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“Roedd y DofE yn gyfle 
gwych i mi ddatblygu...” 
Alun-Wyn Jones

POBL IFANC, Y DOFE A CHLYBIAU RYGBI 
Canllaw i gefnogi pobl ifanc yn eich clwb rygbi
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Cyflwyniad
Mae dros 10,000 o bobl ifanc yn ymwneud â chlybiau rygbi Undeb Rygbi Cymru (WRU) ledled Cymru. 
Mae’r bobl ifanc hyn yn ymuno â chlybiau am amrywiaeth o resymau ac mae nifer fawr o fanteision yn 
gysylltiedig â’u cyfranogiad. 

Mae pobl ifanc yn cydnabod pwysigrwydd nid yn unig datblygu eu gallu corfforol a’u gallu mewn chwaraeon 
ond hefyd sgiliau megis arweinyddiaeth, gwneud penderfyniadau a gwaith tîm.  Mae’r WRU wedi ymuno â 
Gwobr Dug Caeredin i wella’r cyfleoedd sydd ar gael yn ei glybiau a chynnig cyfle i bobl ifanc ennill gwobr 
a gydnabyddir yn genedlaethol.

Gwobr Dug Caeredin yw gwobr cyflawniad fwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig ar gyfer pobl ifanc rhwng 
14-24 oed. Gall llawer o’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnig mewn clybiau rygbi gyfrif tuag at Wobr DofE; 
er enghraifft gall arwain chwaraeon, gweinyddu neu ysgrifennu adroddiadau am gemau gyfrif tuag at yr 
adrannau Sgiliau neu Wirfoddoli.

Gofynion
Mae tair lefel DofE: Efydd, Arian ac Aur. Mae pob lefel yn cynnwys 4 adran gyda phumed adran 
ychwanegol yn y Lefel Aur 

Efydd (14 mlwydd oed) Arian (15 mlwydd oed) Aur (16 mlwydd oed)
Gwirfoddoli 3 mis 6 mis 12 mis
Corfforol 3 mis 3 neu 6 mis 6 neu 12 mis
Sgiliau 3 mis 3 neu 6 mis 6 neu 12 mis
Alldaith 2 ddiwrnod / 1 noson 3 diwrnod / 2 noson 4 diwrnod / 3 noson

Mae’n rhaid i bawb sy’n 
cymryd rhan yn y Wobr Efydd 

gwblhau 3 mis arall yn yr  
adran Wirfoddoli,  

Corfforol neu Sgiliau.

Mae’n rhaid i’r adran  
Gorfforol neu Sgiliau bara 6 

mis.

Mae’n rhaid i’r adran Gorfforol 
neu Sgiliau bara 12 mis.

Ynghyd â chyfnod preswyl yn 
y lefel Aur yn unig (5 diwrnod 

4 noson).

 
I gwblhau adran mae’n rhaid i gyfranogwyr osod nodau personol iddynt hwy eu hunain a gweithio tuag at 
y rhain gan ddangos beth maent yn ei wneud ar hyd y ffordd. Gwneir hyn drwy ddefnyddio system cofnodi 
ar-lein o’r enw eDofE. Bydd oedolyn y cytunwyd arno (nid perthynas) yn cael ei enwebu ar ddechrau’r 
rhaglen i weithredu fel cefnogwr a mentor, a bydd yr unigolyn hwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad Asesydd 
i gadarnhau bod y cyfranogwr wedi cwblhau’r gofynion pan fodlonwyd yr amserlenni. Gallai’r unigolyn hwn 
fod yn hyfforddwr rygbi neu’n wirfoddolwr clwb.

Mae oedolion cynorthwyol yn helpu i deilwra’r gweithgareddau i lefel gallu a sgiliau’r cyfranogwr. Maent yn 
helpu i hybu hwyl, dysg a chyflawniad. Cofiwch, mae profiad DofE person ifanc yn ymwneud â’r pellter a 
deithir o’r dechrau i’r diwedd ac nid am ganlyniadau neu lefelau cyrhaeddiad penodol.

Beth yw adroddiad Asesydd?
Mae’r oedolyn cynorthwyol yn cwblhau’r adroddiad Asesydd ar gyfer adran benodol. Mae’n cynnwys 
adolygiad o’r gweithgareddau y bu’r person ifanc yn eu gwneud, ac mae’n nodi’r cynnydd a wnaed tuag at 
ei nodau.
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Sut ydw i’n cyflwyno adroddiad Asesydd?
Gellir cyflwyno’r adroddiad ar-lein trwy wefan DofE (www.DofE.org/assessor) gan ddefnyddio enw a rhif 
adnabod y cyfranogwr. Gallwch hefyd gwblhau ei lyfryn ‘Cadw Golwg’ a gellir ei sganio a’i llwytho i fyny i 
eDofE yn ddiweddarach.

Beth sy’n cyfrif ar gyfer pob adran?
Ar gyfer pob adran o’r DofE disgwylir i bobl ifanc wneud ymrwymiad parhaus am y cyfnod angenrheidiol. 
Felly, lle bo’r gofyniad yn 3 mis, byddai hyn yn cyfateb i oddeutu 1 awr o weithgarwch yr wythnos am 12 
wythnos.

Er ei bod yn bosibl i berson ifanc gwblhau’r rhan fwyaf o adrannau yn ei glwb rygbi, anogir cyfranogwyr i 
fynd ar ôl diddordebau eraill hefyd er mwyn elwa ar ystod eang o brofiadau.

Dyma rai syniadau i’ch helpu i gynghori pobl ifanc ar y gweithgareddau y gallent ddewis. Gellir eu 
defnyddio ar lefel Efydd, Arian neu Aur ond cofiwch y dylai lefel yr her gynyddu o un lefel i’r llall.

Gwirfoddoli - gwneud gwahaniaeth yn y gymuned neu i fywyd unigolyn
• Coladu gemau a sgoriau, a’u cofnodi ar MyWRU
• Codi arian ar gyfer eich clwb e.e. casgliad mewn bwced
• Ysgrifennu adroddiadau am gemau
• Dyletswyddau gemau, e.e. codwr peli, gosod / casglu fflagiau corneli

Sgil - datblygu sgil ymarferol neu gymdeithasol, dilyn diddordeb personol
• Arwain chwaraeon - gallai hyn gynnwys cwblhau cwrs fel hyfforddi Lefel 1 UKCC, a chynllunio  
 a chynorthwyo i gynnal 10 sesiwn hyfforddi ar gyfer grŵp oedran iau.
• Gweinyddu chwaraeon e.e. cwblhau cwrs hyfforddi dyfarnwyr
• Newyddiaduraeth chwaraeon - datblygu eich sgiliau newyddiadurol trwy adrodd am  
 gemau, ysgrifennu adroddiadau am gemau
• Cymorth Cyntaf - datblygu sgiliau cymorth cyntaf a bod yn rhan o’r tîm ar ochr y cae dan oruchwyliaeth

Corfforol - datblygu ffitrwydd corfforol a ffordd iach o fyw trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch 
corfforol
• Mynychu sesiynau hyfforddi a gemau ar gyfer y cyfnod amser angenrheidiol, a chofnodi  
 syniadau am berfformiad a hyfforddiant.
• Gosod targed i wella lefelau ffitrwydd a mesur cynnydd tuag at hyn.

Darganfod mwy
www.wru.wales/jointhebeat
www.dofe.org
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Sut mae’n gweithio ar lawr gwlad?
Bu Neil Phillips, hyfforddwr iau yng Nghlwb Rygbi Brynbuga, yn gweithredu fel Asesydd ar gyfer tri o 
gyfranogwyr DofE er mwyn cwblhau adran Wirfoddoli DofE â chlwb rygbi Brynbuga:

“Roeddwn yn ymwybodol o’r DofE am fod fy merch wedi ennill ei Gwobrau Efydd ac Arian. Dechreuais 
weithredu fel Asesydd pan ofynnodd rhieni rhai cyfranogwyr DofE pe byddai’r clwb yn fodlon eu cefnogi. 
Roedd gennym berthynas yn barod am fod y cyfranogwyr eisoes wedi bod yn chwarae rygbi yn y clwb, a 
minnau wedi’u hyfforddi. Roeddwn yn falch iawn eu bod eisiau dychwelyd i’w hen glwb er mwyn helpu i 
hyfforddi a chefnogi’r aelodau iau.

Teimlwn y byddai’n fuddiol i’r bechgyn gael syniad o hyfforddi pob grŵp oedran (dan 7 – dan 11). Cafodd 
bob un gyfle i dreulio ychydig wythnosau gyda grŵp oedran neu i helpu hyfforddwr pan oedd angen 
cymorth. Roedd o leiaf un o’r bechgyn gyda mi ym mhob sesiwn roeddwn wedi’i gynnal tra bo’r lleill yn 
cynorthwyo hyfforddwyr eraill.

Pan oeddent gyda mi, rhennais fy ngrŵp yn ddau ac yna dangos sgil penodol i un grŵp o blant cyn gofyn 
i’r cyfranogwr gynnal y sgil hwnnw gyda’r grŵp arall. Gosodais nod ar gyfer pob cyfranogwr i gynllunio a 
chymryd sesiwn 30 munud erbyn diwedd eu cyfnod gyda ni, ac fe wnaethant hynny, a’i wneud yn dda.

Fel unigolyn, mwynheais y profiad o gefnogi’r cyfranogwyr yn fawr iawn, gan rannu gwybodaeth â hwy, ond 
hefyd gael gwybodaeth yn ôl am eu bod yn gallu ychwanegu at fy nealltwriaeth o sut mae chwaraewyr ifanc 
yn dysgu. Dyma fy mhrofiad cyntaf o ‘asesu’. Mae’n bendant yn rhywbeth y byddwn yn ei wneud eto.”


