CRYNODEB O’R ADBORTH
CHWEFROR 2018

CEFNDIR Y SGWRS
Fel sail i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer chwaraeon
yng Nghymru, cafodd sgwrs genedlaethol gyda’r teitl
Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs ei hwyluso gan Chwaraeon
Cymru rhwng mis Hydref 2017 a mis Ionawr 2018.
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu sut cynhaliwyd y
broses ac mae’n crynhoi’r themâu allweddol sy’n codi
o’r ymatebion.
METHODOLEG
Cymerodd tua 600 o bobl ran yn ‘Y Sgwrs’ drwy gyfrwng
y canlynol:
• Holiadur ar wefan Chwaraeon a Fi
• Sylwadau a gyflwynwyd yn uniongyrchol ar
e-bost/trwy’r post
• Pum digwyddiad i randdeiliaid a gynhaliwyd
ledled Cymru yn Nhrefforest, Cwmbrân, Llanelli,
Llandudno ac Aberystwyth
• 2 sgwrs ar Twitter wedi’u cymedroli                 
• 15 o sgyrsiau gyda grwpiau a dangynrychiolir sy’n
credu nad ydynt yn dda mewn chwaraeon, wedi’u
hwyluso gan Barod
• Sgyrsiau strwythuredig gan staff Chwaraeon
Cymru gydag amrywiaeth o bobl a sefydliadau
• Cyfarfodydd rhanddeiliaid gyda Phrif Weithredwyr
ac Arweinwyr Cynghorau
• 7 gweithdy mewnol yn Chwaraeon Cymru
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Cafodd y themâu adborth a’r pwyntiau allweddol unigol
oedd yn codi o bob cyfraniad eu casglu a’u cofnodi.
Wedyn cafodd y rhain eu dosbarthu’n feysydd thematig
eang. Ym mhob un o’r meysydd hyn, dadansoddwyd y
sylwadau oedd ar gael am unrhyw gonsensws a chryfder
barn, gyda llawer o safbwyntiau lleiafrifol ac amgen
yn cael eu hystyried hefyd. Mae’r adroddiad hwn yn
cyflwyno synthesis o’r dadansoddiad hwn a rhaid ei
ddarllen fel trosolwg ac adlewyrchiad o’r adborth a
dderbyniwyd ym mhob cam o ‘Y Sgwrs’.

CRYNODEB O’R YMATEBION
Rôl chwaraeon					4
Sbarduno mynediad a chyfranogiad		
5
Cynllunio strategol a chydweithredu		
8
Buddsoddiad, cost a chefnogaeth		
10

3

RÔL CHWARAEON
Pwysleisio effaith bositif chwaraeon mewn
sbarduno llesiant cyffredinol
Mae chwaraeon yn cael ei ystyried yn eang fel maes
sydd â chysylltiad â’r agenda llesiant, o safbwynt
trefniadaethol ac ymarferol.

Mae’r sector chwaraeon yn croesawu’r pwyslais
cynyddol ar rôl iechyd cyhoeddus chwaraeon mewn
creu poblogaeth iachach drwy weithgarwch corfforol
sy’n bleserus ac yn gynaliadwy. Roedd llawer yn
obeithiol y byddai manteision iechyd sicr cyfranogiad
ehangach mewn chwaraeon yn sbardun i fwy o
gyllid ar gyfer chwaraeon, neu warchodaeth i’r cyllid
presennol o leiaf, o ystyried yr elw positif tebygol
ar fuddsoddiad o ran creu cenedl iachach ar gyfer y
dyfodol. Roedd eraill, llai egnïol yn bennaf, yn meddwl
y dylai’r pwyslais fod yn fwy ar fanteision ffordd o fyw
sy’n cronni yn sgil ymdrechion corfforol cynyddol, yn
hytrach na chanolbwyntio’n uniongyrchol ar fanteision
iechyd cyhoeddus llai diriaethol a thymor hwy.
Roedd cydnabyddiaeth lawn bod y cysyniad cyfannol
o lesiant yn cynnwys gweithgareddau corfforol a
meddyliol na fyddai’r rhan fwyaf o bobl yn eu hystyried
fel chwaraeon (fel cerdded a ioga), yn ogystal â
gweithgareddau chwaraeon y cymerir rhan ynddynt am
hwyl a mwynhad.

Chwaraeon fel sbardun i ddatblygiad
unigol

Yn ogystal â sbarduno llesiant corfforol a meddyliol,
mae llawer yn gweld chwaraeon fel cyfrwng i ddatblygu
fel person, drwy waith tîm, cadernid a chreu sgiliau
cymdeithasol. Er bod hyn yn berthnasol i bob oedran,
roedd yr agwedd hon yn cael ei gweld yn hynod bwysig
yn y blynyddoedd cynnar ffurfiannol mewn plentyndod.
Bydd y rhai sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn
dysgu sut i weithio gydag eraill er lles y tîm, parchu
rheolau a chyfreithiau, ymwneud yn gymdeithasol ag
eraill hyd yn oed mewn amgylchedd cystadleuol, bod
yn ofalus o eraill sy’n llai abl na hwy eu hunain efallai
yn eu tîm, cael eu hysbrydoli gan fodelau rôl newydd
a dysgu sut i ennill a cholli, a’r cyfan wrth wneud
rhywbeth maent yn ei fwynhau.
Yn oedolion, byddai’r cydbwysedd yn symud wedyn
oddi wrth chwaraeon tîm cystadleuol a mwy at
weithgareddau y gellir cymryd rhan ynddynt yn unigol
neu mewn grwpiau llai, gan ddal ati i feithrin y sgiliau
cymdeithasol, meddyliol a chorfforol sy’n gysylltiedig â
chymryd rhan mewn chwaraeon.
Fel rhan o chwaraeon perfformiad, mae llawer
yn gweld cyfle i bontio’r bwlch gyda chwaraeon
cymunedol, cynyddu’r gronfa o athletwyr perfformiad
uchel a chadw’r gronfa mor fawr â phosib am gyn hired
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â phosib. Ceir hefyd uchelgais a rennir i ganolbwyntio
ar ddatblygu pobl, nid dim ond ennill medalau, ac
annog cydweithredu i gefnogi datblygiad athletwyr
perfformiad.

Rôl chwaraeon mewn balchder
cenedlaethol

Mae achlysuron chwaraeon mawr yn dod â’r genedl at
ei gilydd yn wahanol i unrhyw fath arall o ddigwyddiad.
Er mai dilyniant goddefol yw hwn i raddau helaeth,
mae ganddo rôl allweddol mewn creu diddordeb mewn
chwaraeon, gan ddarparu modelau rôl i blant ysgol a
gwneud cyfraniad economaidd cadarnhaol at y genedl.
Fodd bynnag, nid oedd sôn am adborth ehangach ar
unrhyw fantais anuniongyrchol yn cronni o chwaraeon
fel gweithgaredd i wylwyr. Roedd yn gyfyngedig
yn bennaf i weld modelau rôl ysbrydoledig mewn
chwaraeon unigol, heb lawer o sylwadau am fwynhau
chwaraeon o’r safon uchaf yn gyfrwng i sbarduno
diddordeb mewn cyfranogiad hamdden.

Diffiniad ehangach o chwaraeon i ystyried
gweithgareddau newydd
Roedd amrywiaeth eang o safbwyntiau a chwestiynau
cyson am beth yw “chwaraeon”, gan gynnwys a
yw diffiniad yn bosib ac a yw’n bwysig o gwbl bod
cytundeb ynghylch hyn. Y farn gytûn oedd bod
gweithgarwch corfforol yr un mor bwysig â’r hyn a
ystyrir yn gyffredinol fel chwaraeon wrth ddelio â’r
agenda llesiant ac iechyd; ac nad oes raid i’r diffiniad
o chwaraeon fod yn gymharus â’r hyn sy’n cyfrannu at
iechyd corfforol cyffredinol.    

Roedd chwaraeon yn cael eu gweld gan rai fel
gweithgareddau wedi’u cyfyngu i gystadlu, ar draul
y manteision cymdeithasol a phersonol sydd i’w cael
o chwaraeon yn eu hystyr ehangaf. Roedd pryder
sylweddol hefyd bod y gair “chwaraeon” yn cyfleu rhyw
syniad elitaidd o bosib. Ni fyddai rhai sy’n cymryd rhan
mewn gweithgarwch corfforol yn gweld beth maent
yn ei wneud fel “chwaraeon” a byddent yn teimlo’n
israddol i eraill sy’n gwneud yr un gweithgaredd o
bosib, ond yn fwy cystadleuol ei naws. Yn wahanol
i’r cysyniad o “chwaraeon”, cyfeiriwyd yn eang at y
cysyniad o “lythrennedd corfforol” gan y rhai sy’n
gweithio yn y sector fel rhywbeth sy’n cynnwys
chwaraeon a llesiant; ond i’r rhai llai egnïol, roedd y
cysyniad yn cael ei ddeall yn well fel medrusrwydd
corfforol.
Y ddau brif fater ymarferol yn gysylltiedig â’r diffiniad
o “chwaraeon” oedd yr effaith ar Chwaraeon Cymru fel
corff bod y gair yn ei enw; ac effaith y diffiniad manwl
o “chwaraeon” lle byddai gweithgareddau corfforol yn
gymwys am gyllid chwaraeon.

SBARDUNO MYNEDIAD A CHYFRANOGIAD
Rôl ysgolion mewn meithrin cyfranogiad
chwaraeon ymhlith plant

Roedd cytuno eang bod rhaid i chwaraeon ddechrau’n
ifanc a theimlwyd bod gan ysgolion rôl allweddol
mewn meithrin llythrennedd corfforol a sbarduno
cyfranogiad gan bob plentyn. Roedd beirniadaeth
groch ar yr israddio ymddangosiadol ar chwaraeon ac
AG yn y cwricwlwm ysgol ffurfiol yn y sector cynradd
ac uwchradd, gyda llai o amser yn cael ei roi yn ôl pob
tebyg i chwaraeon a gweithgareddau corfforol nag yn
y gorffennol. Roedd llawer yn teimlo bod gan ysgolion
rôl allweddol i’w chwarae fel cyflwynwyr a galluogwyr
chwaraeon a gweithgarwch corfforol, fel yr unig gyfle
y bydd llawer o ddisgyblion yn ei gael i ddysgu am
fanteision llesiant, meithrin ymwybyddiaeth gorfforol
a phrofi gwahanol chwaraeon. Roedd hyn yn gosod
cyfrifoldeb unigryw ar ysgolion i feithrin diddordeb
mewn amrywiaeth o chwaraeon a rhoi i ddisgyblion
sylfaen mewn hanfodion chwaraeon.
Roedd hyn yn arbennig o wir am chwaraeon tîm
trefnus, lle mae ysgolion yn y sefyllfa orau i ddarparu
cyfleoedd cymryd rhan priodol ar draws yr ystod lawn
o alluoedd chwaraeon. Teimlwyd bod gan ysgolion
ddyletswydd i greu awyrgylch lle byddai cymryd rhan
mewn gweithgarwch corfforol yn rhywbeth y dylai
pawb fod yn ei wneud yn rheolaidd. Arweiniodd hyn
at gefnogaeth gadarn yn y sector i gryfhau effaith
sesiynau chwaraeon gorfodol yn ystod oriau ysgol.
Fodd bynnag, nid oedd hyn yn cael ei adleisio bob
amser gan y rhai llai brwdfrydig dros chwaraeon, gyda
rhai ohonynt yn olrhain eu diffyg brwdfrydedd yn ôl
i orfodaeth yn y gorffennol yn yr ysgol i gymryd rhan
mewn chwaraeon nad oeddent yn rhagori ynddynt.
O ystyried y rôl sydd gan ysgolion i’w chwarae mewn
sbarduno diddordeb oes mewn chwaraeon, mae’n
hanfodol bod y staff addysgu sy’n gysylltiedig yn
cael hyfforddiant digonol mewn addysg gorfforol
a chwaraeon a’u bod yn gallu cyflwyno profiad
chwaraeon ysbrydoledig yn benodol ar gyfer gallu a
chynnydd pob disgybl. Mae hyn yn ddwysach yn yr
ysgol gynradd, lle mae angen i athrawon gael mwy o
hyfforddiant er mwyn cyflwyno dealltwriaeth ehangach
o’r cysylltiadau rhwng iechyd, gordewdra, ffitrwydd,
llesiant, gweithgarwch a chwaraeon.   

Mynediad at fwy o gyfleoedd ar lefel leol a
chymunedol

Mae prinder cyfleusterau yn eu hardal leol ac yn eu
camp yn bryder mawr ar draws y sector, o ran eu
cyfranogiad eu hunain a hefyd o ran eu galluogi i
ddenu cyfranogwyr newydd. Effaith hyn yw lleihau’r
ystod o chwaraeon sydd ar gael yn agos at adref, gyda
gostyngiad o ganlyniad yn y dewis ar gyfer cyfranogwyr
newydd, y mae hwylustod yn allweddol bwysig iddynt.                          

Yn aml, nid dim ond cyfleusterau yw’r broblem, ond
hefyd diffyg seilwaith gwirfoddol lleol, hyfforddwyr
medrus addas, cefnogaeth ddigonol gan Chwaraeon
Cymru neu’r corff rheoli cenedlaethol a’r cworwm
angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer rhai chwaraeon
tîm. Hefyd ceir ymdeimlad cryf yn yr ardaloedd mwy
gwledig nad oes llawer o ymdrech wedi cael ei wneud i
gyflwyno darpariaeth neu gymorth lleol gydadferol, er
gwaetha’r ffaith bod gan yr ardaloedd mwy poblog well
mynediad at gyfleusterau chwaraeon adeiledig.
Roedd cefnogaeth eang i fodel hwb cymunedol,
lle byddai’r ddarpariaeth leol yn cael ei gwella gan
ALlau, ysgolion, clybiau, byrddau iechyd a sefydliadau
cymunedol mewn ardal yn cydweithio i rannu
mynediad at gyfleusterau, adnoddau a hyfforddwyr.
Byddai sut byddai hyn yn gweithio’n gorfod amrywio
o ardal i ardal, yn cael ei sbarduno efallai gan gyllid
cymell am gydweithio. Hefyd byddai’n rhaid wrth
drosolwg strategol o ryw fath, yn seiliedig ar ardal, i
roi sylw i’r bylchau sylweddol yn y ddarpariaeth leol
na fyddai’n cael eu datrys yn syml drwy gael clybiau,
cyfleusterau a chyfranogwyr presennol i gydweithio.

Mwy o gyfleoedd ar gyfer ehangu
cyfranogiad mewn chwaraeon ar lefel
gyflwyniadol

Ceir rhwystrau ymddangosiadol niferus sy’n atal
dechrau cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r natur
gystadleuol yn gwneud i lawer droi eu cefn, am nad
ydynt eisiau teimlo embaras o flaen y cyfranogwyr mwy
abl. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos chwaraeon
tîm, lle mae lefelau sgil ac ymrwymiad hynod amrywiol
yn gallu creu rhwystredigaeth a dadrithiad, yn ogystal â
bod yn heriol o ran trefniadaeth.
Mae’r gostyngiad mawr mewn gweithgarwch corfforol
yn ystod y blynyddoedd hwyrach yn yr ysgol ac wedi
hynny’n bryder mawr. Er bod disgwyl rhywfaint o
ostyngiad, mae gostyngiad nodedig yn y cyfleoedd
i ddal ati i gymryd rhan ar ôl addysg lawn amser, ac
mae angen mwy o ymdrech i gymryd rhan, costau
personol cynyddol i’w talu a gwahaniaeth mawr mewn
anghenion rhwng cyfranogwyr elitaidd, cystadleuol
a hamdden. Dywedodd llawer bod rhieni plant ifanc
oedd yn awyddus i ddal ati gyda’u cyfranogiad eu
hunain mewn chwaraeon yn teimlo’n rhwystredig
oherwydd y diffyg cyfleusterau gofal plant mewn
lleoliadau chwaraeon a dim digon o weithgareddau
ar gyfer oedolion y gellid cymryd rhan ynddynt ar yr
un pryd â’r plant. Y farn ymhlith llawer oedd bod cred
eang ei bod yn rhy hwyr dechrau camp newydd fel
oedolion neu’n hwyrach ymlaen, o ystyried y bwlch y
byddai’n rhaid ei bontio o ran sgiliau a phrofiad. Dyma
ble gall mynediad croesawgar i gamp newydd agor
drws yn aml i alluogi rhywun i ddechrau o’r newydd.
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Dileu rhwystrau sy’n atal cyfranogiad
ymhlith grwpiau a dangynrychiolir

Mae gan rai grwpiau demograffig lawer mwy o
rwystrau ymddangosiadol neu wirioneddol sy’n eu
hatal rhag cymryd rhan mewn chwaraeon o gymharu
ag eraill. Rhaid datgan y rhwystrau hyn a rhoi sylw
iddynt, neu ni fydd y nod o gyfle cyfartal yn cael ei
gyflawni fyth. Yn aml bydd merched a genethod yn
ei chael yn anos cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn
llawer o chwaraeon, gydag integreiddio trefniadaethol
cynyddol ar chwaraeon dynion a merched ond yn
cyfrannu ychydig tuag at roi sylw i hyn. Tynnodd
llawer o ferched sylw at heriau gofal plant neu orfod
dewis canolbwyntio ar chwaraeon eu plant ar draul eu
cyfranogiad posib hwy eu hunain. Hefyd crybwyllodd
rhai merched a genethod broblemau cymdeithasol a
delwedd, sy’n arwain at amharodrwydd i gymryd rhan
os nad ydynt yn ddigon heini.
Credir fod y mynediad at chwaraeon ymhlith plant ac
oedolion anabl yn fylchog mewn llawer o ardaloedd
ac ar draws y rhan fwyaf o chwaraeon, yn enwedig
o ran diffyg ystafelloedd newid hygyrch a mynediad
uniongyrchol i’r cyfleuster chwaraeon. Hefyd, yn
rhy aml, mae’r ddarpariaeth chwaraeon i bobl anabl
yn canolbwyntio ar gystadlu, gyda llai o gefnogaeth
i gyfranogiad hamdden er pleser a gweithgarwch
corfforol cyffredinol.  
Mae’r mynediad at gyfleoedd chwaraeon yn is yn yr
ardaloedd mwy difreintiedig ac ymhlith y grwpiau
economaidd-gymdeithasol is. Y ffactor allweddol
yw cost, gyda rhai chwaraeon angen buddsoddiad
sylweddol mewn offer neu ffioedd cymryd rhan; a
hefyd y costau ategol fel teithio, gofal plant ac amser
hamdden, sydd i gyd yn cyfuno i ffurfio rhwystr
sylweddol sy’n atal mynediad at chwaraeon ar gyfer
pobl ar incwm isel, boed oedolion, rhieni neu blant.
Ceir problemau diwylliannol penodol yn gysylltiedig
â mynediad DALlE at chwaraeon sy’n gwneud
cyfranogiad a llwyddiant yn llawer mwy o her, fel
ychydig iawn o fodelau rôl mewn rhai chwaraeon,
amseriad y gweithgareddau, preifatrwydd yn ystod
cyfranogiad, gwisg briodol, iaith a rhwystrau o ran
hiliaeth, empathi gan gyd-gyfranogwyr, hyfforddwyr
ymwybodol yn ddiwylliannol a chyfleusterau newid
addas. Mae materion cysylltiedig â mynediad LHDT
at chwaraeon yn dod i’r amlwg, gydag angen am
sicrhau nad yw rhywioldeb neu hunaniaeth rywiol yn
rhwystrau sy’n atal cymryd rhan. Bydd rhaid rhoi sylw
i’r mater niwtral i rywedd, o gofio bod y rhan fwyaf o
chwaraeon yn cael eu trefnu yn ôl rhywedd ar hyn o
bryd.
Yn anochel, bydd pobl ganol oed a hŷn yn cymryd
llai o ran nag ieuenctid. Gellir rhoi sylw i rwystrau
sy’n atal cymryd rhan drwy bwysleisio’r manteision
cymdeithasol ac iechyd a’r ffaith bod llawer o
chwaraeon heb fod yn gystadleuol nac yn feirniadol
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ar gael, ochr yn ochr â’r cyfleoedd ehangach am
gyfranogiad hamdden pur. Un pryder penodol yw’r
effaith gronnol i’r rhai sy’n wynebu mwy nag un
o’r rhwystrau hyn, ac i’r unigolion a effeithir gall y
rhwystrau ymddangos yn amhosib eu goresgyn o’u
cyfuno â’i gilydd.

Gwneud chwaraeon yn ddiogel

Roedd diogelwch personol mewn chwaraeon yn cael
sylw mewn sawl ffordd. Ar lefel ymarferol, mae llawer
yn peidio â chymryd rhan mewn chwaraeon os nad
ydynt yn gyfforddus yn yr amgylchedd; er enghraifft,
cyfleusterau newid heb offer da neu annerbyniol yn
ddiwylliannol. Tynnodd eraill sylw at risg fechan o
anaf damweiniol sy’n rhan gynhenid o’r rhan fwyaf
o weithgareddau chwaraeon. Cydnabuwyd pryderon
cymdeithasol ehangach hefyd, yn bennaf o ran yr
angen am sicrhau diogelwch merched a phlant, yn
enwedig rhag bygythiad neu niwed bwriadol gan eraill.

Sbarduno ymwybyddiaeth a hybu
cyfleoedd chwaraeon

Mae lleoliad, marchnata a hyrwyddo mewn perthynas
â chyfleoedd chwaraeon yn cael eu gweld fel rôl
strategol ar draws awdurdodau lleol, clybiau, cyrff
rheoli cenedlaethol a Chwaraeon Cymru.
Teimlir fod yr ymwybyddiaeth o amrywiaeth a
manteision y chwaraeon a gynigir yn annigonol. Un
cam allweddol yw’r pontio o addysg lawn amser i fod
yn oedolyn, lle mae cynnal diddordeb anoddaf; mae
llawer yn rhoi’r gorau i gymryd rhan mewn unrhyw
chwaraeon yn ystod y cyfnod hwn.
Mater arall i lawer yw ymwneud y teulu, gyda llawer
o blant ddim yn gweld eu rhieni’n cymryd rhan mewn
unrhyw chwaraeon. Y perygl wedyn yw bod y plant
yn cael eu perswadio’n anymwybodol bod chwaraeon
hamdden ar gyfer plant yn bennaf, tra bo chwaraeon
oedolion ar gyfer y lleiafrif elitaidd a hynod gystadleuol.
Mae llawer yn teimlo nad yw cyfleoedd chwaraeon
yn cael cyhoeddusrwydd eang o gwbl, neu nad yw’r
llwybr at ymuno â chlwb yn ddigon syml. Hefyd nid
oes pwynt canolog ble gallant gael mynediad at restri
cynhwysfawr a theilwredig o ba gyfleoedd sydd ar
gael yn eu hardal, ac mae pobl yn disgwyl hynny o
leiaf o ystyried y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfryngau
cymdeithasol a’r dulliau cyfathrebu technolegol
ehangach.
Mae’n ymddangos bod y llwybr mwyaf cynhyrchiol
at sbarduno cymryd rhan mewn chwaraeon ymhlith
oedolion yn canolbwyntio ar weithgarwch corfforol,
manteision ffordd o fyw a her bersonol, ochr yn ochr
â’r agweddau cymdeithasol a’r mwynhad cyffredinol
sy’n codi o’r ymdrech. Hefyd rhaid pwysleisio bod hyd
yn oed cynnydd cymedrol mewn ymdrech corfforol yn
llesol i iechyd a llesiant personol, heb ystyried y safon a

gyrhaeddir yn y byd chwaraeon. I’r gwrthwyneb, byddai
gormod o bwyslais ar fod yn gystadleuol neu angen
ymuno â thîm yn wrthgynhyrchiol i lawer.  
Rhaid i’r sector masnachol gael ei ystyried fel partner
mewn rhyw ffordd hefyd. Gyda llawer o gyfleoedd ar
gyfer gweithgareddau corfforol a chwaraeon ar gael
mewn clybiau iechyd preifat, cyfleusterau gweithle
ac mewn mannau eraill, byddai’n rhyfedd i ymgyrch
hyrwyddo i annog cymryd rhan mewn chwaraeon eithrio
unrhyw gyfeiriad at y ddarpariaeth fasnachol.
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CYNLLUNIO STRATEGOL A CHYDWEITHREDU
Cydweithredu ar draws cyrff a chwaraeon

Cynllunio tymor hir i gael mwy o sicrwydd

Cytunid yn gyffredinol y dylai cyrff a sefydliadau
ddisgwyl y bydd angen iddynt gydweithredu ag eraill
yn y sector a chwilio am gyfleoedd i wneud hynny,
mewn rhai achosion, fel amod ar rywfaint o’u cyllid. Ar
lefel ymarferol, gall hyn gynnwys rhannu cyfleusterau
newid, cyfleoedd ar draws chwaraeon niferus, cyflwyno
chwaraeon eraill, a chynllunio i rannu caeau chwarae.
Hefyd roedd consensws y dylai’r cyrff cyllido a rheoli
ddarparu cyfarwyddyd strategol o’r top i lawr ar ble
mae angen mwy o gydweithredu ar y tir.

Mae gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru’n
galw am ddull strategol, wedi’i gynllunio, o weithredu
wrth gyllido dros sawl blwyddyn. Rhaid cynllunio
cyfleusterau a rhaid rhoi amser i brosiectau datblygu
ddwyn ffrwyth; mae clybiau angen amser i dyfu a
ffynnu ac mae buddsoddiad elitaidd angen sicrwydd
tymor hir. Fodd bynnag, roedd barn rhai’n groes
i hyn, gan ddweud bod angen i gyllid fod yn fwy
hyblyg a darparu opsiwn am hwb ariannol tymor byr,
er enghraifft, mewn meysydd newydd sydd angen
hwb neu gyllid egin. Fel arall, byddai’r sector yn colli
rhywfaint o’i hyfywedd.

Y neges gyffredinol fwyaf cyffredin ar draws yr
ymgynghoriad oedd bod angen gwneud llawer i wella’r
cydweithredu ar draws y sector er mwyn sbarduno
cyfranogiad a gwerth am arian rhwydd, cysylltiadau
rhwng chwaraeon elitaidd a chymunedol, ALlau a CRhC,
ysgolion/colegau a chlybiau.

Mae llawer o’r thema hon am gydweithredu’n cael
sylw mewn mannau eraill yn yr adran a’r papur yma, o
ystyried ei phwysigrwydd a’i pherthnasedd ar bob lefel.
Much of this theme of collaboration is covered
elsewhere in this section and paper, given its
importance and relevance for delivery at all levels.

Defnydd effeithlon o gyfleusterau drud

Mae cyfleusterau chwaraeon a gyllidir gan arian
cyhoeddus yn ddrud a chredir yn eang nad ydynt
prin byth yn cael eu defnyddio i’w llawn botensial.
Yr esiamplau a nodwyd amlaf oedd cyfleusterau
chwaraeon ysgol nad oeddent ar gael yn aml i’w
defnyddio gan bobl leol y tu allan i’r ychydig oriau
y mae’r ysgol eu hangen. Dylid annog ysgolion i’w
defnyddio ar ôl oriau ysgol ar gyfer gweithgareddau
chwaraeon estynedig, gan ddarparu bysus hwyr yn
ddelfrydol. Wedi hynny, o gofio bod y cyfleusterau wedi
cael eu darparu gan arian cyhoeddus, ac yn cael eu
cynnal a’u cadw gan yr arian hwn, roedd yn ymddangos
yn ddi-gwestiwn bron y dylent fod ar gael at ddefnydd
lleol gan y gymuned ehangach a chlybiau lleol.
Cafwyd cynigion amrywiol ynghylch sut gellid gwneud i
ymestyn y defnydd o gyfleusterau cyhoeddus weithio.
Roedd y rhan fwyaf yn teimlo nad lle’r ysgol oedd
trefnu hyn ac y byddai’n rhaid wrth ryw drefniant
priodol o ran cost-adfer, neu drefniant masnachol yn
cael ei weithredu gan yr awdurdod lleol. Hefyd dylid
cynllunio’r defnydd yn strategol, i alluogi mynediad gan
glybiau presennol a hefyd darparu gweithgareddau
newydd wedi’u trefnu er mwyn denu’r rhai nad ydynt
yn aelodau o glybiau ar hyn o bryd, yn debycach i fodel
canolfan hamdden.
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Cafwyd llawer o sylwadau am natur dros dro yn aml y
cyllid sydd ar gael, gyda galw am fwy o sefydlogrwydd
blynyddol yn gysylltiedig â chyllid, a gweledigaeth
tymor hir ar gyfer chwaraeon unigol a sut mae
gwahanol grwpiau demograffig yn cael eu targedu a’u
hannog.

Gwella rôl colegau a phrifysgolion

Yn y sector AB ac AU mae rhai o’r cyfleusterau mwyaf
modern a’r arbenigedd chwaraeon academaidd
gorau ond nid ydynt yn cael eu defnyddio’n ddigon
cydweithredol gyda CRhC neu glybiau cymunedol yn
fwy cyffredinol bob amser. Maent mewn sefyllfa dda
i weithredu fel canolfannau rhagoriaeth lleol ar gyfer
yr ardal ehangach, gan weithio mewn cydweithrediad
â gweddill y sector cyhoeddus ac ategu darpariaeth
awdurdodau lleol.
Mae colegau’n gweithredu yn eithaf y sbectrwm
gweithgarwch corfforol, gyda myfyrwyr yn mwynhau
eu mynediad dirwystr olaf i amrywiaeth eang o
gyfleusterau chwaraeon o’r safon uchaf ond heb yr
elfen o orfodaeth oedd yn bodoli yn yr ysgol. O gofio
bod gan golegau gyfleusterau helaeth yn gyffredinol ar
draws y rhan fwyaf o chwaraeon, mae llawer o fyfyrwyr
yn defnyddio’r cyfle hwn i roi cynnig ar weithgareddau
newydd a cheir cyfle i hybu defnydd cymunedol
ehangach o’r math yma o ddarpariaeth flasu.  
Mae colegau AB ac AU yn ddarparwyr allweddol ar
hyfforddiant i arweinwyr a hyfforddwyr chwaraeon,
yn enwedig athrawon. Gyda’r pwyslais ar gael grŵp o
hyfforddwyr wedi’u hyfforddi i safon uwch ar draws
y sector, teimlid y dylai colegau chwarae mwy o ran
mewn darparu hyfforddiant strwythuredig o’r fath ar
gyfer hyfforddwyr gwirfoddol a llawn amser, ar yr amod
bod modd sicrhau cyllid o rywle arall.
Mae’r sector AB ac AU yn fodlon cydweithredu’n
agosach â Chwaraeon Cymru, CRhC ac ALlau i elwa ar

eu harbenigedd a’u cyfleusterau er budd ehangach y
gymuned. Er nad oedd dadlau ynghylch pwysigrwydd
hyfforddiant penodol i chwaraeon i hyfforddwyr,
mae’r angen am addysg seiliedig ar chwaraeon mewn
gweinyddu chwaraeon yn llai clir, o ystyried yr angen
am sgiliau ehangach yn gysylltiedig â busnes, cyllid,
marchnata, technoleg, y gyfraith a rheolaeth.

Esbonio rôl Chwaraeon Cymru ar draws y
sector chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru’n cael ei weld yn eang fel y
sefydliad sydd yn y lle gorau i fod yn alluogwr ar gyfer y
sector, i sbarduno cydweithredu ac arloesi ar draws yr
holl gyrff chwaraeon a chyhoeddus yng Nghymru ac ar
bob lefel mewn chwaraeon. Mae disgwyl mawr o ran
beth mae Chwaraeon Cymru’n gallu ei ddarparu.
Credir fod ganddo rôl mewn cynllunio tymor hir
a chydlynu strategol o ran darparu chwaraeon a
rhagoriaeth ar draws chwaraeon cystadleuol a
hamdden yng Nghymru. Hefyd dylai gynrychioli
buddiannau’r sector chwaraeon i’r Llywodraeth a
sicrhau cystal â phosib bod sylw’n cael ei roi i fanteision
cyllid chwaraeon.
Ochr yn ochr â CRhC unigol, dylai fod â gwybodaeth a
deallusrwydd ar draws y sector, i ganfod bylchau mewn
darpariaeth a hefyd i dracio siwrneiau defnyddwyr ar
draws chwaraeon, i weld i ba raddau y mae’r genedl
yn cymryd mwy o ran mewn rhyw fath o weithgarwch
corfforol. Yr hyn sy’n llai clir yw’r farn am beth ddylai
rôl Chwaraeon Cymru fod o ran athletwyr elitaidd a
sut mae hyn yn cyd-fynd â’i gyfrifoldebau i ddarparu
cyllid ac annog chwaraeon ar lawr gwlad ac, yn
fwy cyffredinol, mwy o weithgareddau chwaraeon
hamdden.
O ran gweithgarwch corfforol ehangach o gymharu
â chwaraeon trefnus neu gystadleuol, y farn amlycaf
o’r sector yw y dylai Chwaraeon Cymru ganolbwyntio
ar feithrin chwaraeon cystadleuol/ trefnus a
gweithgarwch corfforol cysylltiedig â chwaraeon fel ei
gyfraniad at iechyd a lles cyffredinol y boblogaeth. Er
bod chwaraeon mewn sefyllfa dda i elwa’n ariannol
o unrhyw fuddsoddiad mewn iechyd ataliol, mae’r
agenda llesiant yn ehangach na chwaraeon, felly
ni ddylai’r strategaeth chwaraeon bresennol wyro
gormod tuag at weithgareddau corfforol na fyddent yn
cael eu cyfrif yn rhesymol fel chwaraeon. Fodd bynnag,
roedd eraill yn teimlo y dylai Chwaraeon Cymru fynd ati
i groesawu llawer mwy ar yr agenda gweithgarwch, gan
gredu bod y label “chwaraeon” yn cyfyngu ac yn eithrio
gormod.
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BUDDSODDIAD, COST A CHEFNOGAETH
Mwy o fuddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae llawer o alw o’r tu mewn i’r sector am wario
mwy o arian cyhoeddus ar ddatblygu ac adnewyddu
cyfleusterau chwaraeon, yn enwedig gan y rhai sy’n
cymryd rhan mewn chwaraeon sy’n dibynnu mwy ar
gyfleusterau ffurfiol. Dyma un o’r meysydd allweddol
sydd angen cynllunio strategol ar frys ledled y wlad,
mewn cydweithrediad o bosib â’r ddarpariaeth ysgol
y cyfeiriwyd ati’n gynharach. Fodd bynnag, o ystyried
y cyfyngiadau sydd ar arian cyhoeddus, mae’r sector
yn cydnabod nad yw buddsoddiad newydd ar raddfa
fawr mewn cyfleusterau adeiledig yn debygol, felly mae
sylwadau wedi cael eu cynnig mewn mannau eraill ar
gyfer sut gellid defnyddio’r cyfleusterau presennol yn
fwy effeithlon.

Sicrhau’r defnydd gorau posib o
gyfleusterau awyr agored am ddim

Mae llawer o chwaraeon yn gallu defnyddio
cyfleusterau awyr agored anffurfiol yn naturiol, a
gweithgareddau corfforol unigol, ac offer a chit yw’r
unig fuddsoddiad sylweddol sydd ei angen. Cafwyd
rhai awgrymiadau y gellid defnyddio cyfleusterau
awyr agored naturiol yn helaethach ar gyfer rhai
chwaraeon, o ystyried y diffyg cyfleusterau adeiledig
yn yr ardaloedd mwy gwledig, neu y gellid annog
cyfranogwyr i newid i weithgareddau sy’n cyd-fynd yn
well â’r awyr agored. Er bod hyn yn gweithio mewn
rhai achosion, yn bennaf yn gysylltiedig â gweithgarwch
corfforol yn hytrach na chwaraeon, ni all fod yn
ddatrysiad cyffredinol i’r diffyg cyfleusterau adeiledig.

Mae cost uniongyrchol cymryd rhan yn
rhwystr mawr i rai chwaraeon/grwpiau

Mae pryder eang am gost bod yn egnïol mewn
chwaraeon, gyda llawer yn gweld hwn fel y prif rwystr i
lawer o gymunedau mwy difreintiedig, gyda rhai angen
dewis camp benodol oherwydd ei bod yn rhatach,
neu’n methu ystyried cymryd rhan mewn unrhyw
weithgaredd chwaraeon. Mae’r costau cymryd rhan i
glybiau a sefydliadau’n amrywio’n sylweddol o gamp i
gamp ac o ran cost y cyfleusterau ym mhob ardal, gyda
rhai sylwadau croes am y costau hyn a chwestiynau
ynghylch a oes modd eu lleihau.
Roedd llawer mwy o adborth ar gyfanswm y gost i
gyfranogwyr, o ran y cyfalaf cychwynnol i dalu am offer
a chit, costau teithio ac ymarfer, a chyfraniad tuag at
logi cyfleusterau. Y prif bryder oedd y rhwystr sy’n atal
mynediad mae hyn yn ei greu ymhlith y rhai ar incwm
cymedrol, yn aml y rhai sydd mewn angen mwyaf o ran
iechyd ac sy’n wynebu rhwystrau tebyg o ran cymryd
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rhan mewn unrhyw weithgaredd hamdden. Roedd
sawl un yn cydnabod yn dawel bod ffi nominal, waeth
pa mor fychan ydyw, yn fwy effeithiol yn aml er mwyn
creu a chynnal ymrwymiad na mynediad am ddim yn
llwyr wrth ddefnyddio cyfleuster. Y gred yw bod pobl
yn rhoi mwy o werth ar weithgaredd os oes raid iddynt
dalu am gymryd rhan. O edrych ar y lefel elitaidd,
mae’r sector yn anghyfforddus wrth feddwl y gallai
rhai athletwyr o’r safon uchaf yn y dyfodol fynd ar goll
oherwydd cost y cymryd rhan pan maent yn ifanc.

Datblygu’r defnydd o dechnoleg mewn
chwaraeon

Y farn gyffredinol oedd bod rhaid i’r sector chwaraeon
wella ei ddefnydd o dechnoleg mewn perfformio,
gweinyddu a marchnata. O ran datblygiad unigol,
mae’r defnydd o offer monitro ffitrwydd personol
yn dod yn amlycach ond, ar draws chwaraeon, grŵp
neu dîm, rhaid wrth fwy o arloesi gyda chasglu data
ehangach fel bod modd monitro’r cynnydd cyffredinol
ar draws y sector. Yn weinyddol, teimlir bod y casglu
data am anghenion a’r ddarpariaeth ar draws y
sector yn ddiffygiol, gyda CRhC, ALlau a chlybiau â
diffyg gwybodaeth yn aml am beth mae’r cyhoedd ei
eisiau a sut gellir addasu’r amrywiaeth bresennol o
weithgareddau i ymateb i anghenion defnyddwyr.
Rhaid gwneud defnydd llawer ehangach o dechnoleg
i roi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd i gymryd rhan. Nid
oes fawr ddim cydlynu i’w weld ar hyn o bryd ar draws
cyfleusterau a chyrff wrth gasglu gwybodaeth am beth
sydd ar gael mewn ffordd y gall y defnyddwyr yn y pen
draw ei gweld yn hwylus mewn un lle.

Darparu cefnogaeth i arweinwyr a
hyfforddwyr grŵp

Roedd cydnabyddiaeth eang bod rhaid i staff sy’n
arwain ac yn hyfforddi mewn clybiau ac ysgolion gael
mwy o gefnogaeth gan awdurdodau chwaraeon ac
addysgol, o ystyried eu rôl allweddol mewn sbarduno
diddordeb, ysbrydoli cyfranogiad a chodi safonau,
yn ogystal â chreu amgylchedd diogel i bawb. Barn y
sector yw y dylai chwaraeon mewn ysgolion gael eu
cyflwyno bob amser gan athrawon chwaraeon sydd
wedi’u hyfforddi ond y gred yw nad yw hyn yn digwydd
bob amser a bod hyn yn sicr yn niweidiol i ddisgyblion.
Gyda llawer o’r hyfforddiant mewn clybiau’n cael ei
gyflwyno gan staff gwirfoddol, mae lefel y gefnogaeth
a’r hyfforddiant a gynigir i’r rhai sy’n hyfforddi eraill yn
fuddsoddiad allweddol yn llesiant y sector yn y dyfodol.

Mae cefnogaeth i arweinwyr a hyfforddwyr mewn ysgolion
a chlybiau’n cael ei ystyried fel un o’r materion allweddol
i gael sylw, o ystyried bod arnynt angen hyfforddiant a
datblygiad, a rhaid i’r sector gyllido hyn gan ddefnyddio
ei ffrydiau cyllido presennol. Mae angen ar frys am well
cynllunio strategol ar draws y sector er mwyn cynnal ac
adnewyddu’r ddarpariaeth hyfforddi wirfoddol werthfawr
sy’n bodoli ar hyn o bryd, ac mae angen llawer mwy
o gydnabyddiaeth ar draws y sector i waith allweddol
arweinwyr a hyfforddwyr lleol mewn darparu cefnogaeth
ac anogaeth uniongyrchol i gyfranogwyr.
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