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Am Chwaraeon Cymru 

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch 
corfforol yng Nghymru. Rydym yn cefnogi cyflawni blaenoriaethau strategol drwy'r Weledigaeth ar gyfer 
Chwaraeon yng Nghymru a Strategaeth Chwaraeon Cymru. Rydym yn dosbarthu Cyllid Llywodraeth Cymru a 
grantiau’r Loteri Genedlaethol gan fuddsoddi mewn chwaraeon elitaidd a llawr gwlad i alluogi chwaraeon yng 
Nghymru i ffynnu. Rydym eisiau i Gymru fod yn genedl fwy actif ac iachach, gyda chyfleoedd i bawb fod yn actif. 

Mae Chwaraeon Cymru yn falch o ymateb i'r ymgynghoriad hwn ynghylch cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2022-23. 

Beth, yn eich barn chi, fu effaith cyllideb 2021-22 Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyllid sy’n gysylltiedig 
â COVID-19?   

Ymatebodd Llywodraeth Cymru yn rhagweithiol i effaith Covid-19 ar y sector chwaraeon. Roedd y Pecyn Adfer 
Chwaraeon ar unwaith yn elfen o gefnogaeth i'w chroesawu ac yn angenrheidiol ac roedd yn galluogi i gyrff rheoli 
chwaraeon cenedlaethol, partneriaid cenedlaethol, clybiau, gweithwyr llawrydd a darparwyr preifat gael 
cefnogaeth yr oedd ei gwir angen. Mae'r ymrwymiad i ail Becyn Adfer Chwaraeon o fewn cyllideb 2021-22 wedi 
sicrhau unwaith eto bod lefel o gefnogaeth sy'n hanfodol i gynnal y sector drwy gyfnod hynod heriol. 

Sut ydych chi'n meddwl y dylai blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 newid i ymateb i 
COVID-19?   

Rydym wedi gweld cyfnod o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn ofynnol i ddiogelu goroesiad y sector chwaraeon yn 
unig. Nid ydym eto wedi cyrraedd y pwynt lle gallwn ddweud bod hyn wedi'i gyflawni. Mae heriau amrywiol yn 
wynebu'r sector o hyd o ran y gallu parhaus i ddarparu cyfleoedd i gymryd rhan. Bydd y rhain yn amrywio ar sail 
natur y darparwr, y gamp a’r sefydliad, ac yn sicr maent yn parhau’n amlwg yn y sector ymddiriedolaethau ac 
awdurdodau lleol gydag angen cydnabyddedig am fuddsoddi mewn cyfleusterau. Mae Community Leisure UK 
wedi adrodd bod ymddiriedolaethau hamdden a diwylliant, erbyn Ionawr 2021, â dim ond 30% o’u lefelau wrth 
gefn cyn Covid ar ôl ar gyfartaledd a’u bod wedi ysgwyddo diffyg o £2 miliwn ar gyfartaledd fesul sefydliad. Bydd 
gwaddol yr heriau hyn yn parhau i fod yn fater brys wrth symud ymlaen. 

Mae'r materion ehangach sy’n ymwneud â buddsoddiad cyfalaf i ddarparu cyfleusterau o ansawdd uchel yn 
parhau i fod yn ymrwymiad tymor hir a ddylai ddylanwadu ar yr ystyriaethau ariannol i Lywodraeth Cymru. Mae 
rhai o'r rhain wedi'u hamlinellu eisoes yn y Rhaglen Lywodraethu, fel; 
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 Buddsoddi yn ein cyfleusterau chwaraeon o safon byd. 
 Buddsoddi mewn cyfleusterau newydd fel caeau 3G. 
 Buddsoddi mewn opsiynau teithio sy'n annog trafnidiaeth gyhoeddus ac yn cefnogi cerdded a beicio. 

Bydd hwn nid yn unig yn fuddsoddiad sy'n cefnogi'r cyfleoedd ar gyfer darpariaeth ond hefyd gall chwarae rôl 
lawer mwy effeithiol wrth gyflawni yn erbyn agendâu cymdeithasol, addysgol ac iechyd wrth i ni ddod allan o 
anterth cyfnod y pandemig. Hefyd bydd buddsoddiad cyfalaf, drwy ddatblygu’r llwybr athletwyr, yn helpu i 
gynorthwyo gyda'r agenda perfformiad uchel. 

At hynny, gall datblygu cyfleusterau newydd a gwella'r rhai sydd eisoes yn bodoli gyfrannu'n sylweddol at yr 
agenda cynaliadwyedd drwy sefydlu darpariaeth chwaraeon werdd sy'n fwy effeithlon o ran ynni. Mae cyfle i 
ddefnyddio cyllid cyfalaf i ehangu trefniadau i greu neu wella gofod gwyrdd yn sylweddol, gan wneud ein 
dinasoedd, ein trefi a'n pentrefi yn llefydd gwell fyth i fyw a gweithio ynddynt, a all, yn ei dro, gyfrannu at alluogi 
i’n diwydiannau twristiaeth, chwaraeon a'r celfyddydau ffynnu. 

Y tu hwnt i'r dull seilwaith cyfalaf o weithredu, y dysgu allweddol o'r pandemig yw'r angen am sicrhau bod ein 
gwasanaethau cyhoeddus yn rhan o ddull ataliol o weithredu tuag at iechyd gan osod cydlyniant cymdeithasol 
wrth galon yr agenda. Mae buddsoddi mewn darpariaeth gweithgarwch corfforol drwy chwaraeon, a thrwy 
bortffolios eraill, yn hanfodol nid yn unig o ran sicrhau newid yn y dull cyllido tuag at ganlyniadau ataliol, tymor hir 
a chynaliadwy, ond hefyd o ran cynyddu’r flaenoriaeth i les y genedl. 

Mae gan Chwaraeon Cymru, a chwaraeon yng Nghymru, stori bwerus i'w hadrodd o ran cefnogi canlyniadau 
addysgol ac ymgysylltu. Yn fwy na hynny, mae gwaith sy’n datblygu’n creu graddfa a chwmpas ar gyfer ehangu 
cynnar. Gallwn greu cynnig gwell i bobl ifanc. O fewn yr agwedd hon ar waith Chwaraeon Cymru y gallwn wneud 
cynnydd yn erbyn Nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau’r 
plentyn. Mae'r enghreifftiau rhyngwladol o'r llwyddiant hwn, fel hawliau Norwyaidd y plentyn, yn enghraifft 
gadarnhaol o sut gall chwaraeon osod datblygu pobl ifanc wrth galon ei agenda. 

Mae cyfle gwirioneddol i arwain ymhellach wrth gefnogi'r proffesiwn addysgu tuag at weithredu'r cwricwlwm 
newydd, sy'n rhan o'r gwaith addysg actif mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn cefnogi Llywodraeth Cymru i'w 
gyflwyno. Yn yr un modd mae ein partneriaethau mewn Addysg Uwch drwy Athrofa Cymru ar gyfer 
Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru (WIPAHS) wedi dod ag ymchwil academaidd a datblygu 
polisi at ei gilydd er budd elitaidd a chymunedol. 

Hefyd, ar hyn o bryd, mae bron i 6,000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru. 
Mae 19,000 o Lysgenhadon Ifanc wedi cymryd rhan yn y rhaglen yn ystod ei 10 mlynedd. Mewn arolwg o 
Lysgenhadon Ifanc Cymru, dywedodd 96% ohonynt bod y rhaglen wedi rhoi mwy o hyder iddynt, tra bo 98% yn 
teimlo ei bod wedi gwella eu sgiliau arwain. Gallwn adeiladu ar y gwaith a chreu gweithlu yn y dyfodol gyda 
sgiliau sydd wedi’u datblygu drwy ymgysylltu cymdeithasol a gwirfoddoli sy'n gwella nid yn unig y sector 
chwaraeon, ond addysg a chyflogadwyedd ar draws meysydd eraill. 

Gyda ffocws ymroddedig, gallai dylanwad chwaraeon dreiddio i bob lleoliad addysg yng Nghymru. Gan weithio 
gyda'r sector addysg, mae lle i ddechrau ail-lunio'r diwrnod ysgol gyda darpariaeth well, gan greu cyfoethogi i 
bawb drwy becyn chwaraeon a diwylliannol. Mae cynllun peilot yn cael ei ystyried yn seiliedig ar yr egwyddor o 
hybiau ysgol cymunedol yn creu cymunedau gwytnach a mwy cysylltiedig. 
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Pa mor barod yn ariannol yw eich sefydliad ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23, a sut y gall y gyllideb roi 
mwy o sicrwydd ichi wrth gynllunio a rheoli cyllidebau o ystyried yr anwadalrwydd a'r ansicrwydd 
parhaus?    

Un budd sylweddol o ran rheoli ansicrwydd fyddai'r gallu i nodi cyllidebau dangosol ar gyfer blynyddoedd i ddod er 
mwyn cynorthwyo cynllunio, mwy o hyblygrwydd gan gynnwys cario drosodd (gallai’r cyfyngiadau yn ystod y 
flwyddyn cyfredol rwystro arloesedd), cynnydd yn y costau gweithredu a ganiateir, yn ogystal â chaniatáu mwy o 
fuddsoddiad cyfalaf yn ein cyfleusterau chwaraeon ein hunain i gefnogi'r sector (wedi'i gyfyngu ar hyn o bryd i 
10% o'r gyllideb gyfalaf). 

Nid yn unig y byddai'r materion hyn o gymorth i Chwaraeon Cymru fel sefydliad, ond hefyd i’r partneriaid a gyllidir 
ar draws y dirwedd chwaraeon yr ydym yn gweithio â hwy, oherwydd gallai'r dull hwn gael ei raeadru ar i lawr. 

Hoffai'r Pwyllgor ganolbwyntio ar nifer o feysydd penodol wrth graffu ar y gyllideb. A oes gennych chi 
unrhyw sylwadau penodol ar unrhyw un o'r meysydd a nodir isod, yn enwedig yng ngoleuni'r sefyllfa 
COVID-19 a sut y dylid adlewyrchu'r rhain yn y Gyllideb ar gyfer 2022-23?   

− Sut y dylid targedu adnoddau i gefnogi adferiad economaidd a pha sectorau yn benodol y mae angen 
eu blaenoriaethu.    

Amlygodd yr adroddiad Gwerth Economaidd Chwaraeon a luniwyd gan Chwaraeon Cymru ar y cyd â Chanolfan 
Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon ym Mhrifysgol Sheffield Hallam bod chwaraeon wedi dioddef llawer mwy na'r 
sector economaidd yn gyffredinol. Yn 2020, roedd y dirywiad mewn allbwn chwaraeon ddwywaith cymaint â'r 
dirywiad disgwyliedig ar gyfer yr economi. Mae'r rhan o wariant defnyddwyr sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn 
debygol o fod wedi dirywio fwy fyth. Amcangyfrifwyd bod gwariant chwaraeon GVA a defnyddwyr wedi gostwng 
20% a 24% yn gyfatebol. O gymharu, amcangyfrifwyd bod yr economi gyffredinol (DU-2020) yn ystod y cyfnod y 
cynhaliwyd yr astudiaeth wedi gostwng 10%. Mae'n briodol, mewn ymateb i'r adroddiad hwn a phryderon y 
sector chwaraeon, bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mewn cefnogaeth drwy'r pecyn Adfer Chwaraeon. 

Er bod yr effaith ar y sector chwaraeon wedi bod yn ddramatig, mae hefyd yn ddiwydiant economaidd yng 
Nghymru sydd â gwerth sylweddol. Roedd chwaraeon yn ddiwydiant twf yng Nghymru cyn y pandemig gydag 
amcangyfrif o GVA cysylltiedig â chwaraeon o £1,195m yn 2019 (i fyny 5% o gymharu â 2016), gwariant 
defnyddwyr ar chwaraeon yn werth £1,260m (i fyny 7% o gymharu â 2016) ac yn cyfrif am 31,100 o swyddi 
cyfwerth ag amser llawn (i fyny 5% o gymharu â 2016). Hefyd, mae cysylltiadau chwaraeon â sectorau eraill (a 
ddangosir drwy luosyddion uchel) yn awgrymu y gellir defnyddio chwaraeon i adfer yr economi ac yn enwedig 
cyflogaeth (er enghraifft, byddai galw uwch am chwaraeon yn awgrymu effeithiau cryf ym maes llety, bwyd a diod 
ac adeiladu). Felly, mae targedu cefnogaeth ar gyfer adferiad economaidd y sector chwaraeon yn gwella economi 
ehangach Cymru. 

− Polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.   

Mae strategaeth Chwaraeon Cymru yn cael ei sbarduno gan ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o weithredu 
gyda chydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb, sy'n cefnogi egwyddorion cyffredinol y Rhaglen Lywodraethu. 
Ailwampiwyd holl natur ein dull cyllido i ysgogi gweithredu yn benodol yn y sector i hyrwyddo cyfle cyfartal yn 
rhagweithiol. Mae gwrando ar brofiadau byw lleiafrifoedd heb gynrychiolaeth ddigonol yn nodwedd allweddol o 
waith Chwaraeon Cymru yn y dyfodol.      



 
 
 
 

                                                                                              Page 4 
 

Mae'n gwbl briodol y dylid canolbwyntio cyllidebau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol ar yr egwyddorion allweddol 
o leihau tlodi ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, ond dylai hon fod yn fenter ehangach gan gynnwys elfennau 
eraill o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, fel hil. 

− Y dull gweithredu o ran gwariant ataliol, a sut y cynrychiolir hyn wrth ddyrannu adnoddau (Gwariant 
ataliol = gwariant sy'n canolbwyntio ar atal problemau a lliniaru'r galw am wasanaethau yn y dyfodol, 
drwy ymyrryd yn gynnar).  

Fel y nodwyd yn flaenorol yn ein cyflwyniad, mae symud tuag at ddull ataliol o gyllido yn gwbl hanfodol i feithrin 
gwytnwch Cymru. Rydym yn credu’n gryf bod buddsoddi mewn darparu gweithgarwch corfforol drwy chwaraeon, 
a thrwy bortffolios eraill, yn hanfodol nid yn unig o ran sicrhau newid yn y dull cyllido tuag at ganlyniadau ataliol, 
tymor hir a chynaliadwy, ond hefyd o ran cynyddu blaenoriaeth i les y genedl. 

Mae angen ariannol i wneud hyn hefyd. Rydym yn gwybod drwy'r astudiaeth Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad a 
gynhaliwyd gan Brifysgol Sheffield Hallam a gomisiynwyd yn flaenorol gan Chwaraeon Cymru bod manteision 
sylweddol i'r pwrs cyhoeddus o ymgymryd â dull ataliol. Er enghraifft, mae elw cydnabyddedig ar fuddsoddiad i'r 
sector iechyd o £295m drwy gyfraniadau fel iechyd meddwl mwy positif a llai o risg o ddiabetes, clefyd coronaidd y 
galon a chanser o chwaraeon. Felly byddai'r buddsoddiadau hyn mewn dull ataliol o ymdrin â chyllidebau iechyd 
nid yn unig yn cynorthwyo i greu cenedl iachach, ond hefyd yn profi'n fanteisiol yn ariannol yn y tymor hir. 

− Beth yw'r cyfleoedd allweddol i fuddsoddiad y Llywodraeth gefnogi 'ailgodi’n gryfach' (h.y. cefnogi 
economi a gwasanaethau cyhoeddus sy'n cyflawni'n well yn erbyn y nodau llesiant yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol).   

Mae gwaith Chwaraeon Cymru yn cael ei sbarduno’n llwyr gan ei strategaeth. Mae'r strategaeth yn 
canolbwyntio'n feiddgar ac yn gyson ar fynd i'r afael â'r anghydraddoldeb yng nghymdeithas Cymru ac mae Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn sail bwrpasol iddi. Mae'r gwaith yn seiliedig ar chwe bwriad strategol clir. 

1. Bod yn berson-ganolog: Mae anghenion a chymhellion yr unigolyn yn arwain y ddarpariaeth, wrth ddechrau 
arni, anelu am gynnydd neu geisio rhagoriaeth ar lwyfan y byd. 

2. Rhoi cychwyn gwych i bob person ifanc: Mae gan bob person ifanc y sgiliau, yr hyder a'r cymhelliant i'w 
galluogi i fwynhau a gwneud cynnydd drwy chwaraeon; gan roi sylfeini iddynt i fyw bywyd actif, iach a 
chyfoethog. 

3. Sicrhau bod pawb yn cael cyfle i fod yn actif drwy chwaraeon: Mae chwaraeon yn gynhwysol ac yn darparu 
profiad gwych i bawb. 

4. Dod â phobl at ei gilydd yn y tymor hir: Mae sector chwaraeon cydweithredol, cynaliadwy a llwyddiannus yn 
cael ei arwain gan wybodaeth a dysgu ar y cyd. 

5. Arddangos manteision chwaraeon: Mae tystiolaeth o effaith chwaraeon, ac mae cyrhaeddiad chwaraeon yn 
cael ei ddeall, ei werthfawrogi, ei arddangos a'i ddathlu'n llawn ledled Cymru. 
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6. Bod yn sefydliad sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr: Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad uchel ei barch, sy'n 
ymdrechu i orgyflawni drwy ddarparu gwasanaeth o'r safon uchaf drwy ein staff gwerthfawr. 

Rydym yn credu bod yr egwyddorion hyn yn fodel ar gyfer canolbwyntio gwaith ar les y genedl, a gall chwaraeon 
fod yn sbardun hanfodol i'r cyfleoedd i wneud hynny wrth adeiladu'n ôl yn well. Mae buddsoddi mewn darpariaeth 
gweithgarwch corfforol drwy chwaraeon, a thrwy bortffolios eraill, yn allweddol nid yn unig o ran sicrhau newid yn 
y dull cyllido tuag at ganlyniadau ataliol, tymor hir a chynaliadwy, ond hefyd o ran cynyddu’r flaenoriaeth i les y 
genedl. 

Fel y dangosir gan ddull Seland Newydd, gall sefydlu lles fel arwydd cenedlaethol o lwyddiant sicrhau gweithredu 
ar y cyd. Mae'r newid hwn yn canolbwyntio ar feithrin Cymru wydn sy'n gallu parhau i ddod allan o'r pandemig 
mewn ffordd wahanol, arloesol a rhagweithiol, yn hytrach na dim ond drwy ymateb i'r heriau mae wedi'u 
cyflwyno. Cadarnhaodd astudiaeth yn 2018, a gynhaliwyd gan Brifysgol Sheffield Hallam, bod chwaraeon yn 
cyfrannu £3.428 biliwn mewn elw cymdeithasol ar fuddsoddiad i Gymru, gan gynnwys £295.17m mewn allbynnau 
iechyd yn unig. Gyda phob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon mae elw o £2.88, gan greu gwerth 
cymdeithasol ac economaidd i Gymru. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol i'r egwyddorion hyn ac rydym yn parhau i anelu at weithio gyda 
hwy i edrych ar sut gall effaith gynyddol chwaraeon arwain at gynhyrchiant economaidd parhaus, tra bo 
buddsoddiad mewn chwaraeon yn cael ei weld drwy brism ei fanteision iechyd, addysg a chymdeithasol 
ehangach. 

Gohebiaeth i: policy.info@sport.wales 

Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW 
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