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1. Ffurflen aelodaeth clwb i ieuenctid 

 

2. Buddion aelodaeth iau 

 

3. Dogfen Siarter Clwb 

 

4. Cynllun Datblygu Clwb  

 

5. Buddion Yswiriant Anaf Personol 

 

6. Cist Cymunedol – Cymorth a Gwybodaeth 

 

7. Gwirfoddolwyr mewn clybiau – Gwybodaeth a Chyngor 

 

8. Gwybodaeth Clwb Allweddol 

 

9. Diogelu – Pecyn Swyddog Lles Clwb 

 

10. U.F.A 
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Aelodaeth Iau Sboncen Cymru 

  
 

Enw’r Clwb / 
Adran 

 Enw’r Hyfforddwr  

Cyfeiriad y Clwb 
yn cynnwys Côd-
post ar gyfer gyrru 
anfoneb 

 Pwynt Cyswllt e-bost 
cyfeiriad a Rhif Ffôn i 
anfon gwaith papur 
ayb 
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• Cerdyn / Tag aelodaeth iau 

• Yswiriant Anaf Personol  

• Cyfathrebu gyda’r clwb drwy’r swyddog datblygu rhanbarthol, yn 

cynnwys manylion digwyddiadau sydd ar y gweill, carafannau 

adnabod talent, cyrsiau hyfforddi ayb.  

• Cymorth gyda cheisiadau cist cymunedol clybiau iau - £1500 

• Y cyfle i gymryd mewn digwyddiadau datblygu ieuenctid am bris 

gostyngol (£5 yn lle £10).  

• Cost îs ar gyfer cystadlaethau iau Sboncen 

Cymru  

• Dyfarniadau Sgiliau Sboncen a tystysgrifau  

• Ymweliadau ysgol i annog a chefnogi adrannau iau 

 

 



6 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            SIARTER CLWB 
 

FFEIL ASESU COFNOD 
CYRHAEDDIAD 

 
Datblygu Clybiau Sboncen yng Nghymru 

 
Gweledigaeth Sboncen Cymru yw: 

 
• Cynyddu poblogrwydd a phroffil sboncen – gwell gwaith cydweithredol 

• Cynyddu cyfranogiad mewn sboncen – pob plentyn wedi gwirioni ar y gêm am eu hoes / 
cenedl o bencampwyr  

• Sicrhau bod gan hyfforddwyr a dyfarnwyr y cymwysterau priodol a’u bod yn derbyn 
dablygiad proffesiynol parhaus – wedi eu cefnogi i drosglwyddo eu sgiliau a’u hangerdd 
am y gamp i eraill 

• Parhau i ddarparu system sydd yn meithrin y chwaraewyr gorau er mwyn iddynt aeddfedu 
a chyrraedd eu potensial 

• Sicrhau llwyddiant ar y llwyfan uchaf – chwaraewyr yn yr 20 gorau yn y byd 

• Cynhyrchu chwaraewyr sydd yn falch o gynrychioli eu gwlad 

• Meithrin chwaraewyr sydd yn parchu eu camp, eu cyfoedion, eu teuluoedd a’u hunain. 

 

      

Partnaeriaid Sboncen Cymru 
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CYNNWYS 

 
ADRAN 1               -       Cyflwynaid I Siarter Clwb SC 
 
ADRAN 2               -       Dyfarniad Clwb Efydd  

• Hyfforddwyr -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 

• Rheolaeth Clwb -  Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth 

• Dyletswydd Gofal  - Sefydlogrwydd, Annibyniaeth a Llywodraethu 

• Rhaglen Hyfforddi / Cystadlu Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 
 

ADRAN 3                 -      Dyfarniad Clwb Arian   

• Hyfforddwyr -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 

• Rheolaeth Clwb -  Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth 

• Cystadlu – Mewnol / Allanol - Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 

• Rhaglen Hyfforddi -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 
 
ADRAN 4                -      Dyfarniad Clwb Aur  

• Hyfforddwyr -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 

• Rheolaeth Clwb -  Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth 

• Rhaglen Hyfforddi / Cystadlu - Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 
 

 
ADRAN 5               -      Gellir cael hyd i dempledi ar www.wsrb.co.uk  - Clubs/Charter 
 

Templed 1  –   Cyfansoddiad 
Templed 2  –   Ffurflen Asesu Risg 
Templed 3  –   Polisi Ecwiti 
Templed 4  –   Datganiad Polisi Diogelu Plant 
Templed 5a  –   Ffurflen Datgelu Personol i Hyfforddwyr, Arweinwyr ac Athrawon 
Templed 5b  –    Ffurflen Datgelu Personol i Ddyfarnwyr 
Templed 5c  –    Ffurflen Datgelu Personol i Staff a Gwirfoddolwyr 
Templed 6  –   Côd Ymddygiad a Chôd Moeseg i Swyddogion 
Templed 7  –   Ffurflen Adrodd Damwain neu Anaf 
Templed 8  –   Ffurflen Cofnodi Digwyddiad  
Templed 9  –   Cofnod Presenoldeb 
Templed 10  –   Cynllun Datblygu 

 
 

 
 
 
 
 

BODLONI POB AMOD 
DYFARNIAD EFYDD / 

ARIAN / AUR 

RYDYM YN GLWB IEUENCTOD YN UNIG (DIM OND 
AR GYFER Y DYFARNIAD EFYDD Y MEDRWCH 

YMGEISIO) 

RYDYM YN 
GLWB 

AELODAU HYN 
YN UNIG 

CYFARFOD Â’R SDRh I 
GWBLHAU 

CYFARFOD Â’R SDRh I GWBLHAU CYFARFOD 
Â’R SDRh I 
DRAFOD 
SEFYDLU 

ADRAN IAU 
ASESYDD SIARTER 

CLWB SC YN  
PROSESU’R CAIS  

ASESYDD SIARTER CLWB SC YN PROSESU’R CAIS YN GYMWYS 
WEDYN I 

YMGEISIO AM 
DDYFARNIAD 

SIARTER 
CAIS YN LLWYDDO CAIS YN LLWYDDO  
DYFARNU SIARTER 

EFYDD, ARIAN NEU AUR 
I’R CLWB 

DYFARNU SIARTER EFYDD I’R CLWB  

http://www.wsrb.co.uk/
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ADRAN 1         - Cyflwyniad i Siarter Clwb SC 
 
Wrth ennill Siarter Clwb SC, mae’r clwb wedi dangos ei ymrwymiad i weledigaeth SC. 
 
Mae gan glybiau SC sydd â siarter y canlynol: 

• Is-adeiledd sy’n gyfeillgar i blant, yn agored a chroesawgar gyda chyfleusterau ardderchog a 
hyfforddwyr sydd wedi eu cymhwywo, wedi eu cofrestru ac wedi eu hyswirio’n llawn 

• Hyfforddwyr a swyddogion sydd wedi mabwysiadu polisi a gweithdrefnau Gwarchod a Diogelu Plant 
SC. 

• Wedi eu cymeradwyo i ddarparu dyfarniadau Sboncen Bach a Datblygu Chwaraewyr SC. 

• Profiad o ffurfio cysylltiadau gydag ysgolion lleol. 

• Rhaglenni hyfforddi a chystadlu ardderchog, sydd yn darparu ar gyfer yr holl ystad o allu. 
 
Mae’r Siarter Clwb yn rhaglen ddatblygu clwb gynyddol a fydd yn: 

• Cynyddu’r nifer o oedolion a phlant sydd yn chwarae sboncen trwy raglenni chwarae a chystadlu wedi 
eu strwythuro. 

• Cynyddu denu, addysgu a datblygu hyfforddwyr a gwirfoddolwyr. 

• Gwella is-adeiledd rhwydwaith clybiau SC. 
 
Mae’r Siarter Clwb yn cael ei ddyfarnu yn ôl y drefn a ganlyn:  

• Mae’n rhaid i glybiau wneud ceisiadau i SC trwy gysylltu â Swyddog Datblygu Rhanbarthol (SDRh). 
 
Gall clybiau ymgeisio am un o’r lefelau a ganlyn: 

• Efydd 

• Arian 

• Aur 
 

Rhennir pob lefel o’r Siarter Clwb i’r pecyn asesu a ganlyn: 

• Hyfforddwyr -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 

• Rheolaeth Clwb -  Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth 

• Dyletswydd Gofal  - Sefydlogrwydd, Annibyniaeth a Llywodraethu 

• Rhaglen Hyfforddi / Cystadlu - Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd 
 

• Mae’n rhaid i glybiau fodloni’r datganiadau amod sydd yn berthnasol i’r lefel y maent yn gweithio tuag 
ato trwy ddarparu’r dystiolaeth angenrheidiol neu lofnodi eu bod yn cydymffurfio â’r gofynion 

• Cyfarfod y Swyddog Datblygu Rhanbarthol (SDRh) ar gyfer y Gorllewin/Gogledd/De a fydd yn gorfod 
llofnodi i gadarnhau bod rhai o’r amodau wedi eu cyflawni a darparu cyngor priodol 

• Gyrrir y pecyn asesu wedi eu gwblhau wedyn I’r Siarter Clwb SC a fydd yn gwirio bod yr amodau wedi 
eu bodloni 

• Dychwelir ceisiadau llwyddiannus gyda thystysgrif a plac 

• Gall clybiau wella lefel eu hachrediad ar unrhyw adeg trwy ymgeisio am uwchraddiad 

• Mae’r dyfarniad Siarter Clwb yn ddilys am dair blynedd 
 
Buddion ar gyfer clybiau: 
Mae’r canlynol yn ychwanegol at fuddiannau sydd yn cael eu cynnig i glybiau cyswllt a maent yn unigryw i 
glybiau sydd wedi llwyddo i ennill dyfarniad Siarter: 

• Tystysgrif Dyfarniad SC 

• Plac Siarter Clwb 

• Defnydd o logo Siarter Clwb SC mewn unrhyw ddeunydd hybu o eiddo’r clwb ee gwefannau, 
cylchlythyrau, penllythyrau  

• Cefnogaeth gan y Swyddog Datblygu Rhanbarthol 

• Cyfleon i gynnig cartref i: 
Gyrsiau Dyfarnu/Hyfforddi 
Digwyddiadau sydd wedi eu caniatau 
Digwyddiadau Datblygu Ieuenctid  

• Rhestrir y clybiau ar wefan SC gyda dolen i wefan y clwb 
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ADRAN 2 -  DYFARNIAD CLWB EFYDD  
                       
Hyfforddwyr  -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd Sylwadau SDRh 

Mae gan y clwb o leiaf dau Hyfforddwyr Lefel 1 SC o fewn y clwb   
Rhaid i bob hyfforddwyr neu hyfforddwr cynorthwyol fod wedi cofrestru 
gyda SC 
Rhaid i bob hyfforddwr fynychu gweithdai Gwarchod a Diogelu Plant a 
Chydraddoldeb 

  

Rhaid i bob hyfforddwr fod wedi cwblhau Ffurflen Datganiad Personol, Côd 
Ymddygiad a Chôd Moeseg a gwiriad DBS estynedig 
Os ydych mewn clwb preifat, rhaid cael person cymorth cyntaf dynodedig 
Mae o leiaf un hyfforddwr neu wirfoddolwr wedi mynychu hyfforddiant 
cynnwys anabledd UKDIT   

  

                     
Rheolaeth Clwb – Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth Sylwadau SDRh 

Rhaid i’r clwb fod yn aelod cyswllt o SC drwy’r broses Cynghreiriau Sirol 
neu trwy Aelodaeth Clwb Unigol trwy dalu £25 y cwrt sboncen 
Rhaid i bob chwaraewr adran ieuenctid fod yn aelod o SC 
Rhaid i’r clwb gael cyfansoddiad, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a 
polisi iechyd a diogelwch 
Rhaid i’r clwb ymgorffori Polisi Cydraddoldeb SC 
Mae gan y clwb hysbysfwrdd i arddangos gweithgareddau 
Mae’r clwb yn cynnig gwahanol fathau o aelodaeth 
Mae gan y clwb berson wedi ei ddynodi i ddelio gyda chwaraewyr newydd 
neu bosib 

  

 
Dyletswydd o Ofal – Sefydloigrwydd, Annibyniaeth a Llywodraethu Sylwadau SDRh 

Mae’r clwb wedi ymgorffori Polisi a Gweithdrefnau Gwarchod Diogelu Plant 
SC 

  

Mae’r clwb wedi enwebu Swyddog Gwarchod Diogelu a Lles Plant. Mae’n 
rhaid i’r manylion cyswllt fod ar hysbysfwrdd y clwb  

  

Mae’n rhaid i bob gwirfoddolwr sy’n gweithio gyda phlant gael gwiriad 
estynedig DBS a chwblhau Ffurflen Datganiad Personol 

  

Mae’r clwb wedi ymgorffori Codau Ymddygiad ar gyfer pob hyfforddwr, 
dyfarnwr a gwirfoddolwr sy’n gweithio gyda plant a phobl ifanc ac ar gyfer 
rhieni/gwarcheidwaid 

  

Mae’n rhaid i’r clwb gofnodi pob gweithgaredd hyfforddi i ieuenctid ar restr 
presenoldeb sy’n cynnwys gwybodaeth feddygol bwysig a manylion 
cyswllt argyfwng 

  

Mae gan y clwb Lyfr Damweiniau i gofnodi damweiniau ac anafiadau a’r 
broses ar gyfer delio â nhw  

  

 

Rhaglen Hyfforddi  - Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd Sylwadau SDRH 

Mae’r clwb yn gweithredu rhaglenni Sboncen Bach a Dyfarniadau 
Datblygu Chwaraewyr SC 
O leiaf dwy awr yr wythnos o hyfforddiant i ieuenctid ac oedolion 
(os oes gan y clwb adran oedolion) 
Mae offer ar gael yn cynnwys gwisg llygaid a racedi a pheli sydd yn 
addas i oedran a lefel gallu’r chwaraewyr 
Mae’r clwb yn cynnal o leiaf un cystadleuaeth ieuenctid mewnol 
bob blwyddyn 
Mae’r clwb yn cynnal o leiaf un Pencampwriaeth Blynyddol ar gyfer 
oedolion a phlant bob blwyddyn (os oes ganddynt adran oedolion) 
Mae’r clwb yn cynnig y cyfle am gemau yn erbyn clybiau eraill  o 
oedolion a phlant bob blwyddyn (os oes ganddynt adran oedolion) 
Mae o leiaf un tîm o Ddynion a Merched yn cymryd rhan mewn 
cynghreiriau strwythuredig  

  



10 

 

 
 
ADRAN 3 -  DYFARNIAD CLWB ARIAN  
 
Mae’r Clwb wedi cyrraedd yr Isafswm Safonau Gweithredu fel y’u diffinir ar lefel Clwb Efydd  
                        
Hyfforddwyr  -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd Sylwadau SDRh 

Rhaid cael o leiaf dau Hyfforddwyr Lefel 1 wedi eu cofrestru   
Rhaid cael o leiaf un Hyfforddwyr Lefel 2 wedi eu cofrestru   
Mae’n rhaid i’r Clwb gael o leiaf un Hyfforddwyr benywaidd wedi ei 
chofrestru   

  

                     
Rheolaeth Clwb – Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth Sylwadau SDRh 

Cofnod o gyraeddiadau chwaraewyr (bwrdd anrhydeddau) yn cael ei 
arddangos a’i ddiweddaru 

  

Mae gan y clwb Gynllun Gweithredu 12 mis   
Cylchredir Newyddlen Ieuenctid i chwaraewyr ac aelodau yn flynyddol   
Mae’r clwb yn weithredol wrth hybu’r defnydd o gyfleusterau’r clwb am 
ddim i o leiaf dwy ysgol leol 

  

Mae gan y clwb wefan   
Mae’r clwb mewn cyswllt rheolaidd â Swyddog Datblygu SC   
Mae gan y clwb rhaglen gymdeithasol ar gyfer aelodau iau a hyn   
Mae’r clwb yn medru darparu’r Dyfarniadau Sboncen Bach a Datblygu 
Chwaraewyr sydd wedi eu cymeradwyo gan SC 

  

Mae gan y clwb o leiaf ddau gwrt sboncen gyda man gwylio   
Mae’r clwb yn ceisio denu chwaraewyr a gwirfoddolwyr posib newydd trwy:   
     Wahodd rheini chwaraewyr iau   
     Hysbysfwrdd,     
     Adnewyddu aelodaeth, Y Papur Newydd Lleol.   
Mae’r clwb yn denu o leiaf 1 gwirfoddolwr newydd bob blwyddyn   

 
 

Cystadlu – Mewnol / Allanol  - Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd Sylwadau SDRH 

Mae’r clwb yn cynnal o leiaf un cystadleuaeth ieuenctid mewnol bob 
blwyddyn 

  

Mae’r clwb yn cynnal Pencampwriaeth Blynyddol ar gyfer ieuenctid ac 
oedolion 

  

Bydd y clwb yn creu cyfleon am gystadlu rhwng clybiau i dimau iau   
Mae’r clwb y cynnal Cynghrair Handicap dros yr Haf    
Mae’r clwb yn cynnig y cyfle i ieuenctid fynd i fewn i gyngrheiriau oedolion   
O leiaf dau dim o ddynion a marched yn chwarae mewn cynghreiriau 
strwythuredig 

  

Mae’r clwb yn cynnig cyfleon am gemau i oedolion yn erbyn clybiau eraill    
Mae’r clwb yn cynnig y cyfle i chwaraewyr iau gael eu dewis i dimau 
oedolion 

  

Rhaglen Hyfforddi  - Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd Sylwadau SDRH 

O leiaf ugain Aelod Iau cyfredol o SC   
O leiaf pum aelod o Garfan Academi Iau SC   
O leiaf dwy chwaraewr iau benywaidd mewn carfannau academi iau   
O leiaf dwy awr yr wythnos o hyfforddiant i ieuenctid ac oedolion (os oes 
gan y clwb adran oedolion) 

  

Hyfforddwr Iau yn gweithio ar gymhareb chwaraewr hyfforddwr o 1:6   
Mae’r clwb yn cynnig o leiaf yn Sioe / Sesiwn Blasu i Ysgol yn flynyddol   
Mae’r clwb yn gadael i rhai and ydynt yn aelodau i gymryd rhan mewn 
rhaglenni hyfforddi 

  

O leiaf un Noson Clwb i oedolion   
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ADRAN  4 -  DYFARNIAD CLWB AUR  
 
Mae’r Clwb wedi cyrraedd yr Isafswm Safonau Gweithredu fel y’u diffinir ar lefel Clwb Arian  
 

                     
Hyfforddwyr -  Perfformiad sy’n Arwain y Byd Enwau SDRH 

Rhaid cael o leiaf dri Lefel 1 wedi eu cofrestru   
Rhaid cael o leiaf ddau Lefel 2 wedi eu cofrestru     
Rhaid cael o leiaf un Lefel 3 wedi eu cofrestru    
Rhaid cael o leiaf un Hyfforddwyr benywaidd wedi ei chofrestru     

 
 
                  
Rheolaeth Clwb – Cymryd Rhan, Mynediad ac Aelodaeth Sylwadau SDRH 

Mae gan y clwb Gynllun Datblygu dwy flwynedd wedi ei ysgrifennu   
Mae’r clwb yn gweithredu fel clwb canolog gydag o leiaf dri 
clwb/ysgol/canolfan chwaraeon fel “lloeren” 

  

Mae’r clwb yn weithredol yn hybu’r defnydd am ddim o’i adnoddau gan o 
leiaf dair ysgol leol  

  

Mae gan y clwb o leiaf dri chwrt sboncen gyda man gwylio   
Mae’r clwb yn ceisio denu gwirfoddolwyr posib newydd trwy::   
     Newyddlen Clwb   
     Gwefan y Clwb   
Mae’r clwb yn denu o leiaf 2 wirfoddolwr newydd bob blwyddyn    

 
 
 

 
 

 

 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch system Siarter Clwb SC, cysylltwch â: 

SC Cyf. 
Canolfan Chwaraeon Cenedlaethol Cymru 

Gerddi Sofia 
CAERDYDD 
CF11 9SW 

Ffôn:  0300 300 3121 
 
 

Partneriaid SC  

 
 
 

Rhaglen Hyfforddi -  Perfformiad sy’n Arwain yn y Byd Sylwadau SDRH 

O leiaf deg ar hugain Aelod Iau cyfredol o SC   
O leiaf deg aelod o Garfan Academi Iau SC   
Gweithgaredd hyfforddi ieuenctid ar gymhareb hyfforddwr: chwaraewr o 
1:4 

  

O leiaf tair chwaraewr iau benywaidd mewn carfannau academi iau   
Mae’r clwb yn cynnal o leiaf dau Gystadleuaeth Ieuenctid bob blwyddyn   
O leiaf dri tîm o Ddynion a Merched yn cymryd rhan mewn cynghreiriau 
strwythuredig 
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Enw’r Clwb:  

Enw’r Hyfforddwr: 

 

Maes Datblygu Manylion ac amcanion Cyllido Partneriaid Ystyriaethau 
Hybu’r Clwb 
 
 
 

 

    

Hyfforddi Ieuenctid 
 
 
 

 

    

Siarter y Clwb 
 
 
 

 

    

Arall 
 
 
 
 
 

    

 



 

 

 

 

                        Sboncen a Phêl-raced Cymru 

 

 Buddion sy’n daladwy ynglyn ag Anaf Swm 

 

1. 

 

Budd mynychu’r ysbtyty ar gyfer pob cyfnod 24 awr pe bae’r person sydd 

wedi ei yswirio angen triniaeth breswyl mewn ysbyty 

 

£30 y dydd hyd at 

uchafswm o 7 

diwrnod i gyd 

2. Toriad i un neu fwy asgwrn braich  £150 

3. Toriad i un neu fwy asgwrn coes £150 

4. Toriad i bont yr ysgwydd, asgwrn boch, agswrn gên, asgwrn pelfis neu 

asgwrn clun 

£150 

5. Toriad i un neu fwy o fysedd neu bodiau traed £50 

6. Y budd o Driniaeth Deintyddol Frys ar gyfer costau a wynebir ar gyfer 

triniaeth deintyddol gan unrhyw ymarferydd deintyddol proffesiynol ag 

eithrio’r £25 cyntaf o unrhyw hawliad ac eithrio colled i ddannedd gosod, 

coron neu unrhyw ategolion deintyddol eraill 

 

 

 

Up to £100 

*heblaw doriadau straen” 

Mae’r Yswiriant hyn ddim ond yn ddilys tra mae’r Sawl a Anafwyd yn: 

• chwarae neu weinyddu mewn gemau cartref neu oddi cartref 

• cymryd rhan mewn hyfforddiant a drefnwyd gan Sboncen a Phêl-raced Cymru 

• cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd cymdeithasol a drefnwyd gan Sboncen a Phêl-raced 
Cymru 

• teithio i a dychwelyd o gemau oddi cartref fel rhan o griw a drefnwyd gan ddefnyddio moduron 
preifat, bysiau neu gludiant cyhoeddus ag eithrio awyrennau neu feiciau modur 
 

Nodyn: Nid yw’r yswriraint hwn yn ddilys lle nad oes modd penderfynu sut y digwyddod yr anaf ee, 

rhwygo gewyn, ysigiad neu straen sydd gan y chwaraewr a fedrai fod wedi cyfrannu at yr anaf trwy beidio 

a chynhesu’n iawn neu chwarae gydag anaf oedd eisoes yn bodoli. 

Os hoffech wneud hawliad, cysylltwch â swyddfa Sboncen a Phêl-raced Cymru ar 029 2033 4910 neu 

trwy e-bost - elizabeth.johnstone@wsrb.co.uk a gofyn am Ffurflen Hawlio Anaf Bersonol. 

I’n cynorthwyo i asesu eich cais mor fuan â phosib, a fyddech yn darparu cymaint o wybodaeth am yr 

anaf ag y medrwch. Gall methu â chwblhau’r ffurflen Hawlio yn llawn achosi oedi wrth ddelio â’ch hawliad 

os oes angen ceisio mwy o wybodaeth. 

Nid yw rhoi na derbyn Ffurflen Hawlio yn golygu y bydd eich cais yn llwyddiannus. 

             Buddion Yswiriant Anaf Personol

mailto:elizabeth.johnstone@wsrb.co.uk


  

  

 

 

 

 

 

 

Gall eich clwb geisio am hyd at £1500 i ariannu prosiect yn eich clwb mewn 

unrhyw gyfnod o 12 mis 

Gwneir ceisiadau am grantiau cist cymunedol trwy wefan Chwaraeon Cymru: 

http://sport.wales/funding--support/our-grants/community-chest.aspx 

Cam Cyntaf: 

Bydd yn rhaid I chi gofrestru eich manylion gyda Chwaraeon Cymru er mwyn creu enw defnyddiwr a 

chyfrinair a fydd yn rhoi mynediad i chi i borth grantiau Chwaraeon Cymru: 

1. Ewch i wefan Chwaraeon Cymru 

2. Cliciwch ar y pennawd “Cyllido a Chefnogaeth” ar ben y dudalen  

3. Cliciwch ar y botwm gwyrdd mawr “Ceisiwch Ar-lein” 

4. Ar waelod dde y dudalen y mae hwn yn ei arwain iddo ac mae’n rhoi’r cyfle i’r dewis i 

“gofrestru”o dan defnyddwyr newydd 

5. Dilynwch y broses gofrestru trwy fewnbynnu’r holl wybodaeth sydd ei angen 

 

Cam Nesaf: 

Unwaith y byddwch wedi cofrestru a wedi cael mynediad i’r porth ceisio ar-lein, cysylltwch â’ch SDRh 

i drafod beth yr hoffech ymgeisio amdano a gall yr SDRh  eich cynorthwyo i lenwi’r cais. 

 

NODYN: Rhaid cyflwyno pob cais erbyn dyddiad cau nesaf eich awdurdod lleol er mwyn i chi gael 

eich ystyried yng nghyfarfod nesaf y panel. 

Os ydych yn methu’r dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei ystyried yn y cyfarfod panel nesaf. 

Gellir cael hyd i ddyddiadau cau a cyfarfod ar gyfer pob awdurdod lleol trwy ddilyn y ddolen isod: 

http://sport.wales/funding--support/our-grants/community-chest.aspx  
 

 

 

http://sport.wales/funding--support/our-grants/community-chest.aspx
http://sport.wales/funding--support/our-grants/community-chest.aspx


  

  

 

Gwybodaeth y byddwch ei angen: 

Manylion Cyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd: 

• Math o Gyfrif 

• Enw’r Cyfrif  

• Côd Didoli  

• Rhif Cyfrif  

Tystiolaeth bod y cyfrif wedi ei sefydlu ar gyfer eich sefydliad/clwb sboncen: 

• Llun neu gopi wedi ei sganio o Ddatganiad Banc – gellir cuddio’r manylion o 

drafodion a’r balans ond mae’n rhaid i’r Banc, enw a chyfeiriad y Deilydd, Enw’r 

Cyfrif, Côd Didoli a Rhif Cyfrif fod yn weladwy  

• Llun neu gopi wedi ei sganio o siec gwag ar gyfer y Cyfrif  

• Llun neu gopi wedi ei sganio o slip talu i fewn gwag ar gyfer y Cyfrif  

• Llun neu gopi wedi ei sganio o llythyr gan y Banc gyda’r manylion Banc hynny arno  

• Neu lun neu gopi wedi ei sganio o ddatganiad Balans Cychwynol ar gyfer y Cyfrif  

Ail Lofnodwr / Aelod Awdurdodedig: 

• Mae Chwaraeon Cymru angen 2 lofnod ar y ffurflen cais am grant 

• Bydd angen i’r Ail Lofnodwr anfon e-bost i gadarnhau ei bod yn cymeradwyo’r cais a 

felly bydd yn rhai iddynt gael cyfeiriad e-bost dilys a mynediad i’r rhyngrwyd 

Manylion strwythur eich clwb:  

• Nifer sy’n cymryd rhan 

• Nifer o sesiynau 

• Gweithlu 

Manylion am y prosiect: 

• Beth mae’r prosiect yn ei olygu 

• Beth sydd ei angen arnoch 

• Faint fydd e’n costio 

• Beth ydych yn credu fydd yr effaith 

 

 

 

Mae sawl dogfen arall ar wefan Chwraeon Cymru i’ch arwain drwy’r broses. Am fwy o fanylion, cysylltwch â’ch 

SDRh. 

 



  

  

 

 

 

Gwybodaeth a Chyngor 

Dulliau o hysbysebu rolau gwirfoddolwyr: 

• Hysbysebu rolau gwirfoddolwyr ar wefan y clwb 

• Ar ffurflenni aelodaeth clwb iau, datganwch bod y clwb yn cael ei redeg gan 

wirfoddolwyr a gofynnwch os oes rôl y mae rheini yn credu y gallent gymryd rhan 

ynddo 

• Hysbysebu rolau mewn mannau lleol h.y. Ysgolion 

Cyngor: 

• Mae’n syniad da rhoi rolau llai I bobl i gychwyn gan eu symud yn raddol i rolau mwy 

o fewn y clwb, fel Cadeirydd, Clwb, Trysorydd Clwb neu Ysgrifennydd Clwb 

• Sicrhau nad yw cyfnodau amser yn rhy hir – Mae pobl yn fwy tebygol o ymrwymo am 

gyfnod byr nag ymrwymo i rôl am oes. Gall pobl ddewis parhau am gyfnod hirach nag 

oeddent wedi ymrwymo iddo yn wreiddiol ond byddent yn hoffi cael y dewis 

• Peidiwch â rhoi gormod o waith i un gwirfoddolwr – Gwnewch yn siwr bod rolau yn 

cael eu dyrannu gymaint â phosib i osgoi bod rhywun yn penderfynu peidio â 

pharhau gyda’r rôl 

• Dewiswch eich gwirfoddolwyr yn ofalus – Nid yw’r ffaith bod rhywun yn gweithio 

mewn cyllid yn ddyddiol yn golygu eu bod am fod yn drysorydd y clwb yn ei rôl 

gwirfoddol 

• Ceisiwch ddenu rheini i rolau gwirfoddoli – Tra maent yn disgwyl am eu plant sydd yn 

cymryd rhan mewn gweithgaredd yn y clwb, gallent gymryd rhan mewn rôl 

gwirfoddoli bychan 

• Ceisiwch annog gwirfoddolwyr – e.e pêl am ddim a.y.b i bawb sy’n mynychu 10 

sesiwn.  

• Cydnabyddiaeth – mae’n syniad da cydnabod a diolch i bob gwirfoddolwr , yn 

hytrach na chydnabod a gwobrwyo un gwirfoddolwr 

Nodweddion: 

• Meddwl Agored 

• Ystyrlon 

• Angerddol  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cyswllt Clwb 

• Enw: 

• Rhif Cyswllt: 

• E-bost: 

 

Hyfforddwr/ Hyfforddwyr 

Clwb 

• Enw: 

• Rhif Cyswllt: 

• E-bost: 

 

Swyddog Lles y Clwb  

• Enw: 

• Rhif Cyswllt: 

• E-bost: 

 

Manylion Noson Clwb 

• Diwrnod: 

• Amser: 

• Unrhyw fanylion arall: 

 

Manylion Hyfforddi 

Ieuenctid 

• Diwrnod: 

• Amser: 

• Cost: 

 



  

 

 

 

 

 

 

Pecyn Diogelu Swyddog 

Lles y Clwb 
 

 

  



  

 

 

Croeso i Becyn Diogelu Plant Sboncen Cymru 

Hwyrach eich bod wedi bod yn ystyried gwirfoddoli fel swyddog lles eich clwb neu eich bod eisoes 

wedi eich Penodi - Llongyfarchiadau! 

Mae rôl swyddog lles y  clwb yn un allweddol yn eich clwb ac fe wnewch ddarganfod eich bod yn 

gweithio gyda’r aelodau (oedolion a plant/pobl ifanc), pwyllgor y clwb a rheini/gwarcheidwaid y 

bobl ifanc yn eich clwb. Mae Sboncen Cymru yn dymuno i chi gael profiad pleserus a boddhaus ac 

yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad a’r amser yr ydych yn ei roi i’ch clwb I gefnogi a datblygu’r clwb 

a Sboncen. 

1. Cyflwyniad 

Mae’r Pecyn Diogelu wedi ei lunio i’ch cefnogi yn eich rôl fel Swyddog Lles y Clwb. Mae’n cydfynd 

a Polisi a Gweithdrefnau Gwrchod a Diogelu Plant Sboncen Cymru a ellir eu canfod ar wefan 

Sboncen Cymru www.walessquashandracketball.co.uk. 

Mae Sboncen Cymru wedi ymrwymo i hybu’r ymarfer gorau ym mhob agwedd o Sboncen yng 

Nghymru, yn arbenni hybu a chreu amgylchedd bositif I blant/pobl ifanc fwynhau a chymryd rhan 

mewn Sboncen.  

Fel Swyddog Lles y Clwb, bydd Sboncen Cymru yn eich cefnogi i hybu ymagwedd “plentyn-

ganolog” o fewn y clwb. Mae’n hanfodol i’r clwb ystyried sut y mae’n cefnogi ac annog 

buddiannau gorau plant/pobl ifanc o fewn y clwb. 

 

 

  

http://www.walessquashandracketball.co.uk/
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2. Gwerthoedd Sboncen Cymru Values 

Disgwylir i bawb sydd ynghlwm â Sboncen Cymru i gefnogi ac annog y gwerthoedd a ddisgrifir 

isod. 

 

 

 

 

3. Crynodeb o Egwyddorion Diogelu Sboncen Cymru 

▪ Diffinnir plentyn/person ifanc fel rhywun o dan yr oedran o 18. 

▪ Mae “lles y plentyn yn goruchafu” (edrych ar ôl buddiannau gorau’r plentyn ac ystyried eu 

persbectif yn flaenoriaeth). 

▪ Mae gan bob plentyn, beth bynnag eu hoedran, diwylliant, anabledd, rhyw, iaith, tarddiad 

hîl, cred crefyddol a/neu gyfeiriadaeth rhywiol, yr hawl i gael eu gwarchod rhag 

camdriniaeth. 

▪ Cymerir pob achlysur o ymddygiad gwael a honiadau o ddifrif ac ymatebir iddynt yn sydyn 

a phriodol.  

 

 

 

 

 

Mae Diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb 

 

• Proffesiynoldeb - gosod y safonau uchaf ar gyfer fy hun (sgiliau, barn ac 
ymddygiad cwrtais)P

• Rhagoriaeth - bod y gorau y medrafRh

• Parch - trin pob unigolyn gyda pharch ac ystyriaethP

• Tegwch - trin pobl yn gyfartal a chydradd ar y cwrt a thu hwnt iddoT

• Mwynhad - chwarae er fy mwynhad fy hun ac eraillM

• Dewrder - cymryd ystyriaeth o ganlyniadau, bod yn onest am 
gamgymeriadau, cymryd risgiau ystyrlonD

• Ymddiriedaeth - cadw fy addewidion ac ymrwymiadauY



  

 

 

 

 

4. Swyddog Lles y Clwb - nodweddion 

Fel Swyddog Lles y Clwb rydych wedi eich dewis gan bod gennych y nodweddion a ganlyn; 

cyfeillgar, hawdd mynd ato, tawel, trefnus, amyneddgar, hawdd i siarad gyda, gwrandawr da, 

agwedd sydd ddim yn feirniadol, positif, hydreus ac yn cael eich gweld yn dêg (ymysg pethay 

eraill)( 

 

Beth mae Swyddog Lles y Clwb yn ei wneud o fewn y clwb? 

▪ Gweithio gydag aelodau eraill y clwb I sicrhau amgylchedd bositif sy’n blentyn-ganolog 

▪ Cynorthwyo’r clwb i ysgwyddo ei gyfrifoldebau i ddiogelu plant 

▪ Cynorthwyo’r clwb i weithredu Polisi a Chanllawiau Gwarchod a Diogelu Sboncen Cymru 

a’r clwb (yn arbennig felly’r gweithdrefnau adrodd a chofnodi) 

▪ Bod yn Fodel Ymddygiad a hybu’r ymarfer Diogelu gorau o fewn y clwb 

▪ Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer aelodau, swyddogion, gwirfoddolwyr, rheini 

a phlant ynghylch pryderon am les plant, ymarfer gwael neu gandriniaeth sy’n cael ei 

adnabod 

▪ Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf gyda Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen Cymru 

▪ Sicrhau y cedwir cyfrinachedd yn briodol 

▪ Cadw manylion cyswllt ar gyfer yr asiantaethau statudol lleol a’r gwasanaethau cefnogol 

▪ Eistedd ar bwyllgor rheoli’r clwb i gynghori ar ymarferion diogelu generig a chefnogi’r 

pwyllgor i ystyried ymagwedd plentyn-ganolog mewn penderfyniadau perthnasol 

 

Mae gennych rôl allweddol i’w chwarae o fewn y clwb ond mae’n bwysig cofio NAD cyfrifoldeb i 

chi yn unig yw gweithredu diogelu ar draws y clwb ond rydych yn ddylanwadol ac yn eiriolwr dros 

ac yn modelu’r ymarfer diogelu gorau 

 

 

Mae Diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb 

 

Dyma rai awgrymiadau: 

I. Beth am ofyn i’r plant am eu hadborth am y clwb? 

II. Beth maent yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi am y clwb? 

III. Awgrymiadau ar sut i wella’r clwb.  



  

 

 

5. Yr Ymarfer Diogelu Gorau 

Mae’r wybodaeth isod yn grynodeb o Bolisi a Gweithdrefnau Gwarchod a Diogelu Plant Sboncen 

Cymru  

Mae hybu lles pobl ifanc mewn Sboncen yn rhan allweddol o’r rôl diogelu y mae 
gennym oll gyfrifoldeb i’w weithredu. Gall hyfforddwr, athro, swyddog neu 
wirfoddolwr gael cyswllt cyson gyda person ifanc a gallant fod yn ddolen bwysig 
wrth adnabod achosion lle y mae person ifanc angen ei warchod. Dylid adrodd 
pob achlysur o ymddygiad gwael i Sboncen Cymru. 

 

Dylai pob person mewn Sboncen arddangos ymddygiad engreifftiol er mwyn gwrachod eu hunain 

rhag honiadau ffug a chamddehongli eu bwriadau. 

▪ gweithio bob amser mewn amgylchedd agored  
▪ trîn pob person ifanc gyda pharch ac urddas 

▪ blaenoriaethu lles pob person ifanc 

▪ fel oedolyn mewn lle o ymddiriedaeth , cynnal pellter diogel a phriodol oddi wrth 
chwaraewyr  

▪ sefydlu perthnasau cytbwys ar sail ymddiriedaeth ar y cyd sy’n grymuso plant i rannu yn 
y broses o wneud penderfyniadau 

▪ gwneud sboncen yn hwyl ac annog chwarae teg 
▪ annog rheini a plant i ofyn cwestiynau  

▪ cynnwys rheini lle mae’n bosib 

▪ sicrhau, os oes timau cymysg yn teithio, bod aelod o staff benywaidd a gwrywaidd yn 
gwmni iddynt  

▪ ni ddylai oedolion fynd i fewn i lofftydd plant neu wahodd plant i’w llofftydd (os nad 
yw’n argyfwng) 

 

Meysydd eraill lle y gall Swyddog Lles y Clwb annog hyfforddwyr i ystyried y bobl ifanc yn eu gofal: 

✓ Rhaglenni hyfforddi - sicrhau eu bod wedi eu dylunio/n addas i oedran a gallu’r rhai sy’n 

cymryd rhan 

✓ Anafiadau – a oes gan y person ifanc anaf? A ydynt wedi gwella’n llwyr o anaf cyn 

dychwelyd i chwarae? 

✓ Anableddau – a ydynt wedi eu datgelu? A oes gan y person ifanc unrhyw anawsterau 

ymddygiad? Pa wybodaeth y mae modd ei ddarparu i gefnogi datblygiad y person ifanc 

mewn sboncen 

 

  



  

 

 

Engreifftiau o’r ymddygiad diogelu gorau 
 

Engreifftiau o 
ymarfer da 
 

Gweithred 
 

Gwrando ar y 
plentyn 

Grymuso ac ymgynghori’n sensitif 
Ceisiwch adborth, cyfrannwch at wneud penderfyniadau, trîn pawb 
yn gydradd a thêg 

Partneriaeth 
gyda Rhieni 

Rhannu gwybodaeth sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor. 
Cynnwys rhieni mewn goruchwiliaeth plant, materion a gwiriadau 
caniatâd  

Gweithio gyda 
pobl broffesiynol 
eraill 

Cydnabod rolau amrywiol – 
Gwyddoniaeth chwaraeon, anafiadau / triniaeth, noddwyr, 
swyddogion 

Hyfforddi a 
datblygu parhaus 

Diweddaru sgiliau, cymwysterau, cadw at bolisiau a chanllawiau’r 
CLlC. 
Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, 
Sefyllfaoedd Argyfwng, Yswiriant 

  Deddf Diogelu Data – Canllawiau ar ddefnyddio ffotograffiaeth 

Model Ymddygiad 
ardderchog 

Edrychiad, Moeseg Ymddygiad 
Ffiniau clir, Adborth adeiladol 

Gweithredu Cyson ar Godau Ymddygiad 

Ymagwedd 
broffesiynol 

Ymddygiad addas i oedran 
Gweithio mewn amgylchedd agored 
Defnydd o gyswllt corfforol (canllawiau HGB) Adnabod llwyrlosgi CLlC; 

System Asesu Mentor Polisi Recriwtio. Annog chwarae têg 

Cynllunio a 
pharatoi 

Cadw Gwaith papur priodol 
Cadw cofnodion ysgrifenedig cywir 
Cynllunio ar gyfer lefelau staffio digonol i ddigwyddiadau a 
chystadlaethau oddi cartref. Cynllunio ar gyfer cludiant diogel 
Asesu risg – cyfleusterau, offer, gorcuchwiliaeth 

 

Codau Ymddygiad – dylent gael eu gweithredu yn gyson a thêg. Eu diben yw gosod safon 

ymddygiad y dylai pawb ei ddilyn. Mae’n holl-bwysig bod yr Hyfforddwr yn modelu ymddygiad a 

safonau engreifftiol pan yn gweithio gyda chwaraewyr iau. Mae’n rhaid i blant wybod lle mae’r 

ffiniau fel aelodau clwb a pa sancsiynau sydd yn eu lle os yw’r Côd Ymddygiad yn cael ei dorri. 

 

 

 

 



  

 

 

6.  Côd Ymddygiad i Blant gan Blant  

 

 

• Byddwch yn hapus – chwarewch gyda gwên 

• Byddwch yn sbortsmon da a parchwch eraill 

• Peidiwch â rhoi i fyny 

• Peidiwch â tharo eich hun gyda raced 

• Cadwch yn ddiogel yn y gamp 

• Sicrhewch bod eich Hyfforddwyr yn eich trîn ar eich lefel chi 

• Peidiwch â dadlau gyda’r dyfarnwr 

• Gwisgwch eich gogls ar bob achlysur 

• Peidiwch â thaflu neu daro eich raced 

• Peidiwch â chicio’r gwydr 

• Peidiwch â brifo’ch gwrthwynebydd 

• Peidiwch â rhegu 

• Gofynnwch am let os oes peryg 

• Os nad ydych yn chwarae, peidiwch â rhedeg ar y cwrt 

• Ceisiwch ganiatâd cyn mynd y tu allan neu i’r toiledau 

• Peidiwch â chrio ar ôl y gêm 

• Peidiwch â gwaeddu are eich hun 

• Chwarewch bob pwynt fel pe bae yr un olaf  

Diolch i blant o’r 

Gyfres Hwyl dan 11 

 

WWW.WSRB.CO.UK 



  

 

 

7. Ymddygiad Gwael a Chamdrîn 

Nid yw bob amser yn hawdd adnabod sefyllfa lle y gallai camdrîn ddigwydd neu y 
mae eisoes wedi digwydd. Nid yw staff a gwirfoddolwyr yn arbenigwyr ar ei 
adnabod. Fodd bynnag, mae ganddynt gyfrifoldeb i weithredu os oes ganddynt 
bryderon am ymddygiad rhywun (oedolyn neu blentyn arall) tuag at berson ifanc. 
 

Mae ymddygiad gwael yn cynnwys unrhyw ymddygiad sy’n groes i Gôd Moeseg a Chôd Ymddygiad 

Sboncen Cymru. 
 

Ymddygiad i’w osgoi: 

▪ Garw – gemau sydd yn gorfforol neu rhywiol awgrymog (chwarae o gwmpas) 

▪ Rhannu ystafell gyda phlentyn 

▪ Treulio amser eithafol ar eich pen eich hun gyda phlentyn i ffwrdd oddi wrth eraill 

▪ Cyffwrdd amhriodol 

▪ Gwneud i blentyn grîo – math o reolaeth 

▪ Gadael i blant ddefnyddio iaith amhriodol heb eu herio 

▪ Gwneud sylwadau rhywiol awgrymog i blentyn, hyd yn oed fel hwyl 
▪ Cymryd plant i’ch cartref lle y byddant ar eu pennau eu hunain gyda chi 

▪ Gadael i honiadau gan blentyn fynd heb eu herio, cofnodi na gweithredu arnynt 
▪ Gwneud rhywbeth o natur bersonol y maent yn medru gwneud eu hunain 

 

Fodd bynnag os ydych chi neu rhywun arall yn y clwb: 

 Yn brifo chwaraewr yn ddamweiniol 
 Mae’n ymddangos bod person ifanc yn cael ei boeni gan eich ymddygiad mewn 

unrhyw ffordd 
 Mae’r chwaraewr yn ymddangos fel pe bae wedi eiu gynhyrfu’n rhywiol gan eich 

gweithredu 
 Mae’r chwaraewr yn camddeall neu’n canddehongli rhywbeth a wnaethoch neu 

a ddwedsoch 
 
Ar unwaith, dylid: 

1. Adrodd hynny i gydweithiwr (os yn bosib Swyddog Lles y Clwb) 
2. Gwneud nodiadau ysgrifenedig manwl 

3. Hysbysebu rhieni 

4. (Ystyriwch a ddylai hyn gael ei adrodd i Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen Cymru) 

 

Arwyddion Posib a Mynegyddion Camdrîn 

Mae’n bosib bod plentyn / person ifanc yn cael ei gamdrîn os yw’r arwyddion neu’r mynegyddion 

a ganlyn i’w gweld: 

▪ Newid ymddygiad (e.e rhywun sy’n arfer bod yn dawel yn swnllyd neu’n aflonyddol mewn 

sesiwn neu blentyn hyderus yn troi’n bryderus neu’n fewnblyg) 

▪ Bod yn afresymol, dadleugar neu’n ymosodol 

▪ Datblygu atal dweud  

▪ Yn amharod i fynd adref neu’n ofnus o’u rheini/ gwarcheidwaid/brodyr neu chwiorydd 

▪ Efo briwiau ac anafiadau na allant eu hesbonio 



  

 

 

▪ Iaith neu ymddygiad rhywiol anaddas i’w hoedran 
Mae’n bosib nad yw unrhyw arwydd neu fynegydd unigol yn arwydd o gamdrîn ond dylid 

adrodd/gofnodi unrhyw achosion i Swyddog Lles y Clwb. Gallai casgliad o arwyddion neu 

fynegyddion (yn hytrach nag un yn unig) olygu bod plentyn yn cael ei gamdrîn a dylid adrodd 

hynny i Swyddog Lles y Clwb, Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen Cymru a/neu asiantaeth 

statudol (gwasanaethau cymdeithasol/heddlu). 

 

 

8. Delio gyda Datgeliadau a Honiadau 
Os yw plentyn yn gwneud datgeliad neu honiad am blentyn arall neu oedolyn y tu fewn neu’r tu 

allan i’r clwb, mae’n bwysig eich bod yn: 

GWRANDO AR Y PLENTYN – YN OFALUS 

• Ymddwyn yn dawel – tawelwch feddwl y plentyn 

• Cymerwch y plentyn o ddifrif 
• Cofnodwch falnyion/natur yr honiad – ysgrifennwch ddisgrifiad o’r anaf/gleisio 
• Cofnodwch eich argraffiadau – ymddygiad/emosiynau’r plentyn 
• Gofynnwch cyn lleied â phosib o gwestiynau 
• Unrhyw dystion? 
• Cwblhewch Ffurflen Cofnodi Digwyddiad – Nodwch amseroedd, lleoliad, dyddiad 
• Nodwch beth sy’n ffaith, yn farn neu’n ail-law 

 

CADWCH GYFRINACHEDD 
• Nodwch unrhyw beth a wnaethpwyd 
• Hysbyswch Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen Cymru 
• Pan yn cyfeirio at asiantaethau statudol, cofnodwch enwau y staff Gwasanaethau 

Cymdeithasol/heddlu 
• Cadwch gopi o’r wybodaeth a ddarparwyd (yn ddiogel) 

 

 

Nid cyfrifoldeb Swyddog Lles y Clwb nag unrhyw aelod o’r clwb yn unig yw 

penderfynu os yw plentyn/person ifanc yn cael ei gamdrîn. 

 

Eich cyfrifoldeb yw trosglwyddo eich pryderon  i Swyddog Arweiniol Diogelu 

Sboncen Cymru/gwasanaethau cymdeithasol/heddlu. 

 

Byddwch yn ymwybodol bod camdrîn plant yn achosi llawer o sylw yn y cyfryngau; 

dylid cyfeirio unrhyw ymholiad neu gais am wybodaeth i Sboncen Cymru. 

  



  

 

 

 

9. Adrodd Pryderon 

Nodiadau ar gyfer defnyddio Ffurflen Cofnodi Digwyddiad 

Cwblheir y Ffurflen Cofnodi Digwyddiad gan swyddog ‘Lles Clwb’ o fewn unrhyw 
glwb sboncen neu sefydliad fel mae digwyddiadau yn codi. 

Mae’r Ffurflen yn adnabod y wybodaeth angenrheidiol y mae angen ei gofnodi os 
oes digwyddiad yn digwydd (h.y. os oes datgeliad gan chwaraewr ifanc neu y 
gwneir honiad) a dylid ei gadw gan Swyddog Lles y Clwb. 

Ar ôl derbyn datgeliad neu honiad, bydd Swyddog Lles y Clwb yn cwblhau’r 
ffurflen gyda’r holl dystion allweddol perthnasol. 

Os yw’r gwasanaethau cynmdeithasol neu’r heddlu ynghlwm, dylid anfon copi o’r 
ffurflen i’r swyddog achos yn y gwasanaethau cymdeithasol, yn dilyn adroddiad 
ffôn.  Hefyd, cysylltwch â Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen Cymru 
mike.workman@wsrb.co.uk a sicrhewch bod copi o’r ffurflen yn cael ei anfon 
ymlaen. Bydd Sboncen Cymru yn cadw cofnodion terfynol mewn lle ddiogel a sâff. 
Bydd hyn yn galluogi Sboncen Cymru i fonitro digwyddiadau a datblygu ymarfer 
da wrth ddelio â materion. 
 
Cysylltiadau eraill defnyddiol: 

Llinell Gymorth NSPCC: 0808 800 5000 

ChildLine: 0800 1111 

 

  

mailto:mike.workman@wsrb.co.uk


  

 

 

FFURFLEN COFNODI DIGWYDDIAD SBONCEN CYMRU 

ADRAN A:  Cwblhewch os yw’r cyfeiriad yn ymwneud yn benodol â phlentyn/blant 

 

Enw’r Plentyn Cyntaf: 
 
 

Dyddiad Geni: 

Enw’r Ail Blentyn: 
 
 

Dyddiad Geni: 

Cyfeiriad y Plentyn Cyntaf: Cyfeiriad yr Ail Blentyn: 

Enw a Chyfeiriad Rhiant / Gofalwr y Plentyn 
Cyntaf: 

Enw a Chyfeiriad Rhiant / Gofalwr yr Ail Blentyn: 

Cofnodwch yn union beth y dywedodd pob plentyn / person. Defnyddiwch dudalen ar wahân os oes 
angen. 

Camau a gymerwyd: 

Enw’r person sy’n gwneud y cyfeiriad: 

Statws y person: Dyddiad y cyfeiriad: 

Manylion cyswllt y person sy’n gwneud y cyfeiriad : 

Amlinelliad brâs o’r cyfeiriad, yn rhoi dyddiad ac amser y digwyddiad: 



  

 

 

ADRAN B: Cwblhewch hwn os yw’n ymwneud yn benodol â rhiant / aelod o staff / gwirfoddolwr 
Sboncen 

Enw’r Person Oedran 

Cyfeiriad 

Cyfeiriad y rhiant os yw’r person o dan 18. 

Manylion Clwb / Sir / Gwlad: 

Cofnodwch natur y cyfeiriad, Defnyddiwch dudalen arall os oes angen. 

 

 

Dylid dychwelyd y ffurflen hon i – Swyddog Arweiniol Diogelu, Sboncen Cymru, Canolfan 

Chwaraeon Cendlaethol Cymru, Gerddi Sofia, Caerdydd, CF11 9SW



  

 

 

10. Cymryd a defnyddio delweddau ffotograffig neu wedi eu recordio o bobl 

ifanc 

(DS – mae’r canllaw hwn yn berthnasol i unrhyw declyn sydd yn medru recordio 

delweddau) 

Mae recordio delweddau positif o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn ac yn mwynhau sboncen 

yn ased gwych i bob clwb; dylai’r delweddau fod yn rhai sydd yn dathlu llwyddiant a 

perfformiad 

Mae Sboncen Cymru wedi ymrwymo i gymryd pob cam angenrheidiol i ddiogelu pobl ifanc 

rhag y defnydd amhriodol o’u delweddau mewn adnoddau, cyhoeddiadau yn y cyfryngau 

a’r rhyngrwyd yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol. 

Isod mae ein canllaw i gefnogi’r ymarfer gorau: 

1. Dylai pob offer ffotograffig gael y ‘clic’ clywadwy wedi ei droi ymlaen. 

2. Dylai pob llun a dlwedd adlewyrchu argraff bositif o sboncen a’r chwaraewyr sy’n 

cymryd rhan; dylid cymryd y delweddau mewn modd sydd yn lleihau’r posibilrwydd 

y gallent gael eu camddehongli neu eu camdrîn. 

3. Dylai unrhyw un sy’n dymuno cymryd lluniau neu recordio delweddau o bobl ifanc 

yn chwarae sboncen mewn clwb, mewn digwyddiad neu gystadleuaeth, gofrestru’r 

offer y maent am ei ddefnyddio. 

4. Dylid gofyn i bawb sy’n cofrestru i recordio delweddau mewn clwb, mewn 

digwyddiad neu gystadleuaeth, sut y maent am ddefnyddio’r lluniau neu’r 

delweddau e.e personol (yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol), gwefannau, hybu’r 

clwb, ayb. 

 

NI ddylid caniatau’r canlynol 

▪ Mynediad heb oruchwiliaeth i unrhyw berson ifanc neu i sesiwn lluniau un i un. 

▪ Sesiynau heb oruchwiliaeth y tu allan i’r clwb, digwyddiad neu gystadleuaeth. 

▪ Lluniau mewn ystafelloedd newid. 
 

Gofynnir i unrhyw berson sydd ddim yn glynu at y canllawiau hyn i gydymffurfio. Terfynnir 

cofrestriad cymryd lluniau neu recordio delweddau unrhyw un sy’n peidio â gwneud hyn yn 

y clwb neu drwy unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth a gallai arwain at gamau disgyblu 

pellach gan Sboncen Cymru. 

  



  

 

 

11. Canllaw Ymarfer Gorau ar y defnydd o Rhwydweithio Cymdeithasol gan 
Hyfforddwyr neu eraill mewn lle o ymddiriedaeth 

 
Y Defnydd o Gyfryngau Cyndeithasol, Ebost neu Negeseuon Testun 

Bwriad y canlynol yw rhoi cyngor defnyddiol i gefnogi Hyfforddwyr a rhai sydd mewn lle 

o ymddiriedaeth sydd am ddefnyddio teclynau cyfathrebu fel negeseuon testun, e-byst 

a safleoedd cyfryngau cymdeithasol gyda’r ewyllys gorau. 

Bwriad yw wybodaeth yma yw lleihau’r risg bod unigolion yn profi ymddygiad neu 

honiadau anaddas.   

 

• Cofiwch ymddwyn yn broffesiynol 
gyda chyfathrebiadau cyfrifol a 
pharchus, boed trwy e-bost, gwefan 
neu ffôn symudol 

• Byddwch yn wyliadwrus os ydych yn 
dod yn ffrind (ar gyfrwng 
cymdeithasol) y byddwch yn medru 
gweld manylion eu bywydau preifat  
Gallai eich gosod mewn lle bregus 

• Byddwch yn feddylgar. Mae’n anaddas 
i Hyfforddwyr fod ar raddfa 1:1 gyda 
chwaraewyr o dan 18 oed 

• Os yw plentyn / person ifanc yn y clwb 
yn eich gwahodd i fod yn ffrind, dylech 
wrthod os yw un o’r canlynol yn 
berthnasol:- 

- Rydych mewn lle cyfrifol o ran y 
plentyn/person ifanc hynny 

- Rydych mewn lle o ymddiriedaeth a 
chyfrifoldeb o fewn y clwb 

- Mae eich cyswllt gyda’r plentyn / 
person ifanc drwy’r clwb ac nad yw’r 
rhiant / gwarcheidwad wedi cytuno i 
hynny 

• Cyn defnyddio unrhyw ddull 
cyfathrebu, dylech ei gopio i drydydd 
person. 

• Cyn i chi bostio unrhyw beth ar-lein, 
ystyriwch pwy fydd yn medru ei weld 

• Byddai’n ddoeth anfon negeseuon 
grwp yn lle negeseuon unigol 

• Mae cyhoeddi llun neu fideo yn 
ddarostyngedig i ganllawiau 
cyfryngau’r Corff Rheoli (cyfeiriwch at 
y Côd Ymddygiad) 

• Gwnewch yn siwr bod negeseuon yn 
cyfeirio at faterion penodol i’r clwb yn 
unig. 

• Gwnewch yn siwr bod y gosodiadau 
preifatrwydd priodol ar eich cyfrif 
cyfryngau cymdeithasol 

• Fel unigolyn mewn lle o 
ymddiriedaeth, ni ddylech gael 
chwaraewyr o dan 18 oed yn ffrindiau 
ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol.  
Anogwch chwaraewyr i ddilyn tudalen 
y sefydliad 

• Peidiwch â postio sylwadau neu farn ar  
hyfforddwyr eraill, gwirfoddolwyr, 
staff, chwaraewyr, rheini na 
swyddogion. Mae gwneud hynny’n 
groes i Gôd Ymddygiad Sboncen 
Cymru  

• Cofiwch eich sefyllfa fel model o 
ymddygiad 

 



  

 

 

1. Nodyn 

Os yw chwaraewr o dan 16, rhaid cael caniatad rhiant ar gyfer unrhyw gyfathrebu 

rhwng oedoloyn a person ifanc. 

Os yw chwaraewr o dan 18, dylid hysbysu rheini am unrhyw gyfathrebu rhwng yr 

oedolyn â’r person ifanc.  

 

2. Adrodd Pryderon 

Os yw chwaraewr yn datgelu neges, e-bost neu ddelwedd o blentyn sydd yn anaddas 

i blentyn gael yn eu meddiant, rhaid i chi hysbysu’r Swyddog Diogelu dynodedig neu  

Swyddog Lles y Clwb. 

Os yw plentyn neu berson ifanc yn teimlo’n anghyfforddus gydag unrhyw beth y 

maent wedi ei ganfod ar-lein, dylid eu cynghori i siarad gyda’i rhiant/gwarcheidwad 

neu unrhyw oedolyn y maent yn ymddiried ynddo.  

Dylid cyflwyno adroddiadau am unrhyw ymddygiad amheus tuag at blant neu bobl 

ifanc mewn amgylchedd ar-lein i’r Ganolfan Ecsbloetio Plant a Gwarchodaeth Ar-lein 

ar www.ceop.uk. 

 
12. Crynodeb 
Nod y Pecyn Diogelu hwn yw darparu rhai canllawiau ychwanegol i Swyddogion Lles Clybiau 
yn eu swyddogaeth. Mae’n bwysig cofio bod nifer o ffynonellau cymorth ar gael os oes 
mater o bryder yn codi o fewn y clwb: 

 
▪ Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen Cymru – Mike Workman sydd ar gael i roi 

cyngor a chymorth yn ogystal â derbyn cyfeiriadau ar faterion o bryder mewn clybiau  
(e-bost: mike.workman@wsrb.co.uk) 
 

▪ Dylid cyfeirio pryderon sydd yn ymwneud â Swyddog Arweiniol Diogelu Sboncen 
Cymru i Reolwr Cyffredinol Sboncen Cymru (e-bost: gareth.hall@wsrb.co.uk) 

 
▪ Llinell Gymorth yr NSPCC – ar gael 24 awr y dydd ar gyfer cyngor a chanllawiau ar 

ddiogelu neu bryderon camdrîn plant. 
 

▪ Gwasanaethau Cymdeithasol – sydd â gweithiwr cymdeithasol ar alwad am 24 awr 
y dydd ar gyfer cyfeiriadau a chyngor. Plîs cofiwch bod hwn yn wasanaeth prysur 
iawn y tu allan i oriau swyddfa a felly y cymerir neges cyn i’r gweithiwr cymdeithasol 
ar ddyletswydd ddychwelyd eich galwad. 

 
▪ Yr Heddlu – yn medru cynnig Cyngor a derbyn cyfeiriadau am bryderon camdrîn 

plant. 

 
Mae’r gwasanaethau a ganlyn i gyd yn eich annog i gysylltu gyda hwy os oes gennych unrhyw 
bryder am blentyn neu berson ifanc os ydynt yn aelodau o’ch clwb neu beidio.

http://www.ceop.uk/
mailto:mike.workman@wsrb.co.uk
mailto:gareth.hall@wsrb.co.uk


  

 

 

Ychwanegwch yma sylwadau ar unrhyw beth sydd heb ei drafod yn pecyn: 
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