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Trosolwg o fodelau cyfannol o ddatblygu chwaraeon yn unol â chais pwyllgor 
CCWLSIR. 

Norwy  
Mae dull Norwy o weithredu gyda chwaraeon yn seiliedig ar gysyniad a elwir yn 
‘Joy of Sport for All,’ lle mae plant yn cael eu hannog i chwarae cymaint o 
chwaraeon â phosibl. 

Ategir y cysyniad gan ddogfen ‘Hawliau Plant mewn Chwaraeon’ y wlad. Mae 
hwn yn ddatganiad sy’n dweud ‘dylai plant gael profiad cadarnhaol bob tro 
maen nhw’n cymryd rhan mewn chwaraeon’. 

Cyflwynwyd y datganiad yn 1987 a'i ddiweddaru yn 2015 gan Bwyllgor 
Olympaidd a Pharalympaidd Norwy a’r Cydffederasiwn Chwaraeon. Mae’n 
ddatganiad wyth tudalen, sy’n disgrifio’r math o brofiad y mae’n rhaid i bob 
plentyn yn y wlad ei gael, o amgylcheddau hyfforddi diogel i weithgareddau 
sy’n hwyluso cyfeillgarwch. Pleidleisiodd pob un o’r 54 ffederasiwn chwaraeon 
cenedlaethol dros fabwysiadu a chadw at Hawliau Plant mewn Chwaraeon. 

Y negeseuon allweddol yw: 

1. Diogelwch – mae gan blant yr hawl i ymarfer chwaraeon mewn 
amgylchedd saff a diogel. 

2. Cyfeillgarwch a mwynhad – dylid cynllunio gweithgareddau chwaraeon i 
helpu i ddatblygu cyfeillgarwch ac undod ymhlith plant. 

3. Cymhwysedd – dylai gweithgareddau chwaraeon roi ymdeimlad o 
gymhwysedd i blant a rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu sgiliau amrywiol trwy 
amrywiaeth o chwaraeon. 

4. Dylanwad – mae gan blant yr hawl i fynegi eu barn eu hunain, a dylid ei 
hystyried. 

5. Y rhyddid i ddewis – mae gan blant yr hawl i benderfynu faint maent yn 
dymuno ymarfer eu camp. 

6. Cystadlaethau i bawb – mae gan blant yr hawl i ddewis a hoffent gymryd 
rhan mewn cystadlaethau, a dylent gael cyfleoedd cyfartal i gymryd rhan. 

7. Ar delerau plant – mae gan blant yr hawl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau hyfforddi a chystadlu sy’n addas i’w hoedran, eu 
datblygiad corfforol a’u lefel aeddfedrwydd. 

Mae’r datganiad yn rhoi gwerth uchel ar ymreolaeth i blant o ran pa chwaraeon 
maent yn cymryd rhan ynddynt a faint maent yn hyfforddi. Rhaid i blant “gael 
cyfleoedd i gymryd rhan mewn cynllunio a chynnal eu gweithgareddau 
chwaraeon eu hunain,” yn ôl y ddogfen. Gallant “benderfynu drostynt eu hunain 
faint yr hoffent hyfforddi,” a gallant hyd yn oed optio allan o gemau os ydynt 
eisiau ymarfer yn unig. 

Mae'r ddogfen hefyd yn disgrifio'r math o weithgareddau nad ydynt yn cael eu 
caniatáu gan glybiau sy'n aelodau. Ni chaniateir i glybiau gadw safleoedd 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/482e66e842fa4979902ecc77f0c05263/36_17_barneidrettsbestemmelsene_eng.pdf


cynghrair na chyhoeddi sgoriau gemau ar gyfer plant dan 13 oed, ac nid oes 
safleoedd unigol, timau teithiol na phencampwriaethau rhanbarthol a 
chenedlaethol ar gyfer y grŵp oedran hwnnw. Hyrwyddir cystadlu ond nid ar 
draul datblygiad a gweledigaeth Norwy: ‘Joy of Sport for All.’ Os bydd 
ffederasiwn neu glwb yn torri’r rheolau, maent mewn perygl o golli mynediad at 
grantiau’r llywodraeth. 

Seland Newydd 
Mae system chwaraeon Seland Newydd (e.e. sefydliadau chwaraeon, arweinwyr 
a gweinyddwyr, ysgolion, clybiau, hyfforddwyr, rhieni a gwirfoddolwyr) wedi 
datblygu athroniaeth ‘Balance is Better’ i gefnogi’r newid diwylliant sydd ei 
angen i ddarparu cyfleoedd chwaraeon o safon i blant a phobl ifanc. 

Mae ‘Balance is Better’ yn athroniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi 
profiadau chwaraeon o safon i bob person ifanc, waeth beth fo’u gallu, 
anghenion a chymhellion. Y nod yw i bobl ifanc barhau i gymryd rhan mewn 
chwaraeon am oes, ac i botensial unigolyn gael ei wireddu ar yr amser iawn. 

Mae’r athroniaeth yn cydnabod, er mwyn atal pobl ifanc rhag rhoi’r gorau i 
chwaraeon, bod angen gwella’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad ac i’r rhai sy’n 
ymwneud â chyflwyno chwaraeon ieuenctid feddwl yn wahanol. 

Mae naw egwyddor wedi’u datblygu fel sail i athroniaeth Balance is Better: 

1. Diogel, teg a chynhwysol – mae gan bawb yn Seland Newydd yr hawl i 
gymryd rhan mewn chwaraeon mewn amgylchedd diogel, teg a 
chynhwysol. 

2. Profiadau o safon, waeth beth fo'u gallu neu gymhelliant – dylai pob 
person ifanc gael profiad chwaraeon o safon, dim ots ar ba lefel mae'n 
cymryd rhan. 

3. Arweinyddiaeth feiddgar a dewr – mae angen arweinyddiaeth feiddgar 
a dewr ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i ddylunio a darparu 
cyfleoedd datblygu a chyfranogiad chwaraeon o safon i ieuenctid. 

4. Cydweithio – rhaid i'r sector chwaraeon gydweithio i annog y newid 
ehangaf posibl ar gyfer lles a chyfranogiad pobl ifanc mewn chwaraeon. 

5. Newid agwedd ar y cyd – rhaid i arweinwyr chwaraeon, hyfforddwyr, 
gweinyddwyr, rhieni, a gofalwyr sy'n ymwneud â chwaraeon ieuenctid 
arwain ar y cyd i newid agweddau. 

6. Datblygu sgiliau i bawb – dylid cynnig cyfleoedd cyfranogiad a datblygu 
sgiliau i bob person ifanc. 

7. Annog amrywiaeth – dylid cefnogi pob person ifanc i gymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau a chymryd rhan mewn chwaraeon lluosog. 

8. Adnabod Talent yn digwydd yn nes ymlaen – dylai adnabod talent 
ddigwydd yn nes ymlaen yn natblygiad pobl ifanc. 

https://balanceisbetter.org.nz/


9. Cydbwysedd rhwng gwella a gwneud gormod – mae angen i oedolion 
fynd ati'n rhagweithiol i fonitro a rheoli baich gwaith pobl ifanc frwdfrydig 
i liniaru'r risgiau o orhyfforddi a gorlwytho. 

 

 



   Partneriaethau 
Chwaraeon 
 



 
Trosolwg o'r dull o weithredu gyda Phartneriaethau Chwaraeon, yn unol â chais Pwyllgor CCWLSIR.  

Beth yw’r dyhead? 
Drwy Bartneriaethau Chwaraeon rydym yn cynllunio’n feiddgar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol drwy gymryd camau i atal yr anghydraddoldebau 
parhaus o ran cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ledled Cymru. 

Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru a’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru, Partneriaethau Chwaraeon fydd y cyfrwng ar gyfer 
cydgysylltu’r holl fuddsoddiadau lleol gan Chwaraeon Cymru. Gyda'r dasg o sicrhau newid yn y system byddant yn gatalydd i fynd i'r afael â 2 
fater hirsefydlog 

1. Sicrhau bod y gefnogaeth a'r cyfleoedd cywir yn eu lle ar gyfer y rhai nad ydynt yn actif yn gorfforol yn rheolaidd gyda ffocws clir ar ddileu 
rhwystrau i'r rhai sydd angen yr help mwyaf. 

2. Cymryd camau i fodloni'r galw cudd uchel gan y rhai sy'n actif ond sydd eisiau gwneud llawer mwy. 

Beth yw Partneriaethau Chwaraeon a sut byddant yn gweithio? 
Bydd Partneriaeth Chwaraeon yn dod â rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd o fewn rhanbarth penodol sy'n deall pwysigrwydd ac yn 
canolbwyntio ar sicrhau manteision chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Byddant yn cael eu harwain gan wybodaeth ac yn darparu 
arweinyddiaeth a chynllunio strategol ar lefel ranbarthol, gyda phwrpas cyffredin, ar lefel leol, fod gan bawb fynediad cyfartal at chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol drwy ystod o gyfleoedd sy'n diwallu eu hanghenion orau. 

Bydd y partneriaethau hyn yn dod â’r sectorau chwaraeon a hamdden at ei gilydd ochr yn ochr â chynrychiolwyr o feysydd cymdeithasol a 
chydraddoldeb allweddol eraill, gan alluogi iddynt fel corff ddeall y gwahanol gymunedau yn eu hardal yn well, ac wedyn ymgysylltu a gwneud 
gwell cysylltiadau, yn enwedig o fewn y cymunedau hynny lle mae’r cyfranogiad yn isel. 

Rydym yn cydnabod nad yw’r ffordd y mae Chwaraeon Cymru yn ariannu chwaraeon cymunedol ar hyn o bryd drwy 22 Awdurdod Lleol unigol 
bob amser yn caniatáu ar gyfer y dulliau cydweithredol ac arloesol newydd hyn ac, o’r herwydd, rydym wedi bod yn gweithio ar ddull 
trawsnewidiol a fydd yn ailfodelu’r broses o ddarparu cyfleoedd chwaraeon lleol drwy greu 5 Partneriaeth Chwaraeon. 



Bydd Partneriaethau Chwaraeon yn cynnig pŵer cyfunol. Byddant yn cefnogi’r rhai sy’n darparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar hyn o 
bryd drwy sicrhau bod adnoddau’n cael eu pwlio ar draws rhanbarth, drwy gyfyngu ar ddyblygu, drwy hwyluso’r broses o rannu dysgu a 
gwybodaeth yn well a, thros amser, drwy gael yr hyblygrwydd a’r gallu i chwilio am gyllid o ffynonellau eraill i gefnogi eu gwaith. 

Rydym wedi ceisio mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar asedau i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn, gan adeiladu’n gadarnhaol o’r model darparu 
presennol a cheisio cynnwys ein partneriaid darparu presennol, a bod yn glir iawn bod angen lefel lawer uwch o amrywiaeth i wir gynrychioli’r 
holl anghenion, ac mae arnom angen help gan bartneriaid a sectorau eraill a all ddod â’u gwybodaeth a’u profiad i helpu i fynd i’r afael â’r 
materion ystyfnig hyn. 

Beth yw’r dystiolaeth dros newid? 
Er gwaethaf ymdrech ar y cyd ar draws y sector dros nifer o flynyddoedd, prin fod y lefelau cyfranogiad ymhlith y rhai sy’n cymryd rhan leiaf wedi 
newid, ar y cyfan. 
 
Yng Nghymru, mae cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol 3 gwaith yr wythnos o leiaf yn cael ei gydnabod fel dangosydd llesiant 
cenedlaethol. Yn frawychus, mae 

o tua hanner yr holl bobl ifanc sy'n nodi eu bod yn Ddu, Asiaidd neu o grwpiau lleiafrifoedd ethnig 
o mwy na hanner yr holl bobl ifanc ag anabledd 
o bron i 6 o bob 10 o bobl ifanc o'r cymunedau mwyaf difreintiedig 
o mwy na hanner yr holl ferched 

yn parhau i gymryd rhan yn llai aml na hyn. 
 
Yn yr un modd, rydym yn gwybod bod mwy na dwy ran o dair o’r holl oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn 
llai aml ar hyn o bryd na lefel y dangosydd llesiant o deirgwaith yr wythnos. Fodd bynnag, yn galonogol, mae bron i hanner yr holl oedolion wedi 
dweud yr hoffent gymryd rhan yn amlach. 
 
Mae pandemig Covid-19 wedi cynyddu'r anghydraddoldebau a fodolai eisoes. Mae ymchwil diweddar gan Chwaraeon Cymru yn dangos bod 
menywod (18%), y rhai o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is (22%) a’r rhai 55+ oed (23%) yn fwy tebygol (na’u cymheiriaid) o adrodd eu bod 
wedi cymryd rhan mewn ‘dim gweithgaredd’ o gwbl yn ystod haf 21. Mae'r angen am weithredu ar frys ac ar raddfa fawr wedi cynyddu'n aruthrol. 
 

Beth ydyn ni eisiau ei weld?  
Rydym eisiau i Gymru fod yn genedl actif lle gall pawb fwynhau chwaraeon gydol oes. I rai mae hyn yn wir eisoes, ond er gwaethaf ymdrechion ac 
ymyriadau niferus, mae eraill yn parhau i fethu cael mynediad at yr un lefel o gyfleoedd i gymryd rhan a mwynhau bod yn gorfforol actif. 



 
Ers blynyddoedd lawer, fel sector, rydym wedi bod yn ymwybodol o anghydraddoldebau ystyfnig o ran cyfranogiad. Mae wedi dod i’r amlwg, er 
gwaethaf ymdrechion gorau pawb, na all y model darparu presennol fynd â ni lawer pellach; ni all sicrhau graddfa’r newid sydd ei angen. Mae’r 
rhain yn faterion hirsefydlog dros nifer o flynyddoedd ac, ochr yn ochr ag effeithiau diweddar Covid-19, nid yw’r angen am weithredu’n bwrpasol 
wedi bod yn fwy erioed. 
 
Rydym yn credu y bydd creu 5 Partneriaeth Chwaraeon ledled Cymru yn darparu’r seilwaith i gefnogi mentrau gwych ledled y wlad, gan gyfuno 
gwybodaeth ac adnoddau lle gellir cyflawni canlyniadau gwell a mwy cynaliadwy, a chyflwyno partneriaid newydd i ymgysylltu’n well â gwahanol 
gymunedau. 
 

Camau nesaf a beth fyddwn yn ei wneud yn ystod y 3 i 6 mis nesaf  
 

• Rydym yn gyffrous bod partneriaeth aml-sector yng Ngogledd Cymru wedi gweithio gyda ni ar y dull arloesol hwn ac mae gennym 
bellach y Bartneriaeth Chwaraeon gyntaf yn ei lle. Byddwn yn parhau i gefnogi Chwaraeon Gogledd Cymru i gyflawni eu huchelgeisiau ar 
gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

• Byddwn yn parhau i arwain newid strwythurol ar draws y pedwar rhanbarth sy'n weddill gyda'r disgwyl y bydd Partneriaethau Chwaraeon 
Gorllewin a Chanolbarth Cymru yn cael eu sefydlu erbyn diwedd 2022, gyda Gwent a Chanol De Cymru wedi'u cynllunio ar gyfer 2023. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwaraeon 
Cymru 
Actif Tu Hwnt 
i’r Diwrnod 
Ysgol          
 



EIN GWAITH I GEFNOGI SYSTEMAU ADDYSG ACTIF 

Addysg Actif - Cefnogi Gweithredu'r Cwricwlwm Newydd i Gymru 

Mae’r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn cyflwyno cyfle i greu’r profiadau cywir i 
gefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau, hyder, cymhelliant a gallu i fwynhau bod yn 
gorfforol actif am oes.  

Rydym yn cydnabod bod y potensial i weithredu egwyddorion atal a hirdymor yn gyfle 
enfawr i chwaraeon o fewn ysgolion.  

Nododd ymchwil gan ein partner yr Youth Sport Trust bod ymarferwyr addysg yn 
awyddus i gael mwy o gefnogaeth wrth iddynt symud tuag at weithredu’r Cwricwlwm 
newydd, yn arbennig – adnoddau, adnoddau ar-lein, a’r cyfle i rannu arfer da. I fodloni’r 
galw hwn, rydym wedi dechrau datblygu platfform ar-lein ar gyfer amrywiaeth o 
adnoddau addysgol gyda ffocws penodol ar Feysydd Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles a’r 
Celfyddydau Mynegiannol. 

I ddechrau, bydd y platfform hwn yn blaenoriaethu adnoddau presennol Chwaraeon 
Cymru ac wedyn yn ymestyn i gynnwys adnoddau a ddarperir drwy bartneriaid 
Chwaraeon Cymru fel Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol. Wrth adeiladu’r platfform 
hwn ar y cyd, bydd ymarferwyr addysg yn darparu adborth defnyddwyr drwy grwpiau 
darganfod gwasanaeth wedi’u hwyluso, a fydd yn nodi unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth 
o adnoddau. 

Disgwylir i'r platfform gael ei gwblhau a'i lansio ym mis Mai 2022. 

Addysg Actif Tu Hwnt i'r Diwrnod Ysgol 

Rydym eisiau sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn cael mynediad at gyfleoedd 
chwaraeon a gweithgarwch corfforol o ansawdd uchel y tu hwnt i’r diwrnod ysgol. Er 
mwyn hwyluso hyn, eleni rydym wedi arwain a chydlynu ‘cyfnod peilot’ menter Actif Tu 
Hwnt i’r Diwrnod Ysgol. Mae hyn wedi’i gefnogi gan fuddsoddiad o £300,000 gan 
Lywodraeth Cymru mewn gwaith y tu allan i’r cwricwlwm ac mae’n benodol i hynny. 

O fewn y maes gwaith hwn, rydym wedi gwneud y canlynol: 

• Cwblhau papur ymchwil yn edrych ar arfer cenedlaethol a rhyngwladol yn y maes 
hwn. 

• Sefydlu arolwg cofnodi data, gan weithio'n agos gydag Awdurdodau Lleol ac 
ysgolion. Ymatebodd 20 o awdurdodau lleol i’r arolwg cofnodi data i roi 
gwybodaeth am ‘ysgolion sy’n darparu mynediad at gyfleoedd chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol y tu hwnt i’r diwrnod ysgol, drwy ddefnyddio eu 
cyfleusterau pan fo angen i wasanaethu anghenion eu cymuned’. 

• Cefnogi 14 o ysgolion a gyrhaeddodd y rhestr fer yn llwyddiannus fel ysgolion 
peilot. Mae'r ysgolion peilot yn cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd o bob 
rhan o Gymru. Bydd monitro a gwerthuso'r ysgolion peilot yn digwydd tan fis 
Awst 2022. 

• Mae Athrofa Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru wedi cael ei 
chomisiynu i gefnogi'r gwaith o fonitro a gwerthuso'r ysgolion peilot, a disgwylir 
adroddiad terfynol ar 1af Medi 2022. 

 

https://www.swansea.ac.uk/sports-science/astem/wipahs/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddsoddiada
u, Grantiau a 
Chyllid 
Chwaraeon 
Cymru 



Buddsoddiadau, Grantiau a Chyllid Chwaraeon Cymru  
Mae Chwaraeon Cymru yn darparu grantiau a chyllid i glybiau cymunedol, 
gwirfoddolwyr ac athletwyr, gan gefnogi ystod o anghenion cyllido. Rydym yn 
darparu cefnogaeth ychwanegol i glybiau a sefydliadau chwaraeon drwy ein 
pecyn Atebion Clwb. Rydym hefyd yn cynnig buddsoddiad cyfalaf ac, ar hyn o 
bryd, yn adolygu ein dull o fuddsoddi yn ein partneriaid sy’n darparu chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol ledled Cymru. 
 
Grantiau a Chronfeydd i unigolion, clybiau a chymunedau: 
 

1. Cronfa Cymru Actif 

Mae’r Gronfa’n cynnig grantiau sydd rhwng £300 a £50,000 ar gyfer prosiectau 
sy’n cael eu gweithredu gan sefydliadau cymunedol neu glybiau nid-er-elw yng 
Nghymru sy’n bwriadu gwneud o leiaf un o’r canlynol: 

• lleihau anghydraddoldeb 
• creu cynaliadwyedd tymor hir 
• cyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o weithredu 

 
Mae cyllid ar gael i glybiau nid-er-elw neu sefydliadau cymunedol yng Nghymru 
sydd â phrosiect neu weithgaredd nad yw wedi dechrau eto, a fydd yn digwydd 
yng Nghymru yn bennaf ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru, ac a fydd o fudd i 
fwy na disgyblion ysgol lle mae’r prosiect yn cael ei gynnal. Mae posib defnyddio’r 
cyllid i uwchsgilio gwirfoddolwyr, prynu offer sy’n galluogi mwy o bobl i gymryd 
rhan mewn chwaraeon, datblygu ffyrdd newydd neu wahanol o gyflwyno 
gweithgarwch corfforol, neu gyrraedd pobl sy’n cael eu tangynrychioli mewn 
chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 
 

2. Crowdfunder – Lle i Chwaraeon  

Mae ffrwd fuddsoddi Crowdfunder yn cyllido gwelliannau i gyfleusterau. Mae'r 
gronfa’n ffordd o godi arian at achosion da a syniadau, gan helpu clybiau neu 
brosiectau i gysylltu â'r gymuned leol. Mae’r cynllun yn darparu arian ar gyfer 
gwelliannau ‘oddi ar y cae’ i glybiau nid-er-elw a grwpiau cymunedol. Rhaid i'r 
cais ddangos potensial yr arian i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb. 
 
I dderbyn cyllid, mae clybiau a sefydliadau yn sefydlu tudalen gyda Crowdfunder, 
sy'n darparu cefnogaeth a chyngor. Wedyn caiff y prosiect ei asesu gan 
Chwaraeon Cymru, sy'n penderfynu pa lefel o arian cyfatebol i'w ddarparu. Pan 
fydd y cais yn cyrraedd meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi 
cyllid cyfatebol, hyd at uchafswm o £15,000. Penderfynir ar ganran y cyllid 
cyfatebol (30%-50%) y bydd Chwaraeon Cymru yn ei roi yn seiliedig ar botensial 
prosiect i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau. 
 

3. Talent Cymru  

Mae grant cyllid y Loteri Genedlaethol yn helpu athletwyr gyda chostau cystadlu. 
Wedi’i lansio yn 2007, mae’r gronfa’n gweithredu fel carreg gamu rhwng 
SportsAidCymru a naill ai cyllid UK Pathway neu Elite Cymru. Mae'r gronfa wedi 

https://www.sport.wales/grants-and-funding/
https://www.sport.wales/grants-and-funding/club-solutions/
https://www.sport.wales/grants-and-funding/beactivewalesfund/
https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/
https://www.sport.wales/grants-and-funding/talent-cymru/


cefnogi athletwyr fel Georgia Davies, Lauren Price, Hollie Arnold a Luke Rowe. Gall 
y gronfa hon gefnogi sêr y dyfodol i sicrhau bod Cymru’n parhau i ddisgleirio ar 
lwyfan y byd. 
 
Gall athletwyr wneud cais i’r gronfa drwy siarad â’u Corff Rheoli cenedlaethol, a 
fydd yn trafod a all yr athletwr ddangos bod ganddo’r potensial i fodloni’r meini 
prawf o ymuno â system UK Pathway neu fodloni meini prawf cyllid Elite Cymru, 
yn ddelfrydol o fewn dwy neu dair blynedd.           
 

4. Elite Cymru  

Mae Elite Cymru wedi bod yn cyllido athletwyr Cymru ers 1997. Mae’r gronfa ar 
gyfer athletwyr unigol sy’n cystadlu mewn chwaraeon nad ydynt yn rhai 
Olympaidd a Pharalympaidd, chwaraeon Gemau’r Gymanwlad, neu chwaraeon 
sy’n ennill medalau ar lefel y byd. Ymhlith yr athletwyr sydd wedi cael cefnogaeth 
gan y gronfa mae Tanni Grey Thompson, Nicole Cooke, Geraint Thomas ac Aled 
Sion Davies. 
 
Mae’r gronfa’n galluogi Cymru i fwynhau llwyddiant ar y lefelau uchaf mewn 
chwaraeon byd-eang, gan godi proffil ein cenedl ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan 
mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae’r gronfa ar gyfer athletwyr 
unigol sy’n cystadlu mewn chwaraeon nad ydynt yn rhai Olympaidd a 
Pharalympaidd, chwaraeon Gemau’r Gymanwlad, neu chwaraeon sy’n ennill 
medalau ar lefel y byd. Nid yw'r rhai sy'n cystadlu mewn chwaraeon tîm yn 
gymwys ar gyfer cefnogaethth Elite Cymru. 
 
Ein Dull Buddsoddi 
Mae Chwaraeon Cymru yn buddsoddi cyllid mewn chwaraeon a gweithgarwch 
corfforol ar lefel genedlaethol drwy Gyrff Rheoli Cenedlaethol a’n partneriaid 
cenedlaethol. Mae Chwaraeon Cymru hefyd yn cyllido prosiectau sy’n cael effaith 
genedlaethol, fel datblygu Lleoliadau Addysg Actif y Tu Hwnt i’r Diwrnod Ysgol, 
Partneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol a’r Fenter Nofio Am Ddim.   
 
Buddsoddiad Cyfalaf 
Mae Chwaraeon Cymru yn dosbarthu amrywiaeth o gyllid cyfalaf i wella’r 
ddarpariaeth o gyfleusterau yng Nghymru. Mae prosesau presennol fel Grŵp 
Cydweithredu Caeau Hyfforddi Artiffisial (ATP) Cymru Gyfan, sy'n cynnwys 
Chwaraeon Cymru, URC, CBDC a Hoci Cymru, yn nodi blaenoriaethau strategol ar 
gyfer caeau ledled Cymru. Rydym hefyd wedi buddsoddi drwy ddull mynegi 
diddordeb. Y llynedd darparodd Chwaraeon Cymru filiynau i gyfleusterau newydd 
a gwell yng Nghymru. Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod bydd is-grŵp o fwrdd 
Chwaraeon Cymru yn cynnal adolygiad strategol o'n dull cyllido cyfalaf. 
 
Buddsoddiad a Sbardunir gan Ddata 
Yn 2020, rhoddodd Chwaraeon Cymru ddull newydd o fuddsoddi ar waith sy’n 
sicrhau ein bod yn cyfeirio ein cyllid drwy ddull hirdymor, cenedlaethau’r dyfodol, 
o weithredu. Bydd y buddsoddiad yn ceisio cefnogi mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau gan ddefnyddio data penodol yn ymwneud â hil, anabledd, 
rhywedd ac amddifadedd, a chydnabod gallu chwaraeon i gefnogi grwpiau sy’n 
cael eu tangynrychioli. Mae’r dull hwn o weithredu’n sicrhau ein bod yn 
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buddsoddi mewn plant a phobl ifanc i’w galluogi i gymryd rhan am oes mewn 
chwaraeon, a gwneud newidiadau sylweddol a chynaliadwy i sicrhau bod pob 
plentyn a pherson ifanc yn gallu sefydlu perthynas gadarnhaol gyda bod yn actif 
o oedran ifanc. 
 
Mae’r dull buddsoddi hwn wedi’i sbarduno gan dair elfen nodedig – dirnadaeth, 
gwybodaeth, a data, gallu ac atebolrwydd. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod cyllid 
yn cael ei sbarduno gan dystiolaeth a barn pobl Cymru, mae’n creu hyder yn 
nidwylledd a llywodraethu’r rhai rydym yn buddsoddi ynddynt drwy fframwaith 
gallu, ac mae’n datblygu atebolrwydd drwy weithio gyda buddiolwyr y cyllid i 
nodi sut caiff ei ddefnyddio a'r hyn a ddysgwyd drwy gydol y broses. 
 
Mae'r strategaeth wedi cael ei rhoi ar waith gyda'n rhwydwaith partneriaid, sydd 
wedi cael data dangosol i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y newidiadau. Mae 
Chwaraeon Cymru yn cynnal trafodaethau rheolaidd gyda’n holl bartneriaid, ac 
rydym yn parhau i weithio gyda’r partneriaid hynny i helpu i nodi meysydd o 
wydnwch ariannol a thwf masnachol. Bydd cynigion cyllid yn seiliedig ar y dull 
buddsoddi newydd yn dod i rym o fis Ebrill 2023 ymlaen. 
 
Partneriaid Cenedlaethol 
Mae’r ffordd rydym yn buddsoddi yn ein partneriaid cenedlaethol, fel yr Urdd a 
StreetGames, yn newid. Yn ystod 2022, byddwn yn gweithio gyda defnyddwyr a 
darpar ddefnyddwyr i ddeall y rhwystrau i geisiadau buddsoddi ac i gynllunio 
proses sy’n gynhwysol ac yn hygyrch, gan gynyddu cyrhaeddiad ac effaith ein 
cyllid. At hynny, byddwn yn datblygu Cynllun Buddsoddi Cyfalaf Strategol 
Chwaraeon Cymru i bennu cyfeiriad ar gyfer y cyfnod cyllido o dair blynedd erbyn 
mis Gorffennaf 2022. Bydd y Cynllun yn ymwybodol o angen lleol a chynlluniau 
cyfalaf presennol mewn sectorau eraill fel addysg. 
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