
 
 
 

 

 

Annwyl Helen Mary Jones AS,  

   
Fel y gwyddoch, roedd Chwaraeon Cymru yn ddiolchgar iawn i'r pwyllgor am y 
gwaith a wnaeth fel rhan o'r ymchwiliad i effaith Covid-19 ar y sector 
chwaraeon. Roeddem yn falch iawn o allu darparu tystiolaeth ysgrifenedig a 
llafar fel rhan o'r broses honno ac, yn unol â'r argymhellion yn yr adroddiad, 
ysgrifennaf atoch gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am y Gronfa Cydnerthedd 
Chwaraeon.  
   
Isod ceir adolygiad hyd yma o'r cyllid brys sydd wedi'i sicrhau gan Chwaraeon 
Cymru.  Mae’r ffigurau yn gywir o  1af Medi.  
   
Dyraniadau'r Corff Rheoli Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol:  
   
Fel y gwnaethom ei nodi yn ein tystiolaeth ysgrifenedig gychwynnol i'r pwyllgor, 
y dull gweithredu ar unwaith i ymdrin â heriau COVID19 ar y sector chwaraeon 
oedd gweithio i sicrhau bod sefydliadau, clybiau a chyfleusterau chwaraeon yn 
goroesi.  Un penderfyniad allweddol yn hyn o beth oedd cael dull mwy hyblyg o 
ymdrin â'r ffordd yr oedd partneriaid Chwaraeon Cymru yn defnyddio eu cyllid. 
Fe wnaethom anfon llythyrau at yr holl bartneriaid rydym yn eu hariannu ar 1 
Ebrill a chytunwyd y gellid derbyn y rhain drwy e-bost, gyda thaliadau'n cael eu 
gwneud fel mater o frys. Fe wnaethom nodi y byddem yn hyblyg o ran sut y 
byddai’r cyllid yn cael ei ddefnyddio, yn enwedig dros y 12 wythnos gyntaf ond 
fe wnaethom bwysleisio y byddai angen i’r partneriaid sicrhau bod unrhyw 
newidiadau'n cael eu holrhain i gydymffurfio â disgwyliadau a gofynion archwilio. 
Cafwyd cyfanswm o 68 o daliadau gwerth cyfanswm o £6,008,953.30 i'w 
prosesu ar 16 Ebrill, gan adael dim ond nifer fach o bartneriaid a ariennir bob 
blwyddyn i gael eu talu ar ôl y dyddiad hwn.  
   
Cronfa Cymorth mewn Argyfwng:  
   
Agorwyd y Gronfa Cymorth mewn Argyfwng (ERF) am y tro cyntaf ar 8 Ebrill.  
Sefydlwyd y gronfa i gefnogi clybiau chwaraeon a sefydliadau dielw sy'n wynebu 
anawsterau ariannol uniongyrchol.  Yn ystod cyfnod y gronfa, cefnogwyd 342 o 
geisiadau llwyddiannus i gyfanswm ymrwymiad o £605,235.  
   
Cronfa Cymru Actif:  
   
Ar ôl i’r ERF gau, lansiwyd Cronfa Cymru Actif (BAWF) ar 7 
Gorffennaf.  Estynnodd y gronfa hon ddarpariaeth yr ERF ac mae'n cwmpasu 
elfen ddiogelu i gefnogi clybiau sy'n dal i wynebu anawsterau ariannol, yn 
ogystal â helpu i baratoi chwaraeon i ddychwelyd i weithgarwch.  Mae elfen 
baratoi'r gronfa yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion i ddiogelu unigolion rhag y 
risg o ddal y coronafeirws.  Neilltuwyd cyfanswm o £4m i'w ddyrannu.  
Yn gyffredinol, gofynnwyd am gyfanswm o £2,856,356 o gymorth.   
 
 



 
 
 
 
 
 

Mae cyfanswm y cais hwn yn cael ei werthuso fesul cam gan baneli asesu 
wythnosol a hyd yma mae'r gronfa wedi ymrwymo i gefnogi 363 o geisiadau i 
gyfanswm gwerth o £331,685.50.  Mae nifer yr ymgeiswyr wedi cynyddu fis ar ôl 
mis wrth i chwaraeon ddychwelyd i weithgarwch.  
   
Y Gronfa Cadernid Chwaraeon (SRF):  
   
Yn ogystal â Chronfa Cymru Actif, lansiodd Chwaraeon Cymru gronfa sy'n 
seiliedig ar ymgeisio gwerth £4.5m sydd hefyd yn cwmpasu Cyrff Rheoli 
Cenedlaethol Chwaraeon, Ymddiriedolaethau Hamdden a sefydliadau 
cenedlaethol eraill sy'n cyfrannu at chwaraeon yng Nghymru. Y cyfanswm y 
gofynnwyd amdano gan ymgeiswyr ar gyfer y gronfa hon yw £4,168,559. Hyd 
yma, mae'r gronfa wedi ymrwymo £1,357,813 o gyllid ar draws 21 o geisiadau.  
   
Mae'r SRF a BAWF yn parhau i weithredu ac maent yn cynnal penderfyniadau 
panel wythnosol i ddyrannu cyllid.  Bydd hyn yn parhau hyd y gellir rhagweld, er 
y rhoddir ystyriaeth hefyd maes o law i sut y gellid ymestyn yr arian ymhellach a 
fyddai'n edrych ar weithgareddau mwy datblygiadol y tu hwnt i baratoi a 
diogelu.  Caiff hyn ei bennu gan natur y gweithgareddau chwaraeon a'r 
canllawiau a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yng nghyswllt chwaraeon a 
Covid-19.  
   
Effaith yn y dyfodol:  
   
Ar hyn o bryd, mae'n rhy gynnar rhagweld yr effaith y bydd y cronfeydd hyn yn 
ei chael ar weithgareddau Chwaraeon Cymru dros y blynyddoedd nesaf.  Mae'n 
wir fod addasu cyllid at ddibenion gwahanol yn ystod y flwyddyn i ddarparu 
cronfeydd wrth gefn brys wedi arwain at ohirio mentrau arfaethedig, neu mewn 
rhai achosion, eu hatal yn gyfan gwbl.  Mae natur hirdymor effaith Covid-19 ar 
chwaraeon yng Nghymru yn dal yn gymharol ansicr.  Mae Chwaraeon Cymru 
wedi gwneud gwaith ymchwil sylweddol sy'n edrych ar sut mae'r pandemig wedi 
effeithio ar gyfraddau cyfranogi, hyder y cyhoedd a'r economi chwaraeon.  Bydd 
hyn yn llywio ein dull gweithredu, yn ogystal â gwaith parhaus chwaraeon a 
Llywodraeth Cymru i archwilio'r map dychwelyd i chwaraeon.  Bydd unrhyw 
gynnydd posibl mewn achosion Covid-19 hefyd yn newid natur y gweithgareddau 
a ragwelir.  Mae'n sicr yn wir y bydd y pwysau ar gyllideb Chwaraeon Cymru, a 
chyllidebau ehangach y sector chwaraeon yn 2020 o ganlyniad i Covid-19, yn 
cael effaith barhaol ar weithgarwch corfforol oni bai bod adnoddau ychwanegol 
yn cael eu canfod neu'n cael eu defnyddio mewn ffordd wahanol.  Bydd manylion 
mwy myfyriol am hyn yn sicr yn amlwg dros y misoedd nesaf ac yn cael eu 
hadrodd drwy ein hadroddiad blynyddol a'n hamcanestyniadau cynllun busnes a 
buddsoddi yn y dyfodol.  
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Yn ogystal â'r pwysau presennol, mae heriau sylweddol yn y tymor hwy yn 
wynebu'r sector chwaraeon a hamdden. Oherwydd natur y sector a'i 
ddarpariaeth, bydd yr effaith ar incwm refeniw i glybiau chwaraeon, perchnogion 
campfeydd a gweithredwyr cyfleusterau yn y tymor byr a'r tymor hwy yn 
sylweddol. O dan y cyfyngiadau presennol, mae ailagor y sector Chwaraeon a 
Hamdden wedi bod yn raddol, ar sail capasiti isel ac yn amodol ar ofynion cadw 
pellter corfforol ac rydym yn cydnabod bod hyder defnyddwyr yn debygol o fod 
yn isel am gyfnod estynedig. Bydd yr heriau hyn yn effeithio ar hyfywedd y 
sector yn y tymor canolig a'r hirdymor.  
   
Mae mentrau ariannu presennol, megis Cynllun Cadw Swyddi (JRS) Llywodraeth 
y DU a'r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (SEISS), cynlluniau 
cymorth busnes Llywodraeth Cymru a Chronfa Cydnerthedd Brys a Chwaraeon ( 
ERF / SRF) Chwaraeon Cymru, wedi achub rhai, ond nid pob rhan o'r sector. Er 
hynny, ni fydd y mentrau hyn ynddynt eu hunain yn ddigon i ddiogelu swyddi a 
sicrhau y gall y sector ffynnu unwaith eto, yn enwedig gyda'r JRS a SEISS yn 
dod i ben ym mis Hydref.  
   
Rydym yn cynnal sgyrsiau cadarnhaol gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r angen 
ariannol i ddiogelu'r sector yn y tymor byr ac rydym yn ddiolchgar ein bod wedi 
gallu defnyddio tystiolaeth ac argymhellion y Pwyllgor fel rhan o'n hachos.  
   
 

 

Yours Sincerely / Yr eiddoch yn gywir 

 

 

 

Sarah Powell          
Chief Executive / Prif Weithredwr 

 

 


