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Cyflwyniad.
Ffyniant i Bawb yw strategaeth genedlaethol Cymru ar gyfer creu math
gwahanol o wasanaeth cyhoeddus sy’n gwneud byd o wahaniaeth i
fywydau pobl. Mae Chwaraeon Cymru’n rhan allweddol o’r weledigaeth
hon, drwy weithio gyda phartneriaid i ddatblygu mwy o ffyrdd i helpu
mwy o bobl i fwynhau mwy o chwaraeon yn amlach.
Drwy bartneriaeth a nod cyffredin, gall Chwaraeon Cymru a’r sector
ehangach wneud i fuddsoddiad cyhoeddus weithio’n galetach, gan ein
helpu ni i greu Cymru sy’n iach ac yn egnïol, yn ffyniannus ac yn ddiogel,
yn uchelgeisiol ac yn ddysgedig ac yn unedig a chysylltiedig.
Mae’n rhaid i chwaraeon gael buddsoddiad. Nid dim ond buddsoddiad,
ond y math priodol, yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd briodol.
Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015
ac i ddefnyddio ei hegwyddorion i lywio ein penderfyniadau cyllido. Mae
hynny’n golygu canolbwyntio ein buddsoddiad lle bydd yn gwneud y
gwahaniaeth mwyaf.
Mae’n golygu cefnogi pobl nad ydynt yn hoff o chwaraeon eto, yn
ogystal â’r rhai sydd. Mewn byd sy’n newid yn gyflym, gall hynny olygu
cefnogi modelau arloesol o gyflawni drwy sefydliadau fel Street Games
a Girl Guides ochr yn ochr â Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol
mwy sefydledig.
Gyda Gemau Cymanwlad yr Arfordir Aur ar feddwl pawb, byddwn hefyd
yn parhau i gefnogi ein talentau gorau i ddisgleirio ar lwyfan y byd.
Mae’r adroddiad hwn yn cynnig amlinelliad clir o ffocws ein cyllid wrth i
ni gydweithio tuag at gyflawni nodau a rennir.

Lawrence Conway
Cadeirydd Chwaraeon Cymru
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Chwaraeon Cymunedol
Awdurdodau Lleol.
Pwy ydym yn eu cyllido a pham.
Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol i’w chwarae o ran creu Cymru
iach ac egnïol. Rydym yn buddsoddi mewn awdurdodau lleol nid yn unig i
gyflenwi rhaglenni cenedlaethol ond hefyd i ddiwallu anghenion lleol.
Mae’r agwedd leol hon yn helpu i sicrhau:
Bod pawb yn gallu cyflawni eu potensial a bod llwybr cyfleoedd i hyrwyddo hyn
Bod pobl yn byw bywydau corfforol egnïol
Bod gan bobl y sgiliau, yr hyder a’r symbyliad i fod yn egnïol trwy chwaraeon
Bod pawb yn cael y cyfle i fod yn egnïol trwy chwaraeon a gweithgarwch corfforol
Dull wedi’i dargedu o weithredu ar gyfer y rhai â’r angen mwyaf - y rhai sy’n byw mewn
tlodi, merched a genethod, cymunedau DLlE a phobl ag anabledd.

Effaith.
Nodau Llesiant Chwaraeon Cymru:
Pobl Cymru’n byw’n fwy egnïol ac felly’n byw’n iachach

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru

Plant a phobl ifanc gyda’r symbyliad, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a
chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes
Cymru’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl lwyddiannus mewn chwaraeon

Ffyniant i Bawb
Iach ac Egnïol
Uchelgeisiol ac yn Dysgu
Unedig a Chysylltiedig
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Buddsoddiad.
Buddsoddiad Awdurdodau Lleol

2017/18

2018/19

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

£291,874

£287,787

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

£520,389

£496,700

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

£775,200

£800,700

Cyngor Caerdydd

£1,105,455

£1,070,120

Cyngor Sir Gaerfyrddin

£586,104

£571,139

Cyngor Sir Ceredigion

£325,021

£280,105

Cyngor Dinas a Sir Abertawe

£723,038

£725,300

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

£417,365

£404,487

Cyngor Sir Ddinbych

£352,868

£330,887

Cyngor Sir y Fflint

£489,657

£468,812

Cyngor Gwynedd

£515,082

£497,412

Cyngor Sir Ynys Môn

£270,797

£269,875

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

£322,330

£309,509

Cyngor Sir Fynwy

£221,880

£215,975

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

£565,527

£536,947

Cyngor Dinas Casnewydd

£557,717

£572,812

Cyngor Sir Penfro

£441,448

£416,743

Cyngor Sir Powys

£512,150

£513,463

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

£895,783

£866,238

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

£467,493

£409,188

Cyngor Bro Morgannwg

£467,977

£450,153

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

£440,868

£436,312

Cyfanswm

£11,266,023

£10,930,664

1,421 o glybiau
a sefydliadau
ledled Cymru wedi’u
cefnogi drwy’r Gist
Gymunedol

Mae nifer y bobl ifanc

Ers 2010, mae mwy na

sy’n cymryd rhan mewn

15,000
o bobl ifanc

chwaraeon wedi codi o

27% yn 2011
i 48%
yn ein harolwg diweddaraf

9+ oed ledled
Cymru wedi bod yn
Llysgenhadon Ifanc
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Chwaraeon Cymunedol
Cyrff Rheoli
Cenedlaethol.
Pwy ydym yn eu cyllido a pham.
Mae Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yn darparu llwybr o gyfleoedd
chwaraeon sy’n eich galluogi i fwynhau bod yn egnïol drwy chwaraeon sesiynau rhoi cynnig arni (e.e. Yn Ôl at Bêl Rwyd), drwy ddatblygu fersiynau
hawdd eu chwarae o’u camp (e.e. pêl droed yn cerdded, rygbi tag) a thrwy
gefnogi eu rhwydwaith o glybiau i ddatblygu cyfleoedd cystadleuol priodol
a datblygu eu camp (e.e. adrannau plant a genethod). Hefyd mae Cyrff
Rheoli Cenedlaethol yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu’r gweithlu,
gan gynnwys hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a swyddogion.

Effaith.
Nodau Llesiant Chwaraeon Cymru:
Pobl Cymru’n byw’n fwy egnïol ac felly’n byw’n iachach
Plant a phobl ifanc gyda’r symbyliad, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a
chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes
Cymru’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl lwyddiannus mewn chwaraeon

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru

Ffyniant i Bawb
Iach ac Egnïol
Uchelgeisiol ac yn Dysgu
Unedig a Chysylltiedig
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Buddsoddiad.
Buddsoddiad Cyrff Rheoli Cenedlaethol

2017/18

2018/19

Badminton Cymru

£125,329

£161,473

Bowls Cymru

£33,149

£23,000

Canŵio Cymru

£114,286

£111,429

Cyngor Gemau’r Gymanwlad Cymru

£49,000

£49,000

Criced Cymru

£540,105

£537,902

Chwaraeon Anabledd Cymru

£738,346

£743,887

Undeb Golff Cymru

£350,221

£332,555

Hoci Cymru

£565,410

£501,475

RYA Cymru

£170,921

£157,648

Nofio Cymru

£335,582

£246,848

Cymdeithas Tennis Bwrdd Cymru

£120,730

£161,787

Tennis Cymru

£185,420

£180,784

Rygbi’r Gynghrair Cymru

£50,170

£49,103

Sboncen a Phêl Raced Cymru

£187,380

£200,283

Codi Pwysau Cymru

£23,191

£20,191

Cymdeithas Focsio Amatur Cymru

£43,500

£43,500

Athletau Cymru

£500,775

£470,756

Beicio Cymru

£342,370

£334,561

Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru

£1,002,852

£974,931

Gymnasteg Cymru

£424,442

£413,831

Jiwdo Cymru

£61,890

£60,343

Cymdeithas Bêl Rwyd Cymru

£376,462

£418,045

Rhwyfo Cymru

£48,010

£57,535

Undeb Rygbi Cymru

£695,800

£678,405

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

£167,304

£189,934

Ffederasiwn Saethu Targed Cymru

£24,527

£23,914

Triathlon Cymru*

£102,285

£62,808

Cyrff Rheoli Cenedlaethol cyllid isel (llai na £55k)

£64,979

£62,500

Cyfanswm

£7,444,436

£7,268,428

*Y cyllid wedi’i symud o chwaraeon cymunedol i chwaraeon elitaidd

Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru
2016/17, mae 27% o boblogaeth Cymru
yn gwirfoddoli, gyda

7% yn gwirfoddoli
mewn clybiau
chwaraeon

Ers mis Ebrill 2016 rydym
wedi buddsoddi

£1.3miliwn
mewn addysg hyfforddwyr
a chyrsiau Cymorth Cyntaf i
glybiau ledled Cymru.
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Chwaraeon Cymunedol
Trechu Anghydraddoldeb.
Pwy ydym yn eu cyllido a pham.
Rydym yn buddsoddi mewn amrywiaeth eang o bartneriaid i fynd
i’r afael â lefelau gweithgarwch isel mewn rhai cymunedau. Mae’r
cyllid hwn wedi arwain at bartneriaethau a gwybodaeth newydd,
a ffyrdd newydd o gyrraedd cynulleidfaoedd sydd wedi bod yn
meddwl nad yw chwaraeon ar eu cyfer hwy o bosib.

Effaith.
Nodau Llesiant Chwaraeon Cymru:
Pobl Cymru’n byw’n fwy egnïol ac felly’n byw’n iachach
Plant a phobl ifanc gyda’r symbyliad, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a
chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes
Cymru’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl lwyddiannus mewn chwaraeon

Ffyniant i Bawb
Iach ac Egnïol
Uchelgeisiol ac yn Dysgu

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru

Unedig a Chysylltiedig

Buddsoddiad.
Buddsoddiad

2017/18

2018/19

BME Sport Cymru*

£270,000

£92,639

StreetGames

£167,100

£173,100

Urdd Gobaith Cymru

£250,181

£280,934

*Cyllid ar gyfer y prosiect tan ddiwedd mis Mehefin 2018, gydag estyniad wedi’i gytuno ar gyfer rhai elfennau
tan fis Mawrth 2019
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Galw Am Weithredu. (3 blynedd)
Prosiect / Sefydliad

Cyfanswm y buddsoddiad
ym mhrosiectau Galw Am
Weithredu

Girlguiding Cymru

£240,439

Pêl Droed Stryd Cymru

£198,875

StreetGames (Us Girls)

£690,000

Beicio Cymru (Breeze Cycling)

£249,342

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (Geo-gelcio)

£84,702

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

£100,000

Trivallis (Cartrefi RhCT)

£500,000

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

£70,000

Amser Newid Cymru

£104,000

Criced Cymru (Criced Tu Hwnt i Ffiniau)

£70,818

Gymnasteg Cymru

£157,089

2,522
o aelodau o’r gymuned BME
wedi cymryd rhan mewn
chwaraeon diolch i raglen BME
Sport Cymru, wedi i fwy na

£500,000

Buddsoddwyd

Buddsoddwyd bron i

£730,000

£2.5 miliwn

yn 2016/17 mewn
prosiectau sy’n cael
effaith gadarnhaol
ar yr

yn rhaglen

gael ei fuddsoddi dros y 2
flynedd diwethaf

Iaith
Gymraeg

Astudiaethau Achos.

Galw Am
Weithredu
ar gyfer prosiectau sy’n mynd
i’r afael ag anghydraddoldeb
mewn cymryd rhan mewn
chwaraeon.

Pêl Droed Stryd Cymru – Elusen cynhwysiant cymdeithasol sy’n bodoli er mwyn
gwella bywydau a chyfleoedd pobl ddigartref a phobl sydd wedi’u heithrio’n
gymdeithasol yng Nghymru.
Ffoadur o Uganda oedd Zamu a ddaeth i
Gymru yn 2015. Ers iddi ymuno â phrosiect
Pêl Droed Stryd Cymru, mae Zamu wedi
chwarae ym mhencampwriaeth Cwpan Byd
y digartref – rhywbeth sy’n deillio, meddai
hi, o’r hyder a’r ymdeimlad o berthyn y mae
pêl droed wedi ei roi iddi. Mae posib cael
gwybod mwy am Zamu yma (neu ewch i
wefan chwaraeon.cymru).
Criced Cymru (Criced Tu Hwnt i Ffiniau)
- £70,818 o gyllid i brosiect yn defnyddio

chwaraeon i chwalu rhwystrau diwylliannol
ac economaidd rhwng cymunedau. Mae
150 o ddynion ifanc a 35 o fenywod ifanc
o’r gymuned BME wedi cymryd rhan mewn
sesiynau criced cynhelir gan Criced Cymru
a Chriced Morgannwg, ac mae’r rhaglen
wedi sbarduno 2 brosiect BME arall yng
Nghasnewydd ac Abertawe. Mae posib
cael gwybod mwy am Criced Tu Hwnt i
Ffiniau yn y ffilm hon (neu ewch i wefan
chwaraeon.cymru).
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Chwaraeon
Perfformiad Uchel.
Pwy ydym yn eu cyllido a pham.
Mae Athrofa Chwaraeon Cymru’n buddsoddi cyllid perfformio
mewn chwaraeon penodol i greu llwyddiant, yn unol â’r
blaenoriaethau isod:

1.

Chwaraeon ac athletwyr sydd â’r potensial i ennill medalau yng Ngemau’r
Gymanwlad, y Gemau Olympaidd a/neu’r Gemau Paralympaidd.

2.

Athletwyr unigol a all lwyddo yng Ngemau’r Gymanwlad, y Gemau Olympaidd a/
neu’r Gemau Paralympaidd.

3.

Chwaraeon cymunedol pwysig a all hefyd ddod â llwyddiant rhyngwladol
sylweddol a chyson.

Mae Athrofa Chwaraeon Cymru’n cydweithio’n agos ag athletwyr, hyfforddwyr a
chwaraeon i integreiddio’n llwyr ym mharatoadau athletwr i ddod â llwyddiant ar
lwyfannau’r byd. Yn 2017/18, buddsoddwyd £1.5 miliwn yn yr Athrofa.

Effaith.
Nodau Llesiant Chwaraeon Cymru:

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru

Mae Cymru’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl lwyddiannus mewn chwaraeon

Ffyniant i Bawb
Iach ac Egnïol
Uchelgeisiol ac yn Dysgu
Unedig a Chysylltiedig
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Buddsoddiad.
Buddsoddiad Chwaraeon Perfformiad Uchel’ Cyrff Rheoli Cenedlaethol

2017/18

2018/19

Badminton Cymru

£81,000

£86,000

Bowls Cymru

£103,600

£100,000

Canŵio Cymru

£275,500

£263,500

Cyngor Gemau’r Gymanwlad Cymru

£129,767

£129,767

Criced Cymru

£85,000

£85,000

Chwaraeon Anabledd Cymru

£342,000

£335,000

Undeb Golff Cymru

£148,500

£148,500

Hoci Cymru

£95,000

£120,000

RYA Cymru

£249,000

£232,000

Nofio Cymru

£620,000

£620,000

Cymdeithas Tennis Bwrdd Cymru

£53,300

£53,300

Tennis Cymru

£91,000

£91,000

Rygbi’r Gynghrair Cymru

£25,000

£0

Sboncen a Phêl Raced Cymru

£106,500

£106,500

Codi Pwysau Cymru

£290,000

£290,000

Cymdeithas Focsio Amatur Cymru

£369,550

£430,000

Athletau Cymru

£684,000

£675,000

Beicio Cymru

£767,000

£710,000

Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru

£100,000

£100,000

Gymnasteg Cymru

£720,000

£700,000

Jiwdo Cymru

£204,000

£204,000

Cymdeithas Bêl Rwyd Cymru

£97,026

£106,500

Rhwyfo Cymru

£245,000

£245,000

Undeb Rygbi Cymru

£195,000

£175,000

Ffederasiwn Saethu Targed Cymru

£250,500

£220,000

Triathlon Cymru*

£66,134

£168,000

Cyrff Rheoli Cenedlaethol cyllid isel (llai na £55k)

£137,300

£131,260

Cyfanswm

£6,530,677

£6,525,327

*Y cyllid wedi’i symud o chwaraeon cymunedol i chwaraeon elitaidd

Daeth athletwyr
Cymru â record o

10 medal

adref o Gemau
Olympaidd Rio ac

8 medal

arall o’r Gemau
Paralympaidd

Yn 2017/18 buddsoddwyd

£2.7 miliwn

yn y rhaglen hyfforddi
Chwaraeon Perfformiad
Uchel i ddarparu
cyflawni rheng flaen a
gweithgareddau
datblygu ar gyfer

hyfforddwyr
perfformiad

Mwy na

70 o athletwyr
a’u hyfforddwyr

yn derbyn gwasanaethau cefnogi
perfformiad (gan gynnwys
darpariaeth gwyddoniaeth
chwaraeon a meddygaeth
chwaraeon arbenigol) gan
Athrofa Chwaraeon Cymru
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Chwaraeon Cymru.
Effaith.
Nodau Llesiant Chwaraeon Cymru:
Pobl Cymru’n byw’n fwy egnïol ac felly’n byw’n iachach
Plant a phobl ifanc gyda’r symbyliad, sgiliau corfforol, gwybodaeth, dealltwriaeth a
chyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol am oes
Cymru’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel cenedl lwyddiannus mewn chwaraeon
Chwaraeon Cymru’n batrwm o sefydliad sy’n sbarduno diwylliant sy’n hyrwyddo
llesiant, cydraddoldeb a chynaliadwyedd.

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru

Ffyniant i Bawb
Ffyniannus a Diogel 					

Iach ac Egnïol

Uchelgeisiol ac yn Dysgu				

Unedig a Chysylltiedig

Rydym yn
darparu

Yn 2016/17, darparodd Plas Menai

ystadegau
swyddogol

o ddyddiau gweithgarwch i
fyfyrwyr a dyfarnodd

15,000
415

o ddyfarniadau hyfforddi

Rydym yn ymfalchïo
mewn ennill dyfarniad

statws AUR
Buddsoddwyr
mewn Pobl

Cyrff Rheoli
Cenedlaethol
Cafwyd 26,670 awr o ddefnydd yng Nghanolfan
Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn 2016/17
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Cyfanswm Cyllideb
Cyffredinol.
2017-18 (£)

2018-19 (£)

2017-18

2018/19

Chwaraeon Cymunedol

£26,384,212

£26,434,182

61%

61%

Chwaraeon Perfformiad Uchel

£8,423,738

£8,393,300

20%

20%

Costau Cefnogi Cymunedol a Chwaraeon Perfformiad Uchel

£5,494,370

£5,372,464

13%

13%

Canolfannau Cenedlaethol

£981,866

£1,054,780

2%

2%

Costau Rhedeg Corfforaethol

£1,861,439

£1,893,878

4%

4%

Cyfanswm

£43,145,625

£43,148,604

100%

100%

Chwaraeon
Cymunedol

61%

20%

13 %

2%

4%

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru

Chwaraeon
Perfformiad Uchel

Costau Cefnogi
Cymunedol a
Chwaraeon
Perfformiad Uchel
Canolfannau
Cenedlaethol
Costau Rhedeg
Corfforaethol

Dogfen Fuddsoddi Chwaraeon Cymru
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