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CEFNDIR

Cyhoeddwyd y papur ymgynghorol Ein 
Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru ym 
mis Mawrth 2018. Gwahoddwyd ymatebion gan y 
cyhoedd a sefydliadau â diddordeb a’r dyddiad cau 
oedd 30ain Ebrill, a gafodd ei ymestyn wedyn i 4ydd 
Mai, gydag ymatebion wedi’u derbyn tan 8fed Mai.

Derbyniwyd cyfanswm o 186 o ymatebion. Roedd 
y rhan fwyaf o’r ymatebion – 115 (62%) – gan 
unigolion, gyda’r 71 (38%) o ymatebion yn weddill 
wedi’u cyflwyno ar ran sefydliadau, naill ai’n ffurfiol 
neu gan staff yn gweithio i’r cyrff hynny (CRhC, 
clybiau chwaraeon, elusennau, awdurdodau lleol a 
chyrff y llywodraeth yn bennaf).
   
Gofynnodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr unigol am 
fod yn ddienw ond dim ond nifer bach o sefydliadau 
ofynnodd am gael bod yn ddienw.  

Cyflwynwyd cyfanswm o wyth ymateb yn y 
Gymraeg.     
           
Mae’r papur hwn yn crynhoi’r sylwadau a 
dderbyniwyd. Mae’n dechrau gyda throsolwg o’r 
prif themâu sy’n codi o’r ymatebion ac wedyn 
yn adrodd yn ôl ar yr adrannau yn y weledigaeth 
ddrafft.              

PRIF THEMÂU’R YMATEBION

Mae’r sylwadau cyffredinol am y Weledigaeth yn gefnogol, 
gyda sawl agwedd yn cymeradwyo beth sydd wedi’i gynnwys 
ac yn gwerthfawrogi uchelgais a chwmpas y Weledigaeth 
ar gyfer pawb yng Nghymru. Fodd bynnag, ceir llawer o 
sylwadau’n dweud nad yw’n ddigon clir weithiau, nad yw’n 
ddigon ysbrydoledig, difyr neu ysgogol, a bod rhaid iddi fanylu 
ar beth yn union yw ystyr “chwaraeon”.

Cafodd Gweledigaeth uchelgeisiol sydd “am oes” ac ar gyfer 
“pawb” gefnogaeth eang. Fodd bynnag, dywedodd nifer fawr 
fod dyhead o’r fath ar gyfer chwaraeon yn golygu bod rhaid 

cynnwys agweddau ehangach ar weithgarwch corfforol a 
hamdden, nad ydynt yn cael eu crybwyll yn y Weledigaeth. 
Pwysleisiwyd y pwynt hwn yn gyson ac yn gadarn ar draws yr 
ymatebion.

Mae diffyg eglurder o ran Gweledigaeth pwy yw hon – 
cyfranogwyr, holl bobl Cymru neu’r sefydliadau chwaraeon? 
Ceir rhywfaint o werthfawrogiad nad gweledigaeth 
Chwaraeon Cymru yw hi, ond mae’r ymadroddion “gallwn 
ni” a “byddwn ni” yn rhagnodol iawn; maent yn awgrymu 
Chwaraeon Cymru i rai, yn hytrach na gweledigaeth ar gyfer 
chwaraeon yng Nghymru.

Cafwyd sawl sylw ar draws yr adrannau ynghylch yr angen am 
weithlu ysbrydoledig wedi’i hyfforddi mewn swyddogaethau 
arwain a hyfforddi. Mae manteision clir i’w cael o elwa ar 
frwdfrydedd a phrofiad y rhai nad ydynt yn egnïol yn gorfforol 
mwyach yn eu maes, i sbarduno a chynnal profiad chwaraeon 
pobl eraill.        
         
Cafwyd sawl sylw drwy gydol y Weledigaeth oedd yn awgrymu 
bod rhaid newid pethau’n radical ond roedd esiamplau o arfer 
da eisoes yn y rhan fwyaf o feysydd. Hefyd, roedd teimlad nad 
oedd y Weledigaeth yn darparu digon o arweiniad ar gyfer 
blaenoriaethu, fel rhwng chwaraeon, cynulleidfaoedd targed a 
safonau perfformiad.

O ran strwythur y Weledigaeth, ceir sylwadau bod yr 
adrannau ynddi ychydig yn rhy hir yn aml ac nad ydynt yn 
ddigon cofiadwy. Hefyd, nid yw’r pedwar piler a amlinellir ar y 
dechrau (Cymryd Rhan, Cefnogi, Cyflawni, Rhagori) yn cael eu 
cario drwodd na’u hesbonio yng ngweddill y Weledigaeth.
Ymhlith yr ymatebion oedd yn ateb pob cwestiwn 
uniongyrchol (Ydych chi’n cytuno…?: Ydw/Nac ydw), roedd y 
safbwyntiau’n bositif iawn. Roedd 82% yn cytuno â datganiad 
cryno cychwynnol y weledigaeth ac wedyn roedd y cytuno â 
phob adran unigol yn amrywio o 81% i 92%.
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Adran    Ie

Gweledigaeth ar gyfer  82%
chwaraeon yng Nghymru:

“Cenedl lle mae pawb
yn mwynhau chwaraeon 
am oes”

Cymryd Rhan
Cefnogi
Cyflawni
Rhagori  

Adran    Ie

Gyda’n gilydd byddwn  84%
yn (1): Gweithio,
buddsoddi, dysgu a
llwyddo gyda’n gilydd 

Prif sylwadau Prif sylwadau 

Gyda’n gilydd gallwn… 81%

Gyda’n gilydd byddwn  91%
yn (2): Creu profiadau
sy’n groesawgar, yn 
hwyliog ac yn ddiogel 

Gyda’n gilydd byddwn  90%
yn (3): Datblygu
cyfleoedd sy’n lleol,
yn weladwy ac yn
ysbrydoledig 

Dim anghytuno sylweddol â’r datganiadau, ar wahân i ddweud nad oedd 
cyswllt digonol â chwaraeon efallai.

Pryder y dylai chwaraeon gael eu hystyried yn gyfrifol am gyflawni amcanion 
sydd mor hollgynhwysol fel y gallai’r rhan fwyaf ohonynt fod yr un mor 
berthnasol i ymdrechion eraill mewn cymdeithas (e.e. iechyd, addysg, 
datblygiad economaidd). Fodd bynnag, roedd eraill yn croesawu gosod 
chwaraeon yn ganolog yng ngweithgareddau gydol oes pobl.

Rhai sylwadau am fod angen amcanu am amrywiaeth eang o chwaraeon a 
lefelau cymryd rhan.   
  
Mae’r adran yn ymddangos braidd yn oddefol a chyffredinol i rai sydd eisiau 
iddi ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau ac anelu am ganlyniadau y gellir eu 
priodoli’n uniongyrchol i weithgareddau chwaraeon.

Anogodd rhai y dylai’r Weledigaeth yn gyffredinol gyd-fynd yn fwy penodol 
ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (nid dim ond cyfeirio ati 
yn yr Egwyddorion Arweiniol).

Cymeradwyaeth eang i’r weledigaeth yn yr adran hon, yn enwedig y 
cynhwysiant a’r agweddau “diogel” – ond dylid defnyddio’r gair “diogelu” 
hefyd gan ei fod yn fwy penodol na “diogel”.  

Rhaid pwysleisio’r angen am ymwneud CRhC ac adeiladu ar y gwaith 
presennol yn hytrach nag awgrymu y byddai llawer o agweddau, neu’r rhan 
fwyaf ohonynt, yn newydd. 

Croesawyd y ffocws ar apelio at deuluoedd a hwyluso mynediad a 
chyfranogiad.  
           
Rhaid rhoi sylw i’r angen allweddol am hyfforddwyr sydd â hyfforddiant i lefel 
uchel yma, gyda’u rôl yn cael ei chrybwyll yn yr adran yma ond heb gyfeirio 
at hyfforddi. 

Er bod llai o anghytuno â’r adran hon na’r adrannau cynharach, mae mwy o 
sylwadau ar y lefel ormodol o fanylion mewn Gweledigaeth sydd i fod yn un 
gryno ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Cefnogaeth helaeth i’r amcanion yn yr adran hon, yn enwedig sbarduno mwy 
o fynediad lleol i bob lefel gallu. 

Angen elwa’n llawer mwy effeithiol ar y strwythur clybiau a chyfleusterau 
presennol. Mewn rhai achosion, gellid cyflawni llawer gyda dim ond ychydig 
o fuddsoddiad ychwanegol.

Angen cydnabod yr angen am adnabod ac ymateb i alw cwsmeriaid am 
sicrhau cymaint o gymryd rhan â phosib; gan hefyd gydnabod pwysigrwydd 
codi ymwybyddiaeth o’r ddarpariaeth bresennol, sy’n rhy gudd yn aml.         
           
Nid yw’r cyfeiriad at yr angen am weithlu medrus, yn enwedig y gweithlu 
gwirfoddol, yn ddigon amlwg. 

Adwaith positif i’r Weledigaeth am ei bod yn gryno a hawdd ei deall.     
Mae “pawb” ac “am oes” yn gweithio’n dda iawn i gyfleu ymdeimlad bod 
rhaid i chwaraeon (sut bynnag y caiff y gair ei ddiffinio) fod yn hygyrch i bawb 
mewn ffyrdd sy’n gweithio iddynt hwy. Hefyd maent yn cyfleu ymdeimlad o 
uchelgais yn y Weledigaeth.

Cymeradwywyd yr elfennau cynhwysol - “mwynhad”, “cymryd rhan” a 
“chefnogi”. “Cyflawni” ddim yn cael ei weld fel piler ysbrydoledig ond mae’n 
bwysig, yn enwedig er mwyn pwysleisio’r angen am gydweithredu traws-
sector. Gwahanol safbwyntiau am “ragori”; rhai’n croesawu’r pwyslais ar 
berfformiad cystadleuol yn fawr ond eraill eisiau canlyniad mwy personol, fel 
“llwyddo”.

Cwestiynau cyson ynghylch a yw’r weledigaeth yn cymell digon – a yw’n 
ddigon ysbrydoledig a chofiadwy ac yn creu dyhead? Nid yw wir yn cyffroi fel 
y mae. Yn gyffredinol rhaid iddi fod yn fwy beiddgar ac angerddol, i gyfateb ei 
huchelgais sicr.  

Roedd llawer yn teimlo bod y term “chwaraeon” yn cyfyngu gormod. Rhaid 
iddo ddiffinio o leiaf. Gofynnodd llawer hefyd a yw’r Weledigaeth yn cynnwys 
gweithgarwch corfforol yn benodol; fel arall mae’n rhy afrealistig i fod yn 
berthnasol i bawb ym mhob cam o’u bywyd. Mae gweithgarwch corfforol yn 
cael ei weld fel llwybr effeithiol at chwaraeon a hefyd mae’n helpu i gynnal 
diddordeb pan nad yw’r elfen gystadleuol yn brif rym bellach.     
                              
Cafwyd ambell ymholiad ynghylch a ddylai mynediad hwylus fod yn rhan 
benodol o’r Weledigaeth. Hefyd llawer o gyfeiriadau at “bŵer chwaraeon” 
mewn sawl cyd-destun ac a yw’r Weledigaeth yn cyfleu hyn yn ddigonol.
Mae sefydliadau ac unigolion yn disgwyl gallu gweld y meysydd lle byddai eu 
chwaraeon neu eu gweithgarwch hwy’n cyfrannu at weledigaeth gyffredinol 
ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Dywedodd rhai nad oedd y Weledigaeth 
fel pe bai’n darparu cyswllt digonol ar gyfer hyn.

Cymeradwyaeth gyffredinol i’r geiriau ond amheuaeth fawr a fydd cyllid 
digonol yn cronni.

Peth anghytuno â’r ffocws ar berfformiad uchel ar draul mwynhad, yn 
enwedig i gyfranogwyr hŷn.  
                   
Croesawyd y ffocws ar blant fel yr amser gorau i feithrin diddordeb oes 
mewn chwaraeon. Er hynny, holodd eraill, os yw’r weledigaeth ar gyfer 
pawb, pam mae plant a phobl ifanc yn cael eu targedu’n benodol yma?   
Ffocws annigonol ar rôl allweddol hyfforddwyr ysbrydoledig wedi’u hyfforddi 
ar bob lefel. 

Angen mwy o bwyslais o’r dechrau ar yr angen am gydweithredu oddi mewn 
i chwaraeon ac ar eu traws.  

Dylid cynnwys mwy o gydnabyddiaeth i rôl clybiau chwaraeon – nid oes 
cyfeiriad at eu cyfraniadau a’u swyddogaethau presennol.  

SYLWADAU MANWL YN ÔL ADRAN   
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Adran    Ie

Gyda’n gilydd byddwn  90%
yn (4): Sicrhau bod 
chwaraeon yn hygyrch, 
cynhwysol a fforddiadwy, 
heb adael neb ar ôl       

Prif sylwadau 

Gyda’n gilydd byddwn  89%
yn (5): Cymryd risgiau, 
yn feiddgar ac yn
entrepreneuraidd

Egwyddorion arweiniol 92%

Llai o sylwadau am yr adran yma ond mwy o sylwadau ar yr hyd. Teimlad 
bod y cyfrifoldeb am y camau gweithredu sy’n codi o’r adran hon ychydig 
yn llai clir na mewn mannau eraill e.e. oes awgrym o rôl ar gyfer y sector 
preifat yma? Hefyd, rhai o’r elfennau cydweithredol yn rhy debyg i adrannau 
blaenorol.  

Denodd y galw am “gymryd risgiau” a bod yn “entrepreneuraidd”, er ei fod 
yn cael ei groesawu’n eang, rywfaint o amheuaeth o ran a fyddai llawer yn 
newid yn ymarferol, o ystyried y cyfyngiadau o ran gweithredu yn y sector 
cyhoeddus. 

Rhai sylwadau nad yw’r galw am fod yn “radical” yn cael ei adlewyrchu o 
gwbl yn strwythur y Weledigaeth gyffredinol.  

Mae geiriad y pennawd yn yr adran hon yn wahanol i’r pwyntiau bwled cryno 
ar y dechrau.       

Rhai’n cwestiynu’r angen am yr adran hon. Oni ddylai’r egwyddorion hyn fod 
yn rhan o weddill y Weledigaeth?

Nid oedd llawer o anghytuno cyson ag unrhyw rai o’r datganiadau. Yr 
egwyddorion eraill a awgrymwyd yw cyfranogiad ehangach, creu mwynhad, 
cyswllt â lles, rôl greiddiol mewn addysg, ehangu mynediad, mwy o 
gydweithredu, mwy o gynhwysiant, fforddiadwyedd, darpariaeth yn y 
Gymraeg, didwylledd, amrywiaeth. 
         
Fodd bynnag, rhai sylwadau eraill y dylai’r egwyddorion arweiniol hyn fod 
yn rhan o’r Weledigaeth gyffredinol, nid fel atodiad ar ei ben ei hun. Neu 
os ydynt yn aros ar eu pen eu hunain, dylid eu cynnwys mewn iaith fwy 
ysbrydoledig ac egnïol, a llai cyffredinol. 

Croesawyd y cyfeiriad at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn bennaf 
o ran darparu ffocws ar fanteision hamdden gorfforol. Mae angen esboniad 
byr pellach o ran sut mae’r adran hon yn y Weledigaeth yn cyd-fynd â’r 
Ddeddf ac yn sbarduno sefydliadau chwaraeon i gyfrannu at amcanion y 
Ddeddf.      

Cefnogaeth helaeth i’r adran hon ac yn hapus yn gyffredinol â’r geiriad, 
ar wahân i fod ychydig yn rhy hir a hefyd rhywfaint o ailadrodd elfennau’r 
adrannau blaenorol.  

Rhai’n amau a oes modd cyflawni hyn a sut bydd y cyfrifoldeb am hyn yn cael 
ei rannu ar draws y sector chwaraeon.

Mae deall yr angen ac adnabod cyfleoedd yn her arwyddocaol yma, yn 
enwedig y rhai nad ydynt yn ymwneud â chwaraeon.

Dim cyfeiriad penodol at fynediad i’r anabl, sy’n heriau unigryw, na sylw i 
faterion mynediad yn gysylltiedig ag amrywiaeth. 

Rhai’n gofyn am gynnwys gweithgarwch corfforol yn benodol; fodd bynnag, 
rhywfaint o bryder cysylltiedig y gallai’r disgwyliadau o ganlyniad yn yr adran 
hon fod yn rhy ddrud i’w cyflawni wedyn, gan wanio’r adnoddau sydd ar gael 
ar gyfer gweithgareddau chwaraeon craidd.
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SUT MAE YMATEBION YR YMGYNGHORIAD WEDI DYLANWADU 
AR Y WELEDIGAETH AR GYFER CHWARAEON YNG NGHYMRU 

TROSOLWG 
Mae’r ddogfen hon yn datgan sut gwnaethom 
ddefnyddio’r ymgynghoriad ffurfiol i wella’r 
weledigaeth ddrafft ar gyfer Chwaraeon yng 
Nghymru. Dylid ei darllen ar y cyd â’r ddogfen 
ymateb ffurfiol i’r ymgynghoriad.           

ASESIAD CYFFREDINOL   
O gofio bod 82% o’r ymatebwyr yn cytuno â phrif 
ddatganiad y weledigaeth, a bod rhwng 81% a 
92% yn cytuno â’r datganiadau sy’n sail iddi, nid 
yw’r weledigaeth wedi newid i raddau helaeth. 
Fodd bynnag, rydym wedi gwneud sawl newid 
arwyddocaol yn dilyn yr ymgynghoriad. Mae’r 
newidiadau hyn yn bennaf yn ymateb i’r adran ‘Prif 
themâu’r ymatebion’ yn y ddogfen ymateb ffurfiol 
i’r ymgynghoriad.   

SUT RYDYM WEDI NEWID Y WELEDIGAETH  
Paragraff 1 yr adran ‘Prif themâu i’r ymatebion  

	 Mae’r	sylwadau	cyffredinol	am	y	Weledigaeth	yn	
	 gefnogol,	gyda	sawl	agwedd	yn	cymeradwyo	
	 beth	sydd	wedi’i	gynnwys	ac	yn	gwerthfawrogi	
	 uchelgais	a	chwmpas	y	Weledigaeth	ar	gyfer	
	 pawb	yng	Nghymru.	Fodd	bynnag,	ceir	llawer	o	
	 sylwadau’n	dweud	nad	yw’n	ddigon	clir	
	 weithiau,	nad	yw’n	ddigon	ysbrydoledig,	difyr	
	 neu	ysgogol,	a	bod	rhaid	iddi	fanylu	ar	beth	yn	
	 union	yw	ystyr	“chwaraeon”.

Sut gwnaethom ymateb i’r paragraff hwn 

1. Cyflwynwyd datganiad cenhadaeth ysbrydoledig 
 ochr yn ochr â’r Weledigaeth. Hon yw  

	 •	 Y	genhadaeth	Datgloi	manteision	chwaraeon	i	
  bawb              

2. Rydym wedi ychwanegu newid i ddatganiad y 
 weledigaeth i ddarllen 

	 •	 Cenedl	egnïol	lle	mae	pawb	yn	gallu	mwynhau	
	 	 chwaraeon	am	oes		                           

Ychwanegwyd y term ‘Cenedl Egnïol’ yn benodol 
i gydnabod rôl chwaraeon fel rhan o sbectrwm 
gweithgarwch corfforol ehangach i gael y genedl i 
fod yn egnïol

3. Byddwn yn cynnwys mwy o wybodaeth am beth 
 yw ystyr chwaraeon yn y dogfennau ategol  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paragraff 2 yr adran ‘Prif themâu i’r ymatebion

	 Cafodd	Gweledigaeth	uchelgeisiol	sydd	“am	oes”	
	 ac	ar	gyfer	“pawb”	gefnogaeth	eang.	Fodd	
	 bynnag,	dywedodd	nifer	fawr	fod	dyhead	o’r	fath	
	 ar	gyfer	chwaraeon	yn	golygu	bod	rhaid	cynnwys	
	 agweddau	ehangach	ar	weithgarwch	corfforol	
	 a	hamdden,	nad	ydynt	yn	cael	eu	crybwyll	yn	y	
	 Weledigaeth.	Pwysleisiwyd	y	pwynt	hwn	yn	
	 gyson	ac	yn	gadarn	ar	draws	yr	ymatebion.

Sut gwnaethom ymateb i’r paragraff hwn

4. Rydym wedi cynnwys gyda dogfen y weledigaeth 
 y sbectrwm gweithgarwch corfforol i dynnu sylw 
 at sut mae chwaraeon yn cyd-fynd â’r agweddau 
 ehangach ar weithgarwch corfforol a hamdden. 
 Hefyd rydym wedi darparu gwybodaeth sy’n 
 fwy cyd-destunol am rôl chwaraeon ar 
 ddechrau’r ddogfen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paragraff 3 yr adran ‘Prif themâu i’r ymatebion

	 Mae	diffyg	eglurder	o	ran	Gweledigaeth	
	 pwy	yw	hon	–	cyfranogwyr,	holl	bobl	Cymru	
	 neu’r	sefydliadau	chwaraeon?	Ceir	rhywfaint	
	 o	werthfawrogiad	nad	gweledigaeth	Chwaraeon	
	 Cymru	yw	hi,	ond	mae’r	ymadroddion	“gallwn	
	 ni”	a	“byddwn	ni”	yn	rhagnodol	iawn;	maent	yn	
	 awgrymu	Chwaraeon	Cymru	i	rai,	yn	hytrach	na	
	 gweledigaeth	ar	gyfer	chwaraeon	yng	Nghymru.

Sut gwnaethom ymateb i’r paragraff hwn

5. Rydym yn parhau i  ddefnyddio “gallwn ni” 
 a “byddwn ni” am eu bod yn dermau syml a 
 chynhwysol.           

6. Rydym wedi cynnwys ‘pwrpas a chofrestru’ 
 ac ‘ar gyfer pwy mae’r weledigaeth’ yn nogfen y 
 weledigaeth.

7. Byddwn yn parhau i hybu’r weledigaeth ar gyfer 
 Chwaraeon yng Nghymru fel gweledigaeth ar 
 gyfer y genedl ac nid dim ond i Chwaraeon 
 Cymru y sefydliad. 
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SUT MAE YMATEBION YR YMGYNGHORIAD WEDI DYLANWADU 
AR Y WELEDIGAETH AR GYFER CHWARAEON YNG NGHYMRU 

TROSOLWG 

Paragraff 4 yr adran ‘Prif themâu i’r ymatebion

	 Cafwyd	sawl	sylw	ar	draws	yr	adrannau	
	 ynghylch	yr	angen	am	weithlu	ysbrydoledig	
	 wedi’i	hyfforddi	mewn	swyddogaethau	arwain	
	 a	hyfforddi.	Mae	manteision	clir	i’w	cael	o	elwa	
	 ar	frwdfrydedd	a	phrofiad	y	rhai	nad	ydynt	yn	
	 egnïol	yn	gorfforol	mwyach	yn	eu	maes,	i	
	 sbarduno	a	chynnal	profiad	chwaraeon	pobl	
	 eraill.		

Sut gwnaethom ymateb i’r paragraff hwn

8. Rydym yn cytuno bod angen gweithlu 
 ysbrydoledig wedi’i hyfforddi mewn 
 swyddogaethau arwain a hyfforddi er mwyn 
 rhoi’r weledigaeth hon ar waith. Fodd bynnag, 
 roeddem yn teimlo ei bod yn annoeth 
 tynnu sylw at grŵp penodol o randdeiliaid yn y 
 weledigaeth. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paragraff 5 yr adran ‘Prif themâu i’r ymatebion
 
	 Cafwyd	sawl	sylw	drwy	gydol	y	Weledigaeth	
	 oedd	yn	awgrymu	bod	rhaid	newid	pethau’n	
	 radical	ond	roedd	esiamplau	o	arfer	da	eisoes	
	 yn	y	rhan	fwyaf	o	feysydd.	Hefyd,	roedd	
	 teimlad	nad	oedd	y	Weledigaeth	yn	darparu	
	 digon	o	arweiniad	ar	gyfer	blaenoriaethu,	
	 fel	rhwng	chwaraeon,	cynulleidfaoedd	targed	a	
	 safonau	perfformiad.

Sut gwnaethom ymateb i’r paragraff hwn

9. Er bod esiamplau o arfer da, rydym yn credu 
 bod angen newid arwyddocaol i gyflawni’r 
 weledigaeth hon. 

10. Nid oeddem yn teimlo mai lle gweledigaeth 
 ar gyfer chwaraeon yng Nghymru oedd darparu 
 arweiniad o’r natur yma. 

MATERION ERAILL 

Gwnaethom benderfynu byrhau’r weledigaeth drwy 
gynnwys peth o’r testun fel atodiad. Mae hyn yn 
dilyn adborth bod y weledigaeth yn rhy hir.   

Rydym wedi newid rhagori i lwyddo gan fod rhai’n 
teimlo bod hyn yn elitaidd ac y gallai wneud i bobl 
feddwl am lwyddiant mewn termau medalau yn 
unig, yn hytrach na chyflawni llwyddiant personol, 
a allai gynnwys ennill medalau, ond hefyd gallai 
gynnwys cyrraedd nodau personol mwy anffurfiol. 

Rydym wedi gwneud cyswllt clir â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nogfen y 
weledigaeth. 
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