneud hynny drwy rannu 
crynodeb o’ch digwyddiad, copi o’r cyflwyniad 
sleidiau yn ogystal â’r camau nesaf a phryd 
dylent ddisgwyl derbyn mwy o wybodaeth.

CWESTIYNAU HEB EU HATEB

Drwy gydol eich diwrnod recriwtio, efallai bod 
cwestiynau wedi codi nad oedd y tîm yn gallu eu 
hateb, felly mae’n hanfodol mynd ar drywydd y rhain. 
Mae hyn yn dangos yn gadarnhaol eich bod chi fel 
clwb yn poeni am y cwestiwn oedd gan westai a’ch 
bod chi eisiau sicrhau bod ganddo bopeth sydd ei 
angen i wneud penderfyniad gwybodus. Os yw’n 
bosib, ceisiwch gasglu’r cwestiynau yma at ei gilydd 
oherwydd gallent hefyd fod yn rhan o’ch Cwestiynau 
Cyffredin ehangach fel clwb a allai fod o help i 
westeion eraill sydd â diddordeb yn y dyfodol.

ADOLYGU AC ADLEWYRCHU

Weithiau gall yr adran hon fod yr anoddaf i’w 
chwblhau. Ar ôl proses mor hir, mae’n anodd 
meddwl am wneud mwy o waith, ond gan ei fod yn 
nodweddiadol yn un o’r digwyddiadau mwyaf rydych 
chi’n eu cynnal ar galendr eich clwb, mae adolygu’r 
hyn a weithiodd yn dda a’r hyn a allai fod yn well y tro 
nesaf yn ymarfer pwysig.
Bydd casglu meddyliau eich gwesteion, y grwpiau 
cymunedol a sefydliadau eraill y buoch yn gweithio 
â nhw / a fynychodd eich digwyddiad, ochr yn ochr 
â’r rhai a wirfoddolodd, yn eich galluogi i sicrhau 
persbectif cyflawn. Wrth geisio deall ‘pa mor dda 
oedd y diwrnod / digwyddiad recriwtio’ mae’n 
bwysig mynd yn ôl at ‘pam’. Bydd ailystyried pam 
y gwnaethoch gynnal y digwyddiad yn eich helpu i 
feincnodi’ch llwyddiannau a deall yr adborth rydych 
chi wedi’i gael. 
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Penderfynwch ar eich ‘pam’ o’r 
dechrau. Bydd hyn yn sicrhau 
eich bod yn cynllunio, datblygu a 
chyflwyno’r diwrnod recriwtio gyda 
phwrpas clir.

Cofiwch wirio bod gan y clwb y caniatâd, 
yr yswiriant a’r trwyddedau cywir i gynnal 
digwyddiad. Ategwch hyn â chwblhau 
asesiad risg.

Dewiswch yr amser a’r dyddiad sydd 
fwyaf addas ac ar ôl penderfynu arno, 
ei rannu! Peidiwch ag anghofio rhannu’r 
holl wybodaeth am eich digwyddiad gan 
gynnwys dyddiad, amser, dolen cyfarfod, 
cod cyfarfod ac unrhyw dasgau ymlaen 
llaw yr hoffech i’r gwesteion eu cwblhau.

Wrth gynllunio’ch gweithgareddau, 
ceisiwch ddilyn y pedair egwyddor 
arweiniol: - creu’r amgylcheddau 
gorau, darparu rhyngweithio 
cadarnhaol, paratoi ar gyfer 
chwilfrydedd a bod yn agored ac yn 
onest.

Edrychwch ar y gwahanol ffyrdd sy’n 
galluogi i’ch holl recriwtio ddigwydd. 
Gallai hyn fod drwy amseroedd 
amrywiol, digwyddiadau byrrach 
dros gyfres o benwythnosau, 
defnyddio sawl lleoliad ac ati.

Ymgysylltwch â’ch gwesteion, 
partneriaid, rhanddeiliaid ar ôl 
y digwyddiad hefyd. Rhannwch 
luniau, adborth a safbwyntiau. 
Rhaid parhau â’r sgwrs!  

Gwnewch yn siŵr bod y gwaith o 
gynllunio’r diwrnod recriwtio yn 
digwydd yn unol â chanllawiau 
diweddaraf Covid-19 Llywodraeth 
Cymru a chanllawiau Dychwelyd i 
Chwarae CBDC.

Manteisiwch i’r eithaf ar sgiliau 
ac arbenigedd eich Cydlynydd 
Gwirfoddolwyr (os oes gennych chi 
un).

Defnyddiwch system gofrestru 
ar-lein i gynorthwyo gyda thracio 
gwesteion sy’n cofrestru ar gyfer 
y digwyddiad. Os yw’n bosib, 
manteisiwch i’r eithaf ar dechnoleg 
i gofrestru gwesteion i mewn ac 
allan o’ch digwyddiad.

Mae diogelu yn ystod eich 
digwyddiad yn hollbwysig. Gwnewch 
yn siŵr bod yr unigolyn sy’n gyfrifol 
am ddiogelu yn hawdd cysylltu ag ef 
ac yn hawdd ei adnabod.

Mae cyfathrebu yn allweddol felly 
penderfynwch ynghylch y ffyrdd 
gorau o sicrhau nad yw hyn yn 
chwalu ar y diwrnod a bod modd 
cysylltu â phobl allweddol bob 
amser.
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