
 

 

Deall ac Ymwneud â’r Tirlun Chwaraeon 

Yma mae Rob Tate yn edrych ar pam y gall cysylltu â chyrff allanol fod o fudd i 

chi a’ch sefydliad. Mae hyn oherwydd bod egwyddor saith yn Fframwaith 

Llywodraethu ac Arwain Cymru yn annog cyrff llywodraethu i ymwneud â 

chyrff y tu allan i’w camp i chwilio am gyfleoedd newydd ac ysbrydoliaeth.  

Nid yw’r ffaith bod eich sefydliad yn canolbwyntio ar un gamp benodol yn golygu na 

allwch ddysgu oddi wrth eraill. Ar ben hynny, trwy roi sylw i’r hyn sy’n mynd ymlaen 

yng ngweddill y sector rydych yn rhoi gwell cyfle i chi eich hun weld y risgiau a’r 

cyfleoedd posibl, fel noddwr newydd neu gyfle i gydweithio. Ac ni ddylech eich 

cyfyngu eich hun i ddeall sector chwaraeon Cymru yn unig – gall cael syniad sut i 

gysylltu a chael dylanwad ar ffederasiynau Prydeinig neu ryngwladol hefyd helpu. 

Trafodion yw ariannu a nawdd, nid hawl, felly mae’n bwysig i chi ddeall beth sydd 

gennych chi i’w gynnig. Trwy wylio gwaith pobl eraill a mesur yr amgyffrediad o’ch 

gwaith chi eich hun, gallwch gael llawer gwell dealltwriaeth o’r amgylchiadau sydd yn 

y sector, gallu rhagweld newidiadau (mawr a bach) ac yna addasu yn ôl hynny. 

Mae dadl gref hefyd dros beidio â dyblygu ymdrechion. Os gallwch chi ddysgu oddi 

wrth gamgymeriadau neu lwyddiannau rhywun arall, neu ganfod rhywun arall i 

rannu’r llwyth corfforol neu ariannol ar brosiect, yna pam na allwch chi fanteisio ar y 

cyfle?  

Felly sut allwn ni wneud i hyn ddigwydd? 

 Y Bwrdd ddylai arwain - Gan y cyfarwyddwyr y mae’r grym i ddylanwadu ar 

y dull a ddefnyddir gan bob unigolyn arall yn y sefydliad. Os byddant yn 

penderfynu ei bod yn bwysig deall y tirlun chwaraeon, a dysgu oddi wrtho, 

mae gweddill y sefydliad yn fwy tebygol o’u dilyn. Mae hyn yn ymestyn i bob 

maes y maent yn gweithredu ynddo; gall yr adran aelodaeth ddysgu cymaint 

â’r tîm hyfforddi trwy ddefnyddio dull meddwl agored o ddysgu oddi wrth eraill 

ac addasu hyn i benderfynu beth sy’n gweithio orau i’ch sefydliad chi. 

 Mae gweithredoedd unigol yn fwy grymus na geiriau - Fel cyfarwyddwr, 

rhaid i chi ymrwymo i gysylltu yn union fel yr ydych yn gofyn i bawb arall 

wneud. Nid yw sedd ar y bwrdd yn lle i ymlacio bellach, mae gwaith i’w 

wneud. Yn ogystal â pharatoi a chyfrannu at bob cyfarfod, rhaid i chi fod yn 

weithredol rhwng cyfarfodydd. Yn ychwanegol at gadw golwg ar beth mae 

eich sefydliad yn ei wneud, rhaid i chi wneud ymdrech fwriadol i gael gwybod 

beth mae pawb arall yn ei wneud, deall yr amgylchedd a chadw golwg ar 

ddatblygiadau a all effeithio ar y sefydliad. 

 Chwiliwch am y dull sy’n gweithio i chi - Mae cyfryngau cymdeithasol wedi 

ei gwneud hi’n haws nag erioed i gael 

gweld y newyddion diweddaraf a’r farn 



 

 

ddiweddaraf o gwmpas y byd, gan roi cyfle i chi gadw golwg ar yr hyn y mae 

angen i chi ei wybod. Fodd bynnag, mae hefyd yn help i lunio cysylltiadau ar 

lefel bersonol; felly mae gwneud yr ymdrech i rwydweithio pan ddaw’r cyfle yn 

debygol o fod o fudd mawr.  

Bydd y rhai sy’n barod i wneud yr ymdrech a meithrin meddylfryd sy’n edrych at 

allan, sy’n gydweithredol ac yn rhoi pwyslais ar dwf yn bendant yn cael budd o 

ymwneud â’r sector yn ehangach. Boed trwy gysylltiadau newydd, cyfleoedd 

newydd, neu dim ond gwell dealltwriaeth o’r amgylchiadau yr ydych yn gweithredu 

ynddynt, bydd eich perfformiad chi, a pherfformiad y sefydliad yr ydych yn ei 

gynrychioli, yn cael eu gwella. 

 

 


