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Cyflwyniad

Datblygwyd datganiad cenhadaeth a Chanlyniadau perthynol 
Criced Cymru gan ei Fwrdd newydd yn 2012/13 ac mae’n 
darparu fframwaith clir ar gyfer nodi blaenoriaethau a mesur 
cynnydd.

Mae’r cynllun strategol hwn, sef ‘Croesi’r Ffiniau’ yn adeiladu 
ar y fframwaith uchod, ac ynddo mae’r rhwydweithiau criced 
rhanbarthol gwirfoddol (cynghreiriau a sefydliadau iau/hŷn), 
a staff ar bob lefel yn cyfrannu’n sylweddol at yr hyn y gellir ei 
gyflawni rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2019.  

Mae gan Criced Cymru a’r sefydliadau a’i rhagflaenodd hanes 
blaenorol o lwyddiant aruthrol, ac er gwaethaf yr amgylchedd 
allanol heriol, mae’r rhai sy’n ymwneud â’r gêm o’r farn y 
gellir gwneud cynnydd pellach sylweddol o ran datblygu twf, 
ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru.  Gyda’n gilydd, 
credwn y gallwn wireddu’n gweledigaeth, sef bod:

‘Criced yn ffynnu yng nghalon cymunedau Cymru’
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1 Gweledigaeth Criced Cymru yw bod ‘Criced yn ffynnu yng nghalon 

 cymunedau Cymru’.  Clybiau fydd y prif ffocws o hyd, ond bydd 
 criced yn cael ei ymestyn ar lefel ehangach.

2 Pwrpas a chenhadaeth Criced Cymru yw ‘arwain, ysbrydoli a   
 dylanwadu ar dwf, ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru’ 
 o fewn fframwaith ariannol cynaliadwy.

3 Nodwyd Pum Canlyniad sy’n ymwneud â thwf, ansawdd,
 hygyrchedd a sefydlogrwydd ariannol criced yng Nghymru,   
 ynghyd â mesurau sy’n caniatáu inni dracio’r cynnydd.

4 O’i gymharu â Chynlluniau blaenorol, canolbwyntir mwy ar gadw
 oedolion ifanc yn y gêm, yn arbennig rhai 15 i 24 oed, sy’n tueddu
 i roi’r gorau i chwarae criced ar hyn o bryd.  Mae gan sesiynau byr 
 criced cynghrair ar Sadyrnau, criced canol wythnos, criced ar 
 y Sul, a’r Sector Masnachol ac Addysg Bellach/Uwch oll rôl 
 allweddol i’w chwarae o ran helpu i gadw mwy o chwaraewyr, a 
 gwasanaethu marchnadoedd newydd sydd â’r potensial i dyfu.

5 Bydd barn y chwaraewyr ac eraill sy’n ymwneud â chriced yn 
 chwarae rhan bwysicach o lawer yn y penderfyniadau a wneir 
 (barn y cwsmer).

6 Bydd y Rhaglen Gymunedol yn cael ei datblygu o Hydref 2015 
 ymlaen.  Bydd ei mesurau llwyddiant yn cael eu lledaenu i 
 adlewyrchu’i chyfraniad i griced, cymunedau ac addysg yn well.  
 Bydd ei model cyflenwi’n seiliedig ar lythrennedd corfforol..

7 Bydd cydraddoldeb yn thema allweddol.  Bydd cyfranogiad 
 De Asiaidd, patrymau ymddwyn eithriadol ar gyfer Menywod 
 a Merched, cyflenwi’r Rhaglen Gymunedol mewn ardaloedd 
 difreintiedig, a phartneriaethau newydd gyda Chwaraeon 
 Anabledd Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg yn sicrhau mwy o 
 hygyrchedd, ac yn cynorthwyo Criced Cymru i gyrraedd Lefel 
 Ganolradd y Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon.

8 Bydd strwythur y gynghrair criced hŷn yng Nghymru’n cael ei 
 arolygu’n barhaol i sicrhau ei fod yn llwyddo i’r graddau eithaf 
 posib i gadw oedolion ifanc 15 i 24 oed yn y gêm, i godi safonau, 
 ac i sicrhau iechyd ariannol hirdymor ein clybiau.

9 Bydd grwpiau oedran Cymru a’r Canolfannau Datblygu 
 Cenedlaethol sy’n bwydo Criced Morgannwg a Lloegr yn parhau 
 i fod yn flaenoriaeth, gyda manylion y Llwybr yn cael eu 
 hadolygu’n barhaus.  Bydd Criced Iau Rhanbarthol yn cael ei herio 
 i ddatblygu’i hun ymhellach, ar, ac oddi ar y maes chwarae.
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Crynodeb Gweithredol
10 Bydd Cynllun Cyfleusterau’n cael ei ddatblygu, fydd yn cynnwys 
 datblygu meysydd, sgwariau, rhwydi a phafiliynau.  Bydd  
 cynorthwyo clybiau i weithio gydag Awdurdodau Lleol sydd am 
 drosglwyddo asedau’n parhau i fod yn flaenoriaeth.

11 Bydd Cynllun Gweithlu’n cael ei ddatblygu sy’n nodi nifer yr 
 hyfforddwyr, swyddogion, staff maes a gwirfoddolwyr 
 angenrheidiol yng Nghymru, a’r hyfforddiant sydd ei angen
 arnynt.  Bydd hyfforddiant datblygu ar gyfer staff sy’n newid 
 rolau’n cael ei wella.

12 Bydd Diogelu Plant ac Oedolion Agored i  Niwed yn parhau 
 i fod wrth wraidd holl waith Criced Cymru.  Bydd Criced Cymru’n
 gwneud cais am statws NSPCC Lefel 3.

13 Bydd pecynnau cyswllt newydd ar gyfer clybiau, ysgolion, 
 cynghreiriau a chymdeithasau’n cael eu datblygu ar gyfer 
 tymor 2015 ymlaen.

14 Ystyrir y posibilrwydd o sefydlu cynllun aelodaeth unigol ar gyfer 
 Criced Cymru, ar y cyd â Chlwb Criced Morgannwg.

15 Bydd cynllun marchnata’n cael ei ddatblygu, gyda’r nod o 
 godi proffil criced yng Nghymru, datblygu brand Criced Cymru, 
 a gwella dulliau cyfathrebu mewnol/allanol.

16 Bydd cynllun masnachol yn cael ei ddatblygu mewn 
 partneriaeth â Chlwb Criced Morgannwg, gyda’r nod o 
 gynyddu refeniw masnachol y ddau sefydliad.

17 Bydd parhau i uno holl agweddau criced yng Nghymru’n 
 flaenoriaeth bwysig.  Bydd cael y Cynghreiriau Iau/Hŷn, 
 y Rhanbarthau Iau a Chymdeithasau Swyddogion/Staff Maes 
 i gydweithio i atgyfnerthu criced yn allweddol.  Bydd staff   
   Criced Cymru’n arwain ac yn cydgysylltu’r broses hon.

18 Cynhelir adolygiad o ddulliau llywodraethu ac is-strwythur   
  Bwrdd  Criced Cymru i sicrhau bod ein system weinyddol yn 
 cefnogi cynlluniau a blaenoriaethau’r dyfodol. 
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Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) yw’r corff llywodraethu cenedlaethol 
ar gyfer criced yng Nghymru a Lloegr – mae Criced Cymru wedi ymrwymo 
i barhau i chwarae rôl sylweddol o fewn yr ECB ac mae’n ystyried ei hun 
yn un o’r chwaraewyr mwyaf dylanwadol o ran cyflenwi’r strategaeth 
‘Champion Counties’.  Un elfen mae’r ECB yn canolbwyntio llawer arno yw 
cadw mwy o oedolion ifanc 15 i 24 oed yn y gêm, trwy ddod i ddeall mwy 
am y chwaraewyr a datblygu perthynas gryfach gyda chynghreiriau hŷn ac 
iau.  Dyma’r heriau sy’n wynebu’r gêm yng Nghymru – bydd Criced Cymru’n 
parhau i gael budd sylweddol o’r ECB a’i ymgyrch i gadw mwy o chwaraewyr 
ifanc, i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer y rhai sydd ag anabledd, ac i sicrhau bod 
sefyllfa iach y gêm yn gyffredinol yn parhau.

Mae rhaglen ‘Chance to Shine’ y Sefydliad Criced (mewn partneriaeth 
â Chwaraeon Cymru) yn cael ei chyflenwi gan Criced Cymru, trwy dîm o 
Hyfforddwyr Cymunedol hynod fedrus.  Trwy’r rhaglen uchod ac ymrwymiad 
ehangach clybiau ar draws Cymru, mae’r lefelau recriwtio ymhlith plant 
oedran cynradd yn parhau i fod yn uchel.  Bydd ‘Croesi’r Ffiniau’’n adeiladu 
ar y cryfder hwn, a hefyd yn cyflwyno cyfleoedd ar lefel uwchradd, fel rhan 
o adolygiad o’r Rhaglen Gymunedol, fydd yn cyflwyno mesurau llwyddiant 
ehangach.

Clwb Criced Morgannwg yw’r unig glwb criced proffesiynol yng Nghymru, 
a dyma ‘ffenest siop’ y gêm yng Nghymru.  Mae strategaeth newydd 
Morgannwg yn rhoi pwyslais ar gynhyrchu chwaraewyr cartref, ynghyd 
ag awydd i ddatblygu ymgysylltiad cymunedol pellach, a phwysigrwydd 
buddsoddi masnachol.  Mae parhau i gynnal partneriaeth gadarn â Criced 
Cymru’n hanfodol ym mhob un o’r meysydd hyn, a thanlinellwyd hynny’n 
ddiweddar gyda thri chwaraewr ifanc o Gymru’n chwarae i’r tîm am y tro 
cyntaf yn 2014, pum merch yn ymuno ag Academi Morgannwg am y tro 
cyntaf erioed, a gwaith partneriaeth cyffrous yn targedu cymunedau De 
Asiaidd Caerdydd.

Cefndir a Chyd-destun Strategol

CRICED CYMRU CLWB CRICED MORGANNWG

Gweledigaeth:

Cenhadaeth:

‘Criced yn ffynnu yng nghalon 

cymunedau Cymru’

‘Arwain, ysbrydoli a dylanwadu 
ar dwf, ansawdd a hygyrchedd 
criced yng Nghymru’

‘Gwneud Cymru’n falch’

‘Datblygu criced fel gêm haf 
genedlaethol yng Nghymru, o’r 
iard chwarae i Stadiwm SWALEC’

Memorandwm o Ddealltwriaeth Criced Cymru

Mae Chwaraeon Cymru’n cyfrannu tua hanner trosiant ariannol Criced 
Cymru.  Yn ogystal â’r arian, mae perthynas waith gref yn bodoli, sydd 
o fudd  i’r ddwy ochr, oherwydd mae criced yn cyfrannu at weledigaeth 
Chwaraeon Cymru, sef ‘Pob Plentyn Wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’ 
a ‘Cenedl o Bencampwyr’.  Yn ogystal â pharhau i gyfrannu at yr amcanion 
hyn trwy ei rwydwaith cadarn o glybiau cymunedol a’r Llwybr profedig sy’n 
bwydo Morgannwg a Lloegr, mae ‘Croesi’r Ffiniau’’n nodi’r rôl posib y gall 
criced ei chwarae mewn ardaloedd difreintiedig, o fewn cymunedau pobl 
dduon a lleiafrifoedd ethnig, a thrwy ei batrymau ymddwyn cyffrous ar gyfer 
menywod a merched.  Mae Criced Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i ymestyn 
ffiniau’i weithgareddau a’i ddylanwad o fewn y meysydd hyn.

Mae Criced Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau allweddol er mwyn gwireddu’i 
Weledigaeth, ei Genhadaeth a’i Ganlyniadau.  Mae pob un o’r partneriaid hyn yn gweithredu mewn 
amgylchedd heriol ac mae eu ffocws yn darparu cyd-destun pwysig ar gyfer y cynllun hwn.

Dewi Penrhyn-Jones Kieran Bull Aneurin Donald
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Yn ddiamau, mae’r amgylchedd allanol sy’n gyd-destun i’r cynllun hwn yn un heriol iawn i griced.  Mae’n 
rhaid i griced fel gêm addasu’n barhaus i gymdeithas fodern sydd am gael popeth ar unwaith, yn enwedig 
y to iau.  Mae arolwg cwsmeriaid diweddar o 1500 o chwaraewyr yng Nghymru’n dangos yn gyffredinol 
mai’r chwaraewyr ifancaf, sy’n chwarae criced o safon is, sy’n cael y drafferth fwyaf i jyglo criced gydag 
ymrwymiadau eraill eu bywydau prysur.

Fel  gêm tîm sydd â strwythur penodol iddi, nid yw criced mor hyblyg â rhai gweithgareddau unigol megis 
seiclo neu nofio.  Serch hynny, gellir gwneud llawer mwy i sicrhau bod yr amrywiaeth o gyfleoedd criced 
sydd ar gael yn cwrdd â gofynion y gymdeithas fodern.  Mae sicrhau mwy o hygrededd i griced T20 ganol 
wythnos neu ar y Sul yn enghraifft amlwg.  Mae angen mwy o ymchwil hefyd i griced D19 a D25.  Mae 
angen rhoi ystyriaeth ofalus i griced cynghrair ar y Sadwrn sy’n gorffen yn gynharach yn y dydd.

Yn ogystal â thwf chwaraeon unigol, mae proffil pêl-droed a’r traddodiad rygbi yng Nghymru’n parhau i fod 
yn heriau sylweddol, yn arbennig am fod tymor y gaeaf yn ymestyn hyd fis Mai erbyn hyn, a’r gemau cyn 
dechrau tymor yn cychwyn yn gynharach yn Awst.  Mae arolygon diweddar yn dangos bod llai o lawer o 
griced yn cael ei chwarae yng Nghymru nag yn Lloegr yn ystod mis Medi.

Mae Awdurdodau Lleol sy’n bartneriaid ar draws Cymru dan bwysau ariannol mawr, sydd eisoes yn cael 
effaith ar daliadau meysydd criced, ac yn golygu y gall asedau gael eu trosglwyddo i glybiau.  Mae tri deg y 
cant o glybiau criced Cymru’n chwarae ar gyfleusterau sydd dan ofal Awdurdodau Lleol, gan rannu gyda 
chwaraeon eraill yn aml.  Er nad yw’n briodol ym mhob achos, gall proses o drosglwyddo asedau sydd 
wedi’i rheoli’n dda, o fewn terfynau amser call, fod yn gyfle da i rai clybiau, ond bydd angen ymrwymiad 
mawr gan wirfoddolwyr.  Bydd Criced Cymru’n parhau i roi arweiniad i glybiau cyswllt ac yn cefnogi’n 
pedwar Sefydliad Tirmonaeth Criced i atgyfnerthu’u dulliau gweithredu. 

Amgylchedd Allanol

8

Beth rydym yn ceisio’i gyflawni (mesurau llwyddiant) a sut 
rydym yn bwriadu gwneud hynny (gweithredu)

Yn 2012/13 datblygodd Bwrdd Criced Cymru’r ‘Fframwaith Canlyniadau’ isod fel rhan o’r gwyro oddi 
wrth y drefn o fesur rhaglenni gweithredol (Cynnyrch/Allbwn), i fesur yr effaith (neu Ganlyniadau) a 
ddaw yn sgil yr ymdrech aruthrol a wneir gan wirfoddolwyr a staff i ddatblygu’r gêm.

Awn ati nawr i ddisgrifio’r Canlyniadau a’r Mesurau Llwyddiant uchod, ynghyd â’r prif ymyriadau  mae 
Criced Cymru’n bwriadu’u rhoi ar waith er mwyn parhau i wneud cynnydd yn erbyn y targedau.
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Hyfforddiant
Cymunedol

Cynghreiriau 
iau
effeithiol

Cynghreiriau 
hŷn effeithiol

Clybiau sefydlog, hygyrch, 
cynaliadwy (ac achrededig)

Timau iau 
rhanbarthol

Lles plant o 
fewn criced

Addysg a 
datblygiad 
hyfforddwyr

Timau’n cynrychioli 
Cymru

Rhaglen 
chwaraewyr 
addawol

Canolfannau 
Datblygu 
Cenedlaethol

Cymorth ar 
gyfer swydd-
ogion criced

Cymorth ar gyfer 
tirmoniaid criced

Cyfleusterau criced 
safonol a hygyrch

Darpariaethau’r Gwasanaeth
Mae’r ‘Sefydliad’ yn darparu’r gwasanaethau canlynol ar gyfer ei gwsmeriaid (mae’r rhai a 

ddangosir mewn coch angen eu datblygu ymhellach yn y dyfodol):

Proffil uwch i 
griced ar lefel leol 
a chenedlaethol

Cyfleoedd i bawb gymryd 
rhan (ar wahân i drwy 

glybiau)

Gwybodaeth a 
chyngor clir i’r rhai 

sydd am gymryd rhan

Canlyniadau’r Gwasanaeth

Mae’r ‘Sefydliad’ yn cyflenwi’r gwasanaethau uchod er mwyn sicrhau’r Canlyniadau 

rhyngddibynnol canlynol ar gyfer ei gwsmeriaid, partneriaid a noddwyr (yn unol â 

Gweledigaeth Criced Cymru, a ddangosir mewn glas): 

CG1 - Mae mwy o 
bobl ifanc, oedolion 
a theuluoedd yn 
chwarae ac yn dal ati 
i chwarae criced   
Twf

CG2 - Mae criced 
ar gael yn hwylus 
i bawb yng 
Nghymru  

Hygyrchedd

CG3 - Mae pobl yn 
cael profiad pleserus, 
dymunol a phositif o 
fewn criced   

Ansawdd

CG4 - Mae pobl (h.y. 
chwaraewyr, hyfforddwyr, 
swyddogion, tirmoniaid, 
gwirfoddolwyr clybiau ac ati) 
yn cael y cyfle i berfformio 
hyd eithaf eu gallu    
Ansawdd

CG5 - Cynaladwyedd Ariannol    
Twf, Ansawdd, Hygyrchedd

Canlyniadau Lefel Uchel

Rydym yn gweithio ar y cyd â’n partneriaid a darparwyr gwasanaethau eraill i gyfrannu at y 

canlyniadau cymunedol ehangach canlynol:

CLU1 - Plant, 
pobl ifanc ac 
oedolion egnïol

CLU2 - Mwy 
o hunaniaeth 
gymunedol ac 
ymdeimlad o 
berthyn

CLU3 - Pobl o 
wahanol rannau o’r 
gymuned yn dod 
at ei gilydd (‘pont 
gymunedol’)

CLU4 - Arweinyddiaeth, 
gwaith tîm, gwerthoedd 
positif a chreu 
dinasyddion cyfrifol

CLU5 -   
Sector 
gwirfoddol 
ffyniannus

Clearing the Boundaries_FINAL_cymraeg.indd   8-9 23/02/2015   08:44



11

Canlyniad Twf – ‘Mwy o bobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn 
          chwarae ac yn dal ati i chwarae’r gêm’ 

Defnyddir cyfres o fesurau i dracio cynnydd yn erbyn y Canlyniad Twf uchod.  Mae’r graff a’r ffigurau ar 
dudalen 11 yn tanlinellu’r heriau mae’r gêm wedi’u hwynebu dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn 
y sector iau.  Fodd bynnag, maent hefyd yn dangos bod y rhwydweithiau criced rhanbarthol (cynghreiriau 
gwirfoddol, ardaloedd a sefydliadau) a staff Criced Cymru’n credu y gellir gwrthdroi’r dirywiad diweddar, a 
sicrhau twf o fewn agweddau mwy traddodiadol y gêm. 
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Canlyniad Twf – ‘Mwy o bobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn
           chwarae ac yn dal ati i chwarae’r gêm’ 

* Gweler yr atodiad am y data ar gyfer y graff

 PO
B CRICED
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Nid yw’r graff a’r ffigurau’n cynnwys y twf posib o farchnadoedd newydd, fel criced hŷn T20 ganol wythnos 
neu ar y Sul, twf o du’r sector masnachol trwy gynnyrch fel ‘Last Man Stands’ a chyfraniad posib criced 
rhyngfurol sefydliadau Addysg Bellach/Uwch.  O fewn deuddeg mis cyntaf y Cynllun, bwriedir ymgymryd 
ag ymarfer rhychwantu manwl, fydd yn cadarnhau potensial y marchnadoedd newydd hyn, yn sefydlu 
lefelau sylfaen, ac yn gosod rhagamcanion twf hyd Fawrth 2019.  Disgwylir y bydd y marchnadoedd 
newydd hyn yn cynnig potensial sylweddol i Criced Cymru allu gynyddu’i aelodaeth.  Er enghraifft, mae 
ymchwil ddesg eisoes wedi amcangyfrif bod yna dros ddau gant o dimau a thair mil o chwaraewyr yn 
chwarae criced hŷn, T20 ganol wythnos ar draws Cymru, ond mai dim ond hanner y rhain sy’n dod o 
glybiau cyswllt Criced Cymru ar hyn o bryd.  Mae nifer o’r chwaraewyr hyn o gymunedau lleiafrifoedd 
ethnig.   Mae’r meysydd blaenoriaeth fydd yn sylfaen i’r Canlyniad Twf ac yn anelu at ail-gyflwyno twf i’r 
gêm fel a ganlyn:

Cadw mwy o rai 14 i 25 oed yn y gêm yn sgil gwell dealltwriaeth o chwaraewyr

Fel gyda phob camp, mae ‘na nifer fawr yn rhoi’r gorau i chwarae criced pan fyddan nhw tua phymtheg oed 
- yn rhai rhannau o Gymru mae hyn yn digwydd ychydig yn gynt na hynny.  Er mai dyna’r fu’r achos erioed, 
erbyn hyn mae’n dechrau cael effaith ar gyfleoedd chwarae  4ydd, 3ydd ac 2il dimau hŷn.  Mae Arolwg 
Criced Cenedlaethol Bwrdd Criced Cymru a Lloegr, ac arolygon ychwanegol gan Criced Cymru wedi 
darparu ffynhonnell gyfoethog o ddata fydd yn galluogi staff i weithio gyda chynghreiriau iau a hŷn, gan 
addasu’r nifer o belawdau, amserau cychwyn, amserau gorffen, pellteroedd teithio ac ati.  Er bod y lefelau 
boddhad yn dda, gellir gwneud mwy, yn enwedig ar gyfer chwaraewyr iau a’r rhai o safon is, i’w cadw yn y 
gêm.

Ar hyn y bryd y Llwybr ar gyfer cricedwyr clwb nodweddiadol yw chwarae criced iau T20, ac yna criced 
cynghrair hŷn ar brynhawn Sadwrn mewn gornestau o 40 i 50 pelawd.  Mae ‘na gyfle i godi proffil a 
chredadwyedd criced T20 hŷn ganol wythnos neu griced ar y Sul, gan gadw mwy o oedolion ifanc yn y 
gêm.  Ar hyn o bryd, nid oes gan Criced Cymru berthynas waith gref gyda’r rhan fwyaf o’r cynghreiriau 
T20, gyda nifer ohonynt yn rhai digyswllt.  Bydd datblygu perthnasau o’r fath yn bwysig yn ystod cyfnod y 
Cynllun hwn.
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Bydd ein partneriaeth gyda’r Sefydliad Tirmonaeth yn parhau, gyda Chynghorydd Lleiniau Rhanbarthol 
Cymru’n parhau i oruchwylio’n Cynghorwyr Lleiniau Sirol a’n Tirmoniaid o safbwynt technegol.  Yn ôl 
yr Arolwg Criced Cenedlaethol mae ansawdd lleiniau’n bwysig o safbwynt y chwaraewr – bydd Criced 
Cymru’n parhau gyda’r cynllun Safonau Ansawdd Lleiniau (PQS) mewn ymateb i hyn. 

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf gwelwyd gostyngiad yn nifer y gemau criced cyfeillgar a chwaraeir 
ar y Sul,  oedd ar un adeg yn arfer datblygiadol pwysig ar gyfer pontio criced iau a hŷn.  Mae ffyrdd o fyw 
prysur yn golygu y bydd y rhan fwyaf o chwaraewyr craidd yn ymrwymo i griced cynghrair hŷn ar y Sul, 
ond nid i’r gemau cyfeillgar ar y Sul, na hyd yn oed cystadlaethau Cwpan Sul.  Er bod rhai’n gweld hyn 
fel pryder mawr, mae hefyd yn gyfle i ddefnyddio dyddiau Sul ar gyfer criced T20 neu T30 sy’n anelu at 
gadw oedolion ifanc yn y gêm, a hefyd ar gyfer datblygu’r gêm menywod a merched.  Bydd y cyfleoedd 
hyn yn cael eu harchwilio ymhellach yn ystod y blynyddoedd nesaf.  Mae ymchwil yn dangos bod nifer o 
unigolion yn rhoi’r gorau i’r gêm wrth iddyn nhw symud i Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Mae angen i Criced Cymru ddatblygu perthnasau o’r fath, gyda mentrau fel criced rhyngfurol T20 yn 
chwarae rôl o bosib.  Gall cynnyrch masnachol fel ‘Last Man Stands’ chwarae rôl yma, fel helpu o bosib i 
gadw mwy o oedolion ifanc yn y gêm trwy ei gyflwyno mewn man arall o fewn criced yng Nghymru.

Rhaglen Gymunedol

Mae’r Rhaglen Gymunedol, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru a ‘Chance to Shine’ wedi bod yn 
llwyddiannus iawn yn cyflwyno criced i ysgolion cynradd (ac uwchradd) ar draws Cymru, gan annog 
plant i ‘fudo’ i’w clybiau lleol.  O Hydref 2015 ymlaen, bwriedir datblygu’r Rhaglen Gymunedol ymhellach 
a lledaenu ei mesurau llwyddiant i adlewyrchu’i heffaith yn well.  Mae Criced Cymru wedi ymrwymo i 
chwarae rôl bwysig yn datblygu llythrennedd corfforol plant oedran cynradd, gan ddarparu’r conglfeini ar 
gyfer ‘Pob Plentyn yn Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’.
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- Dros 40,000 o blant wedi cymryd rhan

- Dros traean o’r holl ysgolion yng  
  Nghymru wedi derbyn cymorth

- 3000+ o blant wedi mudo i glybiau  
   criced

*Tymhorau 2012 -2014
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Nod y Rhaglen Gymunedol yw sicrhau bod plant yn cael y sgiliau, 
yr angerdd a’r hyder i chwarae criced trwy gydol eu hoes, a chael 
mwy o blant i gymryd rhan, a dal ati i chwarae’r gêm.

Datblygu’r Gweithlu

Mae criced wedi’i fendithio â sector gwirfoddol anhygoel o 
ymroddgar, yn cynnwys hyfforddwyr, swyddogion, tirmoniaid 
a nifer fawr o bobl eraill sy’n gwirfoddoli mewn clybiau a 
chynghreiriau.  Byddwn yn parhau gyda’r gwaith o bennu nifer y 
rolau presennol, y nifer fydd eu hangen i sicrhau dyfodol criced 
iach, a’r hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ei angen ar bobl bwysig 
o’r fath i’w galluogi i chwarae’u rhan yn llwyddiannus.

Cyfleusterau

Gyda chefnogaeth yr ECB a Chwaraeon Cymru, bydd Criced 
Cymru’n canolbwyntio ar y cyfleusterau sydd eu hangen ar 
glybiau a chymunedau.  Byddwn yn annog prosiectau cymunedol 
cydweithredol ac yn cynghori ar faterion megis rheoli effeithiau 
tywydd garw, arbed arian, cynhyrchu incwm a diogelu daliadaeth.  
Mae Archwiliad Clybiau diweddar yn awgrymu bod 70% o glybiau 
criced Cymru’n cynnal eu lleiniau a’u sgwariau’u hunain.  

Parheir i ddarparu cymorth ac arweiniad i’r clybiau hynny sy’n 
chwarae ar feysydd sy’n berchen i’r Awdurdod Lleol, yn enwedig 
lle mae ‘na bosibilrwydd o drosglwyddo asedau.  Nid yw hyn yn 
briodol i bob clwb, ond gyda therfynau amser call, a chymorth 
oddi wrth y Sefydliadau Tirmonaeth Criced yng Nghymru, 
mae’n bosib y gall rhai clybiau elwa.  Eto, bydd ymrwymiad 
gwirfoddolwyr o fewn clybiau o’r fath yn hollbwysig.  Bydd dulliau 
gweithredu Criced Cymru mewn perthynas â throsglwyddo 
asedau’n rhan o gynllun cyfleusterau ehangach y bwriedir 
ei ddatblygu, fydd yn amlinellu blaenoriaethau’r dyfodol yn 
nhermau sgwariau, meysydd, rhwydi, lleiniau artiffisial, pafiliynau 
a’r ddarpariaeth dan do.
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Canlyniad Hygyrchedd – ‘Criced ar gael yn hwylus i bawb yng 
            Nghymru’

16

Mae’r graff a’r ffigyrau isod yn awgrymu bod nifer y merched, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl sy’n 
chwarae criced wedi dechrau cynyddu rywfaint dros y deuddeg mis diwethaf, serch bod llinell sylfaen 
rhai o’r ffigyrau hyn yn isel.  Mae’n galondid nodi unwaith eto bod rhwydweithiau criced rhanbarthol 
gwirfoddol, a staff Criced Cymru’n credu bod ‘na botensial ar gyfer twf cyson dros y pedair blynedd 
nesaf, a thu hwnt efallai.
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Aelodaeth Merched Iau

Aelodaeth BME Hŷn

Aelodaeth BME Iau

Aelodaeth Merched Hŷn

Aelodaeth Anabledd Iau

Aelodaeth Anabledd Hŷn
Timau Merched Iau

Timau Merched Hŷn
Timau Anabledd Iau

* Gweler yr atodiad am y data ar gyfer y graff

TYMOR
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Cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME)

O fewn rhai ardaloedd daearyddol o Gymru, mae’r potensial ar gyfer 
datblygu criced BME yn sylweddol.  Cadarnheir hyn gan Arolwg 
Chwaraeon Ysgol a gynhaliwyd gan Chwaraeon Cymru yn 2013 a ganfu 
bod 46% o fechgyn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig am chwarae mwy o griced, 
o’i gymharu â 27% o fechgyn yn gyffredinol.  

Mae gwaith partneriaeth diweddar gyda Chlwb Criced Morgannwg a 
nifer o grwpiau cymunedol yng Nghaerdydd wedi llwyddo i gyflwyno’r 
math o griced sydd ei angen ar bobl ifanc lleol yn eu harddegau, ac wedi 
dechrau chwalu’r rhwystrau rhwng y cymunedau hyn, Criced Cymru, Clwb 
Criced Morgannwg a Stadiwm Swalec.  Bwriad cais ‘Galw am Weithredu’ 
Chwaraeon Cymru yw ceisio dal ati i ddatblygu’r gwaith cyffrous hwn.  

Bydd codi proffil a hygrededd criced T20 canol wythnos hefyd yn elfen 
bwysig o ran annog cymunedau BME i fod yn rhan o ‘deulu’ Criced Cymru 
oherwydd, yn sgil ymrwymiadau gwaith ar Sadyrnau, mae canran uchel 
o griced canol wythnos yn cael ei chwarae gan unigolion BME.  Yn ystod 
cyfnod y Cynllun hwn, bydd Clwb Criced Morgannwg yn gwneud cais i 
gynnal amryw o ornestau rhyngwladol yn Stadiwm Swalec.  

Os bydd y ceisiadau hyn yn llwyddo, byddant yn darparu cyfleoedd proffil 
uchel gwych y gellir eu defnyddio i gefnogi gwaith datblygu cymunedol 
Criced Cymru a Chlwb Criced Morgannwg.

Criced Menywod a Merched

Ar gyfer gaeaf 2014/15 a thu hwnt, mae Clwb Criced Morgannwg wedi 
gwahodd pump o ferched 12 i15 oed mwyaf talentog Cymru i ymuno â’i 
raglen Academi, a hynny am y tro cyntaf erioed.  Byddant yn derbyn yr un 
rhaglen gymorth â’r bechgyn.

Mae dwy o’r merched hyn hefyd yn cymryd rhan yn yr EWDP (England 
Women’s Development Programme) D15 ac mae’r pump ohonynt yn 
batrymau ymddwyn gwych ar gyfer datblygiad pellach criced i fenywod 
a merched yng Nghymru.  Tra bod y rhai sydd ar frig y strwythur yn 
parhau i berfformio’n dda iawn, mae ‘na arwyddion addawol iawn 
hefyd ar lefel y clybiau, yn arbennig Clwb Criced Casnewydd, oedd yn 
bencampwyr Menywod Hŷn yr ECB yn 2013, ac yn bencampwyr D13 a 
D15 yr ECB yn 2014.

Mae mwy o alw a gofyn am ganolbwyntiau chwarae ar gyfer merched, i 
barhau i ehangu’u cyfleoedd i gymryd rhan, ac un o’r pethau allweddol 
yn hyn o beth fydd darparu’r ffurf criced sydd ei angen ar y farchnad 
hon.  Ni fydd hyn bob amser yr un fath â’r hyn a ddarperir ar gyfer y 
bechgyn.

Criced Anabledd

Mae Criced Anabledd yn rhan integredig o Criced Cymru erbyn hyn 
ac yn 2014 bu tîm pan-anabledd Cymru’n cystadlu’n effeithiol yn 
erbyn Byrddau Criced Sirol yn Lloegr.  O dymor 2015 ymlaen, bwriedir 
rhoi achrediad ffurfiol i bum canolbwynt anabledd mewn lleoliadau 
strategol yng Nghymru, fydd yn derbyn cymorth gyda’u rhaglenni 
hyfforddi a chystadlu.  Dyma fydd dechrau strwythur sy’n cael ei roi yn 
ei le i gefnogi sgwad Cymru.

Er bod y potensial ar gyfer twf sylweddol yn debygol o fod yn 
gyfyngedig, mae ‘na nifer o bocedi o weithgarwch y gellir eu datblygu 
ymhellach dros y blynyddoedd nesaf.  Bydd partneriaeth gyda 
Chwaraeon Anabledd Cymru a’i broses achredu ‘Insport’ yn sylfaen i’r 
datblygiadau hyn.

Rhaglen Gymunedol 

Bydd rhan o’r Rhaglen Gymunedol y cyfeiriwyd ati yn adran ‘Twf’ y 
Cynllun yn ymwneud â Hyfforddwyr Cymunedol  yn ceisio datblygu 
mwy o griced ar gyfer pobl anabl, merched, pobl dduon a  lleiafrifoedd 
ethnig, yn ogystal â chriced bechgyn traddodiadol.  Bydd hon yn elfen 
bwysig o’r broses o ledaenu mesurau llwyddiant y rhaglen gymunedol.

Mae’r meysydd gwaith blaenoriaeth fydd yn sylfaen i’r Canlyniad 
Hygyrchedd wedi’u cynnwys o fewn Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 
Criced Cymru, a ddatblygwyd fel rhan o’r ymdrech i sicrhau mai Criced 
Cymru yw’r Bwrdd Criced Sirol cyntaf i gyrraedd Lefel Sylfaenol a Lefel 
Rhagarweiniol y Safon Cydraddoldeb mewn Chwaraeon.  Bydd cyflawni 
prif elfennau’r Cynllun, sydd wedi’u crynhoi ar y tudalennau nesaf, yn 
gosod y sylfaen ar gyfer ein cais i gyrraedd y Lefel Ganolradd dros yr 
ychydig flynyddoedd nesaf.
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Mae’r Canlyniadau hyn yn ymwneud ag ansawdd y profiad mae pobl yn ei gael o fewn criced a’u 
cyfleoedd i gyflawni’u potensial yn llawn, un ai fel chwaraewr, hyfforddwr, swyddog, tirmon neu 
wirfoddolwr gyda chlwb.  Maent yn ansoddol eu natur ac felly’n anoddach eu mesur.  Fodd bynnag 
mae Arolwg Criced Cenedlaethol yr ECB ac arolygon amrywiol gan Criced Cymru wedi llwyddo, am y 
tro cyntaf, i gael adborth ar lefelau boddhad pobl o fewn y gêm.  Ni wyddys yn union beth fydd dyfodol 
Arolwg Criced Cenedlaethol yr ECB ar hyn o bryd, felly mae’n anodd gosod targedau ar gyfer rhai o’r 
mesurau hyn.  Yn hytrach, bydd y mesurau isod (a rhai ychwanegol) yn cael eu ‘tracio’ i fesur lefelau 
boddhad pobl yn gyffredinol.

Y Gymraeg

Mae Criced Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i ddatblygu’i ddefnydd o’r iaith 
Gymraeg, a phenodwyd hyrwyddwr iaith gwirfoddol yn ddiweddar i arwain y gwaith hwn.  Mae llwyddiannau 
diweddar yn cynnwys mynychu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a sicrhau bod holl ddatganiadau Criced 
Cymru i’r Wasg yn cael eu trosi i’r Gymraeg.  

Yn ôl Archwiliad Clybiau 2014 mae 17% o glybiau Cymru’n darparu peth hyfforddiant un ai yn Gymraeg 
neu’n ddwyieithog.  Mewn ymateb i hyn, mae Criced Cymru’n bwriadu treialu Gweithdy Datblygu 
Hyfforddwyr newydd, fydd yn darparu cynghorion i hyfforddwyr ar weithio gyda grwpiau dwyieithog.  Mae 
cynlluniau pellach hefyd yn cynnwys clustnodi chwaraewyr Morgannwg sy’n siaradwyr Cymraeg i fod yn 
batrymau ymddwyn, a chyfieithu mwy o ddogfennau polisi ac adroddiadau Criced Cymru i’r Gymraeg.  

I alluogi Criced Cymru i fonitro cynnydd ac i annog datblygiad pellach, sefydlwyd Grŵp Gweithredu 
Cydraddoldeb, dan Gadeiryddiaeth un o Gyfarwyddwyr Bwrdd Criced Cymru.  Mae ei aelodaeth yn 
cynnwys cynrychiolwyr o Criced Anabledd, y gymuned BME, Criced Menywod a Merched, ardaloedd 
difreintiedig, y Gymraeg, yr ECB, Chwaraeon Cymru ac uwch aelodau staff Criced Cymru.  Rôl y Grŵp fydd 
herio a chynorthwyo i roi’r Cynllun Gweithredu ar waith.

Canlyniadau Ansawdd – ‘Pobl yn cael profiadau criced hwyliog, 
           pleserus a phositif’ 

                   ‘Pobl yn cael y cyfle i fod y gorau  allan 
          nhw fod’
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‘Pobl yn cael profiadau criced hwyliog, 
 pleserus a phositif’ 

‘Pobl (h.y. chwaraewyr, hyfforddwyr, swyddogion, 
tirmoniaid, gwirfoddolwyr clybiau ac ati) yn cael 
y cyfle i fod y gorau  allan nhw fod’
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% yn cael llawer o hwyl a mwynhad

% yn cael profiad positif iawn

% yn cael profiad positif

% yn cael profiad llawer gwell na mewn 
     chwaraeon eraill

% yn cael profiad gwell na mewn  
     chwaraeon eraill

% yn cael profiad gwaeth na mewn 
     chwaraeon eraill

% sy’n debygol iawn o argymell criced i 
     ffrind

     Sgôr Hyrwyddwyr Net (% a fyddai’n 
     argymell llai % na fyddai)

% sy’n fodlon iawn gyda’r gwasanaethau 
     a gynigir gan ddarparwyr criced yng 
     Nghymru

% sy’n fodlon gyda’r gwasanaethau 
     a gynigir gan ddarparwyr criced yng 
     Nghymru
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% sy’n credu iddyn nhw gael bob cyfle i 
     fod y gorau ‘allan’ nhw fod

% sy’n credu iddyn nhw gael rhywfaint o 
     gyfle i fod y gorau ‘allan’ nhw fod

Bechgyn D19 Lloegr (Glamorgan lead)

Bechgyn D17 Lloegr (Glamorgan lead)

Bechgyn D15 Banbury (Glamorgan lead)

Menywod a Merched Lloegr (Glamorgan 
lead)

Cymhareb  Ennill Grwpiau Oedran Cymru 
(%) 
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Mae rhaglenni sy’n sylfaen i’r canlyniad ‘Pobl yn cael y cyfle i fod y gorau ‘allan’ nhw fod’ yn cynnwys gwaith 
Criced Cymru ar y Llwybr sy’n bwydo Clwb Criced Morgannwg a Lloegr.

Llwybr Criced Cymru

Mae’r Llwybr hwn wedi hen sefydlu erbyn hyn, ac roedd yn destun dau arolwg annibynnol yn 2013.  
Cynhaliwyd y cyntaf ar gyfer Criced Cymru gan gyn-Gyfarwyddwr Perfformiad Chwaraeon Cymru, 
Graham Davies, tra’r oedd yr ail yn rhan o adolygiad mwy eang ar gyfer Morgannwg a gynhaliwyd gan 
gyn-Gyfarwyddwr Criced Gwlad yr Haf, Brian Rose.  Cafwyd adroddiadau positif yn sgil y ddau adolygiad 
ar Lwybr Criced Cymru, gan gynnwys argymhellion sydd wedi’u rhoi ar waith ers hynny.  Roedd y rhain yn 
cynnwys gostwng nifer y bechgyn sy’n mynychu Canolfannau Datblygu Cenedlaethol a chyflwyno system 
Raddio o fewn criced Bechgyn Iau Rhanbarthol, i sicrhau bod y cystadlu mor briodol â phosib h.y. timau o 
allu cyfartal. 
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Yn Chwefror 2013, am y tro cyntaf, anfonodd Criced 
Cymru dîm Datblygu Menywod ifanc i chwarae yn 
Dubai yn erbyn Clwb Criced Marylebone a nifer o 
Siroedd Seisnig cryf.  Bydd y fenter lwyddiannus 
hon yn cael ei hailadrodd yn Chwefror 2015 yn 
sgil y profiad a gafodd y chwaraewyr ifanc, cryfder 
y gwrthwynebwyr, a’r ffocws a ddarparodd y 
digwyddiad ar gyfer eu hyfforddiant gaeaf.  Mae gan 
Criced Cymru gnwd o chwaraewyr benywaidd ifanc, 
cyffrous fydd yn cryfhau’r sgwad menywod hŷn yn 
ei dro.  

Criced Cynghrair Hŷn

Mae ‘na ddau Brif Gynghrair ECB achrededig yng 
Nghymru, sef Prif Gynghrair Criced Gogledd Cymru 
(NWPCL) a Phrif Gynghrair Criced De Cymru 
(SWPCL).  Mae’r NWPCL ar frig strwythur syml sy’n 
addas ar gyfer y gêm, ond sydd angen ei adolygu 
(yn enwedig ar y lefelau is) yn sgil y farn a fynegwyd 
yn Arolwg Criced Cenedlaethol 2014.  Mae’r 
SWPCL ar frig system fwy cymhleth o gynghreiriau 
bwydo, sydd angen ei symleiddio o bosib, unwaith 
eto yn sgil y farn a fynegwyd gan y chwaraewyr.  
Mae Criced Cymru’n cefnogi  ail adran o’r SWPCL, 
yn amodol ar drafodaethau gyda’r strwythur sy’n 
bwydo.

Siroedd Llai Cymru

Mae Cymru’n unigryw o fewn yr ECB am fod ganddi 
Sir Dosbarth Cyntaf, sef Morgannwg, a thîm 
Siroedd Llai Cymru.  Mae tîm Siroedd Llai Cymru’n 
chwarae rôl bwysig yn y Llwybr, gan bontio tîm 
Dan17 Cymru ac ail dîm Morgannwg.  Mae’n bwysig 
ei fod yn dîm cyson gystadleuol, sydd weithiau’n 
dipyn o her, o ystyried pa mor ifanc ydyw’n aml, a 
pha mor brofiadol yw’r gwrthwynebwyr. Dylid dal ati 
i adolygu dulliau llywodraethu Siroedd Llai Cymru yn 
y dyfodol.

Ar gyfer gaeaf 2014/15 ymlaen, bydd Rhaglen 
(Academi) Datblygu Morgannwg yn cael ei hehangu 
yn sgil cyllid a ddyrannwyd i Criced Cymru gan 
Chwaraeon Cymru, i ariannu swydd benodedig 
fydd yn cydgysylltu’r holl weithgaredd (hyfforddiant, 
cystadlaethau, gwyddor chwaraeon, cyswllt 
addysgol, ariannol ac ati),  Yn sgil yr ehangu hwn bydd 
nifer y bechgyn ar y rhaglen yn  cynyddu, a chyflwynir 
rhai merched talentog am y tro cyntaf erioed.  Bydd 
Morgannwg yn cyflwyno sesiynau batio, cadw 
wiced, troelli a bowlio cyflym, a bydd chwaraewyr yr 
Academi a chwaraewyr ymylol yn eu mynychu.  

Mae timau grŵp oedran bechgyn a merched 
Cymru’n parhau i berfformio’n dda yn erbyn timau 
Sirol cryf o Loegr, sy’n tueddu i gynnwys mwy o 
lawer o chwaraewyr o ysgolion annibynnol lle mae 
criced yn bwysig.  Mae hyn yn deyrnged i waith caled 
clybiau, rhanbarthau, a hyfforddwyr a rheolwyr 
cenedlaethol Cymru.  Mae nifer y timau bechgyn 
yng Nghymru’n destun dadl gyson fydd yn cael ei 
hadolygu’n barhaus.  Byddai’r rhai sy’n anelu’n bennaf 
am ragoriaeth yn hoffi cael llai o dimau a chwaraewyr, 
tra bod y rhai sy’n gosod gwerth ar gyfraniad y Llwybr 
i griced clybiau hŷn yn credu bod nifer y timau a’r 
chwaraewyr yn eitha’ agos ati.  

Bydd Criced Bechgyn Rhanbarthol Iau’n parhau i fod 
yn rhan bwysig o’r Llwybr, ond mae angen gwaith 
pellach i gynorthwyo’r Rhanbarthau i ddatblygu’u 
hunain ar, ac oddi ar y maes.  Bydd y system Raddio’n 
parhau a bydd menter newydd yn cyflwyno proses 
hunanasesu a hunan-welliant i helpu’r Rhanbarthau 
i ddatblygu’u hunain o bersbectif llywodraethu a 
gweinyddu.  

Mae’r Llwybr Menywod a Merched wedi’i newid yn 
ddiweddar hefyd, gyda chriced Rhanbarthol Iau 
ar gyfer merched yn dod i ben a Chanolfannau 
Datblygu Cenedlaethol sy’n cael eu gweinyddu’n 
ganolog yn cymryd ei le, yng Ngogledd, De Ddwyrain 
a De Orllewin Cymru.  Yn 2013/14 llwyddodd y 
Canolfannau hyn i lwyfannu gwyliau hyfforddi yn y 
gaeaf a gwyliau cystadlu yn yr haf, gyda’r ffocws yn 
bennaf ar ddatblygu chwaraewyr.  Bydd hyn yn cael ei 
ailadrodd yn y dyfodol.
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Canlyniad Sefydlogrwydd Ariannol

Ar hyn o bryd mae Criced Cymru’n ddibynnol iawn ar gyllid oddi wrth Chwaraeon Cymru, yr ECB, y 
Sefydliad Criced (Chance to Shine) a chyfranogwyr (chwaraewyr, rhieni a hyfforddwyr).  O fewn y 
pedair blynedd nesaf, bwriadwn ehangu’n ffynonellau refeniw, ac o ganlyniad, dod yn llai dibynnol ar y 
sefydliadau uchod.  Eglurir hyn isod.

Mae’r prif ffyrdd o geisio dod yn llai dibynnol ar bartneriaid ariannu’n cynnwys datblygu  cynllun 
masnachol gyda Chlwb Criced Morgannwg, fydd o fudd i’r ddau sefydliad.  Dylai cyfuno proffil 
Morgannwg â mynediad Criced Cymru i gymunedau ar draws Cymru gyfan fod yn ddeniadol i’r sector 
masnachol yng Nghymru, hyd yn oed yn ystod yr hinsawdd ariannol anodd bresennol.  Mae hyn yn 
golygu datblygu ‘cynigion’ sydd wedi’u pecynnu’n dda, ac sy’n cynnig buddiannau clir i bartneriaid 
masnachol arfaethedig.  

Yn ystod cyfnod y Cynllun hwn bydd Criced Cymru hefyd yn ail-lansio cyfleoedd cyswllt trwy gyflwyno 
‘Gynnig i Glybiau’ sydd wedi’i farchnata’n well, a hefyd yn anelu at gyflwyno ‘Cynnig i Ysgolion’ a ‘Cynnig 
T20’, gyda’r nod o annog sefydliadau newydd i ymuno â ‘theulu’ criced Cymru.  Ystyrir cynigion ar 
gyfer ‘Cymdeithasau’ a ‘Chynghreiriau’ yn ogystal.  Ym mhob achos, buddiannau ystyrlon sydd wedi’u 
teilwra’n arbennig a’u marchnata’n dda fydd yr allwedd i lwyddiant.  

Er bod yr uchod yn anelu at gynnig buddiannau i sefydliadau gwahanol, edrychir hefyd ar bosibiliadau 
aelodaeth unigol o Criced Cymru (ar y cyd â Chlwb Criced Morgannwg o bosib).  Yn ogystal â darparu 
lleoliadau, gall hyn hefyd helpu Criced Cymru i dderbyn data ar ymglymiad pobl i’r byd criced yng 
Nghymru mewn ffordd gywirach a mwy effeithlon.

Serch ymdrechion Criced 
Cymru i ehangu’i ffynonellau 
refeniw, afraid dweud y 
bydd ei berthynas hynod 
gref gyda’i holl bartneriaid 
ariannu presennol yn parhau 
i fod yn hanfodol, wrth inni 
ddal ati i wella twf, ansawdd 
a hygyrchedd criced yng 
Nghymru, o fewn fframwaith 
ariannol diogel.

Datblygu Sefydliadol

Bydd llwyddiant Criced Cymru i gyrraedd ei dargedau o fewn ei Fframwaith Canlyniadau hefyd yn gofyn 
am ddatblygu sefydliadol o fewn nifer o feysydd amrywiol.  

Bydd cynllun marchnata’n cael ei ddatblygu gyda’r nod o godi proffil criced yng Nghymru, a datblygu 
brand Criced Cymru ymhellach.  Bydd hyn yn cynnwys sicrhau proffil uwch i’n straeon llwyddiant niferus, 
gwell presenoldeb ar y we a gwell cyfathrebu mewnol ac allanol.  Gellir datblygu ymhellach y ffordd 
rydym yn portreadu’n hunain o fewn y byd criced a thu hwnt.

Bydd ein gwaith o ran diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn parhau i fod yn bwysig ar draws y 
byd criced yng Nghymru.  Bydd polisïau a gweithdrefnau ‘Dwylo Diogel’ yr ECB yn parhau i fod yn rhan 
annatod o bob rhan o’r gêm wrth i Criced Cymru geisio sicrhau statws NSPCC Lefel 3.  Yn y gwaith hwn 
trwyddi draw byddwn yn parhau i ganolbwyntio  ar amddiffyn pobl ifanc a phobl agored i niwed o fewn 
criced, yn hytrach nag ar sicrhau lefelau achredu penodol.
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Mae  Gweithgor Llywodraethu Criced Cymru’n bwriadu gwneud argymhellion i Gyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol 2015 (yn dilyn cymeradwyaeth y Bwrdd), sy’n debygol o gael effaith ar gyfansoddiad y Bwrdd 
a’i is-strwythur o Gynghorau.  Hefyd dan ystyriaeth mae’r posibilrwydd o gael ‘Fforymau Ardal’ ar draws 
Cymru, gan wneud y mwyaf o allu Criced Cymru i lywodraethu’r gêm gyfan, a phwysigrwydd y berthynas 
gyda Morgannwg.  

Er mwyn newid rolau staff a gwirfoddolwyr, yr olaf o ganlyniad i adolygiad o’r dulliau llywodraethu, bydd 
angen buddsoddi mwy mewn arweinyddiaeth a datblygiad personol ar draws Criced Cymru.  Bydd angen 
sgiliau newydd ar rôl gymharol newydd y Swyddogion Datblygu Criced, wrth i ddalwyr y swyddi barhau 
i sefydlu’u hunain fel cydgysylltwyr yr holl weithgaredd criced yn eu hardaloedd.  Bydd gan y ‘Fforymau 
Ardal’ y potensial i helpu i gydgysylltu’r broses, ond bydd angen i’r sefydliadau criced gwirfoddol niferus yng 
Nghymru ddatblygu perthynas gryfach â’i gilydd.

Mae’r Weledigaeth a’r Cynllun Strategol hwn yn benllanw gwaith gan Fwrdd Criced Cymru, Staff a 
rhwydweithiau ardal gwirfoddol, felly dyma’r cynllun mwyaf cynhwysfawr a gafwyd hyd yn hyn.  

Trwy weithio ar  y cyd, gyda chefnogaeth ein partneriaid ariannu presennol a newydd, a thrwy barhau 
i foderneiddio’n dulliau o weithredu, gallwn wireddu’n gweledigaeth, sef bod ‘Criced yn ffynnu yng 
nghalon cymunedau Cymru’.

Casgliad
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Mesur
Cymru Tymor 2013 Tymor 2014 Tymor 2015 Tymor 2016 Tymor 2017 Tymor 2018 Cyfanswm Cynwysedig  % Cynwysedig
CG1 - Twf

  Nifer timau clybiau iau (Archwiliad Clybiau) 547 622 630 640 650 658 36 5.79%
  Nifer timau clybiau iau (yn chwarae criced cynghrair) 368 364 376 385 396 400 36 9.89%
  Aelodaeth iau clybiau 8,389 7,526 7,600 7,750 7,900 8,088 562 7.47%
  Nifer timau hŷn (Archwiliad Clybiau) 611 618 617 620 622 625 7 1.13%
  Nifer timau hŷn yn chwarae criced cynghrair Sadwrn 432 420 423 428 432 437 17 4.05%
  Nifer timau hŷn yn chwarae criced ganol-wythnos 102 114 117 130 134 136 22 19.30%
  Aelodaeth hŷn clybiau 7,169 6,862 6,900 6,950 7,000 7,081 219 3.19%
  Nifer Swyddogion actif 234 181 208 222 230 238 57 31.49%
  Nifer Hyfforddwyr actif 492 408 430 455 480 506 98 24.02%
  Nifer Tirmoniaid actif 114 117 123 130 135 140 23 19.66%

CG2 - Hygyrchedd
  Nifer timau clybiau iau (benywaidd) 19 39 42 46 50 56 17 43.59%
  Nifer timau clybiau iau (anabledd) 4 4 5 6 9 9 5 125.00%
  Nifer timau clybiau hŷn (benywaidd) 11 8 9 10 12 13 5 62.50%
  Nifer timau clybiau hŷn (anabledd) 1 2 3 4 5 7 5 250.00%
  Aelodaeth iau clybiau (benywaidd) 844 780 850 980 1,085 1,205 425 54.49%
  Aelodaeth iau clybiau (anabledd) 66 66 70 85 100 115 49 74.24%
  Aelodaeth iau clybiau (BME) 471 569 610 642 674 712 143 25.13%
  Aelodaeth hŷn clybiau (benywaidd) 150 149 170 190 227 229 80 53.69%
  Aelodaeth hŷn clybiau (anabledd) 12 35 52 56 81 93 58 165.71%
  Aelodaeth hŷn clybiau (BME) 474 575 604 750 761 780 205 35.65%

 

 

Targed
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