
RECRIWTIO 
AMRYWIOL

Gall cael pobl ar eich pwyllgor neu fwrdd sy’n cynrychioli gwahanol grwpiau yn eich cymuned 
leol helpu i greu amgylchedd croesawgar a chynhwysol.



Dylai recriwtio amrywiol i’ch clwb adlewyrchu eich cymuned leol yn gadarnhaol. Dylai eich 
chwaraewyr, gwirfoddolwyr a gwylwyr fod o wahanol gefndiroedd a phrofiadau. Gall hyn 
gynnwys rhywedd, profiad, lefelau economaidd-gymdeithasol, hil, crefydd, cyfeiriadedd 
rhywiol, ac ati.

Dylai dyhead y clwb i amrywio’r aelodau mae’n eu denu a’u cefnogi gael ei adlewyrchu’n 
gadarnhaol hefyd yn eich cyfansoddiad o dan aelodaeth a thegwch mewn chwaraeon.

Nid yn unig y mae bod yn fwy amrywiol yn foesol gywir ond gall hefyd gynnig manteision 
mawr, fel a ganlyn:

• Ystod ehangach o sgiliau a phrofiadau yn eich clwb
• Gwell ymwybyddiaeth o iaith a diwylliant
• Cronfa fwy, a mwy amrywiol, i estyn allan iddi

O ran dod o hyd i aelodau newydd ac arallgyfeirio gyda phwy rydych chi’n cysylltu, mae’n 
bwysig adlewyrchu ar y cwestiynau hyn

• Am bwy rydyn ni’n chwilio a pham?
• Sut beth yw recriwtio amrywiol llwyddiannus?
• Sut byddwch yn mesur a ydych wedi hysbysebu a recriwtio’n fwy amrywiol?

Unwaith y byddwch wedi rhoi amser i adlewyrchu ar y cwestiynau hyn, mae’r isod yn 
amlinellu’r ffyrdd y gallwch adlewyrchu ar yr hyn rydych chi wedi’i wneud yn flaenorol ochr 
yn ochr â’r hyn y gallech fod eisiau rhoi cynnig arno yn y dyfodol.
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Adolygu cyfathrebu blaenorol
Os ydych chi wedi rhannu hysbyseb am fwy o chwaraewyr neu wirfoddolwyr eisoes, efallai 
eich bod eisiau adolygu’r iaith neu’r lluniau a ddefnyddiwyd. Os ydych chi’n gwybod bod 
demograffeg arbennig o unigolion o hil neu grefydd benodol yn eich ardal leol, efallai y 
byddwch eisiau sicrhau bod y lluniau a’r iaith yn fwy apelgar iddynt. Bydd hyn yn helpu eich 
cyfathrebu i fod yn fwy cynhwysol a chyrraedd cynulleidfa nad ydych wedi cysylltu â hi o’r 
blaen efallai.

Targedu sefydliadau neu grwpiau cymunedol penodol
Yn ein hadran Ymgysylltu Cymunedol yn Clwb Cymru, rydym yn trafod pa mor bwysig yw i 
glybiau beidio ag aros i bobl, sefydliadau neu grwpiau ddod atyn nhw, ond yn hytrach bod 
yn rhagweithiol ac estyn allan. Mae’n hynod bwysig ar gyfer creu cysylltiadau o fewn y 
gymuned ac mae’r un peth yn wir wrth geisio cysylltu â chynulleidfaoedd penodol.

Ceisiwch chwilio am lefydd y mae grwpiau o unigolion yn mynd iddynt, boed yn ofod 
ffisegol neu drwy grwpiau neu fforymau ar-lein. Os nad ydych chi’n siŵr ble i ddod o 
hyd i’r ‘canolfannau’ hyn, gofynnwch am arweiniad gan y rhai rydych yn eu hadnabod o’r 
cymunedau penodol hynny. Efallai bod ganddynt gyswllt allweddol neu, well fyth, efallai y 
byddant yn hapus i rannu cyfleoedd ar eich rhan.

Po fwyaf o amser y byddwch yn ei fuddsoddi mewn meithrin cysylltiadau â’r grwpiau 
a’r sefydliadau cymunedol cywir, y mwyaf tebygol y byddwch o ddechrau amrywio eich 
aelodaeth. Po fwyaf y byddwch yn mynd ati i ddod o hyd i’r sianeli hyn, y mwyaf tebygol 
ydyw y bydd eich cronfeydd talent yn amrywiol.

Annog argymhellion
Mae’n debygol iawn y bydd gan eich pwyllgor neu aelodau eich bwrdd eu rhwydweithiau eu 
hunain eisoes o fewn eu cymunedau eu hunain.

Mae creu cyfle atgyfeirio yn ffordd wych o ddangos bod eich clwb yn gwerthfawrogi 
gwahanol gefndiroedd a syniadau ac, yn ei dro, gall hynny helpu gyda phrosesau recriwtio 
mwy amrywiol.
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Sicrhewch bod eich polisïau yn cael eu diweddaru ac yn amrywiol
Does dim amser gwell na nawr i adolygu eich polisïau a’ch gweithdrefnau. Drwy 
adolygu’r hyn sydd gennych yn ei le a’r hyn sydd ei angen i fod yn fwy amrywiol, 
byddwch yn apelio at fwy o bobl. Ystyriwch sut gallwch chi gefnogi chwaraewyr a 
gwirfoddolwyr yn ystod Ramadan, neu pa git clwb fyddai angen ei brynu i alluogi 
menyw Fwslimaidd i deimlo’n gyfforddus yn eich amgylchedd. Mae’n bwysig creu 
amgylchedd diogel, lle mae aelodau’n cael eu hannog i rannu eu meddyliau am sut 
gallai’r clwb fod yn fwy cynhwysol neu beth allai fod yn rhwystro mwy o bobl o’u 
cymunedau eu hunain rhag cymryd rhan.

Os byddwch yn gwneud newidiadau i’ch polisïau a’ch gweithdrefnau, dylech eu 
hyrwyddo. Dim ond pan fyddan nhw drwy ddrws eich clwb y bydd y rhan fwyaf o 
bobl yn dod i wybod am fuddion gwych. Beth am dynnu sylw at hyn a’i ddefnyddio fel 
adnodd i arddangos y buddion y gallwch eu cynnig.

Adolygu ceisiadau yn ddall
Os ydych chi wedi hysbysebu am rôl ar eich pwyllgor / bwrdd, gofynnwch i rywun 
nad yw ar y panel recriwtio i gasglu’r rhain yn gyntaf. Gall fynd ati i ddileu unrhyw 
wybodaeth bersonol sy’n nodi rhywedd, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol ac ati 
person cyn trosglwyddo’r wybodaeth. Wedyn gall y panel / grŵp recriwtio edrych ar y 
profiadau, y sgiliau a’r addysg am yr hyn ydynt, heb ystyried i bwy maent yn berthnasol. 
Drwy wneud hyn rydych chi’n asesu ceisiadau’n ddall a heb ragfarn.


