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Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn cynyddu ac yn gwella ymgysylltu a 
chyfranogiad rheolaidd, ar draws pob oedran, fformat a chystadleuaeth, 
mewn ‘clybiau’ a lleoliadau addysgol bywiog cryf sy’n arddel gwerthoedd 

rygbi ac sy’n cynnig ‘Profiadau Cadarnhaol o Rygbi’ i BAWB gan 
gyfrannu ar yr un pryd at iechyd a lles hirdymor cymdeithas. 

Mae hon yn gamp i bawb yng Nghymru.

DYMA’N GÊM NI DYMA RYGBI CYMREIG



EIN GWELEDIGAETH:
MWY O BOBL ANABL, YN 
FWY AML, GYDA MWY O 

FWYNHAD.

Ein diben: Dyma gynllun i hybu, datblygu a gwella’r ddarpariaeth a gynigir yng 
Nghymru o ran rygbi’r undeb, drwy addasu’r dull traddodiadol o weithredu a 
sicrhau ein bod yn gynhwysol ac yn ddeniadol i bob unigolyn a phob cymuned.

Ein huchelgais: Cynyddu a gwella ymgysylltu a chyfranogiad rheolaidd, 
ar draws pob oedran, fformat a chystadleuaeth, mewn ‘clybiau’ a lleoliadau 
addysgol bywiog cryf sy’n arddel gwerthoedd rygbi ac sy’n cynnig ‘Profiadau 
Cadarnhaol o Rygbi’ i bawb gan gyfrannu ar yr un pryd at iechyd a lles hirdymor 
cymdeithas.

Ein hamcanion:

•  Pennu’r cyfraniad y gall URC ei wneud i ffurfiau cynhwysol ar y gamp ar  
 gyfer pobl anabl, gan gynnwys rygbi byddar, rygbi unedig (gallu cymysg)  
 a rygbi cadair olwyn;

•  Sicrhau bod y gamp ar lefel gymunedol yn gynhwysol ar gyfer pobl   
 anabl, o safbwynt chwarae, swyddogaethu, dyfarnu, hyfforddi,   
 gwirfoddoli a chefnogi, ymhlith pethau eraill;

•  Nodi’r camau y bydd angen eu cymryd i sicrhau bod gweithlu a ‘theulu’  
 ehangach URC yn cael y gefnogaeth ac yn meithrin y sgiliau i   
 fabwysiadu agwedd fwy cynhwysol at rygbi; 

•  Sicrhau bod dulliau llywodraethu URC yn adlewyrchu anghenion pobl  
 anabl ac yn ymateb iddynt;

•  Nodi sut y gall URC gyfrannu i lwybrau chwaraeon anabledd eraill, gan  
 gynnwys llwybrau’r Gemau Paralympaidd, y Gemau Olympaidd i Bobl  
 Fyddar a Gemau i Bobl ag Anabledd Deallusol, ymhlith llwybrau eraill.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi llwyddo?

• Mae canfyddiad cymunedau rygbi o bobl anabl wedi newid er gwell

• Mae’r graddau y mae pobl anabl yn gallu cymryd rhan mewn   
 gweithgareddau rygbi ac yn y gymuned ehangach wedi gwella 

• Mae’r graddau y mae pobl anabl yn teimlo’n rhan o’r gymuned rygbi  
 wedi gwella, ac maent yn ymfalchïo’n wirioneddol yn y cyfraniad y   
 maent yn ei wneud i’r gymuned honno

•  Mae lles yn gwella drwy gymryd rhan mewn rygbi 
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Arweinyddiaeth strategol:  
Byddwn yn gweithio i ddatblygu a gwella proffil ac arweinyddiaeth cynhwysiant anabledd ar draws y sefydliad.    

Llywodraethu:
Byddwn yn gweithio i sicrhau ymarfer teg ar draws ein polisïau a’n rheoliadau llywodraethu.

Recriwtio a datblygu’r gweithlu: 
Byddwn yn cynyddu nifer y dyfarnwyr, swyddogion a hyfforddwyr sy’n hyderus wrth weithio gyda phobl anabl ac y mae eu 
dull o weithredu’n gynhwysol.

Marchnata a chyfathrebu: 
Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ein llwyfannau cyfathrebu a marchnata’n hygyrch a’u bod yn adlewyrchu’r amrywiaeth 
sy’n perthyn i rygbi.

Fformatau amgen a chynhwysol: 
Byddwn yn gweithio i gynyddu nifer y timau unedig (gallu cymysg) a chynyddu cysylltiadau â chanolfannau hybu a 
chlybiau cymunedol cynhwysol ar gyfer pobl anabl sy’n cymryd rhan mewn rygbi.

Monitro a gwerthuso: 
Byddwn yn ymrwymo i alinio gwaith monitro a gwerthuso yng nghyswllt ein gweledigaeth ar gyfer rygbi anabledd a rygbi 
cyffredin.

Llywodraethu

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI 
EIN HUCHELGAIS?

MWY O BOBL ANABL, 

YN FWY AML, 

GYDA MWY O                  
FWYNHAD

Arweinyddiaeth       
strategol

Recriwtio a                          
datblygu’r                   
gweithlu

Campau                      
cymunedol mewn 

fformatau amgen a 
chynhwysol

Marchnata a                
chyfathrebu

Monitro a                     
gwerthuso 
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CYNLLUN GWEITHREDU

Arweinyddiaeth strategol 

• Cynllun gweithredu 
cynhwysiant anabledd

• Cymeradwyaeth y Bwrdd 
/ Uwch Dîm Rheoli

• Arweinydd cymunedol 
strategol cynhwysiant 
anabledd 

• Cytuno ar fodelau 
rygbi cynhwysol 

• Cynnwys yn y strategaeth 
ar gyfer y gamp ar 
lefel gymunedol

• Cynllun cyfathrebu 
a marchnata

• Dylanwad rhyngwladol

Recriwtio a datblygu’r 
gweithlu  

• Hyfforddiant ar 
gynhwysiant i’r Bwrdd 
a’r Uwch Dîm Rheoli

• Rolau swyddi’n 
cynnwys ymrwymiad i 
gyflawni’n gynhwysol

• Gweithlu sy’n gallu ymdrin 
â materion ynghylch 
anabledd yn hyderus

• Dyfarnwyr / Swyddogion 
hyderus

• Hyfforddwyr hyderus

• Hyfforddiant i wirfoddolwyr 

• Hyfforddiant ychwanegol 
ynghylch gweithgarwch 
penodol i namau 

• Recriwtio hyfforddwyr / 
gwirfoddolwyr anabl

Llywodraethu

• Adolygu polisïau llywodraethu 
craidd – ymarfer teg 

• Dogfennau hygyrch

• Adolygu rheolau/
rheoliadau fformatau 

• Amrywiaeth yn y 
strategaeth recriwtio

Marchnata a chyfathrebu 

• Llwyfannau cyfathrebu 
hygyrch 

• Deunyddiau marchnata’n 
adlewyrchu’r amrywiaeth 
sy’n perthyn i’r gamp

• Adrodd stori rygbi anabledd

Monitro a gwerthuso

• Y cynllun cynhwysiant 
anabledd yn rhan annatod 
o waith tîm meithrin 
dealltwriaeth URC 

• Alinio canlyniadau monitro 
a gwerthuso ar gyfer rygbi 
anabledd a rygbi cyffredin 

• Nodi canlyniadau 
cymdeithasol ar 
gyfer anabledd 

• Gwerthuso gwerth ac 
effaith y cynllun 

• Ymrwymo i insport

• Ymrwymo i’r Safon 
Cydraddoldeb 

Fformatau amgen a chynhwysol 

• Canolfannau hybu cynhwysol 
mewn cymunedau ac ysgolion 
ac ym maes addysg bellach

• Cysylltiadau â chlystyrau a 
chlybiau cymunedol cynhwysol 

• Mwy o dimau cymunedol 
unedig (gallu cymysg)

• Rhaglen rygbi byddar 
yn y gymuned 

• Memorandwm cyd-ddealltwriaeth 
â Rygbi Byddar Cymru  

• Partneriaeth i hybu proffil 
rygbi cadair olwyn 

• Porth i chwaraeon anabledd 
a system bwydo talent 
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CYDWEITHIO

Rygbi Cadair 
Olwyn

Ysglion,                        
Sefydliadau                 

Addysg Bellach/
Uwch, Canolfannau 

Hybu Cymunedol

Rygbi              
Byddar 

Rygbi Unedig 
(Gallu Cymysg)

• Colegau Cymru

• Addysg, Llywodraeth Cymru

• Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 

• Chwaraeon Cymru 

• Chwaraeon Anabledd Cymru 

• Rhanbarthau Proffesiynol 

• Chwaraeon Anabledd Cymru 

• Anabledd Dysgu Cymru

• Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru 

• Rhanbarthau Proffesiynol 

• MENCAP

• Gemau Olympaidd 
Arbennig Cymru 

• Gladiators / Warriors

• Rygbi Cadair Olwyn 
Prydain Fawr 

• Rygbi Cadair Olwyn 
y Gweilch 

• Rhanbarthau Proffesiynol 

• Chwaraeon Anabledd Cymru 

• Rygbi Byddar Cymru

• Chwaraeon Byddar Cymru 

• Y Gymdeithas Genedlaethol 
Plant Byddar 

• Action on Hearing 
Loss Cymrus

• Chwaraeon Anabledd Cymru 

Bydd cydweithredu’n allweddol os bwriedir gweithredu a chyflawni’r strategaeth yn llwyddiannus. Mae URC yn 
awyddus i weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau y bydd pob un ohonynt yn cyfrannu dealltwriaeth ac 

arbenigedd penodol a fydd yn gwella profiad pob cyfranogwr.

Mae’r Map Rhanddeiliaid hwn yn nodi llawer o’r partneriaid a all ein helpu i gyflawni ein nodau. Rydym yn cydnabod 
y bydd llawer o sefydliadau eraill yn gallu ein helpu ymhen amser ac edrychwn ymlaen at eu croesawu atom ar ein 

siwrnai at gynhwysiant. 
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