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Sut i chwarae dara

I chwarae’r gêm hon o Nigeria, mae angen dau chwaraewr neu dimau. Mae’n cael ei chwarae drwy 
ddefnyddio cerrig neu ffyn yn y ddaear.

Enghraifft o fwrdd gêm DARA

Gwnewch fwrdd ar gyfer y gêm, unai’n defnyddio sialc (fel yr uchod) neu ffon i dynnu llun y bwrdd 
mewn pridd neu dywod. Dylai maint y bwrdd fod yn  5 x 6 sgwâr.

Dewch o hyd i gownteri. Gellir defnyddio cerrig, cregyn, ffyn ac ati. Bydd ar bob tîm angen 12 cownter 
sydd yr un fath. Rhaid i’r cownteri hyn fod yn wahanol i gownteri’r tîm arall.

Sut i chwarae
1. Bydd pob tîm yn cymryd eu tro i osod cownter ar y bwrdd gêm, hyd nes y bydd pob un o’r 

cownteri wedi cael eu gosod ar y bwrdd. Ni ddylai cownteri tîm gael eu gosod yn ‘dri mewn rhes’ 
ar hyn o bryd. 

2.  Bydd pob tîm yn cymryd eu tro i symud cownter i sgwâr gwag, cyfagos. Ni ddylid symud y 
cownteri yn groeslinol, ond gellid eu symud tuag at i fyny, i lawr neu i’r ochr. Y nod ydy cael tri 
chownter mewn rhes, mewn sgwariau cyfagos (ond nid rhes groeslinol). 

3.  Pan y mae tîm wedi llwyddo i gael tri chownter mewn rhes, bydd ganddyn nhw’r hawl i gael 
gwared ag un o gownteri eu gwrthwynebydd. Dim ond un cownter gwrthwynebydd y gall tîm gael 
gwared ag ef, mewn unrhyw un tro, hyd yn oed os y bydd mwy nag un ‘rhes o dri’ chownter yn 
cael eu creu yn yr un symudiad. 

4.  Mae’r gêm ar ben pan nad ydy tîm yn gallu gwneud ‘tri mewn rhes’ gyda’u cownteri. Pan mae hyn 
yn digwydd, mae’r gwrthwynebydd yn ennill y gêm.
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