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YR ANGEN AM NEWID

Roedd gormod o ffocws ar niferoedd yn yr hen fodel, a beth ellid ei fesur yn hawdd,
yn hytrach na beth sydd wir yn bwysig. Hefyd roedd y berthynas gyllido rhwng 
Chwaraeon Cymru a’i bartneriaid yn rhy debyg i berthynas rhiant a phlentyn.    
     
Er mwyn cyflawni’r weledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru, a gydag
arian cyhoeddus yn fwy gwerthfawr nag erioed, rydym wedi datblygu model
buddsoddi newydd beiddgar a fydd yn annog mwy o arloesi, cydweithredu,
hyblygrwydd ac atebolrwydd. Bydd hefyd yn helpu i feithrin gallu ymhlith ein 
partneriaid fel eu bod yn gallu darparu cyfleoedd gwell fyth i greu cenedl egnïol lle 
gall pawb fwynhau chwaraeon am oes. Mae’r dull newydd o weithredu wedi cael ei
ddatblygu ar ôl ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, gan adeiladu 
ar adborth ac ymchwil casgliadol y gwahanol fodelau buddsoddi o bob cwr o’r byd.                          
 
Bydd cyswllt uniongyrchol rhwng penderfyniadau clir a thryloyw â’n strategaeth
newydd, a bydd y berthynas rhyngom ni a’r partneriaid yn seiliedig ar
bartneriaethau didwyll ac ymddiriedaeth. Bydd y dull o weithredu’n cael ei
arwain gan gyfranogwyr a bydd y pwyslais ar fesur i wella yn hytrach na mesur 
i brofi. Mae hefyd yn hanfodol gweld y darlun buddsoddi ehangach y tu hwnt 
i Chwaraeon Cymru – bydd sefydliadau mwy abl ac atebol sy’n cael eu harwain 
gan wybodaeth yn llawer mwy atyniadol i gyllidwyr eraill posib.

C1: PAM MAE ANGEN MODEL BUDDSODDI NEWYDD?



YR ANGEN AM NEWID

Bydd y model newydd yn cael ei gyflwyno yn 2021/22, ond bydd rhai o’r egwyddorion
allweddol, fel atebolrwydd a gallu, yn dechrau cael eu cyflwyno yn ystod proses
cytundeb partneriaid 2020/21. Gall y model buddsoddi newydd arwain at
newidiadau ariannol i bartneriaid sydd wedi derbyn cyllid Chwaraeon Cymru o’r
blaen. Felly, bydd unrhyw gynnydd neu ostyngiad yn cael ei gapio a’i gyflwyno
fesul cam dros gyfnod o flynyddoedd er mwyn galluogi i bartneriaid gynllunio’n
ddigonol ac addasu i’w swm cyllido newydd. Byddwn yn cefnogi partneriaid gyda 
dod yn fwy cynaliadwy neu feithrin gallu/capasiti i reoli unrhyw newid mewn
buddsoddiad.

C2: PRYD A SUT BYDD Y MODEL BUDDSODDI
NEWYDD YN CAEL EI GYFLWYNO?

Bydd meini prawf gwrthrychol, yn seiliedig ar arolygon cenedlaethol, ystadegau
swyddogol a data perfformiad, yn cael eu defnyddio i ddyrannu buddsoddiadau 
i bartneriaid. I wneud y broses yn gwbl dryloyw, bydd esboniad llawn o sut a 
pham mae meini prawf amrywiol yn cael eu defnyddio ar gael i bartneriaid. Bydd 
hyn yn darparu dadansoddiad manwl o’r meini prawf a ddefnyddir, a sut bydd 
y pwysoli’n cael ei roi ar waith. Byddwn yn rhannu’r holl ddata sy’n cael eu 
defnyddio y tu hwnt i egwyddorion y model buddsoddi gan eu bod yn adnodd 
gwerthfawr i helpu partneriaid i ddeall tueddiadau a themâu yng Nghymru.

C3: PA MOR DRYLOYW YW'R MODEL BUDDSODDI
NEWYDD? 



YR ANGEN AM NEWID

Drwy sefydlu dull tryloyw o weithredu sy’n penderfynu ar gyllid uchafswm partner
drwy feini prawf gwrthrychol, rydym yn teimlo bod y model newydd yn dileu
cystadleuaeth am adnoddau ac felly’n grymuso cydweithredu. Mae’r model newydd
yn rhoi llawer mwy o hyblygrwydd gan fod partneriaid yn cael penderfynu sut
orau i ddefnyddio eu cyllid, naill ai fel sefydliadau unigol neu mewn
cydweithrediad ag eraill.

C4: SUT MAE'R MODEL NEWYDD YN ANNOG
CYDWEITHREDU?

Na fyddant, ni fydd y partneriaid yn gallu dewis. Os oes data swyddogol ar gael ar
gyfer partner, byddant yn cael eu defnyddio fel lefel fuddsoddi uchafswm. Fodd
bynnag, nid oes data cenedlaethol ar gael ar gyfer pob partner, felly bydd
rhaid i’r sefydliadau hyn gwblhau cais am gyllid, a fydd yn cael ei asesu gan
banel cymysg o arbenigwyr.

C5: A FYDD PARTNERIAID YN GALLU DEWIS GWNEUD
CAIS AM EU CYLLID YN HYTRACH NA DERBYN
DYRANIAD?



ATEBOLRWYDD

Cafodd ein dull o weithredu gydag atebolrwydd ei seilio ormod ar beth ellid ei fesur
yn hawdd, yn hytrach na beth sydd wir yn bwysig. Mae ein strategaeth newydd yn
ein hymrwymo ni i ddatblygu partneriaethau gwych ac annog dysgu – y fecanwaith
allweddol ar gyfer gwella’n barhaus – felly rhaid wrth ddull newydd o weithredu
gydag atebolrwydd. Bydd y partneriaid yn cael eu hannog a’u cefnogi i roi
cofnod gonest o’u camau gweithredu a blaenoriaethu casglu gwybodaeth sy’n
ddefnyddiol i’w helpu i ddysgu a gwella, yn hytrach na’n bodloni ni fel cyllidwr.

C6: FEDRWCH CHI ESBONIO YCHYDIG BACH MWY AM Y
NEWID YN DULL O WEITHREDU GYDAG ATEBOLRWYDD?

Am y ddwy flynedd gyntaf, byddwn yn defnyddio cyfres o ddatganiadau 
atebolrwydd i lywio’r trafodaethau ac i osod nodau fesul achos ar gyfer cyfnod 
pob cylch cyllido. Mae’r holl ddatganiadau atebolrwydd yn gysylltiedig â 
strategaeth newydd Chwaraeon Cymru ac rydym yn credu y bydd y dull 
newydd hwn o weithredu gydag atebolrwydd yn galluogi i chwaraeon yng 
Nghymru ffynnu.

C7: SUT BYDDWCH CHI'N SICRHAU BOD PARTNERIAID
YN GWEITHIO TUAG AT AMCANION STRATEGAETH
NEWYDD CHWARAEON CYMRU?



DEFNYDDIO DIRNADAETH,
GWYBODAETH A DATA

Rydym yn gwneud y penderfyniad hwn yn rhannol fel bod y Cyrff Rheoli 
Cenedlaethol yn gallu canolbwyntio ar beth sy’n bwysig iddynt hwy, ac nid dim 
ond ffigurau aelodaeth. Mae hwn yn benderfyniad sy’n seiliedig ar adlewyrchu ar 
yr adborth a gawsom ni gan bartneriaid ar ddechrau’r broses hon.     
 
Rydym yn cydnabod bod hwn yn newid mawr i Chwaraeon Cymru a’i bartneriaid, 
ond yn teimlo bod hyn yn adlewyrchu’r ymrwymiad rydym wedi’i wneud i symud 
oddi wrth ddull rheoli seiliedig ar ganlyniadau. Er na fydd y data mae partneriaid 
yn eu casglu, gan gynnwys ffigurau aelodaeth, yn cael eu hystyried ar gyfer y meini 
prawf buddsoddi, byddem yn sicr yn annog partneriaid i barhau i gasglu a 
defnyddio eu data eu hunain os ydynt yn teimlo bod hyn yn werthfawr ar gyfer 
eu penderfyniadau hwy.

C8: PAM NAD YW FFIGURAU AELODAETH YN CAEL EU
DEFNYDDIO MWYACH?

Bydd data perfformiad yn cael eu defnyddio fel rhan o gasgliad o ddata ochr 
yn ochr â data’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol ac Arolwg Cenedlaethol Cymru.

C9: SUT BYDD DATA PERFFORMIAD YN CAEL EU
DEFNYDDIO?



Nod y model newydd yw adlewyrchu’r campau mae pobl yng Nghymru’n cymryd 
rhan ynddynt (gan ddefnyddio canlyniadau’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol ac Arolwg 
Cenedlaethol Cymru), yn ogystal â pha chwaraeon yr hoffent ymwneud mwy â hwy. 
Bydd y data’n cael eu pwysoli’n fwy ffafriol ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan mewn 
camp yn ychwanegol at y galw am wneud hynny. Bydd rhoi mwy o bwys ar 
gyfranogiad yn sicrhau bod cymhelliant i droi galw yn weithredu.

C10: PA MOR BWYSIG YW'R CYFRANOGIAD
PRESENNOL MEWN CAMP O GYMHARU Ȃ'R GALW YN
Y DYFODOL?

Mae’r model newydd yn defnyddio data’r chwaraeon mae plant yn cymryd rhan 
ynddynt yn eu cymuned a’u clwb yn unig – nid mewn ysgolion. Y rhesymeg sy’n 
sail i’r dull hwn o weithredu yw cofnodi’r ardal lle gall partner corff rheoli 
cenedlaethol gael yr effaith gliriaf. Drwy nodi lefelau cymryd rhan a galw, 
byddwn yn cydnabod cyrhaeddiad mwyaf posib partner a gyllidir yn seiliedig 
ar faint a graddfa ei gamp.

C11: GAN FOD Y MODEL NEWYDD YN DEFNYDDIO
DATA AROLWG AR CHWARAEON YSGOL, SUT MAE
HYN YN DEG AR CHWARAEON NAD YDYNT YN CAEL
EU CHWARAE MEWN YSGOLION?

DEFNYDDIO DIRNADAETH,
GWYBODAETH A DATA



Arolwg 2015 oedd y tro diwethaf i gwestiwn gael ei ofyn am ‘gyfranogiad unwaith yr
wythnos mewn chwaraeon’. Bydd y cwestiwn yn cael ei roi yn ôl yn yr arolwg nesaf
yn 2021, ac mewn arolygon yn y dyfodol. Mae gennym hyder yn y data rydym yn eu 
defnyddio. Mae maint sampl yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol rhwng 100,000 a 120,000 
ac felly mae’n sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer gwerthuso data a dileu unrhyw 
anomaledd. Mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud i sicrhau bod y data’n cael eu 
pwysoli’n briodol i adlewyrchu’r boblogaeth ledled Cymru. 
 
Er na ofynnwyd y cwestiwn am amledd y cymryd rhan yn 2018, roedd y cyfraddau
cymryd rhan cyffredinol a’r galw cudd ar gyfer Cymru rhwng 2015 a 2018 yn statig. 
Wrth edrych ar unrhyw gyfranogiad fesul camp rhwng 2015 a 2018, gallwn weld na 
chafodd unrhyw gamp gynnydd mewn cyfranogiad cyffredinol y tu hwnt i 1.1% 
mewn unrhyw leoliad cymunedol neu glwb. Mae hyn yn rhoi lefel o sicrwydd i ni 
na fu unrhyw gynnydd dramatig a fyddai’n tanseilio’r defnydd o gyfres ddata 
2015, nac yn effeithio’n radical ar broffil cyllido unrhyw bartner penodol.

C12: PAM MAE DATA AROLWG AR CHWARAEON YSGOL
2015 YN CAEL EU DEFNYDDIO YN HYTRACH NA DATA
2018? A PHA MOR HYDERUS YDYCH CHI Y BYDD DATA'R
AROLWG AR CHWARAEON YSGOL YN DDIWEDDAR AC
YN GADARN?

DEFNYDDIO DIRNADAETH,
GWYBODAETH A DATA



Bydd unrhyw gynnydd yn y galw am gamp yn ffactor mewn penderfyniadau 
cyllido, ond byddai gallu’n ystyriaeth yr un mor bwysig mewn sefyllfa o’r fath. 
Os oes cynnydd dramatig mewn galw, ond nad oes gan gorff rheoli cenedlaethol 
y sylfeini angenrheidiol yn eu lle i reoli unrhyw gyllid cynyddol yn gyfrifol,
byddwn yn gweithio gyda’r CRhC i wella ei allu i fod mewn gwell sefyllfa i drin
y galw cynyddol hwnnw. Bydd unrhyw gynnydd mewn cyllid yn cael ei gapio a’i
gyflwyno fesul cam dros gyfnod o flynyddoedd er mwyn i bartneriaid gynllunio’n
ddigonol ac addasu i’w swm cyllido newydd.

C13: BETH FYDD YN DIGWYDD OS BYDD CYNNYDD YN
Y GALW AM GAMP SY'N DERBYN LEFEL ISEL O
FUDDSODDIAD AR HYN O BRYD?

GALLU

Bydd amrywiaeth o gefnogaeth ar gael i bartneriaid. Er enghraifft, byddem yn 
gallu cyfeirio partneriaid at sefydliad y mae gennym gontract ag ef i ddarparu 
cefnogaeth benodol mewn perthynas â chydraddoldeb, tra bo sefydliad arall 
yn gallu cynghori ar ddiogelu ac un arall yn canolbwyntio ar faterion ariannol. 
Gall yr holl gefnogaeth gael ei theilwra i anghenion partneriaid ac mae gennym 
ni gontract hefyd gyda Vibrant Nation (cangen fasnachu’r WSA) sy’n gallu 
darparu cefnogaeth llywodraethu gyffredinol.

C14: PA FATH O GEFNOGAETH FYDD YN CAEL EI
DARPARU I HELPU SEFYDLIADAU I WELLA EU
LLYWODRAETHU ER MWYN BODLONI'R GOFYNION
HANFODOL AC ISAFSWM?



Rydym eisiau ymgysylltu â’n partneriaid am y model buddsoddi newydd ac rydym 
yn croesawu unrhyw ymholiadau sydd gennych chi neu broblemau yr ydych 
eisiau eu trafod. Byddem yn annog partneriaid i edrych ar strategaeth newydd 
Chwaraeon Cymru, meddwl am sut rydych chi’n gweithio ar hyn o bryd tuag at ei 
bwriadau, ac ystyried sut mae’n cysylltu â’ch strategaethau a’ch arferion gwaith chi.
 
Gofynnir am gymeradwyaeth derfynol i’r model buddsoddi newydd gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill/Mai 2020, yn ogystal â chymeradwyaeth gan 
aelodau bwrdd Chwaraeon Cymru.

C15: BETH SY'N DIGWYDD NESAF? BETH YW'R CERRIG
MILLTIR I GADW LLYGAD AMDANYNT?

Y CAMAU NESAF...


