
CHWARAEON 
CYMRU 
DOSBARTHIAD Y LOTERI 
ADRODDIAD A CHYFRIFON BLYNYDDOL 

���%¯�� 

C
H

W
A

R
A

EO
N

 C
Y

M
R

U
 



 

  

�� 

   CHWARAEON CYMRU CHWCHWARARAEAEON CON CYMRYMRUU 

À
Ã
Î
ËØ
Æ
ÈÀ
Ã
�Á
ËØ

Í
Ø
Ã
Ã
Î
Ë����%¯��




CYNGOR CHWARAEON CYMRU
  
CYFRIF DOSBARTHU’R LOTERI
 
��ÄÁÑÈËË����%�«����÷ÀÖÑÓÇ������ 

ADRODDIAD A CHYFRIFON BLYNYDDOL 

Enwebodd Deddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 (fel y’i diwygiwyd) Gyngor 
Chwaraeon Cymru (sy’n cael ei adnabod oddi wrth ei enw masnachu, Chwaraeon 
Cymru) fel y corff cyfrifol am ddosbarthu’r cyllid a gynhyrchir gan y loteri i chwaraeon 
òçà�Íàáòæëù��÷ÚÞ�ÝòåÞøìðòÝÝÚù�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�ðëøá�âÝÝè�àòěÚðçâ�Þâ� 
swyddogaethau Loteri’n cael eu gweithredu yn unol â’r cyfarwyddiadau cyfrifo a 
gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon, yn unol ag Adran 26(1) o Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 1993 a’r 
Datganiad o Ofynion Ariannol a gyhoeddwyd o dan Adran 26(3) y Ddeddf. 

RHEOLAETH
 

Rheolir a gweinyddir swyddogaeth y Loteri drwy Gyngor Chwaraeon Cymru a’r panelau 
a sefydlwyd gan Chwaraeon Cymru er mwyn helpu gyda dosbarthu cyllid y Loteri i 
achosion da yng Nghymru. 

SWYDDFA GOFRESTREDIG
 

Gerddi Sophia 
Caerdydd 
Cymru 

CF11 9SW 
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ELENI LANSIODD CHWARAEON CYMRU EIN
  
STRATEGAETH NEWYDD. DIM OND Y DECHRAU OEDD
  
Y LANSIAD WRTH GWRS. MAE’R GWAITH CALED AR
  
DROED NAWR I SICRHAU EIN BOD YN ‘GALLUOGI I
  
CHWARAEON YNG NGHYMRU FFYNNU’ A’N BOD YN
  
GALLU RHANNU AC YMGORFFORI’R NOD HWN AR
  
DRAWS Y SECTOR, GAN GYRRAEDD POB CYMUNED
  
YNG NGHYMRU.
 
Bydd partneriaethau a chydweithrediadau chwaraeon yn rhan allweddol o 
lwyddiant y strategaeth. 

ÑáÚâÝ�â�çâ�àòÝðÞâøáâè�ßÞå�ÛèÝ�éÚðÛ�òç�ÜÚÞå�àðÞåå�ÜòěÞ�â�ßðòçáÚù�ÜáðÚëÚÞèç�Ú� 
gweithgarwch corfforol, yn agos at ble maent yn byw ac yn gweithio. 

Rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn ‘sefydliad dysgu’. Er ein bod yn falch o fod 
â chymysgedd amrywiol o Aelodau Bwrdd yn Chwaraeon Cymru, nid oes 
gennym ofn edrych ar yr heriau sy’n bodoli yn y sector chwaraeon yn ehangach. 
Byddwn yn parhau i frwydro dros gynhwysiant, fel bod y rhwystrau sy’n atal 
chwaraeon yn cael eu goresgyn. 

Mae chwaraeon yn chwarae rhan fawr mewn mynd i’r afael â’r cyfraddau 
gordewdra dychrynllyd ymhlith pobl ifanc. Rydyn ni’n deall bod y cyfraniad at yr 
agenda iechyd yn sylweddol – ac rydyn ni’n gwybod bod mwy i’w wneud. 

Öëøá�àðëì��æÚÞ�ÜòěÚðçâÚÝÚù�Âòæëù�Úë�åÞßÞå�ÞåâøÚâÝÝ�òç�éÚëáÚù�â�àëÞù�ÚëàëÚßß�� 
Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi gweld tîm rygbi dynion Cymru yn 
codi cwpan y 6 Gwlad, tîm pêl droed dynion Cymru yn cymhwyso ar gyfer 
yr Ewros a’n gobeithion Olympaidd, gan gynnwys y bocsiwr Lauren Price 
a’r hwylwraig Hannah Mills, yn rheoli yn eu campau. Mae llawer mwy o 
àòěÚðçâÚÝÚù�çèÝÞÝâà�ðÞÝâ�ÛèÝ�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�ÝÝâðÞøáÚß�ÚÜ�ëòÝòç�çâċç� 
croesawu llawer mwy i ddod. 

LAWRENCE CONWAY, CADEIRYDD 
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YN YSTOD Y 12 MIS DIWETHAF, MAE LLAWER  
O ESIAMPLAU WEDI BOD O CHWARAEON YNG  
NGHYMRU’N DISGLEIRIO AR LEFEL ELITAIDD A  
CHYMUNEDOL AC MAE’N BWYSIG EIN BOD NI’N  
SICRHAU BOD Y DDAU FYD YMA’N RHYNGBLETHU AC  
ØÍ�ÆØÃªÃÃÈÁØÍÍÎË� 

Roedd Gwobrau Chwaraeon Cymru eleni yn achlysur nodedig iawn ac un 
digwyddiad penodol sy’n aros yn y cof i mi yw Alun Wyn Jones (enillydd 
Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn) yn rhoi amser i sgwrsio ac eisiau cael 
tynnu ei lun gydag enillydd y wobr i Berson Ysbrydoledig y Flwyddyn, Mia Lloyd, 
ac Athletwraig Ifanc y Flwyddyn, Lily Rice. Mae hyn yn dweud cyfrolau am 
chwaraeon yng Nghymru’n perfformio fel un ac am y sêr chwaraeon gwylaidd a 
didwyll mae Cymru’n eu cynhyrchu. 

Rydyn ni’n eithriadol falch o’n sêr chwaraeon, o enillwyr medalau i wirfoddolwyr 
mewn clybiau ar lawr gwlad ac ar lefel gymunedol – sy’n cyfrannu i gyd at y 
cynllun i ‘alluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu’. Ond beth ydym yn ei olygu 
wrth ddefnyddio’r gair ffynnu? Gall ‘ffynnu’ olygu gwahanol bethau i wahanol 
bobl. Ein tasg ni, yn Chwaraeon Cymru, yw cofnodi beth mae’r pethau hynny’n 
ei olygu i chwaraeon. Rhaid i ni fod yn hyblyg, yn barod i addasu a ffrwyno 
safbwyntiau ac egni’r unigolion niferus sy’n rhan o’n tirlun chwaraeon ni.  

Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddysgu ar y cyd a ffrwyno’r manteision sydd i’w cael 
è�ÚæëòðâÚÞøá�Úæåðà�Þâç�ìÞÜøèë�â�ìâÜëáÚù�ÛèÝ�ÜáðÚëÚÞèç�òç�ÜòěÚðçâċë�áèåå�åÞì� 
æÚÞċç�àÚååù�Þâ�àòěÚðçâ�Úë�àòßÞë�Þâç�ÜòæùçÞÝÚù�çâ�Úċç�àðåÚÝ�� 

Wrth i ni symud ymlaen, byddwn eisiau gwella’r ffordd mae chwaraeon yng 
Nghymru’n cael eu cyllido fel eu bod yn cyd-fynd â’r Weledigaeth ar gyfer 
Chwaraeon yng Nghymru a’n strategaeth newydd. 

Gyda chamau positif ymlaen wedi’u cymryd eisoes o ran y ffordd mae 
chwaraeon yn cael eu darparu, gan gynnwys Chwaraeon Gogledd Cymru a’r 
áðÛ�ÚëâÚççèå�âċç�ÜòěÞùìøÞëÚù�çâ��ëòÝòç�çâċç�ìòæùÝ�â���������àòÝÚ�ÛëðÝßëòÝÞÝÝ� 
éÚëáÚùì�ò�æÚÞċç�áÚðÝÝ�Þâ�àòĚÚðçáÚù�� 

÷ÚÞ�çÞðâÝ�òç�Üòççâà�ÜòěÞ�â�çâ�áÞëâè�Þâç�áùçÚâç�Ú�ÜáòÝðÞâøáâèċç�Úàèì�â�ÝÝèÝ�è�áòÝ� 
i atebion er lles chwaraeon yng Nghymru.            

BRIAN DAVIES, PRIF WEITHREDWR DROS DRO 

EFFAITH Y CORONAFEIRWS  
Ers i ni baratoi naratif craidd yr adroddiad blynyddol hwn, daeth Pandemig byd-eang y Coronafeirws a’i 
oblygiadau difrifol yn realiti gwirioneddol a thywyll iawn. 

ÍâÝ�òÝòæ�òç�àðòÛèÝ�ÛÞøá�òðċë�ÞßßÚâøá�åÚðç�Þøè�ðëøá�àðëì�èçÝ��òç�ìâÜë��òç�òìøèÝ�ðòøáçèìÚù�èåÚß�ò�ěðòÝÝòç� 
ariannol hon roedd goblygiadau uniongyrchol i’n dull ni o weithio; creu incwm; a’n cynlluniau ar gyfer 
cefnogaeth a darpariaeth y sector yn y dyfodol. 

Er lles iechyd y cyhoedd, penderfynodd Chwaraeon Cymru gau ein swyddfeydd a’r ddwy Ganolfan 
Genedlaethol ar 19eg Mawrth gan ofyn i staff weithio o bell os oedd hynny’n bosib. Er bod hyn wedi arwain 

at darfu anochel yn y tymor byr ar ein gweithrediadau a’n systemau TGCh, hwylusodd buddsoddiad blaenorol 
Chwaraeon Cymru mewn technoleg fwyafrif helaeth y staff i allu gweithio’n effeithiol o gartref o fewn 72 awr i 
wneud y penderfyniad. 

Ni fu cynnydd sylweddol yng nghyfraddau salwch y staff o ganlyniad i’r pandemig ac ni fu unrhyw absenoldebau  
tymor hir ymhlith personél rheoli allweddol. Gellir gweld effaith ehangach Covid-19 ar y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol a’r trefniadau llywodraethu ehangach yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar dudalen 72. 

Heb geisio tynnu oddi ar ddifrifoldeb y pandemig, mae mwyafrif yr adroddiad hwn yn amlinellu ei bod wedi bod yn 
ěðòÝÝòç�åðòÝÝâÚççùì�ÚëÚåå�â�ÜáðÚëÚÞèç�òçà�Íàáòæëù�Úë�ÛèÛ�åÞßÞå�Ú�ìùø�æÚÞċë�ìÞÜøèë�ÜáðÚëÚÞèç�ðÞÝâ�ÜÚÞå�ÞßßÚâøá� 

mor bositif ar draws amrywiaeth o agendâu eraill sy’n bwysig i gymdeithas ac i’r Llywodraeth.  

Yn wir, os oes un peth positif yn deillio o sefyllfa ddwys y pandemig, y ffaith ei bod yn bwysig o hyd i’r genedl ddal ati i  
fod yn actif yw hynny. Nid yw’r manteision i iechyd corfforol a lles meddyliol wedi cael eu datgan mor glir erioed. 

Mae’r Bwrdd a’r Weithrediaeth yn ddiolchgar hefyd i staff Chwaraeon Cymru am y ffordd maent wedi ymateb a 
ðòçÞÛùċë�áÞëâÚù�æÚÞ�Úëàòßðçà�ÂÎÕÈÃ��%�ðÞÝâċù�Üòěðòçè� 
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RYDYN NI EISIAU DATGLOI MANTEISION CHWARAEON 
I BAWB YNG NGHYMRU. MAE STRATEGAETH NEWYDD 
CHWARAEON CYMRU WEDI CAEL EI CHREU GYDA 
HELP POBL O BOB RHAN O GYMRU. 

I’N HATGOFFA. 

  

ÆÖÀÍÖØÍ����%��
LANSIO STRATEGAETH   

CHWARAEON CYMRU 

ÓÀÂÇ����#�«�ÂÇÖÄÅ����$�� �
CHWARAEON A   
ÅÈ�«�Y SGWRS    

“Cenedl Actif lle gall pawb fwynhau 
chwaraeon am oes” 

ÆÎÑÅÅÄÍÍÀÅ����$�
LANSIO’R WELEDIGAETH   
AR GYFER CHWARAEON  
YNG NGHYMRU 

RYDYN NI’N MYND DRWY NEWIDIADAU. 
Mae ein dull ni o weithredu’n newid. Rydyn ni eisiau parhau i ddysgu, 
deall ac archwilio. 

ÁòÝÝðç�òç�ÜÞâìâè�ÛèÝ�òç�ßðò�áòÛåòà�Þë�æðòç�àÚååù�òæÚøÞÛ�òç�àòěòæÚÜá�â�
anghenion a chymhelliant pobl Cymru a’r cymunedau fel maent yn newid. 

Byddwn yn buddsoddi ein hadnoddau’n wahanol, gan geisio ac annog 
cydweithredu effeithiol sydd â photensial i gael effaith bellgyrhaeddol. 

Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid presennol ond rydyn ni’n 
agored i weithio gyda gwahanol fathau o sefydliadau hefyd. 

Byddwn yn casglu tystiolaeth i wella’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn barhaus. 

Rydyn ni’n esblygu a byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni ar y 
siwrnai tuag at Gymru hapusach, iachach sy’n ymwneud llawer mwy 
â chwaraeon. 

CHWARAEON CYMRU 

DYSGU GYDA’N 
GILYDD 

ÑòÝòç�çâ�ðÞÝâ�øëÞùåâèċë�ěðòÝÝòç�ÝÝâðÞøáÚß�òç�ÝðÞùÝ�ðëøá�Þâç�éÚëøçÞëâÚâÝ� 
ein bod eisiau perthynas onest, agored a heriol. Rydyn ni eisiau dysgu gyda’n 
àâåòÝÝ�àÚç�ðòÛèÝ�ÛÞøá�ðÞâøáâèÝÝ��èçÝ�áÞßòÝ�ÛÞøá�èÞÝÝ�òç�ÚěðòÝÝâÚççùì��  
Os ydym yn disgwyl hynny gan eraill, rhaid i ni ei ddisgwyl gennym ni ein 
hunain, ac felly dyma ni i ddweud beth oedd yn llai llwyddiannus gennym. 

PETHAU ALLWEDDOL Y GALLEM EU  
ÆÖÄËËÀ�
AMRYWIAETH BWRDD 
ÑèÞÝÝ�øÚëàÞÝ�éèåâìâ�è�àòÝÛðòìÞÝÝ�!��!��ëáðçà�ò�ëáòðâÚù�ÞëÛòç������òç� 
ßßèëÝÝ�ðòÜá�è�àèÝâ�éëèßĚå�Ú�áèÞåâè�ìòåð��Øç�ßùÚç�àðÞåìèæ�ßèÝ�ò�ÛðëâÚÝ��òë� 
ymddygiad a’r dull o weithredu yr un mor bwysig. Mae’r dysgu yma wedi ein 
harwain at ddatblygu’r gofynion hanfodol i dynnu sylw at y cynnydd sy’n cael 
ei wneud gan bartneriaid. 

AROLWG AR CHWARAEON YSGOL 
ÆðçÚÞÝ�çÞðâÝâÚÝÚù�àÞççòæ�òç����$�èçÝ�çâ�ðçÚÞøáèæ�Þù�ÜòßÚøáëÞÛù�àòìøÚå� 
ag y dylem fod wedi gwneud. Hefyd ni wnaethom gydnabod yr effaith y 
byddai rhai o’r newidiadau yn ei chael. Rydyn ni wedi dysgu oddi wrth hynny a 
ÛòÝÝðç�òç�òæàòçàáèëâċç�ßÚçòåÚÜá�Úë�Úëèåðà�������àÚç�ðëÚçÝè�Úë�ÚÝÛèëøá�Ú� 
chynllunio’r arolwg newydd yn unol â hynny. 

EIN TÎM 
Rydyn ni’n gwybod y gallem gael gweithlu mwy amrywiol a chynrychioliadol. 
Rydyn ni’n sefydlu dulliau newydd o recriwtio er mwyn denu rhwydwaith mwy 
Úæëòðâèå�è�òæàÞâìðòë�ÚÜ�ëòÝòç�çâ�ðÞÝâ�ÞÝëòÜá�Úë�àòěÞèÞÝÝ�ßÞå�éëèĚÚÝ�àðÚâøá�
ac amcanion cydraddoldeb a rennir er mwyn adlewyrchu’n well y cymunedau 
rydyn ni’n dymuno eu gwasanaethu. 

EIN BUDDSODDIAD MEWN PARTNERIAID 
Yn ystod y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gofyn am farn ein partneriaid 
ar ein proses fuddsoddi. Cawsom wybod bod gormod o oddrychedd yn ein 
penderfyniadau am fuddsoddi mewn partneriaid a bod partneriaid eisiau dull 
mwy tryloyw a hyblyg o weithredu, a llai biwrocrataidd. Drwy waith y model 
buddsoddi, rydyn ni’n sefydlu ffyrdd o ymateb i beth rydyn ni wedi’i glywed a 
gweithredu’r newidiadau angenrheidiol. 
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CROESAWU’R   
WELEDIGAETH AR GYFER
CHWARAEON YNG NGHYMRU
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CHWARAEON CYMRU 

�$ 

EIN 
BWRIADAU  

Rydyn ni wedi datblygu chwe datganiad – ein bwriadau strategol – gyda 
chanlyniadau clir. Mae’r canlyniadau sefydliadol hyn, a fydd yn gweithredu fel 
ein hamcanion llesiant, yn dangos beth allwch chi ddisgwyl ei weld o ganlyniad 
i’n gwaith ar y cyd. 

#1      BOD YN BERSON GANOLOG 
Mae anghenion a chymhelliant yr unigolyn yn arwain y ddarpariaeth,  
wrth ddechrau arni, anelu am gynnydd neu geisio rhagoriaeth ar lwyfan  
y byd. 

#2    RHOI CYCHWYN GWYCH I BOB PERSON IFANC 
Mae gan bob person ifanc sgiliau, hyder a chymhelliant i allu mwynhau a 
gwneud cynnydd drwy chwaraeon, gan roi iddynt sylfeini i fyw bywyd actif, 
iach a chyfoethog. 

��         SICRHAU BOD PAWB YN CAEL CYFLE I FOD YN
 ACTIF DRWY CHWARAEON  
÷ÚÞ�ÜáðÚëÚÞèç�òç�àòçáðòìèå�ÚÜ�òç�ÝÚëéÚëù�éëèĚÚÝ�àðòÜá�â�ÛÚðÛ� 

#4   DOD Â PHOBL AT EI GILYDD AR GYFER Y TYMOR HIR 
Ceir sector chwaraeon cydweithredol, cynaliadwy a llwyddiannus sy’n cael ei 
arwain gan ddysgu a gwybodaeth ar y cyd. 

#5  ARDDANGOS MANTEISION CHWARAEON   
Gwelir tystiolaeth o effaith chwaraeon, ac mae cyrhaeddiad chwaraeon yn 
cael ei ddeall yn llawn, ei arddangos a’i ddathlu ledled Cymru. 

#6  BOD YN SEFYDLIAD HYNOD WERTHFAWR 
÷ÚÞ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òç�ìÞßòÝåâÚÝ�ùÜáÞå�Þâ�ÛÚëÜá�ìòċç�ÜÞâìâè�àèëàòěÚðçâ� 
drwy ddarparu gwasanaeth rhagorol drwy staff hynod werthfawr. 

09 



  

   CHWARAEON CYMRU CHWARAEON CYMRU 

CYNLLUNIO  

BUSNES 


Mae trosolwg perfformiad yr Adroddiad Blynyddol hwn yn rhoi’r wybodaeth 
ÝÝâðÞÝÝÚëÚß�Úæ�ò�ÜòççòÝÝ�òç�ÞëÛòç�Âòçååùç�ÁùìçÞì����%����ÚÜ�òç�øòççù�ìòåð� 
at esiamplau o arfer da, prosiectau parhaus, gwaith arall sydd wedi cael ei 
gwblhau, a heriau. 

ESIAMPLAU O’R HYN WNAETHOM 
 
ADDO EI GYFLAWNI YN YSTOD  
���%¯��� 

µ� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

STRATEGAETH ADNODDAU NEWYDD SY’N   
ÂØÃªÅØÍÃ�ƞċÍ�ÁÖÑÈÀÃ�ÒÓÑÀÓÄÆÎË  

µ ADOLYGIAD STRATEGOL O RÔL A PHWRPAS Y 
 
CANOLFANNAU CENEDLAETHOL 
    

µ DULL NEWYDD O GEFNOGI A DATBLYGU  
PARTNERIAETHAU   

µ ASTUDIAETH WEDI’I CHOMISIYNU O’R   
AMGYLCHEDD GORAU I ATHLETWYR  

µ DULL CASGLIADOL O GEFNOGI LLEOLIADAU  
ADDYSGOL  

µ FFRAMWAITH SICRWYDD PARTNERIAID NEWYDD   

µ HWB GWYBODAETH CHWARAEON  

µ SEFYDLIAD WEDI’I AILGYNLLUNIO AC AR EI   
NEWYDD WEDD   

µ CHWARAEON GOGLEDD CYMRU 
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STRATEGAETH ADNODDAU NEWYDD SY’N  
ÂØÃªÅØÍÃ�ƞċÍ�ÁÖÑÈÀÃ�ÒÓÑÀÓÄÆÎË�� 

Äë�æðòç�ÜòěÚðçâċë�ÖÞåÞÝâàÚÞøá�çÞðòÝÝ�Úë�àòßÞë�ÂáðÚëÚÞèç�òçà�Íàáòæëù��Ú� 
chydnabod bod rhaid i ni weithredu gydag adnoddau cyhoeddus cyfyngedig,  
mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn datblygu model buddsoddi newydd beiddgar  
a fydd yn effeithio ar sut mae partneriaid fel Cyrff Rheoli Cenedlaethol yn cael  
eu cyllido. 

Èċð�àòěðòçè�òç����������ÛòÝÝ�ò�æèÝÞå�çÞðòÝÝ�òç�Úççèà�ÚëåèÞìâ�Ú�ÜáòÝðÞâøáëÞÝù��  
gan roi mwy o hyblygrwydd i bartneriaid i benderfynu sut gall eu cyllid greu’r effaith 
fwyaf bosib. 

ÏÄÍÃÄÑÅØÍÈÑ�ÀÑ�Ø�ÂØËËÈÃ�ÆÀÍ�ÃÀÈÑ�ÄËÅÄÍ�ÀËËÖÄÃÃÎË�����
 

1. GALLU
 

2. DIRNADAETH, GWYBODAETH A DATA 
���ÀÓÄÁÎËÑÖØÃÃ 

Bydd penderfyniadau cyllido clir a thryloyw’n cael eu cysylltu’n uniongyrchol â 
strategaeth newydd Chwaraeon Cymru, a bydd y pwyslais ar beth sydd wir yn bwysig, 
yn hytrach na beth sy’n hawdd ei fesur. 

11 10 
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CHWARAEON CYMRU 

#1 
TROI O AMGYLCH Y 
PERSON 
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NOFIO 
AM DDIM 

MAE CHWARAEON CYMRU WEDI CYDWEITHIO Â’R 
SECTOR I LANSIO MENTER NOFIO AM DDIM NEWYDD, 
O FIS HYDREF 2019 YMLAEN. 

ÃØ÷ÀċÑ�÷ÄØÒØÃÃ�ÁËÀÄÍÎÑÈÀÄÓÇ�ÈċÖ�ÂØÑÑÀÄÃÃ���� 

POBL IFANC O  
ARDALOEDD  
DIFREINTIEDIG 

POBL DROS 60 OED  
O ARDALOEDD  
DIFREINTIEDIG  

Mae’r ffocws hwn yn galluogi i ni dargedu cwsmeriaid mewn ffordd llawer 
mwy personol. 

÷ÚÞċç�àòěÞ�â�çâ�ìòæùÝ�èÝÝâ�ðëøá�àÚçèåÛðòçøâè�Úë�ò�çâßÞëèÞÝÝ�Ú�ëáèâ�æðò�è� 
bwyslais ar anghenion unigol y person a’r rhesymau dros pam byddai’n mwynhau  
ìÞìâðç�çèĚè�ÞßÚååÚâ��È�àÞßçèàâ�éÚëøçÞëâÚâÝ�â�ÛÚëÚøèâ�Úë�àòßÞë�åÚçìâè�Ú�Üáòçèëøáðòè� 
gyda datblygu’r fenter, cynhaliodd Chwaraeon Cymru bum digwyddiad dysgu:  

�� 
DIGWYDDIAD 
YMGYNGHORI 

RHANBARTHOL 
òç�ÝÞçù�æðò�çÚ�#��  

o gyfranogwyr 

2 
DDIGWYDDIAD 

PARTNER 
CENEDLAETHOL 
yn denu mwy na 75 

o gyfranogwyr 

Mae’r fenter newydd yn gweithredu yn y 22 Awdurdod Lleol (ALl) yng Nghymru.    

Mae’n rhy gynnar i adrodd ar yr effaith hyd yma, ond mae’r arwyddion cynnar 
yn bositif o ran sut mae partneriaid yn gweithio gyda’r amcanion newydd a’r 
cynulleidfaoedd targed. 

Rydyn ni’n gwybod y bydd angen amser i ddatblygu’r ddarpariaeth briodol.  
Mae adnoddau sylweddol yn cael eu hymrwymo i werthuso’r effaith yn ystod 
�������� 

CHWYDDWYDR AR 
CHWARAEON 

SOLE SISTERS 
Dechreuodd Sole Sisters fel 
àëƯé�ëáÞÝÞà�ÜòæÝÞâøáÚìèå�Úë� 
ôl cael ei sefydlu gan Janine 
Price a Kath Cross. Mae’n ofod  
diogel lle gall merched o unrhyw  
oedran a gallu ddod at ei gilydd 
mewn amgylchedd heb unrhyw  
gystadleuaeth. Maent yn ymfalchïo 
mewn bod yn agored i bawb, gyda’r 
ÚÞåèÝÚùċç�Úæëòðâè�è����èÞÝ�â�$�� 
oed. I lawer o’r merched lleol sy’n  
mynychu’r sesiynau, roeddent eisiau 
lle i fod yn fodelau rôl i’w plant – ac 
mae hyn wedi arwain at greu adran 
iau Sole Sisters. Ymgynghorodd y 
tîm tu ôl i Sole Sisters â’r gymuned, 
gyda rhai merched yn nodi 
gofal plant fel rhwystr sy’n atal 
gweithgarwch corfforol. Bellach 
mae llawer o sesiynau’n cael eu 
cynnal yn y Cwm o ganlyniad – 
gan gynnwys heini gyda bygi, 
gwersylloedd ymarfer a grwpiau 
cerdded i deuluoedd – gan helpu 
i ddiwallu anghenion yr unigolyn 
mewn lleoliad chwaraeon hwyliog. 

14 
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CHWARAEON CYMRU
 

#ATHLETWRCYFLAWN
 
ËÀÍÒÈÎÃÃ�ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ÂØ÷ÑÔ�Ø÷ÆØÑÂÇ�ÀÑªËÄÈÍ�ÎċÑ� 
ENW ‘ATHLETWR CYFLAWN’ YN SEILIEDIG AR IECHYD A  
LLES MEDDYLIOL ATHLETWYR YNG NGHYMRU.    

ÂòæÞëÚÝðòèÝÝ�çâßÞë�è�ÚøáåÞøðòë�ùÜáÞå�Þù�éëèßĚå��ÜòßëÞÝèå�ÚÜ�ðÞÝâ�òæÝÝÞèå��  
y negeseuon, gan gynnwys David Cotterill, Jazz Carlin, Vicky Thornley,  
Beth Davies, Jamie Baulch a Menna Fitzpatrick. Hefyd, cyfrannodd llawer o 
ÜáðÚëÚÞèç�åùçâÚù�èċù�áÚøáåÞøðòë�ĊÜòěÚðçċ��Ú�ìøëÚÞèç�Ú�çÞàÞìÞùèç�ÜÞßçèàèå� 
�àÚç�àòççðòì�çÞàÞì�ĚÝÞè�àÚç�ÑòÚç�Æâààì���ÇÞßòÝ�ÝÞçèÝÝ�òë�òæàòëÜá�ìòåð� 
gan y cyfryngau, gan gynnwys trafodaeth ar Radio Wales gyda’r llysgennad 

Jamie Baulch a Chynghorydd Perfformiad Athrofa Chwaraeon Cymru,  

Zoe Eaton. 


Mae’r negeseuon yn parhau gyda’r pynciau sy’n cael eu trafod yn cynnwys 

paratoi ar gyfer bywyd ar ôl chwaraeon, sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd 

a chwaraeon, a manteision lles ar gyfer datblygiad athletwyr.
 

ATHROFA CHWARAEON 
CYMRU AC IECHYD MEDDWL 
ATHLETWYR 

17 

CHWARAEON CYMRU 

Mae Athrofa Chwaraeon Cymru wedi parhau i hwyluso ehangu’r hyfforddiant 
Âòæèëøá�ÂòçøÚß�ÈÞÜáòÝ�÷ÞÝÝðå�Úë�àòßÞë�ìøÚßß�éÞëßßèëæâÚÝ��òç�ÜÚÞå�Þâ�àòěðòçè� 
gan arweinydd Iechyd Meddwl Athletwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd,  
Dr Mikel Mellick). Mae hyfforddwyr, Cyfarwyddwyr Perfformiad ac ymarferwyr 
gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon Bocsio Cymru, Chwaraeon Anabledd 
Âòæëù��ÆòæçÚìøÞà�Âòæëù��ÉâðÝè�Âòæëù��ÍèĚè�Âòæëù��ÀøáåÞøÚù�Âòæëù�Ú� 
Beicio Cymru wedi cwblhau’r cwrs achrededig 12 awr, ‘Training in Mind’. 

Hefyd mae’r Athrofa wedi drafftio’r adnoddau canlynol: 

Cefnogaeth  
gyda phrofedigaeth  
âċë�ëáÚâ�ìòċç�éëèĚ�  

colled oherwydd 
marwolaeth drwy  

hunanladdiad 

Rheoli  
digwyddiadau  
àèĚÝùì�æÞðç� 

amgylchedd tîm  
mewn Gemau  

Mawr 

Mae’r adnodd cyntaf wedi cael ei rannu’n ddiweddar gyda staff ehangach 
a phartneriaid allweddol. Mae’r ddau wedi cael eu rhannu gyda phanel 
Arbenigwyr Iechyd Meddwl UK Sport.  

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

GYMNASTEG CYMRU 
«�ÃÔËË�Î�ÖÄÈÓÇÑÄÃÔ�ÒØċÍ�ÓÑÎÈ� 
O AMGYLCH Y PERSON  

Ymgynghorodd tîm perfformiad 
Gymnasteg Cymru â rhieni eu 
sgwadiau elitaidd er mwyn gwella’r 
éëèĚÚÝ�ÜòßßëÞÝâçèå�âċë�éåÞçøòç�Úċë� 
rhiant. Roedd y rhieni eisiau gwell 
dealltwriaeth o’r llwybr elitaidd 
ac angen cyfarwyddyd i gefnogi 
eu plentyn o ran maeth, cysgu, 
adfer a lles y meddwl. O ganlyniad 
âċë�ÚÝÛèëøá�áðç��ÜòěðòçðòÝ� 
àðÞâøáÝÚâ�ĊÜòěðòçâÚÝèåċ�â�ëâÞçâ�Ú� 
daethpwyd ag arbenigwyr i mewn 
i roi sylw i’r pynciau hynny. Hefyd, 
mae rôl ‘Rheolwr Athletwyr’ newydd 
wedi cael ei chreu i gefnogi unrhyw 
ùç�æÞðç�ìàðÚÝâÚù�âÚù�çÞù�áưç�� 
Mae’r rôl yn edrych ar gynlluniau 
cyfannol ar gyfer addysg, 
hyfforddiant a lles. 

16 
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CHWARAEON CYMRU 

#2 
RHOI CYCHWYN GWYCH 
I BOB PERSON IFANC 
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   CHWARAEON CYMRU
 

ADDYSG
 
DULL CASGLIADOL O GEFNOGI 
LLEOLIADAU ADDYSGOL. 

CWRICWLWM I GYMRU 2022 
ÂòáèÞÝÝðòÝ�ò�ÂðëâÜðåðæ�ÚÝèåòàÞÝâà�â�Æòæëù�òæ�æâì�ÈèçÚðë����%�  
Mae Chwaraeon Cymru yn falch o weld mwy o le i chwaraeon yn y Maes 
Ãòìàù�Ú�ÏáëèĚÚÝ�ÈÞÜáòÝ�Ú�ËåÞì��÷ÚÞ�áòç�òç�Ýâåòç�ÚÝÛèëøá�ßÞå�ëáÚç�èċë� 
ymgynghoriad. Hefyd rydyn ni’n falch o weld ei fod yn parhau’n seiliedig ar 
lythrennedd corfforol. Ar hyn o bryd mae Chwaraeon Cymru yn gweithio 
mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfoeth Naturiol 
Cymru er mwyn edrych ar sut orau allwn ni gefnogi datblygiad proffesiynol 
ÚøáëÚðèç�â�ðÞâøáëÞÝùċë�÷ÚÞì�Ãòìàù�Ú�ÏáëèĚÚÝ�ÈÞÜáòÝ�Ú�ËåÞì� 

ARWEINWYR IFANC 
÷ÚÞ��!�è�ËòìàÞçáÚÝèç�ÈßÚçÜ�è�ÛèÛ�Üðë�è�Æòæëù�ðÞÝâ�ÝèÝ�ò�!ÞÝ�àëƯé�â� 
gwblhau’r Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol sy’n cael ei chefnogi 
gan Chwaraeon Cymru a’r Youth Sport Trust. Cymerodd y 12 merch a’r tri 
bachgen o blith y Llysgenhadon Ifanc ran mewn penwythnosau preswyl 
èÞÝÝ�òç�ÜÚçèåÛðòçøâè�Úë�ÝÝÚøÛåòàù�ìàâåâÚù�ÚååðÞÝÝèå�ßÞå�áðòåùìè��Üòěðòçè� 
a rhwydweithio wrth wella eu hyder i helpu i alluogi i chwaraeon yng 
Nghymru ffynnu. 
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CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

CYNHADLEDD 10FED 
PEN BLWYDD Y 
LLYSGENHADON IFANC 
«�ÓÀÂÇÖÄÃÃ����% 

Dathlodd Chwaraeon Cymru raglen  
y Llysgenhadon Ifanc wrth 
âÝÝâ�àòëëÚÞÝÝ�ÜÚëëÞà�Ěååøâë�è�  
ddeng mlynedd. 

Ar y cyd â’r Youth Sport Trust, 
ÜòçååùçâèÝÝ��øëÞßçèÝÝ�Ú�ÜáòěðòçèÝÝ� 
àëƯé�ååòðâè�ÜÞçÞÝåÚÞøáèå�ò� 
Llysgenhadon Ifanc gynhadledd ar 
àòßÞë�����è�ËòìàÞçáÚÝèç�ÈßÚçÜ�Àùë� 
newydd o bob cwr o Gymru. Y nod 
oedd eu hysbrydoli i ddal ati i wneud 
newidiadau positif yn eu hysgolion 
a’u cymunedau drwy chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol.    

Daeth nifer o gyn Lysgenhadon Ifanc 
draw i rannu eu stori am sut mae bod  
yn Llysgennad Ifanc wedi eu helpu 
Ýëðò�ÚÝÝòìà�ÚÜ�â�àòěèàÚÞøá������������������ 

Mae’r prosiect yn waddol hynod 
åðòÝÝâÚççùì�â�ËùçÝÚâç�������àòÝÚ� 
øáùÚ� �����è�ËòìàÞçáÚÝèç�ÈßÚçÜ� 
wedi’u recriwtio a’u hyfforddi bob 
blwyddyn, o Efydd i Blatinwm, a thua 
�������è�ËòìàÞçáÚÝèç�ÈßÚçÜ�åÞÝåÞÝ� 
Âòæëù�Þëì������� 
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PLAY 
MAKERS 

11,000 O ARWEINWYR 
ÖÄÃÈċÔ�ÇØÅÅÎÑÃÃÈ�ØÍ�ØÒÓÎÃ�"�÷ÈÒ�ÂØÍÓÀÅ����%¯���ÆÀÍ�ÆØÍÍÖØÒ 

��!���ÀÑ�ËÄÅÄËÀÔ������À�����~® 
AC 

$�����Î�ÏËÀØ÷ÀÊÄÑÒ�%~® 

2,500
ËÄÅÄËÀÔ������À�� 

$���� 
O PLAYMAKERS 

16 ALLAN O’R 22 ALl 

16 
òç�Üòěðòçèċë�ÃòßÚëçâÚÝ�ÏåÚò÷ÚäÞë�òç�Úðë�â�ĊÛèÛċ� 
disgybl Blwyddyn 5 yn eu siroedd, i’w cychwyn ar 
Þù�ìâðëçÚâ�ÚëðÞâçòÝÝâÚÞøá�Úċù�ÜÞßçèàâ�â�àòěðòçè� 
ÜòěÞèÞÝÝ�ÜáðÚëÚÞèç�Ú�àðÞâøáàÚëðÜá�Üèëßßèëèå�òç� 
eu hysgolion. 

Mewn sawl achos, mae’r PlayMakers yn cael eu cefnogi gan Lysgenhadon 
Ifanc Efydd ym Mlwyddyn 6, sy’n cefnogi hyrwyddo, eirioli a darparu’r 
gweithgareddau PlayMaker. 

���Î�ÃÈÖÓÎÑÈÀÈÃ�ÍÄÖØÃÃ�
WEDI’U HYFFORDDI   

 

A 

26 WEDI CAEL  
HYFFORDDIANT GLOYWI 
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CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

ALL STARS CRICKET 
«�ËÄÃËÄÃ�ÂØ÷ÑÔ 

Mae All Stars Cricket wedi helpu 
æâåèÞÝÝ�åÚðÞë�è�ÛåÚçø�ÝÚç�$�èÞÝ� 
yn ystod y tair blynedd ddiwethaf i 
ddatblygu hoffter o’r gêm, gyda llawer 
o sgiliau motor corfforol wedi’u 
cynnwys hefyd! 

ÅÞååò�éÚæ�æÚÞ�Àåå�ÒøÚëì��!�â�$�èÞÝ��ðÞÝâ� 
bod mor llwyddiannus? Mae’r cynllun 
yn hawdd cofrestru ar ei gyfer ac yn 
hygyrch i bawb, gyda mwy na 125 o 
ganolfannau ledled Cymru. 

Mae ei lwyddiant ymhlith plant wedi 
áÞåéù�â�àèÝâ�éëèßĚå�ÜåòÛâÚù�ÜëâÜÞÝ�ååÞèå��� 
Gyda diddordeb newydd yn y gêm, 
mae’r galw wedi cynyddu ar gyfer y 
grwpiau oedran nesaf – ac wedi rhoi 
cychwyn i Dynamos Cricket. 

Mae All Stars a Dynamos Cricket wedi 
ëáèâ�ÜòěÞ�â�ßÞëÜáÞÝ�Ú�ÛÞÜáàòç�ěÚìù� 
camp newydd ac mae’r cwricwlwm o 
weithgareddau a gemau criced hwyliog 
yn meithrin sgiliau symud sylfaenol plant 
er mwyn rhoi cychwyn ar hoffter oes o 
chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

Hefyd, mae’r cynlluniau’n gallu 
gweithredu diolch i wirfoddolwyr ac 
æÚÞçø�ðÞÝâ�éëèĚċç�ååðòÝÝâÚçø�ÞçßÚðë�è� 
ran cael rhieni i gymryd rhan. 

�� 

CHWARAEON CYMRUCHWARAEON CYMRUCHWARAEON CYMRU 
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CHWARAEON CYMRU 

#3 
SICRHAU BOD PAWB 
YN CAEL CYFLE I 
FOD YN ACTIF DRWY 
CHWARAEON 
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Y GIST GYMUNEDOL
 

ÂØÅÀÍÒÖ÷�Ø�ÃØÅÀÑÍÈÀÃÀÔ���� � 

ÂØÅÀÍÒÖ÷�À�ÃÃØÅÀÑÍÖØÃ�� 
x��"� ��� 
ÓÑÄÂÇÔ�ÀÍÆÇØÃÑÀÃÃÎËÃÄÁ����� 

PRIF 
FFOCWS 

CYFANSWM A 
DDYFARNWYD 

NIFER Y 
DYFARNIADAU 

DLlE x��� �� 17 

Datblygu clybiau x���$��"#" $%" 

Anabledd x%$��#� 77 

Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol 
(LGB&T) £1,215 1 

Arall £121,447 99 

Yr iaith Gymraeg £4,245 3 

Merched a genethod £219,933 �#$ 

Gweithlu x# ���" #� 

GRANTIAU DATBLYGU 

ÂØÅÀÍÒÖ÷�Ø�ÃØÅÀÑÍÈÀÃÀÔ��44 
ÂØÅÀÍÒÖ÷�À�ÃÃØÅÀÑÍÖØÃ�� 
x$�%��! 

PRIF 
FFOCWS  

CYFANSWM A 
DDYFARNWYD 

NIFER Y 
DYFARNIADAU 

Datblygu clybiau x������" 24 

Anabledd x�� ��� 7 

Arall x�!���$� �� 

Merched a genethod £21,664 3 

LLE I 
CHWARAEON 

YN 2019, NEILLTUODD LLYWODRAETH CYMRU £5M 
O GYLLID LLE I CHWARAEON ER MWYN DYFARNU 
GRANTIAU A ALLAI WELLA, DIOGELU NEU GREU 
CYFLEUSTERAU CHWARAEON NEWYDD YNG NGHYMRU. 

Roedd yr arian o gymorth i gyllido’r canlynol: 

MWY NA 
150 O 

BROSIECTAU 

�$�Î� 
WAHANOL  

CHWARAEON  

Roedd y prosiectau’n amrywio o draciau beicio newydd i adnewyddu 
òìøÚßÞååèÞÝÝ�çÞðâÝ�Ú�ÜáÚÞÚù�ÚëøâßĚìâÚå�çÞðòÝÝ��àèìèÝ�ååâßèåÞùÚÝÚù�òç�Þù�ååÞ�Ú� 
robotiaid hyfforddi tennis bwrdd! 

��$�Î�ÆËØÁÈÀÔ�À�ÒÄÅØÃËÈÀÃÀÔ�ÖÄÃÈ�ÃÄÑÁØÍ�ÂØËËÈÃ�Ø�ÆÖÍÀÄÃ�ÂÀÈÒ� 
AMDANO DRWY GRONFA AGORED GWERTH £1M. 

ÂòěðòçðòÝ�ÜòßÚçìðæ�è���% o geisiadau i’r gronfa agored (gyda’r ceisiadau’n 
werth mwy na £15 miliwn a chyfanswm costau’r prosiectau’n fwy nag  
x���æâåâðç��� 

Oherwydd y dyhead enfawr am ragor o welliannau ledled Cymru, mae 
Llywodraeth Cymru wedi neilltuo ÂØËËÈÃ�ËËÄ�È�ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ÆÖÄÑÓÇ�x�÷� 
I CHWARAEON CYMRU YN 2020-21�ßÞå�ëáÚç�è�àòçååùç�ÜòěÚðçâ�Âòæëù�ÈÚÜá� 
ÏðòìÚù�ÈÚÜá�â�ðÞååÚ��ÝâèàÞåù�çÞù�àëÞù�ÜòěÞùìøÞëÚù�ÜáðÚëÚÞèç�çÞðòÝÝ�  
ledled y wlad. 

Bydd hyn yn cynnwys y canlynol: 

£1M 
I GAEAU 

ARTIFFISIAL 

 CRONFA  
AGORED O  

£2M 
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Mae 17 o brosiectau ledled Cymru wedi derbyn cyfanswm o £5.4m o gam cyntaf 
y Gronfa Iach ac Egnïol sy’n cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon 
Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

NOD Y CYLLID YW GWELLA IECHYD MEDDYLIOL A 
CHORFFOROL DRWY ALLUOGI MABWYSIADU FFYRDD 
IACH AC ACTIF O FYW LEDLED CYMRU. 

Mae arian wedi cael ei ddyfarnu i sefydliadau sy’n hybu ac yn galluogi 
gweithgarwch iach ar gyfer un neu fwy o’r grwpiau canlynol: 

PLANT A   
PHOBL IFANC 

POBL AG ANABLEDD NEU  
SALWCH TYMOR HIR 

POBL SY’N ANWEITHGAR  
YN ECONOMAIDD  

NEU SY’N BYW MEWN  
ARDALOEDD O  

AMDDIFADEDD  

ÏÎÁË�ÇƤÍ�ÀċÑ�ÑÇÀÈ�ÓÔÀ� 
OEDRAN YMDDEOL O’R  

GWAITH 

ÃØ÷ÀċÑ�ÏÑÎÒÈÄÂÓÀÔ�ËËÖØÃÃÈÀÍÍÔÒ� 

‘ATGOFION CHWARAEON’ - Sporting Memories Network CIC 

‘TYFU GYDA’N GILYDD’ - Cadwch Gymru’n Daclus 

‘BYWYDAU CYTBWYS AR GYFER CARTREFI GOFAL’  -
Ymddiriedolaeth Action for Elders  

‘HAPUS’ - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

ĊÒÔÏÄÑªÀÆÄÑÒċ - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

‘BETH AM GERDDED GORLLEWIN CYMRU’ -

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

‘COED ACTIF CYMRU’ - Smallwoods Association - Coed Lleol 

‘RHAGLEN BLYNYDDOEDD CYNNAR ACTIF CYMRU’  -

Blynyddoedd Cynnar Cymru 

‘CASNEWYDD IACH AC ACTIF’ - Newport Live 

‘LLYSGENHADON CHWARAE’ - Chwarae Cymru 

‘BABI ACTIF’  - Eryri-Bywiol Cyf 

ĊÏÑÎÒÈÄÂÓ�ÂÎÑÅÅ�ÈÀÂÇ�ª�÷ÄÃÃÖË�ÈÀÂÇċ  - Women Connect First 

‘5 LLWYBR AT LESIANT’ - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

‘STREETGAMES’ - Street Games UK Ltd 

‘AGOR DRYSAU I’R AWYR AGORED’  - Y Bartneriaeth Awyr Agored 

‘CYFEILLION CERDDED CYMRU’  - Living Streets Cymru 

‘BEACTIVE RCT’ - Interlink RCT 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

CHWARAEON DLlE 
ÏÑÎÒÈÄÂÓ�ÂÎÑÅÅ�ÈÀÂÇ�«�  
÷ÄÃÃÖË�ÈÀÂÇ�«�ÖÎ÷ÄÍ� 
CONNECT FIRST 

Cenhadaeth Women Connect First 
yw grymuso a gwella bywydau 
merched a chymunedau DLlE 
difreintiedig yn Ne Cymru, i’w 
helpu i wireddu eu llawn botensial 
a gwneud cyfraniad cadarnhaol 
at gymdeithas Cymru. Cawsant 
gyllid drwy’r Gronfa Iach ac Egnïol. 
Un esiampl o’r prosiectau maent 
ðÞÝâċù�Üòěðòçè�òð�éÚëøçÞëâÚÞøá� 
çÞðòÝÝ�àòÝÚ�àëƯé�æÞëÜáÞÝ�è� 
bwyllgor rheoli Mosg Madina. 
Trefnwyd Diwrnod Agored yn ystod 
áÚççÞë�øòæèë�æâì�ÂáðÞßëèë������ 
Ú�ÝÝÞçèÝÝ�ßðò�çÚ�����è�ßÞëÜáÞÝ�Ú� 
phlant. Ymhlith y gweithgareddau 
roedd sesiynau blasu Ioga a 
Dawnsio Heini i ferched a phlant, 
gorsafoedd cyngor am iechyd 
Ú�æÚÞøá��ìÞæâçÚë�Ú�àòěðòçðòÝ� 
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 
raglenni sgrinio, ac ymgynghoriad 
ar y gweithgareddau maent eisiau 
cymryd rhan ynddynt yn y dyfodol. 
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CHWARAEON ANABLEDD 

MAE TÎM LLWYBR PERFFORMIAD CHWARAEON ANABLEDD 
CYMRU WEDI EHANGU EI HYBIAU LLWYBR PERFFORMIAD 
I ALLUOGI MWY O GYFLEOEDD AR GYFER ATHLETWYR 
ANABL YNG NGHYMRU, I DDATBLYGU EU SGILIAU 
A’U DIDDORDEBAU. 

÷ÚÞ�ìÞìâòçÚùċç�ÜÚÞå�Þù�Üòěðòçè�ÝÝðòðÚâøá�ò�æâì�è�áòÝ�òç�ÇðÛ�ò�ÆèëååÞðâç�òç� 
ÀÛÞëòìøðòøá��àÚç�ÝÝÚëéÚëù�àðÞâøáàÚëÞÝÝÚù�Úæå�ìàâåâÚù�Ú�ÜáëòßÝÞë�Ú�Üáòěòëù�Úë� 
gyfer hyd at 19 o gyfranogwyr. 

Mae sesiwn aml-chwaraeon newydd wedi cael ei sefydlu yn Hwb y De yng 
ÍàáÚÞëÝòÝÝ�â�ÝÝÚëéÚëù�ÜòěÞ�â�àòßëÚçèàðòë�ÝÝèÝ�òç�ëáÚç�èċë�ëáÚàåÞç�è�èÞÝëÚç� 
ifanc, mewn amgylchedd heb fod yn benodol i chwaraeon. Mae hyn hefyd 
yn golygu y gall sesiwn presennol yn Hwb y De gael ei addasu i fod yn sesiwn 
athletau pwrpasol yn seiliedig ar berfformiad.    

Mae trafodaethau wedi dechrau nawr i greu Hwb y Gogledd mewn partneriaeth 
â’r tîm cymunedol i ddatblygu eu dealltwriaeth o beth all y llwybr ei ddarparu a 
éáðò�Úåå�àÚÞå�Þù�ÜòßÞâëâè��ÁòÝÝ�ò�æèÝÞå�áðç�òç�ìâÜëáÚù�ÛèÝ�ÜòěÞ�â�ÛèÛå�ÚçÚÛå�è� 
ÛèÛ�ëáÚç�è�Æòæëù�àÚÞå�Þù�ÜÚçßèÝ��Þù�éëèßĚåâè��ÝÚøÛåòàù�ÝâÝÝèëÝÞÛ�Ú�àðçÞùÝ� 
cynnydd pellach ar hyd y llwybr perfformiad mewn chwaraeon anabledd. 

MERCHED A GENETHOD 
#WATCHHERGO 

Helpodd Chwaraeon Cymru i lansio menter Women in Sport, #WatchHerGo,  
yng Nghymru. Roedd y lansiad yn y Senedd yn cynnwys cymysgedd o siaradwyr 
ùÜáÞå�Þù�éëèßĚå��àÚç�àòççðòì�ÂåÚâëÞ�ÁÚåÝâçà��ÚÜ�ëèÞÝÝ�è�áÞåé�â�àòěðòçèċë�ÜÞßçÝâë� 
ar gyfer dyfodol chwaraeon merched yn y wlad. Yn cynnwys cyfranogiad, 
perfformiad, gwirfoddoli, hyfforddi ac arweinyddiaeth, nod y mudiad yw  
cynyddu pa mor amlwg yw merched mewn chwaraeon. 

CHWARAEON SY’N PONTIO’R 
CENEDLAETHAU 

÷ÚÞ�ËåòìàÞçáÚÝèç�ÈßÚçÜ�ðÞÝâ�òæðÞåÝ�ƪ�éáèÛå�áưç�Þë�æðòç�ÝÚëéÚëù�ìÞìâòçÚù� 
gweithgarwch iach a hwyliog. Mae’r ddwy neges ganlynol ar gyfryngau 
cymdeithasol yn tynnu sylw at esiamplau gan Chwaraeon Powys a  
Ceredigion Actif. 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

YR URDD, YR 
IAITH GYMRAEG A 
CHWARAEON 

Mae mudiad yr Urdd yn derbyn 
ÜòååâÝ�òç�ěòçòÝÝèå�àÚç�ÂáðÚëÚÞèç� 
Âòæëù��Ø�çèÝ�òð�ÝÞßçòÝÝâè�éƯÞë� 
yr iaith Gymraeg i ddenu plant, 
pobl ifanc a theuluoedd a’u cael i 
gymryd rhan mewn chwaraeon o 
wythnos i wythnos – am oes.  
Mae rhaglenni ‘Chwaraeon  
Bach’ yr Urdd yn annog teuluoedd  
i gymryd rhan mewn amgylchedd 
hwyliog a chreadigol, gan  
àòěðòçè�ìàâåâÚù�ÝÚøÛåòàâÚÝ�æèøèë�  
sylfaenol i blant drwy chwarae. 
Ledled De a Gorllewin Cymru, 
mae ‘Chwaraeon Bach’ bellach yn 
Üòççðòì�ÜòěÞèÞÝÝ�ÞÚçà�âċë�ÜòßçèÝ� 
sylfaen mewn chwaraeon amrywiol, 
gan gynnwys pêl droed, rygbi,  
pêl rwyd, gymnasteg ac aml
sgiliau, gan gyfrannu tuag at les 
cyfannol plant drwy ddatblygu  
Llythrennedd Corfforol.  
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CHWARAEON CYMRU 
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CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

AMRYWIAETH BWRDD 
CYRFF RHEOLI 
CENEDLAETHOL 
A PHARTNERIAID 
CENEDLAETHOL 
ALLWEDDOL 
Yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 
���$��ÜòøùçèÝÝ�ÁðëÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç� 
Cymru ar bolisi i bob CRhC ar 
gyfer chwaraeon a phob partner 
cenedlaethol sicrhau cydraddoldeb 
ò�ëáòðâÚù��ÝâßĚçâÚÝ�Âèæâìâðç�òë� 
UE o gydraddoldeb y rhywiau yw o 
åÞâÚß� �Y�è�ßÞëÜáÞÝ�çÞù�ÝÝòçâèç�  
ar fwrdd). 

Mae newid diwylliannol mawr wedi 
bod o ‘pam mae arnom ni angen 
bwrdd amrywiol a chynhwysol?’ 
i ‘sut gallwn ni ddatblygu bwrdd 
amrywiol a chynhwysol?’ sydd wedi 
arwain at ffocws â’i sylw ar atebion. 

÷ÚÞ�ìÚâøá�ìÞßòÝåâÚÝ�ðÞÝâ�ÜòěÚðçâċë� 
polisi, gyda phum pellach ond 
òÜáòÝâà�ÛðòçøâÚù�Y�è�ðçÞùÝ�áòççò�� 
Mae hwn yn gynnydd o gymharu 
â phedwar sefydliad ym mis 
ÆèëßßÞççÚß����$�� 

Mae cynlluniau gweithredu gan  
16 partner wedi ymrwymo i 
ddarparu cynllun erbyn diwedd y 
ěðòÝÝòç�ÚëâÚççèå�� 

÷ÚÞ�àÚç�ÀæëòðâÚÞøá�ÁðëÝÝ�ÛëèßĚå� 
llawer uwch yn fewnol, ac mae iddo 
le amlwg ar wefan Chwaraeon 
Cymru ac mae’r pwnc yn cael sylw 
drwy gyfres o ddigwyddiadau. 

CHWARAEON CYMRU 

#4 
DOD Â PHOBL AT EI 
GILYDD AR GYFER Y 
TYMOR HIR 
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CHWARAEON GOGLEDD CYMRU 

Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�ÝÝâðÞøáÚß�æÚÞ�ÏÚëøçÞëâÚÞøá�ÂáðÚëÚÞèç�ÆèàåÞÝÝ�Âòæëù� 
wedi gwneud y canlynol: 

CYTUNO 
AR FODEL 
LLYWODRAETHU 

DATBLYGU FFRAMWAITH 
CANLYNIADAU STRATEGOL 
A CHYNLLUN CYFLAWNI 
BLWYDDYN UN 

DATBLYGU EI ACHOS 
BUSNES TERFYNOL 

Mae’r ehangu ar gyfer y Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol wedi 
dechrau ar draws rhannau eraill o Gymru: 

��ÃÈÆÖØÃÃÈÀÃ�Ø÷ÆØÒØËËÓÔ� 
Â’R SECTOR wedi’u cynnal ar draws 
ÝÞ�Âòæëù�òæ�æâì�÷ÞáÞĚç����%�� 

180 o unigolion wedi mynychu 
o tua 90 o sefydliadau 

��ÃÈÖÑÍÎÃ�ÃÀÓÁËØÆÔ� 
PARTNERIAETHAU 
wedi’u cynnal ym mis  
ÇòÝëÞß����%�� 

Wedi’u mynychu  
gan 80 o 
gyfranogwyr o  

44 o sefydliadau 43 o Fynegi 
Diddordeb 

LLYWODRAETHU CHWARAEON 
ÂÚßèÝÝ�ò�ÅßëÚæðÚâøá�ËåòðèÝëÚÞøáù�ÚÜ�ÀëðÚâç�Úë�àòßÞë�Âòæëù��ÆËÅÖ��Þâ�àòěðòçè� 
â�ÝÝÞÜáëÚù�òç����!�èçÝ�ÜÚßèÝÝ�Þâ�ÚÝèåòàù�àòÝÚ�éáÚëøçÞëâÚâÝ�Úċâ�ÚâåòìàëâßÞççù� 
òç����%�Þë�æðòç�ìâÜëáÚù�Þâ�ßèÝ�òç�ÝÝâðÞÝÝÚë�ÚÜ�òç�ÜòÝ�ßòçÝ�ƪ�çÞðâÝâÚÝÚù� 
gwleidyddol a pholisi. 

Äëì�Þâ�åÚçìâè��æÚÞ�ðÞÝâ�éëèĚċç�ÚÝçèÝÝ�áòçèÝ�ðÞëøáßÚðë���àÚç�ò�ìÞÜøèë��Úë�  
gyfer y sector – ac wedi gweld Cymru’n arwain y ffordd yn y maes gwaith hwn.                  

Ei nod yw helpu sefydliadau o bob math a maint i ddatblygu strwythurau cadarn 
ac ymddygiad o ansawdd uchel, fel eu bod yn gwbl barod i fod y gorau y  
gallant fod.              

Mae’n cynnwys saith egwyddor ac ymddygiad allweddol y dylai byrddau eu 
defnyddio i helpu i arwain sefydliad. Drwy fabwysiadu’r Fframwaith, gall 
sefydliadau feincnodi eu cynnydd yn haws, a pharhau i wella.                

RHAGLEN FENTORA 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cefnogi 13 aelod o Rwydwaith Hyfforddi 
Cymru i ddatblygu eu dealltwriaeth o fentora a’r cyfraniad y gall ei 
wneud at amgylchedd datblygu hyfforddwyr eu sefydliadau drwy  
ëÚàåÞç�ßÞçøèëÚ��$�Úðë��� 

ATHROFA GWYDDONIAETH  
ÏÄÑÅÅÎÑ÷ÈÀÃ�ÂØ÷ÑÔ�ÖÈÏÒ® 

Mae WIPS yn bartneriaeth tair ffordd rhwng Chwaraeon Cymru, 
gwyddonwyr chwaraeon academaidd blaenllaw Cymru a phartneriaid 
diwydiant perthnasol. Gyda’i gilydd, mae’r bartneriaeth yn cynnal ymchwil 
effaith uchel yn unol â strategaethau Chwaraeon Cymru, gan annog a 
sicrhau’r ymchwil, yr arloesi a’r dechnoleg ddiweddaraf orau bosib i helpu i 
wella perfformiad athletwyr ein gwlad.     

MAE’R PROSIECTAU YN YSTOD Y FLWYDDYN  
DDIWETHAF A PHARHAUS YN CYNNWYS   
Ø�ÂÀÍËØÍÎË� 

Gweithio gydag ‘athletwyr benywaidd’ i weld sut mae’r misglwyf yn 
effeithio ar berfformiad. I ddechrau, cynhaliwyd cyfweliadau gydag 
ÚøáåÞøðòë�ÛÞçòðÚâÝÝ�Þë�æðòç�ÝÞÚåå�Þù�éëèĚÚÝÚù��Øç�Ýâåòç�áòç�Ú�ÜáÚç� 
ddefnyddio gwybodaeth, mae addysg hyfforddwyr a rhieni’n cael ei 
ÝÚøÛåòàù�Úċâ�Üáòěðòçè�â�ÜáðÚëÚÞèç�çâßÞëùì�� 

Mae Athrofa Chwaraeon Cymru yn cefnogi jiwdo gyda  
ßĚìâèøáÞëÚéâ��ÜëòßÝÞë�Ú�Üáòěòëù�Ú�ßĚìâèåÞà��ÀÝèåòàèÝÝ�ÖÈÏì�òë� 
wybodaeth am ofynion cystadlu a chymarebau gwaith a  
àèëßßðòì��ÑèÞÝÝ�ÜòěÞ�ðÞÝòç�â�ìÞâåâèċë�òæÚëßÞë�Úë�àÞßçèàâċë�  
ìÞìâòçÚù�Üòěòëù�æðòÚß�éëâèÝèå���������������� 

Nod y prosiect Dysgu Hyfforddwyr oedd deall sut mae oedolion 
yn dysgu, yn cadw gwybodaeth ac yn ei defnyddio. O ganlyniad, 
mae’r prosiect wedi galluogi i ni weithredu ar sail tystiolaeth 
i ddatblygu hyfforddwyr a gwella’r gefnogaeth a ddarperir i 
hyfforddwyr yn genedlaethol. 

Un rôl allweddol gan y tîm seicoleg chwaraeon yw gweithio 
gydag unigolion i gefnogi eu lles personol a’u datblygiad 
athletig. Mae’r prosiect Amgylcheddau Ffyniannus yn 
datblygu ein dealltwriaeth o sut mae pobl sy’n cymryd 
rhan mewn chwaraeon (e.e. athletwyr, hyfforddwyr) yn  
ffynnu’n effeithiol. 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

CYDWEITHREDIAD ‘THE 
ÍÎÍªÏÄÑÅÄÂÓ�ÃÀÃċ� 
DIWEDD 2019 A DECHRAU 2020 

Daeth Gymnasteg, Criced, Athletau 
a Hoci at ei gilydd i gynnal cyfres o 
ddigwyddiadau i rieni ac athletwyr.  
Aeth Richard Shorter, sy’n cael 
ei adnabod hefyd fel “The Non-
Perfect Dad”, ati i ateb y cwestiwn: 
sut mae rhieni’n sicrhau bod y 
gefnogaeth maent yn ei darparu’n 
Üòççâà�ò�ÜòěÞ�àèëÚù�â�ðâëÞÝÝùċë� 
potensial hwnnw? Edrychodd y 
sesiynau ar sut orau i gefnogi plant 
mewn chwaraeon, o lefel clwb i 
lefel elitaidd. Roedd yn esiampl 
o chwaraeon yn dod o hyd i nod 
cyffredin a chynllunio’r sesiynau 
gyda’i gilydd. 
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ARDDANGOS 
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DAETH SÊR MAWR Y BYD CHWARAEON I’R CELTIC 
MANOR YM MIS RHAGFYR AR GYFER GWOBRAU 
CHWARAEON CYMRU 2019. 

Drwy gyfrwng yr enillwyr, y rhai a gyfrannodd y gwobrau a’r gwesteion, roedd y 
ÝâàðòÝÝâÚÝ�è�áÞåé�â�ÚëÝÝÚçàèì�éƯÞë�ÜáðÚëÚÞèç�Ú�ÝÚøáåù�Þù�ÜòëáÚÞÝÝâÚÝ�ÞÚçà� 

Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd gan Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales 
ÚÜ�ëèÞÝÝ�òç�àòěÞ�â�àòÝçÚÛèÝ�ò�àèëÚù�ùç�æÞðç�ÜáðÚëÚÞèç�ÜòæùçÞÝèå�åÞÝåÞÝ�ò� 
wlad, yn ogystal â’n harwyr chwaraeon elitaidd. 

Cafwyd ymgyrch enwebu benodol gyda mwy nag erioed o enwau’n dod i law ar 

gyfer y categorïau cymunedol. 


Yn hawlio’r sylw i gyd ar gyfer chwaraeon ar lawr gwlad ar y noson roedd 

MIA LLOYD (Person Ysbrydoledig),
 
CWPAN Y BYD Y DIGARTREF (Stori Chwaraeon Wych), 

GOODGYM CAERDYDD A’R FRO (Creu Cymru Actif) a
 
CHADWYN HYFFORDDI HANNAH MILL. 

Yn y byd elitaidd ac mewn blwyddyn fawr i rygbi’r undeb, enwyd  
Warren Gatland yn Hyfforddwr y Flwyddyn, cafodd sgwad rygbi Cymru 
 wobr Tîm y Flwyddyn ac Alun Wyn Jones a ddewiswyd fel Personoliaeth 
Chwaraeon y Flwyddyn. Cafodd y cawr o fyd bocsio, Joe Calzaghe, wobr 
ÂòěÚðçâÚÝ�ÎÞì�ÚÜ�ÞçâååèÝÝ�Ëâåò�ÑâÜÞ�ÚÜ�ÄøâÞççÞ�ÂáÚééÞåå�ðèÛëÚù�  
Carwyn James. 

ÂòěðòçðòÝ�ò�ÆðèÛëÚù�àÚç�ÆÞøáâç�ÉèçÞì�Ú�ÂÚøëâç�ÇÞåÞÝÝ� 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

MIA LLOYD 
ENILLYDD PERSON 
YSBRYDOLEDIG Y FLWYDDYN 
YNG NGWOBRAU CHWARAEON 
CYMRU 2019 

Øç�ƭå�òæ�æâì�÷Úâ����#��ÜÚßèÝÝ� 
Mia (sydd yn y llun) ddiagnosis 
o fath prin o ganser yr esgyrn o’r 
enw Osteosarcoma yn ei ffemwr 
chwith. Roedd ganddi boen annifyr 
yn ei phen-glin ac roedd yn waeth 
pan oedd yn ymarfer. Lledodd y 
ÜÚçìÞë�âċð�áòìàòßÚâçø��ÂÚßèÝÝ���� 
mis o gemotherapi llym yn Ysbyty  
Plant Arch Noa yng Nghaerdydd. 
Dewisodd gael torri ei choes uwch 
ben y pen-glin – penderfyniad 
ÚçèÝÝ�èçÝ�ðÞÝòç�ëèÞÝÝ�ÜòěÞ� 
iddi ailddechrau rhedeg trac cyn 
gynted â phosib. Meddwl am 
ddychwelyd at chwaraeon oedd 
yn cynnal Mia yn ystod ei chyfnod 
òç�òë�òìÛòøò��ÂÚßèÝÝ�Þâ�Üáòěðòçè� 
i Gemma Cutter (Chwaraeon 
Anabledd Cymru) a esboniodd yr 
áèåå�àòěÞèÞÝÝ�èÞÝÝ�Úë�àÚÞå�âÝÝâ��  
Ei nod yw cael llafn rhedeg a ddylai 
wneud ei breuddwyd o redeg 
ychydig yn haws. Mae wrth ei bodd 
gyda chwaraeon a rhoi cynnig ar 
bethau newydd. Mae’n cymryd rhan 
mewn pêl fasged cadair olwyn, 
çèĚè�Ú�àèåßß��÷ÚÞ�áâ�áÞßòÝ�ðÞÝâ�ëáèâ� 
cynnig ar ddringo, sgïo addasol a 
phara-feicio.    
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PEN BLWYDD HAPUS I’R 

LOTERI GENEDLAETHOL 


Fe wnaethom ni helpu i ddathlu pen blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 
èÞÝ�òç�áòÝëÞß����%��Öëøá�âÝÝâ�Ýëèâċç��!��ÜòçâàâèÝÝ�àòěÞ�â�àòÝçÚÛèÝ�ò� 
buddsoddiad mae wedi’i ddarparu i chwaraeon yng Nghymru yn ystod y 
chwarter canrif ddiwethaf.    

�������÷ÀÄ�÷ÖØ�ÍÀ�x��%�÷ÈËÈÖÍ�ÖÄÃÈ�ÂÀÄË�ÄÈ�ÑÎÈ�È��

  BRON I 26,000 O BROSIECTAU LEDLED CYMRU. 

 �

    

÷ÚçøÞâìâèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�Úë�ò�ÜòěÞ�â�åÚçìâè�ìâèÞ�àòåÜáàëÚðç�Úë�åÞâç� 
newydd, Calon Chwaraeon Cymru, a’i nod yw arddangos y gorau mewn 
chwaraeon ledled Cymru. 

Gweithiodd Chwaraeon Cymru gydag Uned Hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol 
â�ìâÜëáÚù�ÛèÝ�ÜáðÚëÚÞèç�òçà�Íàáòæëùċç�ÜÚÞå�éëèßĚå�ùÜáÞå�òç�òë�òæàòëÜá� 
genedlaethol a bod effaith drawsnewidiol y cyllid ar chwaraeon yn cael  
ei chydnabod.   

GWERTH CHWARAEON  
I GYMRU 

Y llynedd canfu’r adroddiad Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad y canlynol 

AM BOB £1 A FUDDSODDIR MEWN   
ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ØÍ�Ø�ÖËÀÃ��÷ÀÄ�ÄËÖ�Î�x��$$ 

£1 

x��$$ 

a swm enfawr o x�� �ÁÈËÈÖÍ�o fanteision i gymunedau Cymru. Rydyn ni’n 
parhau i roi sylw mawr i #GwerthChwaraeon drwy ryddhau data newydd 
ÏðòìâàëðòÝÝ�ÄÜèçèæÚâÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�òçà�Íàáòæëù����"��#���Ú�åùçâðòÝ� 
àÚç�Áëâßòìàèå�ÒáÞßĚÞåÝ�ÇÚååÚæ�� 

Mae’n dangos bod y diwydiant chwaraeon wedi cynyddu i £1,142M   
�â�ßòçò���Y�Þëì��������ÂëÞèÝÝ�29,700 o swyddi cysylltiedig â chwaraeon 
òç�òìøèÝ�òë�ùç�ěðòÝÝòç��ÇÞßòÝ�ÜÚçßùðòÝ�ÛèÝ�ò�ìÞÜøèë�ÜáðÚëÚÞèç�òç� 
rhagori ar y diwydiannau fferyllol, teithio, llety a thecstilau yng Nghymru 
o ran perfformiad.               

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

STADIWM Y 
PRINCIPALITY 

Dangosodd asesiad o effaith 
economaidd Stadiwm y Principality 
bod yr amcangyfrif o’i werth 
i economi Cymru yn £32.3m 
è�ëÚç�àðÞâøáàÚëðÜá���ÚååÛðç� 
economaidd ychwanegol i Gymru 
gyda £11m o’r swm yn werth  
gros ychwanegol. 

Cefnogodd calendr digwyddiadau’r 
ìøÚÝâðæ�Ûëèç�â� ���è�ìðòÝÝâ� 
ÜòßðÞëøá�ƪ�ååÚðç�ÚæìÞë��Úë�ìÚěÞċë� 
stadiwm ac mewn llefydd eraill yng 
Íàáòæëù�Ýëðò�Þâ�àÚÝðòç�àòěÞçðâ�� 

Canfu ein hadroddiad ar effaith 
economaidd chwaraeon bod yr 
economi chwaraeon wedi cyfrannu 
x���$�æ�Úø�ÖÚëâÚçø�ÃÞßçòÝÝðòë� 
ÚÜ�ðÞÝâ�ÜëÞù��%�#���è�ìðòÝÝâ� 
cysylltiedig â chwaraeon  
�òç����"��#��� 
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SEFYDLIADAU DYSGU
 
ÑÇÀÆËÄÍ�ÂØÅÀÓÇÑÄÁÔ��ÃØÒÆÔ�À�ÃÈÑÍÀÃÀÄÓÇ�ÂËÈÏ®� 

ADDYSGU’R SECTOR 

÷ÚÞ�ÂËÈÏ�òç�ÝÚëéÚëù�æòçÞÝâÚÝ�ëáÞèåÚâÝÝ�Úø�àòěÞèÞÝÝ�ÚÝÝòìà�Ú�áòßßèëÝÝâÚçø�Úë� 
gyfer partneriaid Chwaraeon Cymru. 

Øç�Ýâåòç�ÚëÛëÚðß�ååðòÝÝâÚççùì��òç�ÜÚÞå�Þâ�ßÚëçù�ßÞå�ååðòÝÝâÚçø����Y�àÚç�ìÞÜøèë� 
chwaraeon Cymru, lansiwyd ein rhaglen ddysgu newydd gennym yn swyddogol. 

Dull o weithredu ar y cyd gan dimau cyfathrebu a dirnadaeth Chwaraeon Cymru 
– mae’r hyfforddiant a’r gefnogaeth yn canolbwyntio ar feysydd fel dangos 
tystiolaeth o effaith, defnyddio data, cyfryngau cymdeithasol, a defnyddio 
technoleg i farchnata. 

Mae CLIP yn cael cymhorthdal gan Chwaraeon Cymru er mwyn sicrhau bod y 
sesiynau’n fforddiadwy ar gyfer yr amrywiaeth o sefydliadau sy’n rhan o sector 
ÜáðÚëÚÞèç�Âòæëù��÷Þðç�Úëèåðà�ÝâðÞÝÝÚë��ÝòðÞÝèÝÝ�%!Y�ÛèÝ�ò�ëáÚàåÞç�ÂËÈÏ� 
ðÞÝâ�éëèĚċç�ßùÝÝâèå�âċð�àðÚâøá�ÞâìèÞì�������������������� 

RHANNU GWYBODAETH 
O dan ymbarél rhaglen ddysgu uchel ei pharch Chwaraeon Cymru, CLIP, 
ÜòçáÚåâðòÝ�ÜòßëÞì�è�ìÞìâòçÚù�ÚëÝÝùåå�Üòěðòçè�Þë�æðòç�ëáÚççùċë�àðÞëìâ�Ú� 
ddysgwyd gydag eraill. Rhannodd staff Chwaraeon Cymru a phartneriaid 
ÚååÚçèå�ÛëèĚÚÝÚù�æÞðç�ìÞìâòçÚù�ëáòçàðÞâøáâèå�ÚÜ�ÞàçǴèå��òç�ÜÞâìâè�ìÛÚëÝùçè� 
trafodaethau a syniadau. 

À÷ÂÀÍÈÎÍ� 

ANNOG CYDWEITHREDU RHWNG SEFYDLIADAU NEU AR DRAWS  
Y SECTOR 

RHANNU’R GWERSI A DDYSGWYD O’R PWNC 

RHOI HWB I HYDER YN STRATEGAETH CHWARAEON CYMRU  

TRAFOD Y SEFYLLFA POLISI YN Y SECTOR 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

ÒÄÒÈÖÍ�ÂËÈÏ��ÒÔÓ�È� 
DDANGOS YR EFFAITH 
RYDYN NI’N HELPU I’W 
CHREU 
TACHWEDD 2019 

Áù�ìÞìâðç�ÜðÛå�åÚðç�àòÝÚà�$��òç� 
bresennol yn trafod y symud oddi 
ðëøá�ßÞìùë�ÝÚøÚ�â�ÛëèĚ�ååðòÝÝâÚçø�Úø� 
ddefnyddio data i ddysgu a gwella. 
Roedd y sesiwn o help i esbonio pa  
effaith mae chwaraeon yn ei chael 
ar Gymru. Cafodd pawb oedd yn 
bresennol well dealltwriaeth o sut 
gallant ddangos y gwahaniaeth 
mae eu gwaith yn ei wneud i Gymru 
ar lefel sefydliad ac unigol. 

Ymhlith y siaradwyr roedd: 
• Dr Larissa E Davies, Darllenydd 

mewn Rheolaeth Chwaraeon yng 
Nghanolfan Ymchwil y Diwydiant 
Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol
ÒáÞßĚÞåÝ�ÇÚååÚæ��� 

• Bethan Smith, Rheolwr 
Rhaglen ar gyfer ymgysylltu â 
dinasyddion yn Cognitive Edge 

• ÀçÝëÞð�ÓáèæÚì��ÑáÞèåðë�ÆëƯé� 
– Chwaraeon a Gweithgarwch 
Corfforol, Cyngor Sir Pen-y-bont 
ar Ogwr 

• Owen Lewis, Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol y Strategaeth 
Systemau Chwaraeon a 
Gwasanaethau yn 
Chwaraeon Cymru 

Cynhaliwyd ail sesiwn i drafod  
pam mae’n bwysig i’r ddarpariaeth 
chwaraeon ar gyfer pobl ifanc fod 
yn berson-ganolog a SUT i wneud 
hynny. Mae mwy o sesiynau wedi’u 
cynllunio ar gyfer y dyfodol. 
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#6 
BOD YN SEFYDLIAD 
HYNOD WERTHFAWR 
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AILGYNLLUNIO 
SEFYDLIAD WEDI’I AILGYNLLUNIO AC AR EI NEWYDD WEDD. 

Mae’r broses ailgynllunio a recriwtio ar droed, yn dilyn cam ymgynghori sydd  
wedi’i gwblhau. Bydd Chwaraeon Cymru ar ei newydd wedd yn gweithio yn unol â  
bwriadau strategol y sefydliad. Y gobaith yw cwblhau’r broses erbyn diwedd  
y Gwanwyn. 

SAFBWYNTIAU DEFNYDDWYR
 
ATHROFA CHWARAEON CYMRU 

Gwahoddwyd pob athletwr, hyfforddwr a chyfarwyddwr perfformiad (amcangyfrif  
o 155 o bobl) sy’n defnyddio gwasanaethau cefnogi pwrpasol yr Athrofa i gwblhau  
Àëèåðà�ÀøáëèßÚ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù����%�òç�òìøèÝ�æâì�÷ÞÝâ� 

Y gwasanaethau sy’n  
cael eu defnyddio fwyaf  
yw therapi meinwe  
æÞÝÝÚå��ßĚìâèøáÞëÚéâ� 
a maeth perfformiad,  
a’r gwasanaethau a  
ddefnyddir leiaf   
ÜòßßëÞÝâç�òð�ßĚìâèåÞà�Ú� 
dadansoddi perfformiad. 

$�Y� 

÷ÚÞ�$�Y�èċë�ÚøáåÞøðòë�òç� 
mesur gwasanaethau’r 
athrofa fel naill ai ‘da’ neu 
‘ragorol’,  sy’n gynnydd 
o saith pwynt canran o 
àòæáÚëù�ƪ����#� 

#�Y� 

ÃòðÞÝèÝÝ�#�Y� 
o’r hyfforddwyr 
a’r cyfarwyddwyr 
perfformiad bod 
gwasanaethau’r Athrofa 
naill ai’n ‘dda’ neu’n 
‘rhagorol’, sy’n gynnydd 
o bum pwynt canran o 
àòæáÚëù�ƪ�Ýðò�ěòçÞÝÝ� 
yn ôl. 

CANOLFAN GENEDLAETHOL 

CHWARAEON CYMRU
 

Cafwyd gradd ragorol 
yn QUEST, Cynllun 
Ansawdd y DU ar gyfer 
Chwaraeon a Hamdden 

%�Y� 

%�Y�èċë�ÝÞßçòÝÝðòë� 
ðÞÝâ�ÜÚÞå�éëèĚÚÝ�éèìâøâß� 
(da neu dda iawn) o’u 
hargraff gyffredinol  
o’r Ganolfan. 

$$Y� 

$$Y�èċë�ÝÞßçòÝÝðòë�  
ðÞÝâ�ÜÚÞå�éëèĚÚÝ�éèìâøâß�  
(da neu dda iawn) o  
ran y gwerth am arian  
a ddarparwyd gan  
y Ganolfan. 

CANOLFAN AWYR AGORED 
GENEDLAETHOL PLAS MENAI 

%#Y� 

%#Y�è�ÝÝÞßçòÝÝðòë� 
Plas Menai wedi cael 
argraff gyffredinol 
Ûèìâøâß�èċë�ìÚěÞ� 

% Y� 

% Y�ðÞÝâ�ÜÚÞå�éëèĚÚÝ� 
positif o’r gwerth am arian 
sy’n cael ei ddarparu gan  
y Ganolfan. 

Roedd y Sgôr Hyrwyddwr 
Net (NPS) ar gyfer Plas 
Menai yn +64 iach yn 
���%��æÚÞ�áòç�òç�æÞìùë� 
eiriolaeth; argymell y 
Ganolfan i ffrindiau a 
chydweithwyr). Caiff yr NPS 
ei gyfrif drwy dynnu cyfran 
y difriwyr (sy’n rhoi gradd 
gymharol negatif) o gyfran 
yr hyrwyddwyr (sy’n rhoi 
gradd bositif).  
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LANSIO GWEFAN NEWYDD 
CHWARAEON CYMRU 

Roedd lansio gwefan ddwyieithog gorfforaethol newydd yn cwblhau cam cyntaf 
un prosiect i gynyddu’r cyswllt â’n cwsmeriaid ac i wella effeithlonrwydd busnesau. 

Roedd y cam cyntaf yn ymwneud â chadarnhau – darparu adnodd ar-lein a 
ßòÝÝÚâċç�Üòěðòçè�Þâç�àðÚìÚçÚÞøáÚù�Úċç�ÜòçáòëÜáâèç�æÞðç�ßßèëÝÝ�Ú�ßòÝÝÚâċç�Þâ� 
gwneud yn haws i ymwelwyr ddeall rôl Chwaraeon Cymru. 

BYDD Y CAMAU YN Y DYFODOL YN EDRYCH AR Y  

ÂÀÍËØÍÎË�ÍÀÖÑ� 

1 Gwell amlygrwydd data i wella mynediad at ddata am gyfranogiad
chwaraeon, gan gynnwys yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 

2 ÏÞëìèçèåâċë�éëèĚÚÝ�Úë�åÞâç��àÚç�àòççðòì�ÚëÝÚå�â�ßÞðçàèßçèÝâ�â�ÚÝçèÝÝ�
dysgu ar gyfer y sector chwaraeon 

� ÏÞëìèçèåâ�Úë�àòßÞë�ÜðìæÞëâÚâÝ�àÚç�ðçÞùÝ�ò�éëèĚÚÝ�Úë�åÞâç�òç�ìâèé�ùç�ìøèé�
ar gyfer adnoddau Chwaraeon Cymru 

Hefyd mae gwefan Atebion Clwb gennym ni’n parhau i ddarparu help a 
chefnogaeth i glybiau a gwirfoddolwyr yng Nghymru, ac mae adnodd newydd 
ar-lein – i sbarduno incwm masnachol – yn cael ei ddatblygu gan Blas Menai. 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

ATHROFA 
CHWARAEON CYMRU 
A GEMAU OLYMPAIDD 
TOKYO 
HAF 2021 

Gyda Gemau Olympaidd 
Óèäòè������Úë�ò�àèëðÞå��æÚÞ� 
Cymdeithas Olympaidd 
Prydain wedi cadarnhau’r tîm 
gwasanaethau perfformiad a 
fydd yn darparu cefnogaeth o 
ddydd i ddydd i athletwyr.  

Bydd hwb perfformiad Tîm 
GB yn cael ei gynnal yn 
Athrofa Chwaraeon Cymru 
yng Nghaerdydd. Bydd wyth 
dadansoddwr perfformiad yn 
y DU, ond yn gweithio ar amser 
Tokyo, wedi’u lleoli yn yr Hwb ac yn 
cefnogi’r gweithrediadau ar y tir yn 
Tokyo. Mae’r rhain yn cynnwys dau 
aelod o Athrofa Chwaraeon Cymru, 
Carys Jones a Jennifer Roach. 
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CANOLFAN GENEDLAETHOL CHWARAEON CYMRU
 

Gosod GOLEUADAU 
A WEITHREDIR 
GAN SYMUDIAD ac 
uwchraddio ffenestri ar 
gyfer effeithlonrwydd 
thermal (Gradd Weithredol 
Perfformiad Ynni wedi 
gostwng i 43, gostyngiad o 
���$Y�Þëì�Üòěðòçèċë�Üòçååùç�� 

RACIAU BEICIAU i hybu 
teithio actif a defnyddio 
amserydd i ddiffodd 
offer pan nad yw’n cael 
ei ddefnyddio 

CWPANAU 
BIOBYDRADWY, a chyllyll 
a ffyrc a chynwysyddion 
biobydradwy yn cael eu 
ÝÞßçòÝÝâè�òçà�çàáÚßĚċë� 
ganolfan, unrhyw wastraff 
bwyd yn cael ei gompostio, 
ac olew coginio’n cael ei 
ÚâåàòåÜáùċç�ĚèÝÝâìÞå� 

Darperir ÃƣÑ am ddim 
yn nerbynfa’r ganolfan 
i hybu defnyddio poteli 
ailddefnyddiadwy yn lle 
plastig defnydd sengl 

GWENER FFRWYTHAU 
AM DDIM unwaith y mis a 
ÛðòÝåÞççâċë�ÜÚßĚċç�Üòççðòì�æðò� 
o ddewisiadau iach a chytbwys 
gyda chynnyrch tymhorol 

CANOLFAN AWYR AGORED GENEDLAETHOL PLAS MENAI
 

ÇÞç�ßĚøâÚÝÚù� 
golau wedi cael eu 
newid am unedau 
LED watt isel 
ynni effeithlon 

Ffenestri gwydr 
dwbl wedi cael 
eu gosod yn yr 
ardal llety 

Nenfydau ffug ac 
inswleiddiad wedi’u 
hychwanegu lle 
mae angen i wneud 
ystafelloedd yn fwy 
ynni effeithlon 

Ymdrech 
gydwybodol wedi’i 
gwneud hefyd i 
leihau nifer y tripiau 
yng ngherbydau’r 
ganolfan 

Er bod gwelliannau sylweddol wedi’u gwneud i leihau ôl troed carbon y ddwy 
ganolfan yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bydd angen newidiadau 
ychwanegol yn ystod y degawd nesaf a fydd angen buddsoddiad ariannol 
pellach. Hefyd bydd y cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn edrych ar sut gall 
Chwaraeon Cymru gefnogi’r sector chwaraeon ehangach, gan gynnwys cyrff 
rheoli cenedlaethol, gyda’u hymdrechion i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng 
hinsawdd byd-eang. 

CHWYDDWYDR AR CHWARAEON 

CEGIN A LOLFA’R 
ATHLETWYR 
CANOLFAN GENEDLAETHOL 

CHWARAEON CYMRU, CAERDYDD 

Mae cegin hyfforddi a lolfa 
athletwyr yn cael eu hadeiladu i 
gefnogi athletwyr perfformiad 
uchel. Bydd y gegin yn helpu i 
ddylanwadu ar ddewis o brydau 
bwyd ar gyfer mwy o athletwyr ac 
yn darparu hyfforddiant cegin i 
gefnogi chwaraeon perfformiad 
uchel. Bydd y gofod hefyd yn 
gwasanaethu fel ardal i baratoi, 
gweini a chadw bwyd gan 
ddefnyddio safonau hylendid 
bwyd da. Hefyd, mae lolfa 
athletwyr yn cael ei hadeiladu fel 
ardal orffwys a hamdden briodol 
rhwng sesiynau hyfforddi. 

• Cynhaliwyd 153 o ddigwyddiadau
yng Nghanolfan Genedlaethol
Chwaraeon Cymru, yn amrywio o
Bencampwriaethau Ewropeaidd i
Eisteddfodau Ysgol
     

• Cyrff Rheoli Cenedlaethol wedi
cael 23,447 o oriau o ddefnydd
òç�ÜòçëòÜáâèåâ�!$Y�èċë�ÝÞßçòÝÝ� 
cyffredinol. Defnydd cymunedol
yw’r gweddill.

• ÂòßÚçìðæ�òë�ÚÞåèÝÚÞøá�òç�$%���â� 
ßòçò�#� Y�è�àòæáÚëù�ƪċë�ååòçÞÝÝ�  

• Roedd defnydd cyffredinol y
flwyddyn yn 244,551
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BYDDWN YN
 
ÃØÒÆÔ�ÆØÃÀċÍ�ÆÈËØÃÃ� 
ÀëÜáðâåâè��éëèĚ�ÚÜ�ÚÝèåòàù�òç�àòìèç�� 

ÂØÅËÀÖÍÈ�ÆØÃÀċÍ�ÆÈËØÃÃ�
 
Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu  
adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson. 

ÃÀÓÇËÔ�ÆØÃÀċÍ�ÆÈËØÃÃ� 
Cydnabod y llwyddiannau rydyn ni’n eu rhannu drwy bartneriaid effeithiol. 

DRWY …
 
ÆÖÄÈÓÇÑÄÃÔċÍ�ÃÃÈÃÖØËË�
 
Deall a pharchu diwylliannau a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb  
ac amrywiaeth. 

ØÂÇÖÀÍÄÆÔ�ÆÖÄÑÓÇ�
 
Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac 
ÚëÛÞçâàÞÝÝ�Þë�æðòç�ÜòěÚðçâ�Þâç�ÜÚçåòçâÚÝÚù�Úë�ò�ÜòÝ�� 

ÀÍÍÎÆ�ÀÑËÎÄÒÈ� 
Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a 
meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus. 

BWRDD CHWARAEON CYMRU  

 

!#Y��  

!#Y�ÁÄÍØÖ� 
À� �Y�ÆÖÑØÖ  
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SAFONAU DIOGELU
 

POB  
UN O’R 

26
POB UN O’R 25 O CHWARAEON BUDDSODDIAD UCHEL wedi 
cyrraedd naill ai ËÄÅÄË���ÍÄÔ��  y Safonau Diogelu (Pobl Ifanc)                     

���Y 
���Y�o’r Chwaraeon Buddsoddiad Uchel wedi cyrraedd Lefel 
2 o leiaf (Pobl Ifanc) gyda �$Y wedi cyrraedd Lefel 3  

�"Y 

�"Y (5 allan o 19) o’r Chwaraeon Buddsoddiad Isel wedi cyrraedd y 
Safon Lefel 1 newydd (Pobl Ifanc) – Chwaraeon Eira Cymru yw’r Gamp 
Buddsoddiad Isel sydd wedi cyrraedd Lefel 2 y Safonau  

Äëì�Üòěðòçèċë�àðÚìÚçÚÞøá�ÜÞßçèàâ�çÞðòÝÝ�â�ÎÞÝèåâèç�÷Þðç�ÏÞëòàå�òæ�æâì� 
ÓÚÜáðÞÝÝ����$��æÚÞċë�òæàòìòååøù�àÚç�ÛÚëøçÞëâÚâÝ�ðÞÝâ�ÛèÝ�òç�ëáÚàèëèå��ÁòÝÝ� 
y bartneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Ann Craft sy’n darparu’r gwasanaeth yn 
éÚëáÚù�Úæ���ěòçÞÝÝ�ÚëÚåå��âìÚßìðæ�� 

Mae’r digwyddiadau a’r hyfforddiant Ymgysylltu â Swyddog Arweiniol Diogelu yn 
parhau i fod ar lefel uchel ymhlith patneriaid sydd wedi’u cyllido a thu hwnt. 

SAFONAU CYDRADDOLDEB


4%

Dim ond���� Y��CRhC 
Buddsoddiad Uchel sydd 
heb gyrraedd unrhyw rai 
o’r safonau 

�"Y 

!���"Y� CRhC Buddsoddiad 
Uchel wedi cyrraedd neu 
gynnal y safon Sylfaen              

�"Y

!���"Y��CRhC Buddsoddiad 
Uchel wedi cyrraedd neu 
gynnal y safon Ragarweiniol 

44%

����� Y��CRhC 
Buddsoddiad Uchel wedi 
cyrraedd neu gynnal y 
safon Ganolraddol  

$Y 

���$Y��CRhC Buddsoddiad Uchel wedi dechrau 
ar y broses asesu ar gyfer y safonau Uwch – dylent 
àòëëÚÞÝÝ�ò�ìÚßèç�ÔðÜá�òç�òìøèÝ����������Æèåßß�Ú� 
ChAC fydd y ddau bartner cyntaf yng Nghymru   

43% 
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MAE’N ANODD ADLEWYRCHU AR CHWARAEON ELITAIDD 
YN 2019 HEB GRYBWYLL RYGBI I DDECHRAU. 

Enillodd carfan dynion Cymru y Gamp Lawn yn nhwrnamaint y Chwe Gwlad, 
mwynhau chwarae 14 gêm o’r bron heb eu trechu nes cyrraedd rhif un y byd, a 
sicrhau lle yn rownd gyn-derfynol Cwpan y Byd yn Japan. 

ÂÚßðòÝ�ÝâàðòÝÝâÚÝÚù�éèìâøâß�âÚðç�òç����%�àòÝÚ�HANNAH MILLS yn dod yn 
bencampwraig hwylio’r byd am yr eildro, JADE JONES yn hawlio teitl  
taekwondo y byd, y focswraig LAUREN PRICE yn ergydio ei ffordd i rif 1 y  
byd ac ELINOR BARKER yn cipio aur beicio’r byd. 

Mewn para-chwaraeon, mwynhaodd HOLLIE ARNOLD (gwaywffon) ac  
ALED DAVIES��øÚěù�ìâèø��åðòÝÝâÚçø�àòÝÚċù�éÞÝðÞëòÝÝ�øÞâøå�ÏÚëÚ�ÀøáåÞøÚùċë�  
Byd yn olynol yn Dubai. 

Mewn chwaraeon tîm, er na chymhwysodd tîm pêl rwyd Cymru ar gyfer Cwpan 
y Byd, cymerodd ran yng Nghyfres Brawf yr Haf. Cynhaliwyd y gemau yn erbyn 
De Affrica, Malawi a Thrinidad a Thobago yn Arena Viola Caerdydd (Arena Iâ 
Âòæëù�òç�ěÚÞçèëèå���Ú�ÜáòçáÚåâðòÝ�Ýðò�àƫæ�òç�ÞëÛòç�ÆëÞçÚÝÚ�òçà�ÍàáÚçèåßÚç� 
Genedlaethol Chwaraeon Cymru. 

Yn y cyfamser, roedd llygaid pawb ar rowndiau cymhwyso pêl droed dynion 
Âòæëù�Úë�àòßÞë�òë�Äðëèì�ðëøá�âÝÝòçø�àÞâìâè�ÞßÞåòÜáù�ååðòÝÝâÚçø����"�� 

ATEBION CLWB
 

"%Y
"%Y�è�àòççòÝÝ�òç�ò�øëÚßĚà�âċë�ìÚěÞ�òç�òìøèÝ�ò����æâì� 
diwethaf i 17,260 O DDEFNYDDWYR UNIGOL. 

Mae’r adnodd datblygu clybiau wedi cael ei ailfrandio. 

AP VOLHOURS
 
Ñáðçà�æâì�ÄÛëâåå����%�Ú�ÝâðÞÝÝ�æâì�ÈèçÚðë������æÚÞ��� o 
sefydliadau chwaraeon wedi sefydlu cyfrifon VolHours. 

Mae 743 o wirfoddolwyr unigol wedi sefydlu cyfrif ac wedi 
cofnodi ���$$��Î�ÎÑÈÀÔ�ÆÖÈÑÅÎÃÃÎËÈ. 

AMRYWIAETH BWRDD
 

46%
Mae Prif Weithredwyr benywaidd mewn  "Y�ÎċÑ�ÂØÑÅÅ� 
ÑÇÄÎËÈ�ÂÄÍÄÃËÀÄÓÇÎË�ÂÑhÂ®�ÂØËËÈÃ�ÔÖÂÇ   
erbyn hyn. 

YR URDD
 
10,400 O BLANT A PHOBL IFANC yn cymryd rhan mewn 
clybiau wythnosol gan yr Urdd drwy gyfrwng y Gymraeg 
ÚÜ�æÚÞ�æðò�çÚ�"���è�áòßßèëÝÝðòë�ÜòæùçÞÝèå�àðÞâøáëÞÝèå�� 
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CHWARAEON CYMRU 

EDRYCH YMLAEN 
FEL Y COFNODWYD DRWY GYDOL YR ADRODDIAD, MAE LLAWER O 
GYNLLUNIAU PARHAUS YN EU LLE ER MWYN RHOI STRATEGAETH 
CHWARAEON CYMRU AR WAITH. 
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AR ÔL RHYDDHAU PWYSAU IACH, CYMRU IACH, MAE 
LLYWODRAETH CYMRU WEDI YMRWYMO £4.5 MILIWN 
YN YSTOD Y DDWY FLYNEDD NESAF AR GYFER TRI 
PHROSIECT CHWARAEON MEWN YMGAIS I HYBU FFYRDD 
O FYW IACHACH A MWY ACTIF. 

Bydd y prosiectau cyllido’n cael eu cydlynu gan Chwaraeon Cymru a 
dyma’r prosiectau: 

Y CYNLLUN HAMDDEN ACTIF 60�~�â�Úççèà�æðò�è�ÛèÛå�"��èÞÝ�Ú�áưç�òçà� 
Nghymru i ddefnyddio’r ddarpariaeth hamdden leol, gyda chyfnod am ddim i 
ddechrau, ac wedyn darpariaeth gyda chymorth ariannol i’w helpu i ddatblygu 
arferion iach newydd. 

Bydd plant a theuluoedd yn darged ar gyfer Cyrff Rheoli Cenedlaethol yng 
Nghymru i dreialu prosiectau chwaraeon cydweithredol sy’n helpu i ehangu 
ÜòěÞèÞÝÝ�â�ßèÝ�òç�ßðò�ÚÜøâß�òç�ÚæåÚÜá��BYDD Y PROSIECTAU’N CAEL HWB 
CYCHWYNNOL O £200K. 

Bydd x�÷ÈËÈÖÍ�Î�ÆØËËÈÃ�ËËØÖÎÃÑÀÄÓÇ�ÂØ÷ÑÔ yn parhau â’r  
gwaith llwyddiannus sy’n cael ei wneud fel rhan o gronfa Lle i Chwaraeon  
sydd eisoes wedi gweld £5 MILIWN�òç�ÜÚÞå�Þâ�ßùÝÝìèÝÝâ�æÞðç�ÜòěÞùìøÞëÚù�  
ÜáðÚëÚÞèç��àÚç�àòççðòì���$�è�àåòÛâÚù�Ú�ìÞßòÝåâÚÝÚù�òçà�Íàáòæëù�ò�ååòçÞÝÝ��  
Mae’r arian hwn wedi rhoi cychwyn i brosiectau cyffrous eisoes, fel ‘Overhang’ 
yn Sir Gaerfyrddin lle mae gwaith wedi dechrau ar droi hen eglwys yn ganolfan 
ÝÝëâçàè�ÝÚç�Ýè��òç�òë�ùç�ěðòÝÝòç�Úà�ò�æÚÞ�Ýëâçàèċç�òæÝÝÚçàèì�òç�ò�ÆÞæÚù� 
Olympaidd am y tro cyntaf. 
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ASTUDIAETH WEDI’I CHOMISIYNU O’R AMGYLCHEDD 
GORAU I ATHLETWYR. 

Bydd Chwaraeon Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar ei werthoedd ac yn sicrhau 
bod dull cyfannol o ddatblygu athletwyr yn cael ei annog.       

Mae Chwaraeon Cymru wedi rhoi cyfarwyddyd i EdComs i gynnal ymchwil traws
chwaraeon, a’r diben yw sicrhau’r canlynol:                   

DEALLTWRIAETH WELL O NODWEDDION PROFIAD
 
DATBLYGU POSITIF I ATHLETWYR
 

ADNABOD Y RHWYSTRAU A’R HERIAU Y MAE
 
ATHLETWYR A’U RHIENI YN EU HWYNEBU
 

TYNNU SYLW AT DDULLIAU O GEFNOGI CHWARAEON I
 
GREU AMGYLCHEDDAU DATBLYGU POSITIF
 

Bydd yr wybodaeth rydyn ni’n gobeithio ei chasglu o’r prosiect hwn yn nodi 
nodweddion amgylchedd datblygu positif yng Nghymru y gellir ei ddefnyddio gan 
chwaraeon a Chwaraeon Cymru i wneud y canlynol: 

ADLEWYRCHU AR YR ARFERION PRESENNOL   
A GWEITHREDU YN UNOL Â HYNNY. 

ADNABOD UNRHYW STRATEGAETHAU Y GELLIR EU DATBLYGU I  
GEFNOGI CHWARAEON I GREU AMGYLCHEDDAU POSITIF. 

ADNABOD CYFLEOEDD I   
GYDWEITHREDU.        



                 

 

     

   CHWARAEON CYMRU 

À
Ã
Î
ËØ
Æ
ÈÀ
Ã
�Á
ËØ

Í
Ø
Ã
Ã
Î
Ë����%¯��


 

CHWARAEON CYMRU
 

61 60 

DADANSODDI PERFFORMIAD 
Cafodd adran Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Actif Arolwg Cenedlaethol blynyddol 
Âòæëù�Þâ�ëáòÝÝáÚù�Úë�àòßÞë����$��%��÷ÚÞ�ëáÚâ�èċë�ÜÚçßòÝÝâÚÝÚùċç�áÞåéù�â�ßÞìùë�ò� 
ÜòççòÝÝ�øùÚà�Úø�çèÝÚù�ÃÞÝÝß�ËåÞìâÚçø�ÂÞçÞÝåÚÞøáÚùċë�ÃòßèÝèå����!�� 

��Y 

Canfu’r arolwg bod nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn 
gweithgaredd chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu 
fwy wedi aros yr un fath, heb newid, yn ��Y�ÀÑ�ÆØÅÄÑ� 
���$��%�� 

MAE OEDOLION YNG NGHYMRU’N FWY TEBYGOL O FOD YN CYMRYD 
ÑÇÀÍ�÷ÄÖÍ�ÆÖÄÈÓÇÆÀÑÄÃÃÀÔ�ÅÄË�� 

CERDDED 
���Ěååøâë�çÞù�ßðò�� 
$"%�����è�ÛèÛå��� 

CAMPFA NEU 
DDOSBARTHIADAU  

FFITRWYDD 
� �!�����è�ÛèÛå� 

NOFIO DAN DO  
��#%�����è�ÛèÛå� 

ÃÀÍÆÎÒÎÃÃ�Ø�ÂÀÍÅØÃÃÈÀÃÀÔ�ÇÄÅØÃ�Ø�ÁØÃÃÀÈ�!�Y�ÎċÑ� 
HOLL OEDOLION YN HOFFI GWNEUD MWY O CHWARAEON NEU 
WEITHGARWCH CORFFOROL. 

Bydd y paratoadau’n dechrau’n fuan ar gyfer rownd nesaf yr Arolwg ar 
ÂáðÚëÚÞèç�Øìàèå��÷ÚÞċë�Úëèåðà�òç�àòěÞ�â�ÛåÚçø�åÞÝåÞÝ�Âòæëù�åÞâìâè�Þù�ÛÚëç�Úæ� 
chwaraeon a’u lles, a hefyd mae’n rhoi gwybodaeth gyfoethog i’r sector am lefelau 
cymryd rhan, ymddygiad ac agweddau.        

Yn ychwanegol at yr adolygiad Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad, a 
àòçáÚåâðòÝ�àÚç�Áëâßòìàèå�ÒáÞßĚÞåÝ�ÇÚååÚæ��ÝÚçàèìèÝÝ�ÝÚøàÚçâÚÝ�éÞååÚÜá� 
effaith economaidd chwaraeon. Canfu bod y diwydiant chwaraeon wedi tyfu 
x��� �æ��ÜòççòÝÝ�è���Y�Þëì��������ÛèÝ�òë�ÞÜèçèæâ�ÜáðÚëÚÞèç�ðÞÝâ�ÜòßëÚççù� 
x���$�æ�æÞðç�ÆðÚëâÚçø�ÃÞßçòÝÝðòë�Ú�áÞßòÝ�Þâ�ÛèÝ�ðÞÝâ�ÜòçáòëÜáù��%�#��� 
è�ìðòÝÝâ�ÜòìòååøâÞÝâà�ƪ�ÜáðÚëÚÞèç��òç����"��#���Øç�èàòìøÚå��àðÞåðòÝ�ßèÝ�ò� 
sector chwaraeon yn perfformio’n well na’r diwydiannau fferyllol, teithio, llety a 
thecstilau yng Nghymru.                                                          

RYDYN NI WEDI GWERTHUSO A CHEFNOGI NIFER O’N PROSIECTAU NEU 
ÄÈÍ�÷ÄØÒØÃÃ�ÆÖÀÈÓÇ��ÆÀÍ�ÆØÍÍÖØÒ�Ø�ÂÀÍËØÍÎË� 

Arolwg Athrofa Chwaraeon Cymru – derbyniwyd 57 o ymatebion gan athletwyr, 
hyfforddwyr a Chyfarwyddwyr Perfformiad ac ar draws y chwaraeon amrywiol 
rydyn ni’n eu cefnogi yn uniongyrchol. Bydd yr adborth yn helpu i ddylanwadu ar y 
gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig wrth symud ymlaen. 

Cynhaliwyd adolygiad annibynnol o’n grantiau presennol gan Resources 4 
ÂáÚçàÞ��àòÝÚċë�ÛðëâÚÝ�è�åÚçìâè�Üòçååùç�àëÚçøâÚù�çÞðòÝÝ�ÝÝâðÞÝÝ������� 

÷ÚÞ�ÚÝçèÝÝÚù�ìòåðÞÝÝèå�òç�ÜÚÞå�Þù�áòæëðòæè�â�ðÞëøáùìè�ÞßßÚâøá�ò�ÅÞçøÞë�ÍèĚè� 
Àæ�ÃÝâæ�òç�òìøèÝ���������� 

Mae Fframwaith Canlyniadau wedi cael ei ddatblygu a’i gyhoeddi. Bydd yn cael ei 
lenwi’n chwarterol i dracio ein cynnydd mewn amser real. 

Gwerthuso rhaglenni’r Gronfa Iach ac Egnïol, gan gynnwys ar lefel y  
prosiectau unigol.             

*Mae Chwaraeon Cymru yn cynhyrchu Ystadegau Swyddogol ac, o’r herwydd, 
ëòÝòç�çâċç�ÜòÝòæßßùëĚè�ƪċë�ÂèÝ�ØæÚëßÞë�Úë�àòßÞë�ØìøÚÝÞàÚù��÷ÚÞ�áòç�òç�ëáèâ� 
sicrwydd i’r cyhoedd, i’r llywodraeth ac i sefydliadau eraill bod y data rydyn ni’n eu 
ÜòçáòëÜáù�è�ðÞëøá��è�ÚçìÚðÝÝ�ùÜáÞå�ÚÜ�ò�àÞååâë�ÝâÛòççù�Úëçòçø��� 
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CYLLID Y LOTERI AC 
YCHWANEGOLRWYDD 
Mae’n ofynnol i holl ddosbarthwyr y Loteri adrodd ar 
eu polisïau a’u harferion. 

Mae cyllid y Loteri’n wahanol i gyllid y Llywodraeth  
ac ni ddylai gymryd lle gwariant y Trysorlys.  
Os yw hynny’n briodol, gall ategu cyllid, rhaglenni a 
pholisïau’r Llywodraeth a chyllid, rhaglenni a  
pholisïau eraill. 

Wrth i ni asesu ceisiadau am arian, rydym yn  
sicrhau bod ychwanegolrwydd yn cael ei ystyried. 
Rydym yn gweithio’n agos â sefydliadau blaengar er 
mwyn sicrhau bod ein rhaglenni cyllido’n ychwanegu 
gwerth at gyllid y Llywodraeth a chyllid arall, ond heb 
gymryd ei le.         

ADOLYGU GWEITHGAREDDAU DOSBARTHU’R 
LOTERI GENEDLAETHOL 

Øç�òìøèÝ����%����ÝèìÛÚëøáèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� 
ddyfarniadau o dan nifer o raglenni grant a gyllidir 
gan y Loteri. 

GRANTIAU CYFALAF 

Cynyddu nifer y rhai sy’n cymryd rhan a gwella 
perfformiadau mewn chwaraeon a hamdden 

gorfforol yw prif nod y gronfa yn ei gweithgareddau. 
ÂòěðòçèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�Þâ�àòçååùçâÚù�Úë� 
gyfer dosbarthu arian y loteri i brosiectau cyfalaf 
Ěì�÷ÞÝâ��%% ��ÃÞßçòÝÝâë�éëèìÞì�òæàÞâìâè�ÝÚù�àÚæ� 
ar gyfer pob cais cyfalaf. Mae cam cyntaf y cais yn 
galluogi i’r ffocws gwreiddiol fod ar y manteision 
ychwanegol i chwaraeon ac ar yr amcanion, y nodau 
a’r rheolaeth arfaethedig sy’n berthnasol i’r prosiect. 
Mae’r ymgeiswyr yn ceisio cymeradwyaeth dros dro 
i’w cynllun cyn buddsoddi fel y bo angen er mwyn 
Üòěðòçèċë�ÜÚâì�ååÚðç��ìÞß�Úâå�àÚæ�ò�ÛëèìÞì� 

ÁèÝåèçðòÝ�ÜòßÚçìðæ�è�x��$�!���������$��%� 
x��"!!������è�àòçâàâèç�àëÚçøâÚù�ÜòßÚåÚß�òç�òìøèÝ� 
ò�ěðòÝÝòç��Áù�àèìøòçàâÚÝ�è�x$!������òç�ò�ìðæ�Ú� 
ddarperir yn y cyfrifon ar gyfer cytundebau wedi’u 
ååèßçèÝâ�òçàáòåÜá�àëÚçøâÚù�ÜòßÚåÚß�òç����%���� 
�àèìøòçàâÚÝ�è�x��� %�����òç����$��%��� 

GRANTIAU REFENIW 

Roedd cyfanswm y cynigion grantiau refeniw a 
ßèÝåèçðòÝ�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�òç�x����%%����� 
����$��%�x��� $$�������ÆèìøòçàèÝÝ�ò�ìðæ�Ú� 
ddarperir yn y cyfrifon ar gyfer cytundebau wedi’u 
ååèßçèÝâ�òçàáòåÜá�àëÚçøâÚù�ëÞßÞçâð�x$%�����òç� 
���%�����àèìøòçàâÚÝ�è�x�#$�����òç����$��%��� 

ÒØ÷ÔÃÈÀÃÀÔ�Ø÷�÷ÀËÀÍÒ�Ø�ËÎÓÄÑÈ�ÇØÃ�ÀÓ����÷ÀÖÑÓÇ����� 

Mae’r tabl canlynol yn dangos y symudiadau ar bob balans sy’n cael eu dal yng Nghronfa Ddosbarthu’r Loteri 
ÆÞçÞÝåÚÞøáèå�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç� 

Balans ar 1 Ebrill 
2019 

Colled Heb ei 
Gwireddu 

Incwm a 
Dderbyniwyd (Net) 

Arian o Gronfa 
Ddosbarthu’r Loteri 
Genedlaethol 

Balans ar 
31 Mawrth 
2020 

�x���� �x���� �x���� �x���� �x���� 

14,665 - �"��"� ��!�#��� �!���# 

÷ÚÞċë�øÚÛå�òç�ÝÚçàèì�ÜòççòÝÝ�òç�ò�ÛÚåÚçì�ìòċç�ÜÚÞå�Þâ�ÝÝÚå�è�x���"��æâåâðç��è�àòæáÚëù�ƪ�àèìøòçàâÚÝ�è�x��$#"� 
æâåâðç�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�ÚëâÚççèå�ěÚÞçèëèå� 

CANLYNIADAU ARIANNOL AR GYFER Y  
FLWYDDYN   
Âòěðòçâë�ÜÚçåòçâÚÝÚù�ÃèìÛÚëøáùċë�ËèøÞëâ�ÂáðÚëÚÞèç� 
Cymru yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr. 
Roedd cyfanswm yr incwm net cynhwysfawr ar gyfer 
ò�ěðòÝÝòç�ÚëâÚççèå�òç�ÝèÝ�â�x%�$��������ÜòßÚçìðæ� 
àðÚëâÚçø�ÜòçáðòìßÚðë�è�x���!!"�����òç����$��%���� 
Trosglwyddwyd y swm yma i’r cronfeydd cadw. 

÷ÚÞ�ÝÚøàÚçâÚÝ�ò�ìÞßòååßÚ�ÚëâÚççèå�Úë�àòßÞë����%���� 
òç�ÝÚçàèì�ßĚàùë�è�x���������������$��%�x �$������ 
ar gyfer cyfanswm yr asedau net. Y rheswm dros y 
ÜòççòÝÝ�áðç�òðċë�ÞìøòçâÚÝ�Úë�àòçâàâèç�àëÚçø����%���� 
â����%�����Ú��ÜáÚßèÝÝ�òë�òæëðòæâÚÝÚù�àëÚçø�Þù� 
ÜòÝçÚÛèÝ�òçà�çàáòßëâßèç����$��%����� 

Mae’r Cyfarwyddwyr yn parhau i fabwysiadu’r sail 
busnes gweithredol wrth baratoi’r datganiadau 
ariannol sy’n cymryd y bydd Chwaraeon Cymru yn 
parhau i weithredu yn y dyfodol rhagweladwy.              

CYNALIADWYEDD 

Mae Chwaraeon Cymru yn mynd ati i sefydlu  
polisïau a mentrau sy’n ceisio lleihau effaith ei 
weithrediadau ar yr amgylchedd. Mae’r Strategaeth 
Amgylcheddol Gorfforaethol yn ei lle’n llawn ar ôl 
ÜÚÞå�Þâ�ÜáòæÞëÚÝðòèċç�ěÚÞçèëèå�àÚç�ò�ÁðëÝÝ��  
Mae Chwaraeon Cymru wedi parhau i weld 
gostyngiad yn ei allyriadau CO2 gyda gostyngiad 
è��Y�è�àòæáÚëù�ƪ����$��%��ìòÝÝ�òÜáòÝâà�è�ÝÚç�Þâç� 
øÚëàÞÝ�è��Y�è�èìøòçàâÚÝ�ÛåòçòÝÝèå� 

Mae Chwaraeon Cymru wedi parhau i annog y staff 
â�ÝÝÞßçòÝÝâè�ÜòçÚÝåÞÝÝÚù�ĚÝÞè��ÒäòéÞ��ÓÞÚæì�Ú� 
Sharepoint mewn ymdrech i geisio lleihau teithio.   
Hefyd mae Chwaraeon Cymru yn parhau i gynnig 
Âòçååùç�ÁÞâÜâè�â�àòěèàÞâèç��Þë�æðòç�ååÞâáÚùċë�ÝÞßçòÝÝ� 
è�àÞâë��ÆÚåå�ÜòěèàÞâèç�áÚðåâè�åðßÚçì�æâååøâëèÞÝÝ�è���Ü� 
ò�Ěååøâë�Úæ�ÛèÛ�ìâðëçÚâ�ßùìçÞì�Ú�ðçÞâë�Úë�ßÞâÜ�� 

Mae Chwaraeon Cymru yn parhau i edrych ar ffyrdd 
i ddatrysiadau technolegol helpu i leihau allyriadau 
a gwastraff. Anogir staff i weithio’n hyblyg os yw  
hynny’n bosib, ac mae hyn wedi arwain at staff yn 
gweithio o gartref yn fwy rheolaidd. I gefnogi hyn, 
mae gliniaduron ychwanegol wedi cael eu prynu ac 
æÚÞ�ÝÞìàâÚù�éèÞøá�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þù�Üòěðòçè�æÞðç�ëáÚâ� 
swyddfeydd. Er nad yw hyn yn cael effaith ar nifer 

y milltiroedd a hawlir gan staff (ni all staff hawlio 
costau milltiroedd am gymudo i’r gwaith), mae’n  
ÜòßëÚççù�Úø�åÚâ�è�ÝÚàßÞòÝÝ�øëÚßĚà�ÚÜ�ÚååòëâÚÝÚù���� 

Øæ�æâì�÷Úðëøá�������éëòçèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� 
ail gar cronfa hybrid, a fydd yn sicrhau gostyngiad 
pellach mewn allyriadau carbon yn y dyfodol. 

Mae Cyfradd Weithredol Perfformiad Ynni (DEC) 
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru wedi 
àèìøðçà�Úæ�ò�ÝëòÝÞÝÝ�ěðòÝÝòç�òç�èåòçèå�ÚÜ�æÚÞċç� 
parhau ymhell o dan y radd nodweddiadol ar gyfer 
y math o adeilad ac mae’r ganolfan yn parhau  
i weithredu yn unol â chanllawiau Hierarchaeth 
Gwastraff ac mae’n gweithredu System  
Rheolaeth Amgylcheddol. 

Er bod y gwastraff yn gyffredinol wedi lleihau, roedd 
cynnydd mewn casglu gwastraff i dirlenwi o gymharu 
ƪ����$��%��Ø�ëáÞìðæ�Úæ�áòç�èÞÝÝ�Úæ�Þâç�ÛèÝ�ðÞÝâ� 
cael gwared ar lawer iawn o ddodrefn swyddfa wrth  
addasu’r swyddfeydd i’w gwneud yn weithleoedd 
mwy effeithiol a modern. Fe wnaeth hyn, yngyd â dim 
ÜÚìàåù�àðÚìøëÚßß�àðòëÝÝ�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��åÞâáÚùċë� 
ÜòßëÚÝÝÚù�ÚâåàòåÜáù�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç� 

Mae Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru wedi 
Üòěðòçè�ÜðéÚçÚù��ÜòçðòìòÝÝâèç�Ú�Üáòååòåå�Ú�ßßòëÜ� 
tecawe biobydradwy a chompostadwy ac wedi cael 
gwared ar becynnau sengl o siwgr a sawsiau. Hefyd 
æÚÞ�ðÞÝâ�Üòěðòçè�ÚâåàòåÜáù�éÞÜòççÚù�ÜëÞâìâèç�� 

Áù�àèìøòçàâÚÝ�òç�ò�ÝÞßçòÝÝ�è�ÝÝƯë�òç����%�����òç� 
ëáÚççèå�èáÞëðòÝÝ�àÚååù�ÝÞßçòÝÝâèċë�øðåå�øùëâè�ÝƯë�Üòç� 
iddo sychu.  

Mae Plas Menai wedi parhau i weithredu ei Bolisi 
Amgylcheddol ac mae’r adnewyddu parhaus ar yr  
ÚÝÞâåÚÝ�ðÞÝâ�ÛèÝ�òç�àòěÞ�â�çâ�ùðÜáëÚÝÝâè�â�ìòìøÞæÚù� 
mwy ynni effeithlon a adlewyrchir yn y gwelliannau 
a ddangosir yn y tablau. Ar ôl y gwelliannau a’r 
buddsoddiadau yn yr adeilad yn ystod y blynyddoedd 
blaenorol, rydym wedi gweld gostyngiad pellach yn y 
ìàƭë�ëÚÝÝ�ÃÄÂ��ìòÝÝ�çÚðë�òç�Ã�àòÝÚ�ìàƭë�è�$%��â�åÚðë� 
è�����òç�ò�ěðòÝÝòç�ěÚÞçèëèå�� 
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ÂðÛåáÚðòÝ�ò�àðÚâøá�è�ÚÝçÞðòÝÝùċë�éðåå�çèĚè�òæ�æâì� 
÷Úðëøá����%��ÚÜ�æÚÞċë�áÞç�èåÞùÚÝÚù�ÚçÞßßÞâøáåèç� 
wedi cael eu newid am oleuadau LED ynni effeithlon 
watt isel ac mae synwyryddion symudiad wedi cael 
eu gosod yn eu lle i reoli goleuadau’r ystafelloedd 
newid a’r ardal wylio. Mae’r defnydd o Olew Nwy wedi 
dychwelyd i lefelau normal yn dilyn haf eithriadol 
àòççÞì�àòÝÚċë�ÝÞßçòÝÝ�ðÞÝâ�àèìøðçà�òç����$��%�� 
Øç����%��òæùçèÝÝ�ò�ÆÚçèåßÚç�ƪ�ÑáðòÝðÚâøá�ÑÞĚåå� 
Âòæëù��ìòċç�Úççèà�éèÛå�â�åÞçðâ�Þù�éèøÞåâ�ÝƯë�Úæ�ÝÝâæ� 
er mwyn helpu i leihau’r defnydd o blastig  
defnydd sengl. 

÷ÚÞ�ÂòßëÞì�ÒèåÚë��!�÷Ö�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þâ�àèìèÝ�òç� 
ei lle yn y Ganolfan. Bydd hyn yn ein helpu i wneud 
arbedion pellach o ran defnyddio llai o ynni, ac yn 
lleihau ein biliau trydan. 

Yn ystod y 12 mis nesaf byddwn yn parhau i chwilio 
am gyllid ar gyfer uwchraddio ein System Wresogi,  
ac mae Gwerthusiad opsiynau wedi cael ei gynnal yn 
���%�����ÇÞßòÝ�ÛòÝÝ�òæÜáðâåâÚÝÚù�éÞååÚÜá�òç�ÜÚÞå� 
eu cynnal i osod pwynt gwefru ceir trydan yn ei le yn  
y ganolfan. 

Swyddog Cyfrifo: S Powell 
16/09/2020 

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWYR 
Y BWRDD 

Øç�òìøèÝ����%�����ëèÞÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òç�Üòççðòì�òë�ÚÞåèÝÚù�ÛðëÝÝ�ÜÚçåòçèå� 

Mr Lawrence Conway** �ÂÚÝÞâëòÝÝ�ÏÞçèÝðòÝ�����%����$� 
Ms Pippa Britton** �Èì�ÆÚÝÞâëòÝÝ�ÏÞçèÝðòÝ����������#� 
Ms Johanna Sheppard* �ÖÞÝâ�ØæÝÝÞèå����� ����%� 
Mr Richard Parks �ÖÞÝâ�ØæÝÝâìðòÝÝè��#��#����%�� 
Mr Ashok Ahir* �ÏÞçèÝðòÝ����������#� 
Mr Ian Bancroft �ÏÞçèÝðòÝ����������#� 
Ms Alison Thorne* �ÏÞçèÝðòÝ����������#� 
Ms Judi Rhys* �ÏÞçèÝðòÝ�����%����$� 
Yr Athro Leigh Robinson �ÏÞçèÝðòÝ�����%����$� 
Mr Phil Tilley �ÏÞçèÝðòÝ�����%����$� 
Mr Martin Veale*/** �ÏÞçèÝðòÝ�����%����$� 
Ms Rajma Begum �ÏÞçèÝðòÝ�����%����%� 
Mr Dafydd Trystan Davies �ÏÞçèÝðòÝ�����%����%� 
Ms Delyth Evans �ÏÞçèÝðòÝ�����%����%� 
Ms Nicola Mead-Batten*  �ÏÞçèÝðòÝ�����%����%� 
Ms Hannah Murphy �ÏÞçèÝðòÝ�����%����%� 

Prif Weithredwr  Ms S Powell 
Prif Weithredwr Dros Dro***� ÷ë�Á�ÃÚïâÞì��Øç�ðÞâøáëÞÝèå�ëáðçà����������%�Ú��$��"������ 

* Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg       
** Aelod o’r Pwyllgor Tâl  
***Prif Weithredwr Dros Dro yn ystod absenoldeb mabwysiadu’r Prif Weithredwr 

DATGAN BUDDIANNAU 

Mae holl Aelodau ac uwch staff Chwaraeon  
Âòæëù�ðÞÝâ�ååÞçðâ�ßßùëěÞç�òç�æÚçòåù�Úë�ùçëáòð� 
fuddiannau sydd ganddynt mewn sefydliadau 
sy’n darparu, neu’n ceisio darparu, gwasanaethau 
æÚìçÚÜáèå�â�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�Úë�àòßÞë����%����� 
Mae’r wybodaeth a ddarperir, sy’n galw am 
ddatgeliad yn unol â Safon Gyfrifo Ryngwladol 24,  
yn cael ei datgelu yn Nodyn 17 y cyfrifon hyn. 

DIGWYDDIADAU CYSYLLTIEDIG Â DATA  
PERSONOL 

Mae gan Chwaraeon Cymru fesurau rheoli a pholisïau  
yn eu lle i sicrhau integriti’r data. Mae ei systemau  
Technoleg Gwybodaeth yn sicrhau mesurau llym o  
ëÚç�ëáÞèåâ�ÝâèàÞåðÜá�ßĚìÞàèå�ÝÚøÚ��Âòç�ÛÞååÞÝ�Úà�ò� 
gwyddom ni, ni chollwyd unrhyw ddata yn ystod y  
cyfnod sy’n cael ei adolygu.  

CANFOD A RHEOLI RISG 

Ceir manylion am Reoli Risg yn adran Rheoli Risg y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar dudalen 67. 

POLISI TALU CYFLENWYR A’R PERFFORMIAD A 
GYFLAWNWYD 

O dan Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr  
�ÃÞÝÝß�Ëåèà��%%$��ÚÜ�òç�ùçèå�ƪċë�ÂèÝ�ØæÚëßÞë�ÓÚåù� 
Gwell (sydd ar gael yn www.payontime.co.uk), mae’n  
èßòççèå�â�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�ÝÚåù�ÚçßèçÞÛÚù�ÜòěÞçðòë� 
çÚÝ�èÞì�ÚçàáòÝßèÝ�òç�Þù�ÜòåÜá�è�ßÞðç����ÝâðëçèÝ�â� 
dderbyn y nwyddau neu’r gwasanaethau neu anfoneb  
ddilys, pa un bynnag yw’r hwyraf.  

ÍèÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òð�øÚåù����Y�èċâ�ÚçßèçÞÛÚù�� 
gan gynnwys yr anfonebau y mae anghydfod yn eu  
cylch, unwaith y mae’r anghydfod wedi cael ei setlo,  
òç�ùçèå�ƪċë�øÞåÞëÚù�áòç��Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�Ú�ÝÝÚÞøá� 
â�ÛÞç�Úë����÷Úðëøá�������øÚåèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� 
%%Y�����$��%�%%Y��èċâ�áèåå�ÚçßèçÞÛÚù�àÚç�àÚÝð�Úø� 

http://www.payontime.co.uk
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delerau ei bolisi talu. Ni chodwyd unrhyw log yn ystod y  
ěðòÝÝòç�è�àÚçåòçâÚÝ�â�ÝÚåâÚÝÚù�áðòë�� 

OFFERYNNAU ARIANNOL 

ÂÞâë�æÚçòåâèç�òë�èßßÞëòççÚù�ÚëâÚççèå�òç�çèÝòç������Ú� 
nodyn 16 y datganiadau ariannol. 

TÂL ARCHWILWYR 

Øç�òìøèÝ����%�����àðçÚÞÝ�àðÚâøá�ÜòìòååøâÞÝâà�ƪ� 
gwrth-dwyll fel rhan o astudiaeth genedlaethol,  
ond ni chodwyd ffi am hynny gan ein harchwilydd  
allanol, sef y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol.  

ÃÚøàÞåâë�ò�ßßâ�ÚëÜáðâåâè�òç�çèÝòç�$�òç�ò� 
datganiadau ariannol.  

DATGANIAD AR DDATGELU GWYBODAETH 
ARCHWILIO BERTHNASOL 

1. � Âòç�ÛÞååÞÝ�Úà�ò�àƯòë�ò�ÒðòÝÝèà�Âòßëâßè��çâÝ�èÞì�� 
 gwybodaeth archwilio berthnasol  nad yw’r    
 archwilwyr yn ymwybodol ohoni, ac 

2.	  Mae’r Swyddog Cyfrifo wedi cymryd pob cam  
angenrheidiol er mwyn sicrhau ei bod yn  
ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio ac er  
mwyn sefydlu bod yr archwilwyr yn ymwybodol o’r 

 wybodaeth honno. 

DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU’R
 
CYNGOR A’R PRIF WEITHREDWR
 
O dan Adran 35 (2) - (3) Deddf y Loteri Genedlaethol 
ac ati 1993, mae’n ofynnol i Gyngor Chwaraeon 
Cymru (Chwaraeon Cymru) baratoi datganiad o 
gyfrifon ar gyfer y cyfnod ariannol ar ffurf ac ar sail 
a benderfynir gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer 
Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, gyda 
chaniatâd Trysorlys EM. Paratoir y cyfrifon ar sail 
àëèççèå�ÚÜ�æÚÞċç�ëáÚâÝ�âÝÝòçø�àòěðòçè�ÝÚëåùç�Üòðâë�Ú� 
theg o weithgareddau Dosbarthu’r Loteri Chwaraeon 
Âòæëù�Úë�ÝÝâðÞÝÝ�ò�ěðòÝÝòç��ÚÜ�èċâ�âçÜðæ�Úċâ�ðÚëâÚçø� 
a’r newidiadau mewn ecwiti a llif arian ar gyfer y 
ěðòÝÝòç�ÚëâÚççèå�� 

Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol i’r Swyddog 
Âòßëâßè�Úċë�Âòçàèë�àòÝòæßßùëĚè�ƪ�àèßòçâèç�ËåÚðåòßë� 
Cofnodion Ariannol Trysorlys EM ac, yn arbennig, 
ÜòěÚðçâċë�ÜÚçåòçèå�� 

•	 Cadw at y cyfarwyddyd cyfrifon a gyhoeddir 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Digidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, 
gan gynnwys y gofynion cyfrifo a datgelu 
perthnasol, a defnyddio polisïau cyfrifo addas 
ar sail gyson; 

•	 Gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon ar 
sail resymol; 

•	 Datgan a gadwyd at safonau cyfrifo priodol, fel 
y nodir yn Llawlyfr Cofnodion Ariannol Trysorlys 

EM, a datgelu ac egluro unrhyw wyro sylfaenol  
yn y datganiadau ariannol; a    

•	 Paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 
gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol 
rhagdybio y bydd y gronfa’n parhau i weithredu. 

Mae Prif Swyddog Cyfrifo Llywodraeth Cymru 
wedi dynodi’r Prif Weithredwr fel Swyddog Cyfrifo 
Chwaraeon Cymru. Mae ei chyfrifoldebau perthnasol 
fel Swyddog Cyfrifo ar gyfer gweithgareddau 
dosbarthu’r Loteri, gan gynnwys ei chyfrifoldeb am 
briodolrwydd a rheoleidd-dra’r cyllid cyhoeddus y 
mae’r Swyddog Cyfrifo yn atebol amdano, am gadw 
cofnodion priodol ac am ddiogelu asedau Chwaraeon 
Cymru, wedi’u datgan ym Memorandwm Swyddogion 
Cyfrifo Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd gan 
Drysorlys EM. 

Rwyf yn cadarnhau bod yr adroddiad a’r cyfrifon 
blynyddol yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac 
yn ddealladwy a’m bod yn ysgwyddo cyfrifoldeb 
personol am yr adroddiad a’r cyfrifon blynyddol a’r 
farn dros benderfynu eu bod yn deg, yn gytbwys ac  
yn ddealladwy. 

Swyddog Cyfrifo: S Powell 
16/09/2020 

DATGANIAD LLYWODRAETHU  
ÁËØÍØÃÃÎË����%¯����� 

CYFLWYNIAD 

Mae’r Datganiad Llywodraethu’n dwyn at ei gilydd 
i un lle bob datgeliad am faterion perthnasol i 
lywodraethu sefydliad, risg a rheolaeth. Fel Swyddog 
Cyfrifo, rwyf i’n bersonol gyfrifol am y Datganiad 
Llywodraethu sy’n amlinellu sut rwyf wedi defnyddio 
fy nghyfrifoldeb i reoli adnoddau Chwaraeon Cymru 
òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�� 

Fel Swyddog Cyfrifo, rwyf wedi adolygu Llywodraethu 
Corfforaethol mewn Adrannau Llywodraeth Ganolog: 
ÂèÝ�ØæÚëßÞë�ÃÚ����#�ÚÜ�òç�ÜëÞÝù�ÛèÝ�ÂáðÚëÚÞèç� 
Âòæëù�ðÞÝâ�ÜòÝòæßßùëĚèċç�ååÚðç�Úà�ÞåßÞççÚù� 
perthnasol y cod mewn perthynas â’i swyddogaethau 
Trysorlys a Loteri. 

LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL 

Y BWRDD 

Llywodraethu Corfforaethol yw’r system ar gyfer 
cyfarwyddo a rheoli sefydliadau. Mae Bwrdd 
Chwaraeon Cymru yn gyfrifol am lywodraethu 
Chwaraeon Cymru ac Ymddiriedolaeth Cyngor 
Chwaraeon Cymru. Rôl y Bwrdd yw ei fodloni ei hun 
bod strwythur llywodraethu priodol yn ei le a chraffu 
ar berfformiad y pwyllgor gweithredol a gwaith y 
ìÞßòÝåâÚÝ�òç�ÜòěÚðçâ�ÆðÞåÞÝâàÚÞøá�  
Chwaraeon Cymru. 

Mae Bwrdd Chwaraeon Cymru yn cynnwys   
Cadeirydd, Is Gadeirydd a hyd at ddeuddeg 
aelod arall ac fe’u penodir i gyd gan Lywodraeth 
Cymru. Mae cyfansoddiad y Bwrdd yn cynnwys  
cynrychiolaeth o drawsdoriad eang o wahanol 
broffesiynau ac aelodau sydd ag arbenigedd a 
éáëèĚÚÝ�éÞëøáçÚìèå�â�ÜáðÚëÚÞèç�ÜòæùçÞÝèå�  
ac elitaidd. 

Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��éÞçèÝèÝÝ�ËåòðèÝëÚÞøá�Âòæëù� 
bum aelod Bwrdd newydd, sef Rajma Begum, Dafydd 
Trystan Davies, Hannah Murphy, Delyth Evans a 
Nicola Mead-Batten. Gadawodd dau o’r aelodau y 
Bwrdd, sef Johanna Sheppard (ei thymor wedi dod i 
ben) a Richard Parks (wedi ymddiswyddo oherwydd 
newid mewn amgylchiadau). Diolchaf iddynt am eu 
gwasanaeth ymroddedig i Chwaraeon Cymru yn 
ystod eu tymhorau gwasanaethu a chroesawaf yr 
aelodau newydd yn gynnes. 

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth ei Fwrdd, sydd bellach 
òç�Üòççðòì�!#Y�è�ßÞëÜáÞÝ��� Y�ÃËåÄ�ÚÜ�æÚÞ�#Y�òç� 
ystyried eu hunain fel unigolion ag anabledd. 
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Gwelir y presenoldeb yng nghyfarfodydd y Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn y tabl isod. 

Aelod Bwrdd Cyfarfod Bwrdd 
(Nifer y cyfarfodydd a 
fynychwyd allan o 5) 

Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg 
(Nifer y cyfarfodydd a 
fynychwyd allan o 4) 

Lawrence Conway (Cadeirydd)) !���! Amherthnasol 

Pippa Britton (Is Gadeirydd) !���! Amherthnasol 

Richard Parks1 ����� Amherthnasol 

Ashok Ahir  ���! ���� 

Ian Bancroft  ���! Amherthnasol 

Alison Thorne  ���!  ��� 

Judi Rhys  ���! ����� 

Leigh Robinson  ���! Amherthnasol 

Martin Veale !���!  ��� 

Phil Tilley !���! Amherthnasol 

Rajma Begum2 ����� Amherthnasol 

Dafydd Trystan Davies2 ����� Amherthnasol 

Delyth Evans2 ����� Amherthnasol 

Nicola Mead-Batten2 ����� ����� 

Hannah Murphy2 ����� Amherthnasol 

(Aelodau Annibynnol – Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 
Risg yn unig) 

Gareth Jones Amherthnasol ���� 

Robert Williams Amherthnasol ���� 

Canran Gyffredinol y Gyfradd Bresenoldeb 92% 75% 

1ØæÝÝâìðòÝÝèÝÝ���#��#����% 
2ÏÞçèÝðòÝ�����%����% 

Äë�æðòç�ÜòěÚðçâ�Þâ�àòßëâßèåÝÞÛÚù�Ú�ÜáÚÞå�ò�ìâÜëðòÝÝ� 
sy’n ofynnol bod arferion llywodraethu da yn eu lle,  
mae dau bwyllgor parhaol arall wedi’u sefydlu; Y  
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a’r Pwyllgor Tâl. 

POLISI CHWYTHU’R CHWIBAN 

Mae gan Chwaraeon Cymru Bolisi Chwythu’r  
Chwiban wedi’i sefydlu a’i gymeradwyo gan y Bwrdd.  
Mae’r manylion i’w gweld yn Llawlyfr y Staff. Yn ystod  
���%�����çâÝ�èÞÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òç�òæðòÛèÝèå� 
o unrhyw ddigwyddiadau a gofnodwyd. Rydym yn  
credu bod y polisi’n effeithiol ac mae gan y staff  
fynediad llawn iddo, os oes angen. Mae’r polisi’n cael  
ei adolygu’n achlysurol, gyda Llawlyfr y Staff.  

Y PWYLLGOR ARCHWILIO A SICRWYDD RISG 

Mae’r Bwrdd wedi sefydlu Pwyllgor Archwilio 
Ú�ÒâÜëðòÝÝ�Ñâìà�âċð�àÞßçèàâ�àòÝÚ�ÜáòěÚðçâ�Þâ� 
gyfrifoldebau o ran risg, rheolaeth fewnol a 
llywodraethu, drwy gyfrwng y canlynol: 

•	 Adolygu pa mor gynhwysfawr yw’r prosesau, 
y mesurau rheoli, yr archwiliadau a’r mesurau 
eraill cyfredol o ran diwallu anghenion sicrwydd 
y Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifo; 

•	 Adolygu dibynadwyedd ac integriti’r sicrwydd 
a ddarperir gan y weithrediaeth a’r archwilwyr 
mewnol ac allanol; 

•	 Âòěðòçè�ÛÚëç�Úë�ÛÚ�æèë�ÝÝÚ�æÚÞċë�Âòçàèë� 
a’r Swyddog Cyfrifo’n cael eu cefnogi wrth 
ðçÞùÝ�éÞçÝÞëßòçâÚÝÚù�Ú�ÜáòěÚðçâ�Þù� 
rhwymedigaethau atebolrwydd (yn enwedig o 
ran Cofnodion Ariannol); 

•	 Mae’r risgiau y tynnir sylw atynt yn cael eu 
neilltuo i Gyfarwyddwyr Corfforaethol a manylir 
ar gamau gweithredu i liniaru ar y gofrestr risg. 

Ffarweliodd y Pwyllgor hefyd â Judi Rhys a dymuna’r 
Bwrdd fynegi ei werthfawrogiad am gyfraniadau 
Judi. Penodwyd Nicola Mead-Batten yn aelod o’r 
Ïðòååàèë�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��� 

Øç�òìøèÝ����%�����éÚëáÚèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�â� 
ddefnyddio’r ‘Fframwaith Sicrwydd’ i ategu’r broses 
rheoli risg. Pwrpas y Fframwaith yw cofnodi lefel 
y sicrwydd, yn fewnol ac yn allanol, yn y prosesau 
busnes er mwyn darparu i’r Swyddog Cyfrifo a’r Bwrdd 
y sicrwydd gofynnol. Caiff hyn ei fonitro’n rheolaidd 
gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn 
cynnwys hyd at saith aelod, gyda dau’n gallu bod 
yn annibynnol, ac mae angen o leiaf un aelod 
annibynnol. Cyfarfu’r pwyllgor bedair gwaith yn ystod 
ò�ěðòÝÝòç�ÚÜ�ëèÞÝÝ�ÜòßëÚÝÝ�ÛëÞìÞçèåÝÞÛ�àòßßëÞÝâçèå� 
òë�ÚÞåèÝÚùċç�#!Y��� 

Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��ëèÞÝÝ�æÞòìòÝÝ�ßßèÜðì�ò�Ïðòååàèë� 
yn cynnwys (ond nid oeddent yn gyfyngedig i)  
y canlynol: 

•	 gweithredu ac effeithiolrwydd y fframwaith 
rheoli a sicrwydd risg; 

•	 adroddiadau archwilio mewnol yn rhoi sylw 
i feysydd busnes penodol ac adroddiad yr 
archwiliad mewnol blynyddol; 

•	 yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol a’u fformat; 

•	 arsylwadau a wnaed gan archwiliad allanol, yn 
enwedig y llythyr rheoli blynyddol; 

•	 ÜòÝòæßßùëĚÚÞøá�ƪċë�ÃÝèàßÞç�ÅßëÚæðÚâøá�Ú� 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal 
ƪ�ÜáòÝòæßßùëĚÚÞøá�ƪ�ÃÚøàÚçâÚÝ�ò�ËèøÞëâ�è� 
Ofynion Ariannol; 

•	 ÜòÝòæßßùëĚÚÞøá�ëÞèåÞâÝÝâè�� 

•	 adolygu cyllid grant; 

•	 adolygu systemau ariannol craidd; 

•	 adolygu costau aelodau’r Bwrdd; 

•	 adolygu’r Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch; 

•	 Üòøùçè�Úë�àòçååùç�ÚëÜáðâåâè�æÞðçèå�ò�ěðòÝÝòç� 

•	 monitro perfformiad archwilio mewnol ac 
allanol ac adolygu’r cynllun archwilio allanol. 

Derbyniodd y Bwrdd gofnodion y Pwyllgor Archwilio  
a Sicrwydd Risg ym mhob cyfarfod ac mae’n cael  
cyngor y Cadeirydd Archwilio mewn perthynas  
ag unrhyw faterion arwyddocaol. Hefyd mae’r  
ÂÚÝÞâëòÝÝ�òç�Üòěðòçè�ÚÝëèÝÝâÚÝ�ÛåòçòÝÝèå� 
ßßùëĚèå�Úë�ðÚâøá�ò�Ïðòååàèë�âċë�ÁðëÝÝ��÷ÚÞċë�ìòìøÞæÚù� 
TG yn sicrhau bod rheolau llym mewn grym parthed  
ÝâèàÞåðÜá�ßĚìÞàèå�ÝÚøÚ��Øç����%�����çâÝ�èÞÝÝ� 
unrhyw faterion risg gwybodaeth, gwendidau rheoli  
arwyddocaol na thwyll wedi’u canfod ac roedd y  
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn fodlon bod  
lefel y risg yn dderbyniol ac yn cael ei rheoli mewn  
ffordd briodol.   
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Y PWYLLGOR TÂL 

Mae’r Pwyllgor Tâl yn cyfarfod i adolygu ac argymell 
Úë�àòßÞë�ÜòæÞëÚÝðòÚÞøá�â�ËòðèÝëÚÞøá�Âòæëù�àòěèà� 
y Prif Weithredwr a’r dyfarniad tâl blynyddol ar gyfer 
y staff i gyd drwy gyfrwng proses cylch gwaith tâl 
Llywodraeth Cymru. Mae rhagor o fanylion ar gael yn 
yr Adroddiad Tâl a Staff ar dudalen 74. 

YR UWCH DÎM RHEOLI GWEITHREDOL 

Mae’r Weithrediaeth, o dan arweiniad y Prif 
Weithredwr, yn atebol i’r Bwrdd am ddatblygu a 
gweithredu strategaethau a pholisïau ac adrodd yn  
ôl arnynt. 

Mae’r Weithrediaeth yn cyfarfod yn rheolaidd, bob 
pythefnos fel rheol, i drafod a chytuno ar faterion 
ÜèëßßèëÚÞøáèå��ÂòçáÞåâë�ÜòßÚëßèÝòÝÝ�æâìèå�ßßùëĚèå�ìòċç� 
dilyn agenda a chedwir cofnodion i sicrhau ein bod yn 
cofnodi penderfyniadau ar lefel gorfforaethol.  
Mae’r cynnydd yn erbyn y Cynllun Busnes yn cael ei 
gofnodi a’i fonitro’n chwarterol. 

O ganlyniad i argyfwng pandemig Covid-19, roedd 
rhaid i’r Weithrediaeth wneud penderfyniadau 
ò�ÛòÝÝÚâ�Ýâìàðòå�âÝÝòçø�àÚÞå�Þù�Üòěðòçè�àÞë� 
bron y Bwrdd efallai o dan amgylchiadau arferol. 
Fodd bynnag, nid oedd hyn yn bosib oddi mewn i’r 
cyfyngiadau amser a orfodwyd gan yr argyfwng 
a’r dyddiadau yr oedd rhaid i’r Weithrediaeth 
a Llywodraeth Cymru gadw atynt, ac o dan yr 
amgylchiadau hynny, gwnaeth y Prif Weithredwr 
benderfyniadau ar ôl trafod gyda’r Cadeirydd. 

Er mwyn sicrhau diwydrwydd dyladwy wrth symud 
ymlaen, cytunodd cyfarfod mis Ebrill o’r Bwrdd i 
ßßùëĚè���âì�àëƯé�çÞðòÝÝ�èċë�ÁðëÝÝ�ßÞå�Ú�àÚçåòç�� 

•  Èì�àëƯé�â�òìøòëâÞÝ�ò�æÚøÞëâèç�áòççò�òë�èÞÝÝ�ò�Ïëâß� 
Weithredwr angen cytundeb brys iddynt, ac na 
allai aros nes cynnal cyfarfod llawn o’r Bwrdd ar 
gyfer cymeradwyaeth. Cynigiodd y Cadeirydd 
ÛèÝ�ò�àëƯé�áðç�òç�Üòççðòì�ò�ÂÚÝÞâëòÝÝ��òë�Èì� 
Gadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 

Sicrwydd Risg, a hyd at ddau aelod Bwrdd arall 
(a ddewisir ar sail ad hoc yn bennaf fel ymateb 
i’w hargaeledd). 

•  Èì�àëƯé�òç�àòßëâßèå�Úæ�òìøòëâÞÝ�ìøëÚøÞàÚÞøá� 
adfer tymor hir ar gyfer y sefydliad a’r sector 
ÜáðÚëÚÞèç�òç�àòßßëÞÝâçèå��ÁòÝÝÚâċë�àëƯé�áðç� 
hefyd yn monitro perthnasedd ac addasrwydd y 
Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon a strategaeth 
newydd Chwaraeon Cymru. 

EFFEITHIOLRWYDD Y BWRDD A’R PWYLLGOR 

Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��àðÞåðòÝ�ÝÚøÛåòàù�ååòðèÝëÚÞøáù� 
da’n parhau. Mae strwythurau’r cyfarfodydd 
Bwrdd wedi cael eu diwygio i gynnwys sesiwn yn 
canolbwyntio ar faes strategol fel rhan o’r busnes ac 
æÚÞ�øëÚÜâðë�éÞçÝÞëßòçâÚÝÚù�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þâ�àòěðòçè� 
fel bod yr aelodau’n gallu edrych yn ôl yn rhwydd ar 
benderfyniadau blaenorol. 

Cynhaliodd y Bwrdd adolygiad effeithiolrwydd yn 
òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�Ú�ÜáòěðòçðòÝ�çâßÞë�è�çÞðâÝâÚÝÚù� 
ymarferol. Cafodd cyfathrebu y tu allan i gyfarfodydd 
ò�ÁðëÝÝ��òç�ßßùëĚèå�ÚÜ�òç�ÚçßßùëĚèå��Þâ�ÝÝÚøàÚç�ßÞå� 
ÜòěÞ�ÚååðÞÝÝèå�â�áÞåéùċë�ÁðëÝÝ�â�àÚÞå�àðòÛèÝÚÞøá� 
gyson a chadw mewn cysylltiad â’r sefydliad. 

ÒÞßòÝåðòÝ�àëƯé�ëáðòÝðÞâøáâè�ÜòßëòçàÚù� 
cymdeithasol i gynorthwyo gydag ymgysylltu 
ÚçßßùëĚèå�Ú�áÞßòÝ�æÚÞċë�ÁðëÝÝ�òç�ÝÞëÛòç� 
ÝâðÞÝÝÚëâÚÝÚù�ßßùëĚèå�àÚç�ò�øƬæ�ÂòßÚøáëÞÛù�Ú�  
Digidol bob pythefnos. 

Ar ddiwedd pob cyfarfod Bwrdd, mae’r Aelodau’n 
adlewyrchu ar fusnes ac yn trafod ffyrdd i’r Bwrdd fod 
òç�ßðò�ÞßßÞâøáâèå�ðëøá�àòěÚðçâ�Þâ�àòßëâßèåÝÞÛÚù��  
Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i gefnogi’r Tîm 
ÆðÞâøáëÞÝèå�Ú�éáÞçÝÞëßòçèÝÝ�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç� 
y byddai’n enwebu aelodau Bwrdd unigol i weithio’n  
agos ag aelodau’r Weithrediaeth ar bob prosiect  
mawr, er enghraifft, y Prosiect Chwaraeon a 
Gweithgarwch Cymunedol newydd. 

Mae’r Bwrdd yn fodlon ag ansawdd a maint yr 
wybodaeth a dderbynnir er mwyn iddo allu gwneud 
penderfyniadau doeth. 

RHEOLI RISG 

PWRPAS Y SYSTEM O REOLAETH FEWNOL 

Pwrpas y system o reolaeth fewnol yw rheoli a 
chyfyngu ar risg ond ni all fyth ei dileu. Felly, dim 
ond sicrwydd rhesymol, ac nid absoliwt, y mae’n 
gallu ei ddarparu. Seilir y system o reolaeth fewnol 
ar broses barhaus o ganfod a rhoi blaenoriaeth i’r 
risgiau o ran cyflawni polisïau, amcanion a nodau 
Chwaraeon Cymru, gwerthuso’r tebygolrwydd i’r 
risgiau hyn gael eu gwireddu, a’r effaith pe baent yn 
cael eu gwireddu, a’u rheoli’n effeithlon, yn effeithiol 
ac yn economaidd. 

Mae’r system o reolaeth fewnol wedi bod yn ei lle  
yn Chwaraeon Cymru drwy gydol y flwyddyn hyd at  
���÷Úðëøá������Ú�áòÝ�Úø�ÝÝòÝÝâÚÝ�ÜòæÞëÚÝðòèċë� 
adroddiad a’r cyfrifon blynyddol, ac mae’n cyd
fynd â chanllawiau’r Trysorlys. Yn olaf, mae’r system  
o reolaeth fewnol yn darparu sicrwydd rhesymol  
bod Chwaraeon Cymru wedi cydymffurfio â  
chyfarwyddiadau ariannol y Loteri a bod prosesau  
digonol yn eu lle ar gyfer canfod gwrthdaro   
rhwng buddiannau a lleihau colledion o ran  
grantiau Loteri.  

Y GALLU I DDELIO Â RISG 

Fel Swyddog Cyfrifo, rwyf yn bersonol gyfrifol am 
sicrhau bod gan Chwaraeon Cymru broses rheoli 
risg effeithiol yn ei lle. Goruchwylir y broses hon gan 
y Bwrdd, drwy gyfrwng y Pwyllgor Archwilio 
a Sicrwydd Risg. Fel sefydliad, rydym yn monitro 
pob risg allweddol drwy ddefnydd priodol o’r 
Gofrestr Risg. Ceir Strategaeth Risg a Pholisi 
Rheoli sy’n cynnwys diffiniadau perthnasol i reoli 
risg a hefyd mae’r polisi’n datgan sut dylid canfod, 
dadansoddi a rheoli risg. 

Mae risgiau corfforaethol, a’r mesurau rheoli a 
weithredir i’w lliniaru, yn cael eu neilltuo i reolwr 
neu gyfarwyddwr corfforaethol priodol a’u rheoli 
ganddo, neu, mewn rhai achosion, gan y Swyddog 
Cyfrifo. Mae risgiau gweithredu yn gyfrifoldeb y 
penaethiaid adran perthnasol ac efallai y bydd 
y gwaith o reoli risg o ddydd i ddydd yn cael ei 
ddirprwyo i’r staff maent yn eu rheoli. 

Canfyddir risgiau newydd gan swyddogion  
Chwaraeon Cymru, adran graffu’r Pwyllgor  
Archwilio a Sicrwydd Risg neu’r Bwrdd ei hun.   
Ar ôl canfod risg newydd, mae’n cael ei gosod ar y  
Gofrestr Risg briodol, ei hasesu, ei sgorio a’i neilltuo  
â�ìòåð�ÜòßÚëðòÝÝðë�ÜèëßßèëÚÞøáèå�Ú���çÞù�ëÞèåðë�� 

Y FFRAMWAITH RISG A RHEOLI 

Mae rheoli risg wedi’i ymgorffori yn strwythurau rheoli  
Chwaraeon Cymru. Mae mwyafrif y risgiau busnes,  
ÚëâÚççèå�Ú�Üáòěðòçè�àðÚìÚçÚÞøá�òç�ÝÞâååâè�è�çèÝÚù� 
trefniannol ac o broses cynllunio busnes   
Chwaraeon Cymru.  

Mae’r Gofrestr Risg yn ateb electronig sydd ar gael 
i reolwyr perthnasol drwy gyfrwng porthol ar-lein. 
Mae trefniadau rheoli risg Chwaraeon Cymru yn cael 
Þù�áÚëÜáðâåâèċç�ßÞðçèå�òç�ěòçòÝÝèå�Úċù�Üòěðòçè�âċë� 
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Mae’r Gofrestr 
Risg yn cofnodi risgiau corfforaethol sylweddol, gan 
gynnwys risgiau i wybodaeth, asesiad cyffredinol o 
effaith debygol a thebygolrwydd, mesurau rheoli a, 
lle bo angen, rhestr o fesurau gweithredu yn y dyfodol. 
Adolygir y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn rheolaidd 
àÚç�òë�ÔðÜá�ÑÞèåðòë��ò�ÆëƯé�ÑáÞèåâ�Ú�ÒâÜëðòÝÝ�Ñâìà� 
a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Hefyd mae’r  
ëáÞèåðòë�òç�ëáèâ�ÜòěðòçâÚÝ�òç�Þù�øëè�âċë�ÆëƯé�ÑáÞèåâ�Ú� 
Sicrwydd Risg ar eu meysydd risg penodol a sut  
maent yn rheoli neu’n lliniaru’r risgiau hynny.   
Mae’r Fframwaith Sicrwydd newydd yn cael ei 
ÚÝèåòàù�æÞðç�ßßèëÝÝ�ÝÞÛòà�àÚç�ò�ÆëƯé�ÑáÞèåâ�Ú� 
Sicrwydd Risg. 

MONITRO GRANTIAU 

Mae mwyafrif cyllid Chwaraeon Cymru yn cael ei 
wario drwy ddyfarnu grantiau. Dyfernir grantiau ar 
sail meini prawf buddsoddi clir ar gyfer allbynnau a 
chanlyniadau chwaraeon allweddol. Mae Chwaraeon 
Cymru yn cymryd camau priodol i fonitro’r defnydd 
o ddyfarniadau o’r fath drwy ofyn am adroddiadau 
ßßùëĚèå�àÚç�ò�ëáÚâ�ìòċç�Þù�ÝÞëÛòç��òç�èàòìøÚå�ƪ�øáëÚßèÝ� 
yn barhaus â phartneriaid allweddol er mwyn casglu 
àðòÛèÝÚÞøá�ÚçßßùëĚèå��ÇÞßòÝ��ÜÞâë�æÞâçâ�éëÚðß�Üòìèçâ� 
penodol ac os yw’r gwariant yn amrywio o lefel y grant 
sydd wedi’i ddyfarnu, mae Chwaraeon Cymru yn 
ymarfer ei hawl i ofyn am symiau o’r fath yn eu hôl. 
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RISGIAU ALLWEDDOL 

Mae risgiau i weithgareddau strategol a gweithredol 
allweddol yn cael eu datgan, eu gwerthuso a’u 
áòìøòëâÞÝ�àÚç�ò�ÆëƯé�ÂòßÚëðòÝÝðòë��Ú�àðÞâøáëÞÝâë� 
i’w lliniaru. Adolygir y risgiau a’r camau gweithredu 
i reoli risgiau yn rheolaidd. Dylanwedir ar y rhaglen 
archwilio fewnol gan y risgiau a gofnodir ar y Gofrestr 
Risg ac, os yw hynny’n briodol, mae’r archwilwyr yn 
Üòěðòçè�ÚëàòæáÞååâèç�â�ëèâ�ìòåð�â�ùçëáòð�ëâìà�çÞù� 
ganfod rhai newydd. Bydd y Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg yn adolygu’r argymhellion hyn ac yn 
gweithredu fel sy’n briodol. 

O edrych ymlaen, mae nifer o risgiau allweddol wedi 
cael eu datgan gan Chwaraeon Cymru ac maent 
wedi’u cynnwys ar y Gofrestr Risg Gofforaethol. 
Er bod Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar y 
Gofrestr Risg Gofforaethol, nid yw wedi effeithio 
ar allu Chwaraeon Cymru i weithredu ar sail busnes 
gweithredol gyda chyllid wedi’i ymrwymo ar gyfer y 
ěðòÝÝòç�ÚëâÚççèå�çÞìÚß� 

Mae risg sylweddol y bydd effaith ariannol a 
darparu pandemig Covid-19 ar bartneriaid a’r 
sector chwaraeon ehangach yn atal cynnydd 
Strategaeth Chwaraeon Cymru a’r Weledigaeth ar 
gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Fel ymateb i’r risg 
hon, drwy gyfuniad o gyllid Llywodraeth Cymru a’r 
Loteri Genedlaethol, mae Chwaraeon Cymru wedi 
ÝÚøÛåòàù�ÂëèçßÚ�ÂÚÝÞëçâÝ�ÂáðÚëÚÞèç�àðÞëøá�x$�!æ� 
i helpu i warchod y sector chwaraeon yng Nghymru 
rhag canlyniadau’r cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi 
òç�Þù�ååÞ��÷ÚÞ�x!!�ä�éÞååÚÜá�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þâ�çÞâååøùè�Úë� 
gyfer y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng sydd wedi’i 
thargedu at glybiau sy’n wynebu heriau sylweddol ac 
angen cefnogaeth ariannol ar unwaith. 

Er bod Chwaraeon Cymru yn eithriadol ddiolchgar 
i Lywodraeth Cymru am gyllideb gynyddol ar gyfer 
���������æÚÞċë�àèìø�ÚëâÚççèå�àòçòÝÝèå�è�ßèÝåèçâ� 
taliadau diffyg pensiwn, ynghyd â cholli incwm 
o gau ein dwy Ganolfan Genedlaethol yn ystod y 
cyfyngiadau symud, yn parhau i fod yn her enfawr 
ðëøá�àÞâìâè�ÜòěÚðçâ�ÚæÜÚçâèç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�� 

Hefyd mae cyfyngiadau symud Covid-19 wedi arwain 
at darfu sylweddol ar weithrediadau a’n systemau 

TGCh arferol. Mae gan Chwaraeon Cymru systemau 
a dulliau rheoli cadarn yn eu lle fel bod staff yn gallu 
gweithio o bell, ond byddai tarfu sylweddol ar fusnes 
pe bai’r systemau hyn yn methu. 

Mae’r risgiau eraill ar y gofrestr risg Gorfforaethol yn 
Üòççðòì�æÞøáù�ÜòÝòæßßùëĚè�ƪ�éáèÛ�ÝÞÝÝßðëâÚÞøá�� 
colli gwybodaeth sensitif o bosib, neu gysylltiad â 
gwybodaeth o’r fath, a methu gwneud y defnydd 
gorau posib o dechnoleg a data. 

Mae gan Chwaraeon Cymru agwedd gall a deallus 
Úø�àòæëòÝ�ëâìà�òç�àòßßëÞÝâçèå��Þë�æðòç�ÜòěÚðçâ�Þâ� 
ěÚÞçèëâÚÞøáÚù��Ø�ÁðëÝÝ�ìòċç�ëáÞèåâċë�ÝòáÞÚÝ�ëâìà�Ú� 
ÜáÚâßß�Þâ�ÚÝèåòàùċç�ěòçòÝÝèå��Îì�èÞì�ëâìà�ìòåðÞÝÝèå� 
yn codi, bydd Chwaraeon Cymru yn gweithredu’n 
effeithiol i’w rheoli ac yn ei gostwng i lefel ddiogel. 
Mae’r Weithrediaeth a’r Bwrdd yn ymwybodol o’r 
angen am arloesi ymhellach ac yn gynt yn y dyfodol 
ac, i’r diben hwn, rydym yn edrych ar wahanol 
ßÞÜÚçðÞâøáâÚù�Ú�éáÚëøçÞëâÚâÝ�ÜòěÚðçâ��ÁòÝÝ�áòç�òç� 
creu risgiau newydd a gwahanol ac yn gallu cynyddu 
lefel y risg y mae Chwaraeon Cymru yn ei chymryd. 
Felly, efallai y bydd dyhead risg Chwaraeon Cymru yn 
codi, ond dim ond oddi mewn i amgylchedd risg doeth 
ac wedi’i reoli. 

÷ÚÞċë�ÀëÜáðâåðòë�÷Þðçèå��Úæ�ò�ÛùæÞÝ�ěðòÝÝòç�òç� 
olynol, wedi rhoi “sicrwydd sylweddol” cyffredinol 
â�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�ßÞå�àëÚÝÝ�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç�� 
Hefyd maent wedi rhoi’r categori gradd uchaf i 
drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli risg 
ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù��Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��ëèÞÝÝ�òë� 
ÚÝëèÝÝâÚÝÚù�ÚëÜáðâåâè�æÞðçèå�òç�ÝÚøàÚç�ÜòěÞèÞÝÝ�â� 
wella’r systemau rheoli. 

Mae’n galonogol nodi nad oedd unrhyw fater risg 
“uchel” yn codi o’r gwaith archwilio mewnol. Gwnaed 
ÜòßÚçìðæ�è����è�ÚëàòæáÞååâèç�Ú� �éðòçø�àðÞâøáëÞÝù�� 
Î�Ûåâøá�òë�ÚëàòæáÞååâèç�Ú�ðçÚÞÝ��ëèÞÝÝ�����"!Y�� 
òç�ÜÚÞå�ÛåÚÞçèëâÚÞøá�ĊàÚçèåâàċ�Ú�#���!Y��òç�ÜÚÞå� 
blaenoriaeth ‘isel’. O ran gweithredu dilynol, roedd 5 
allan o’r 7 argymhelliad blaenorol a wnaed wedi cael 
eu gweithredu adeg yr archwiliad, ac roedd y 2 oedd 
yn weddill wedi cael eu gweithredu erbyn diwedd  
ò�ěðòÝÝòç�� 

RHEOLAETH FEWNOL 

Fel Swyddog Cyfrifo, rwyf yn gyfrifol am gynnal 
ìòìøÞæ�àÚÝÚëç�è�ëÞèåÚÞøá�ßÞðçèå�ìòċç�ÜÞßçèàâ�ÜòěÚðçâ� 
polisïau, amcanion a nodau Chwaraeon Cymru. 
Hefyd, mae gennyf gyfrifoldeb personol am ddiogelu 
elw’r Loteri Genedlaethol a ddosberthir i Chwaraeon 
Cymru ac asedau Chwaraeon Cymru, yn unol â’r 
cyfrifoldebau sydd wedi’u neilltuo i mi wrth Reoli Arian 
Cyhoeddus Cymru.                                                                                              

Rwyf yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system 
o reolaeth fewnol. Goruchwylir hyn gan y Bwrdd, drwy  
gyfrwng y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Yn sail 
i’m hadolygiad o effeithiolrwydd y system o reolaeth 
fewnol mae gwaith yr archwilwyr mewnol ac allanol 
Úċë�ÜòěðòçâÚÝÚù�ìøÚßß�â�ÆëƯé�ÑáÞèåâ�Ñâìà�ÂáðÚëÚÞèç� 
Cymru, sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y 
fframwaith rheoli mewnol. Rwyf yn bwriadu rhoi sylw i 
wendidau a sicrhau gwelliant parhaus y systemau hyn.          

Darparwyd gwasanaeth archwilio mewnol 
ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òç�òìøèÝ����%����àÚç�ÃÞåèâøøÞ� 
ËËÏ��Ú�ðÞâøáëÞÝèÝÝ�òç�ùçèå�ƪċë�ìÚßèçÚù�Ú�ÝÝâßĚççâë� 
yn y Safonau Archwilio Mewnol ar gyfer y Sector 
ÂòáèÞÝÝùì��Âòěðòçâë�ÚÝëèÝÝâÚÝÚù�ëáÞèåÚâÝÝ�ßÞå�ëáÚç� 
è�ÚëÜáðâåâÚÝÚù�æÞðçèå��â�ÝÝÚëéÚëù�ÛÚëç�ěòçòÝÝèå� 
annibynnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd 
systemau rheolaeth fewnol ac asesu risg Chwaraeon 
Cymru, ynghyd ag argymhellion ar gyfer gwella. 

Bob blwyddyn, mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 
Risg yn llunio Adroddiad Blynyddol ar ei waith i Fwrdd 
Chwaraeon Cymru. Cwblhawyd y rhaglen archwilio 
ßÞðçèå�Úë�àòßÞë����%����Üòç�ÞßßÚâøá�éÚçÝÞæâà� 
Covid-19 ac er bod newidiadau wedi bod i ffyrdd 
o weithio o ganlyniad i gyfyngiadau symud, nid 
yw’r rhain wedi cael effaith sylweddol ar y system o 
reolaeth fewnol. 

DATBLYGIADAU PARHAUS 

Er bod y system gyfredol o reolaeth fewnol yn un gref, 
ceir bob amser feysydd sydd angen neu a fydd yn 
elwa o weithredu gwelliannau. 

Yn dilyn lansiad Strategaeth Chwaraeon Cymru, 
mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn datblygu model 
adnoddau newydd a fydd yn newid y ffordd rydym yn 
cyllido ein partneriaid. Bydd hwn yn cael ei weithredu 
drwy ddull fesul cam o weithredu a bydd y cyllid yn 
cael ei sbarduno gan gymysgedd o wybodaeth am 
chwaraeon ac asesu gallu ein partneriaid ar draws 
sawl maes ffocws allweddol. Bydd gweithredu’r model 
hwn yn cryfhau ymhellach y mesurau rheoli sydd yn 
eu lle i reoli’r risg sy’n gynhenid wrth fuddsoddi arian 
cyhoeddus mewn sefydliadau trydydd parti, gan 
hefyd gynyddu eu hatebolrwydd. 

Ãëðò�àòÝèå����%�����àðçÚÞÝ�ååÚðÞë�è�ðÚâøá�â�àëòßáÚù� 
ein mesurau rheoli seibr-ddiogelwch drwy ymestyn yr 
adnoddau canfod bygythiadau, hyfforddiant helaeth 
â�ìøÚßß�Ú�Üáòěðòçè�ßßèçÚù�ìòæùÝèå�àÚç�ÂáðÚëÚÞèç� 
Âòæëù�â�àòěèàÞâèç�ìòċç�àðÞâøáâè�àòÝÚ�ÝÚøÚ�ìÞçìâøâß�� 
Rydym yn cydnabod bod hwn yn faes sy’n datblygu’n 
àòěòæ�Ú�ÛòÝÝðç�òç�éÚëáÚù�â�ÞÝëòÜá�Úë�ðÞååâÚççÚù� 
éÞååÚÜá�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�ìòÝÝ�â�ÝÝèÝ�� 

Swyddog Cyfrifo: S Powell 
16/09/2020 
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ADRODDIAD TÂL A STAFF 
Mae gan Chwaraeon Cymru ystod helaeth o bolisïau 
sy’n adlewyrchu’r ddeddfwriaeth gyfredol ac mae’n  
anelu at sicrhau cadw a chymell. Adolygir y polisïau 
hyn yn rheolaidd gan gynnwys y staff drwy gytundeb 
cydnabod gydag Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus 
a Masnachol (PCS). Mae’r holl bolisïau’n cael eu  
gwirio o ran cydraddoldeb cyn cael eu gweithredu.  
÷ÚÞ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�ðÞÝâ�òæëðòæè�â�Ûèåâìâ�è�àòěÞ� 
ÜòßÚëøÚå�òç�Þâ�ÚëßÞëâèç�ÜòěèàÚÞøá��Øç�ÛÞçèÝèå��æÚÞ� 
Chwaraeon Cymru yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw  
ÝÝÚëéÚë�àòěèàÚâ�çÞù�àòěèàÚâ�éëÞìÞççèå�òç�ÜÚÞå�Þâ� 
drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, tarddiad 
ethnig neu genedlaethol, rhywedd, statws priodasol 
neu fel rhiant, cenedligrwydd, cred wleidyddol, hil, 
crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol. Hefyd rydym yn 
cadw at y ‘Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon’  
a’r cynlluniau ‘Positif am Anabledd’. 

Ar ôl gweithredu’r strwythur tâl a graddfa newydd 
òç�ååðòÝÝâÚççùì�è�Ěì�÷ÞÝâ����%�òæåÚÞç��æÚÞ�àÚç� 
ò�ÜòěèàÞâèç�ÝÝÞðâì�â�çÚâåå�Úâ�Úëèì�àòÝÚċë�øÞåÞëÚù� 
cyfredol neu optio i mewn i’r strwythur newydd a chael 
mynediad at fanteision hyblyg uwch. Mae effaith hyn, 
òçàáòÝ�ƪ�çâßÞë�è�àòěèàÞâèç�òç�àÚÝÚÞå�Ýëðò�ÚÝÚÞå� 

gwirfoddol neu ddiswyddo gwirfoddol, wedi arwain at 
àòççòÝÝ�ùðÜá�çÚà�ÚëßÞë�æÞðç�ÜòěèàÚù�Ú�øáÚåâÚÝÚù�� 

Øç�òìøèÝ����%�����ÜèßëÞìøëèÝÝ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� 
gyda’r Siarter Teithio Iach ac rydym wedi dod yn 
àòěèàðë�Âòěèà�Áòð��àòÝÚ�Üáòěèà�ÝÞÜáëÞùèå�è�x��� 
yr awr o leiaf. Cymerodd Chwaraeon Cymru ran yn 
ÇÞë�ÆèëßßèëÚÞøáèå�ÇÚççÞë�ÂÚÞëÝòÝÝ����%�Þøè�Ú� 
àèëßßÞççèÝÝ�ò�øƬæ�òç� òÝÝ��ìÚěÞ�éÚëÜáùì�âÚðç��ÚååÚç� 
èċë� #�è�ÝâæÚù�ÜèëßßèëÚÞøáèå�����$��$ßÞÝ�ÚååÚç�è��%�è� 
dimau corfforaethol). 

÷ÚÞ�ÆëƯé�Øæàòìòååøù�ƪ�ÒøÚßß�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þâ�ìÞßòÝåù� 
i ddod â lleisiau ar draws y sefydliad at ei gilydd i 
helpu i addysgu, cyfrannu gwybodaeth a gweithredu 
mentrau cysylltiedig â’r diwylliant a’r dull o weithredu 
yn Chwaraeon Cymru. 

BUDDSODDI YN EIN POBL 

Cafodd yr ailasesiad ar gyfer ein statws Buddsoddwyr 
æÞðç�ÏèÛå�Þâ�àòççÚå�òç�òìøèÝ�ÆðÚçðòç����%�Ú� 
llwyddodd Chwaraeon Cymru i ddal gafael ar ei 
achrediad o dan y fframwaith newydd. Nododd yr 
asesiad bod arferion da yn eu lle eisoes a gwnaeth 
argymhellion ar gyfer adeiladu ar y rhain wrth i ni roi 
ein strategaeth newydd ar waith. DATA ABSENOLDEB SALWCH 

÷ÚÞ�ÝÚøÚ�ìÚåðÜá�ÜòěèàÞâèç�ò�ìÞßòÝåâÚÝ�ÜòßÚç�Úë�àòßÞë����%��������$����%��ßÞå�Ú�àÚçåòç�� 

Cyfanswm y 
Dyddiau a Gollwyd 

ÂòßÚçìðæ�ò�ÂòěèàÞâèç��ÂòßðÞëøá� 
ag Amser Llawn) 

Cyfanswm y Dyddiau o Salwch a 
Gollwyd y Pen 

$������  �"��#�� !��!� 
�$"$���� (154.52) (5.62) 

Ø�àòßëÚÝÝ�ÚÛìÞçèåÝÞÛ�àòßßëÞÝâçèå�Úë�àòßÞë����%���� 
òð����!Y��÷ÚÞ�áðç�òç�ðÞååâÚçø�Úë�àòßëÚÝÝ����$��%�è� 
��"�Y��Ú�èÞÝÝ�òç�âì�çÚ�ÜáòßëÚÝÝ����#��$�è���$�Y�ÚÜ� 
sy’n gymharol â’r cyfraddau diwethaf a gyhoeddwyd  
gan yr ONS (y Swyddfa Ystadegau Gwladol) ar gyfer 
ò�ìÞÜøèë�ÜòáèÞÝÝùì��ìÞß���#Y� 

Î�Ûåâøá�ò����!Y��ÜÚßèÝÝ����%Y�Þù�ÝèìÛÚëøáù�ßÞå�øòæèë� 
áâë�Ú���%Y�ßÞå�øòæèë�Ûòë��ÅÞå�ëáÚç�è�ßßèÜðì�éÚëáÚùì�Úë� 
ëÞèåâ�ÚÛìÞçèåÝÞÛ�ÚÜ�âÞÜáòÝ�ÜòěèàÞâèç�òç�ÞßßÞâøáâèå�� 
bydd polisi absenoldeb salwch Chwaraeon Cymru 
òç�éÚëáÚù�â�àÚÞå�Þâ�ÚÝèåòàù�òç�òìøèÝ����������àòÝÚ� 

chefnogaeth gan yr Undeb Llafur cydnabyddedig 
(PCS).  

Eleni rydym wedi adolygu ein contract iechyd  
galwedigaethol i sicrhau ei fod yn darparu’r 
gwasanaeth gorau ar gyfer Chwaraeon Cymru a’i 
àòěèàÞâèç��ÑòÝòæ�ðÞÝâ�ìÞßòÝåù�àëƯé�òæàòìòååøù�ƪ� 
staff y mae ei gylch gwaith yn cynnwys llesiant. Mae’r  
àëƯé�ðÞÝâ�ìÞßòÝåù�ÛåÚÞçèëâÚÞøáÚù�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç� 
sydd i ddod a bydd yn gweithio gyda staff yn eu timau 
er mwyn darparu llais a dylanwadu ar gyfeiriad. 

CYNLLUN PENSIWN 

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu dau gynllun 
pensiwn ar gyfer ei staff. Mae’r rhan fwyaf o’r 
staff yn aelodau o Gronfa Bensiwn Caerdydd a 
Bro Morgannwg. Mae’r Gronfa’n gynllun pendant 
sy’n darparu buddiannau’n seiliedig ar Enillion 
Ailbrisio Cyfartalog Gyrfaol (CARE). Mae asedau’r 
Gronfa’n cael eu cadw ar wahân i rai Chwaraeon 
Cymru. Bydd unrhyw bensiwn a gronnwyd cyn mis 
ÄÛëâåå����$�òç�ÜÚÞå�Þâ�àòßëâß�Úë�àòßëÚÝÝ�è���$�ßÞÝ� 
gyda chyfandaliad o deirgwaith y pensiwn. Caiff 
éÞçìâðç�ìòÝÝ�ðÞÝâ�Üëèççâ�è���ÄÛëâåå����$�òæåÚÞç�Þâ� 
àòßëâß�Úë�àòßëÚÝÝ�è���"�Úâç�Ú�ÜáÞâë�èéìâðç�â�àòæëòÝ� 
cyfandaliad ychwanegol yn gyfnewid am bensiwn. 
÷ÚÞ�éÞçìâðç�ìòÝÝ�ðÞÝâ�Üëèççâ�Þëì���ÄÛëâåå���� �òç�ÜÚÞå� 
Þâ�àòßëâß�Úë�àòßëÚÝÝ�è��� %Úâç�àòÝÚà�èéìâðç�â�àòæëòÝ� 
cyfandaliad ychwanegol yn gyfnewid am bensiwn. 
÷ÚÞ�ÜòßëÚçâÚÝÚùċë�ÜòěèàÞâèç�ëáðçà�!�!Y�Ú����!Y�òç� 
ìÞâåâÞÝâà�Úë�ëÚÝÝßÚ�Üòěèà�çÞù�ëáðçà���#!Y�Ú�!��!Y�èì� 
ÛòÝÝ�ò�ÜòěèàÚâċç�ÝÞðâì�ò�Üòçååùç�éÞçìâðç�!��!���  
Mae manylion pellach i’w gweld yn nodyn 1.5 a nodyn 
�$�ò�ÝÚøàÚçâÚÝÚù�ÚëâÚççèå��ÇÞßòÝ�æÚÞ�ÂáðÚëÚÞèç� 
Cymru yn gweithredu cynllun pensiwn Cyfraniad 
Pendant gyda Scottish Widows, gyda Chwaraeon 
Âòæëù�òç�ÜòßëÚççù�"�!Y�Úċë�ÜòěèàÞâèç�òç�  
ÜòßëÚççù���!Y�� 

POLISI TÂL 

Yn unol â Phennod 5 y Llawlyfr Cofnodion Ariannol, 
mae’n ofynnol i Chwaraeon Cymru ddatgelu’r canlynol 
æÞðç�éÞëøáòçÚì�ƪ�øáƪå�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�Úæ� 
Aelodau’r Cyngor a’r uwch staff sydd â chyfrifoldebau 
am redeg adrannau llunio polisïau. Mae canllawiau’r 
Trysorlys yn datgan ei bod yn ofynnol i’r datganiadau 
ariannol ddatgelu gwerth trosglwyddo cyfatebol i 
arian parod y pensiynau ar gyfer Aelodau ac uwch 
staff Chwaraeon Cymru. 

Telir i’r Cadeirydd, yr Is Gadeirydd ac Aelodau 
Chwaraeon Cymru yn unol â pholisi “Tâl a chostau 
Cadeiryddion ac Aelodau Cyrff Rheoli a Noddir gan 
Senedd Cymru a Chyrff y GIG” Llywodraeth Cymru. 

Mae’r Pwyllgor Tâl, sy’n cynnwys Cadeirydd 
Chwaraeon Cymru, yr Is Gadeirydd a Chadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, a gefnogir 

àÚç�àòěèàÚâ�ÝâëéëðòÞÝâà�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù��òç� 
cyfarfod i gytuno ar ddyfarniad tâl ar gyfer y staff i 
àòÝ��Ýëðò�àòßëðçà�éëèìÞì�ÜòåÜá�Üòěèà�ËåòðèÝëÚÞøá� 
Âòæëù��ÂòæÞëÚÝðòâë�òë�áèåå�çÞðâÝâÚÝÚù�â�àòěèà�ò�Ïëâß� 
Weithredwr gan y Pwyllgor Tâl. 

CONTRACTAU GWASANAETH 

Âòěèàâë�ùðÜá�ìøÚßß�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�Úë�ÝÞåÞëÚù� 
ac amodau sy’n eithaf tebyg i delerau ac amodau 
Llywodraeth Cymru. 

Penodir Aelodau Chwaraeon Cymru gan Weinidogion 
Cymru ar gontract tair blynedd ac efallai y byddant 
yn cael eu hailbenodi am gyfnod o dair blynedd arall. 
Mae gan y Cadeirydd hawl i gyfradd ddyddiol o £337 
ac mae’n cael contract i weithio deuddydd yr wythnos. 
Telir cyfradd ddyddiol o £311 i’r Is Gadeirydd ac mae’n 
cael contract i weithio tridiau y mis. 

CYFNOD RHYBUDD 

Mae gan y Prif Weithredwr hawl i rybudd o bedwar 
mis gan Chwaraeon Cymru os terfynir y contract ac 
mae gan weddill yr uwch staff hawl i rybudd o dri mis 
o derfynu’r contract.  

AMSER CYFLEUSTER YR UNDEB LLAFUR 

Mae Chwaraeon Cymru yn caniatáu i aelodau 
Pwyllgor Gweithredol Cangen undeb y PCS weithio 
ar faterion yr undeb, pan mae angen, yn ystod oriau 
àðÚâøá�Ú�ÛòÝÝ�ò�ÜòěèàÞâèç�òç�éÚëáÚù�â�ÝÝÞëÛòç�Þù� 
áÚðå�â�àòěèà�ååÚðç� 
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CYFLOG Y PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL 

TÂL 

÷ÚÞ�čÜòěèàĎ�òç�Üòççðòì�Üòěèà�Üëòçìðøá��åðßÚçìÚù�
 
a bonws perfformiad, os yw hynny’n berthnasol. Yn  
òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��ÜÚßèÝÝ�ò�Ïëâß�ÖÞâøáëÞÝðë�àòěèà� 
Üëòçìðøá�è�x%#���������$��%�x%#�������÷ÚÞ�ÜòççòÝÝ�
 
o £1,943 wedi’i ôl-ddyddio yn ddyledus yn gynnar yn
��������òç�ÛÞëøáçÚìèå�â����%�����Øç�òìøèÝ����%����� 
aeth y Prif Weithredwr ar absenoldeb mabwysiadu. 
Penodwyd Brian Davies yn Brif Weithredwr Dros 


Ãëè�òç�ðÞâøáëÞÝèå�è��Úß�ÑáÚàßòë����%�àÚç�ÝÝÞëÛòç� 
Üòěèà�Üëòçìðøá�è�x#!�#����Øç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�ò�Üòěèà�
 
àðâëâèçÞÝÝèå�Ú�ÝÝÞëÛòçâðòÝ�èÞÝÝ�x""�!����ÍâÝ�èÞì�
 
unrhyw aelod o staff yn gymwys am daliad bonws. 

÷ÚÞ�ÜòßëÚç�è�àèìøÚù�Üòěèà�òë�ÔðÜá�ÑÞèåðòë�òç�ÜÚÞå�Þâ�
 
neilltuo i’r loteri. 


MANTEISION MEWN NWYDDAU NEU GYNNYRCH 

Nid oes unrhyw fanteision mewn nwyddau neu gynnyrch. 


ÍÈÅÄÑ�Ø�ÒÓÀÅÅ�À�ÂÇÎÒÓÀÔ�ÂØÒØËËÓÈÄÃÈÆ�ØÍ�À÷ÎÃÎË�ÀÑ�ÀÑÂÇÖÈËÈÀÃ® 
÷ÚÞċë�ßĚàùëÚù�ÜèìøÚù�ìøÚßß�Ú�ÝÝÚçàèìâë�òç�ò�Âòßëâß�ÆðÚëâÚçø�ÍÞø�òç�ÝÝòëÚçâÚÝ�èċë�ÜèìøÚù�Ú�ÚÜáèìðòÝ�àÚç� 
Chwaraeon Cymru ac maent yn seiliedig ar y canlynol: 

Nifer y staff cyfwerth ag amser 
llawn cysylltiedig ar gyfartaledd 

2019/2020 
£’000 

2018/2019
 
£’000
 

2019/20 2018/19 

ÂèìøÚù�Üòěèà�Üëòçìðøá�
 

Cadeirydd L Conway* ���� ���� �$ 16
 

Prif Weithredwr S Powell ���! ���! 24 24
 

Staff Eraill** !���� 44.68 ��"!$ 2,279
 

��#�� 2,319 

ÂòěèàÚù�Ú�øáƪå ��%�$ 1,711
 

Costau Nawdd Cymdeithasol
 ��! 171
 

Costau Pensiwn eraill 
 "�� 564
 

Addasiadau IAS19
 (43) (127) 

��#�� 2,319 

ÃÀÃÀÍÒÎÃÃÈÑ�ÂÎÒÓÀÔċÑ�ÒÓÀÅÅ�Ø÷ÇÄËËÀÂÇ��ÅÄË�À�ÆÀÍËØÍ� 

2019/2020 
£’000 

2018/2019 
£’000 

Gweinyddu	 1,194 ����� 

Cefnogaeth Gwyddoniaeth Chwaraeon i Athletwyr	 ��!�" 1,316
 

��#�� 2,319
 

��÷ÚÞ�çâßÞë�ò�ìøÚßß�Ú�àòěèàâë�Úë�àòßÚëøÚåÞÝÝ�â�àòÝ�òç�ìøÚßß�ÜèçøëÚÜø�éÚëáÚèå��ÏÞçèÝâë�ò�ÂÚÝÞâëòÝÝ�â�ðÞâøáâè���
 
ÝÝâðëçèÝ�òë�ðòøáçèì�ÚÜ�æÚÞċç�øëÞùåâè�!��ò�ÜÚçø�èċë�ÚæìÞë�áðççð�Úë�ðÞâøáàÚëÞÝÝÚùċë�åèøÞëâ��
 
**Yn cynnwys Brian Davies yn gyfwerth ag amser llawn am y pedwar mis fel Prif Swyddog Gweithredol dros dro 

ac wyth mis fel Cyfarwyddwr. 


HAWLIADAU PENSIWN A CHYFLOG 

÷ÚÞċë�ÚÝëÚççÚù�ÜÚçåòçèå�òç�Üòěðòçè�æÚçòåâèç�Úæ�àòěèà�Ú�éáÞçìâðç�ùðÜá�ëÞèåðòë�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù��ÆðÞåâë�æÚçòåâèç�
 
Úæ�ò�ÝòÝÝâÚÝÚù�ÝÞÜáëÚù�àÚÝÚÞå�òç�ò�øÚÛå�ÁùÝÝâÚççÚù�ÏÞçìâðç�Úë�ÝùÝÚåÞç�#$��÷ÚÞċë�ðòÛèÝÚÞøá�áèç�ðÞÝâċâ�áÚëÜáðâåâè��
 

ÓƞË�ØÍ�À÷ÎÃÎË�ÀÑ�ÀÑÂÇÖÈËÈÀÃ®�
 

Enw Teitl 
% a 
Neilltuwyd i’r 
Loteri 

Âòěèà 
£000 

Budd 
Pensiwn 
i’r £1,000 
agosaf 

Cyfanswm 
£000 

2019/20 
(2018/19) 

2019/20 
(2018/19) 

2019/20 
(2018/19) 

2019/20 
(2018/19) 

Mr Lawrence Conway Cadeirydd !�Y 
�!�Y� 

�!��� � 
�������!� 

-
-

�!��� � 
�������!� 

Ms Pippa Britton Is Gadeirydd !�Y 
�!�Y� 

������! 
�������!� 

-
-

������! 
�������!� 

Ms Sarah Powell Prif Weithredwr �!Y� 
��!Y� 

%!������� 
�%!������� 

�!���� 
��!����� 

��������! 
���������!� 

Mr Graham Williams Cyfarwyddwr 
Corfforaethol 

�!Y� 
��!Y� 

"����"!� 
�!!���"��

 ����� 
�������� 

��������! 
�$����$!� 

Mr Brian Davies1 
Cyfarwyddwr 
ÂèëßßèëÚÞøáèå��Ïëâß� 
Weithredwr Dros Dro 

�!Y� 
�$�Y� 

"!���#�� 
�"����"!� 

�#���� 
��%����� 

��������!� 
�#!���$�� 

Mr Peter Curran2 Cyfarwyddwr 
Corfforaethol 

-
��!Y� 

-
�!����!!� 

-
��"����� 

-
�"!���#�� 

Mr Paul Randle3 Cyfarwyddwr 
Corfforaethol 

�!Y� 
��!Y� 

#����#!� 
��!������� 

������� 
�!����� 

%����%!� 
�������!� 

Mr Malcolm Zaple 
Rheolwr Canolfan 
Genedlaethol 
Chwaraeon Cymru 

�Y 
��Y� 

"����"! 
�"����"!�� 

� ����� 
�!����� 

#����#!� 
�"!���#�� 

Mr Steven Morgan 
Rheolwr Canolfan 
ÂáðÚëÚÞèç�ÃƯë�ÏåÚì� 
Menai 

�Y� 
��Y� 

!����!!� 
�!����!!� 

�%���� 
��#����� 

#����#! 
�"!���#�� 

Ms Johanna Sheppard4 Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

����!� 
�����!� 

-
-

����! 
������!� 

Ms Julia Longville5 Aelod o’r Cyngor -
�!�Y� 

-
�����!� 

-
-

-
�����!� 

Mr Peter King5 Aelod o’r Cyngor  -
�!�Y� 

-
�����!� 

-
-

-
�����!� 

Ms Sama Small6 Aelod o’r Cyngor -
�!�Y� 

-
�����!� 

-
-

-
�����!� 

÷ë�ÑâÜáÚëÝ�ÏÚëäìA Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

����!� 
�!������ 

-
-

����!� 
�!������ 

Mr Ashok Ahir Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!������ 
�!������ 

-
-

!������ 
�!������ 

Mr Ian Bancroft Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!������ 
�!������ 

-
-

!����� 
�!������ 

Mr Christian Malcolm$ Aelod o’r Cyngor -
�!�Y� 

-
�!������ 

-
-

-
�!������ 

Ms Alison Thorne Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!����� 
�!������ 

-
-

!����� 
�!������ 

Ms Judi Rhys9 Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!������ 
�����!� 

-
-

!����� 
������!� 

Yr Athro Leigh Robinson9 Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!����� 
�����!� 

-
-

!����� 
�����!� 

Mr Martin Veale9 Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!����� 
�����!� 

-
-

!����� 
�����!� 

Mr Phil Tilley9 Aelod o’r Cyngor !�Y� 
�!�Y� 

!����� 
�����!� 

-
-

!����� 
�����!� 

Ms Rajma Begum�� Aelod o’r Cyngor !�Y 
-

����!� 
-

-
-

����!� 
� 

Mr Dafydd T Davies�� Aelod o’r Cyngor !�Y 
-

����!� 
-

-
-

����!� 
-

Ms Hannah Murphy�� Aelod o’r Cyngor !�Y 
-

����!� 
-

-
-

����!� 
-

Ms Delyth Evans�� Aelod o’r Cyngor !�Y 
-

����!� 
-

-
-

����!� 
-

Ms Nicola Mead-Batten�� Aelod o’r Cyngor !�Y 
-

����!� 
-

-
-

����!� 
-
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;Ïëâß�ÖÞâøáëÞÝðë�Ãëèì�Ãëè�è����������%�������������������������� 
2ØæÝÝâìðòÝÝèÝÝ��"Þà�ÑáÚàßòë����% 
3ÏÞçèÝðòÝ��âå�ÈèçÚðë����% 
4Àë�ÀÛìÞçèåÝÞÛ�÷ÚæèåÚÞøá�è��Úß�ÈèçÚðë����$�� 
ÝòÜáðÞåòÝ�÷ÞÝâ����$��ÖÞÝâ�ÝÞðâì�éÞâÝâè�ƪ�ÜáòæëòÝ� 
Üòěèà�éÚç�èÞÝÝ�Úë�ÀÛìÞçèåÝÞÛ�÷ÚæèåÚÞøá�� 
5ØæÝÝÞèåèÝÝ���Úâç�ÄÛëâåå����% 

6ØæÝÝÞèåèÝÝ���Úâç�Àðìø����$ 
7ØæÝÝâìðòÝÝèÝÝ���ßÞÝ�÷ÞáÞĚç����$ 
$ØæÝÝâìðòÝÝèÝÝ�#ßÞÝ�ÆèëßßÞççÚß����%� 
9ØæÝÝâìðòÝÝèÝÝ���Úâç�ÑáÚàßòë����$ 
��ÏÞçèÝðòÝ��Úß�÷ÞÝâ����$� 
11ÏÞçèÝðòÝ��Úß�÷ÞÝâ����%� 

Mae’r Adroddiad Tâl yn datgan yn awr bod rhaid i 
ÅĚàùë�ÂòßÚçìðæ�ÒÞçàå�Úë�àòßÞë�Óƪå�àÚÞå�Þâ�ÝÝÚçàèì�� 
Mae’r tabl uchod yn debyg i’r un a ddefnyddid yn 
ěÚÞçèëèå�ÚÜ�æÚÞċç�ÝÚå�â�ÝÝÚçàèì�ò�Üòěèà�Ú�ÝÞåâë�æÞðç� 
ÛÚçÝâÚù��ÂÚâßß�ò�ßĚàùë�ÛùÝÝ�éÞçìâðç�ìòċç�ÜòßëÚççù�Úø� 
ò�ßĚàùë�ÜòßÚçìðæ�ìÞçàå�Þâ�àòßëâß�æÞðç�ßßèëÝÝ�çÞðòÝÝ�� 
fel a ganlyn: 

�àðâë�àòççòÝÝ�æÞðç�éÞçìâðç��ñ�����~��àðâë�àòççòÝÝ� 
æÞðç�ÜòßÚçÝÚåâÚÝ������ÜòßëÚçâÚÝÚù�àÚç�ò�ÜòěèàÚâ��������������� 

*ac eithrio cynnydd oherwydd chwyddiant neu 
ùçëáòð�àòççòÝÝ�àèìøòçàâÚÝ�èáÞëðòÝÝ�øëèìàåðòÝÝè� 
hawliau pensiwn 

ÍâÝ�òðċë�ßĚàùë�ÛùÝÝ�éÞçìâðç�òç�ìðæ�ìòÝÝ�ðÞÝâ�ÜÚÞå� 
Þâ�ÝÚåù�âċë�ÜòěèàÚâ�àÚç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òç�òìøèÝ�ò� 
ěðòÝÝòç��÷ÚÞċç�ßùÝÝ�òç�ò�ÝòßèÝèå�âċë�ÜòěèàÚâ�Ú� 
dylanwedir arno gan sawl ffactor gan gynnwys, ond heb 
ßèÝ�òç�àòßòçàÞÝâà�â��çÞðâÝâÚÝÚù�æÞðç�Üòěèà�ÚÜ�ùçëáòð� 
àòßëÚçâÚÝÚù�òÜáðÚçÞàèå�Ú�ðçÞâë�àÚç�ò�ÜòěèàÚâ� 

ÁÔÃÃÈÀÍÍÀÔ�ÏÄÍÒÈÖÍ�ØÑ�ÔÖÂÇ�ÑÄÎËÖØÑ�ØÍ�À÷ÎÃÎË�ÀÑ�ÀÑÂÇÖÈËÈÀÃ® 

Enw 

Gwir gynnydd 
mewn Pensiwn (a 
chyfandaliad) yn 
oedran pensiwn 
y wladwriaeth ar 
gyfer 2019/20 

Cyfanswm 
y pensiwn 
wedi cronni (a 
chyfandaliad) yn 
oedran pensiwn 
y wladwriaeth ar 
31 Mawrth 2020 

Gwerthoedd 
Trosglwyddo 
sy’n Gyfwerth 
ag Arian 
Parod ar 31 
Mawrth 2020 

Gwerthoedd 
Trosglwyddo 
sy'n Gyfwerth 
ag Arian 
Parod ar 31 
Mawrth 2019 

Gwir Gynnydd/ 
(Gostyngiad) 
Gwerthoedd 
Trosglwyddo 
sy’n Gyfwerth 
ag Arian Parod 
yn y Flwyddynr 

£000 £000 £000 £000 £000 

Ms Sarah Powell 
Prif Weithredwr 

��������! 
����������!� 

������! 
��!��� �� 495  "� 25 

Mr Steven Morgan 
Rheolwr Canolfan 
ÂáðÚëÚÞèç�ÃƯë�ÏåÚì�÷ÞçÚâ 

��������! 
���������!� !����� 

�����!� 114 94 16 

Mr Malcolm Zaple 
Rheolwr Canolfan 
Genedlaethol Chwaraeon 
Cymru 

��������! 
����������!� ������! 

� !���!�� "�� 574 22 

Mr Brian Davies 
Ïëâß�ÖÞâøáëÞÝðë�Ãëèì�Ãëè� 
Cyfarwyddwr 
Corfforaethol* 

��������! 
���������!� �!����� 

�����!� 242 ��� 33 

Mr Graham Williams 
Cyfarwyddwr Corfforaethol 

��������! 
���������!� 

�!����� 
��!��� �� 432 �$% �$ 

Mr Paul Randle 
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�ÏÞçèÝðòÝ�ÁëâÚç�ÃÚïâÞì�òç�Áëâß�ÖÞâøáëÞÝðë�Ãëèì�Ãëè�Úë����������%�øëÚ�èÞÝÝ�ÒÚëÚá�ÏèðÞåå�Úë�ÚÛìÞçèåÝÞÛ�æÚÛðòìâÚÝù 

Y Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod 
yw gwerth cyfalaf buddiannau’r gronfa bensiwn 
a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol ac a 
aseswyd yn actwaraidd. Y buddiannau a brisir yw’r  
buddiannau sydd wedi’u cronni gan yr aelodau ac 
unrhyw bensiwn wrth gefn i gymar sy’n daladwy o’r 
cynllun. Mae’r Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian 

Parod yn daliad a wneir gan gynllun neu drefniant 
pensiwn er mwyn sicrhau buddiannau pensiwn 
mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan mae 
aelodau’n gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r  
buddiannau sydd wedi cronni yn eu cynllun blaenorol. 
÷ÚÞċë�ßĚàùëÚù�éÞçìâðç�Ú�ÝÝÚçàèìâë�òç�ÛÞëøáçÚìèå� 
i’r buddiannau sydd wedi cronni gan yr unigolyn o 

ganlyniad i aelodaeth lawn o’r cynllun pensiwn, nid 
dim ond eu gwasanaeth mewn swydd uwch, y mae 
datgeliad yn berthnasol iddi. 

÷ÚÞċë�ßĚàùëÚùċç�Üòççðòì�àðÞëøá�ùçëáòð�ßùÝÝâÚççÚù� 
pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall y mae’r  
unigolyn wedi’i drosglwyddo i gynllun pensiwn 
Chwaraeon Cymru. Maent hefyd yn cynnwys unrhyw  
fuddiannau pensiwn ychwanegol sydd wedi cronni 
i’r aelod o ganlyniad i brynu buddiannau pensiwn 
òÜáðÚçÞàèå�Úë�Þâ�àèìø�Þâ�áùç��ÂòßëâĚë�ÆðÞëøá� 
Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod oddi mewn i’r 
canllawiau a’r fframwaith a ragnodir gan y Sefydliad 
a’r Fframwaith Actwarïau ac nid ydynt yn ystyried 
unrhyw ostyngiad gwirioneddol na phosib mewn 
buddiannau o ganlyniad i Dreth Lwfans Oes Gyfan, a 

all fod yn ddyledus pan dynnir buddiannau pensiwn 
o’r cynllun. 

GWIR GYNNYDD MEWN GWERTH 
TROSGLWYDDO CYFWERTH AG ARIAN PAROD 

Mae hwn yn adlewyrchu’r cynnydd yn y Gwerth 
Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod a gyllidir gan 
ò�Üòěèàðë��ÍâÝ�òðċç�Üòççðòì�ò�ÜòççòÝÝ�òç�ò� 
pensiwn sydd wedi cronni oherwydd chwyddiant na 
ÜáòßëÚçâÚÝÚù�Ú�ÝÞåâë�àÚç�ò�ÜòěèàÚâ��àÚç�àòççðòì� 
gwerth unrhyw fuddiannau a drosglwyddir o gynllun 
neu drefniant pensiwn arall) ac mae’n defnyddio 
ffactorau prisio’r farchnad gyffredinol ar gyfer 
dechrau a diwedd y cyfnod. 

ÃÀÓÆÄËÈÀÃÀÔ�ÂØÅËÎÆ�ÓÄÆ�ØÍ�À÷ÎÃÎË�ÀÑ�ÀÑÂÇÖÈËÈÀÃ®�� 

Mae’n ofynnol i gyrff sy’n adrodd yn ôl ddatgelu’r berthynas rhwng tâl y cyfarwyddwr sy’n cael y tâl mwyaf yn eu  
sefydliad a thâl canolrifol gweithlu’r sefydliad.  
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ÁÚçÝ�ÂòßÚçìðæ�Óƪå�ò�ÂòßÚëðòÝÝðë�ìòċç�ÜÚÞå�ò�Óƪå�÷ðòÚß��x�Ċ���� %!������ %!������ 

Cyfanswm Tâl Canolrifol ���!!$ ����$� 

Cymhareb 3.2 3.2 

Cafodd y gymhareb ei chyfrif gan ddefnyddio’r 
rhagdybiaethau canlynol: 

���� Ãâæ�èçÝ�ÜòěèàÚùċë�ìøÚßß�Ú�ÝÞåâë�Ýëðòċë�àòěèàëÞì�� 
sydd wedi cael eu defnyddio,   

���� ÍâÝ�òðċë�ßĚàùëÚù�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þù�áÚÝÝÚìù�â�� 
adlewyrchu unrhyw gyfran i gyfrifon y Loteri 
á�ò��æÚÞċë�ÜèìøÚùċç�ÚÝåÞðòëÜáùċë�áèåå�ìøÚßß�Ú�àòěèàâë�� 
gan Gyngor Chwaraeon Cymru ac a brosesir  
Ýëðòċë�àòěèàëÞì�� 

� 

� 

� 

÷ÚÞ�ÜòßÚçìðæ�ò�øƪå�òç�Üòççðòì�Üòěèà�èçÝ�òç�Þâøáëâè� 
taliadau diswyddo. Nid yw’n cynnwys cyfraniadau  
éÞçìâðç�Üòěèàðòë�Ú�àðÞëøá�øëèìàåðòÝÝè�ÜòßðÞëøá�Úà� 
arian parod y pensiynau.  

ÀæëòðâèÝÝ�ò�øƪå�è�x�%�����â�x%#� ����ÚæëòðâèÝÝ�øƪå� 
���$��%�è�x�"�%���â�x%#� ����� 

POLISI TRETH AR GYFER Y RHAI A BENODIR ODDI 
AR Y GYFLOGRES 

Àë����÷Úðëøá�������ëèÞÝÝ�"�øáëÞßçâÚçø�Ú�èÞÝÝ� 
ðÞÝâ�ÛèÝèåâ�����$��%��"�øáëÞßçâÚçø��ÚÜ�òç�Þù�ååÞ�Úæ� 
4 blynedd neu fwy. Mae pob trefniant wedi cael eu  
hasesu ac wedi cael eu dosbarthu fel rhai’n gweithredu  
y tu allan i IR35. Mae Chwaraeon Cymru yn fodlon bod  
sicrwydd wedi’i geisio i gadarnhau bod unigolion wedi  
gwneud trefniadau priodol i dalu treth. Nid oes yr un  
unigolyn yn aelod o’r Bwrdd nac yn uwch swyddog gyda  
chyfrifoldeb ariannol sylweddol. Ni wnaed unrhyw  
wariant ar gostau ymgynghoriaeth. 

CYFANSODDIAD Y STAFF 

Mae cyfansoddiad staff y cyfarwyddwyr corfforaethol  
òç�#!Y�àðëòð�Ú��!Y�ÛÞçòð��Î�Ûåâøá�ò�ÜòěèàÞâèç� 
éÚëáÚèå�ìòċç�ðÞÝÝâåå�æÚÞ� "Y�òç�ðëòðèÝ�Ú�! Y�  
yn fenywod. 

Swyddog Cyfrifo: S Powell 
16/09/2020 
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ATEBOLRWYDD SENEDDOL AC 
ADRODDIAD ARCHWILIO 
Atebolrwydd Wrth Gefn o Bell  (yn amodol ar archwiliad) - Nid oes gan Chwaraeon Cymru unrhyw 
atebolrwydd wrth gefn o bell. 

Tueddiadau gwariant tymor hir - gwelir y tueddiadau gwariant tymor hir yn ystod y pum mlynedd 
ddiwethaf isod: 

GRANTIAU CYFALAF   

"��������	 

!��������

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

��������� 

��������� 

��������� 

� 

GRANTIAU REFENIW    

���$������ 

���"������

��� ������ 

���������� 

���������� 

%�$������ 

%�"������ 

%� ������ 

%��������
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

COSTAU GWEINYDDU 

��#������ 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

��"!����� 

��"������ 

��!!����� 

��!������ 

�� !����� 

�� ������ 

���!����� 

��������� 

���!����� 

COLLEDION, TALIADAU ARBENNIG AC INCWM 
ÒØËÅÀÄÍÎË�ØÍ�À÷ÎÃÎË�ÀÑ�ÀÑÂÇÖÈËÈÀÃ®� 

Øç�òìøèÝ����%����çâ�ðçÚÞÝ�ùçëáòð�àèååÞÝâèç��øÚåâÚÝÚù� 
ÚëÛÞççâà�çÚ�ëáèÝÝâèç��ÇÞßòÝ�çâ�ßù�ùçëáòð�ßĚèÞÝÝ� 
ìòåßÚÞçèå�çÚÜ�âçÜðæ�ßĚèÞÝÝ�� 

Swyddog Cyfrifo:  S Powell 
16/09/2020 

TYSTYSGRIF AC ADRODDIAD 
Y RHEOLWR A’R ARCHWILYDD 
CYFFREDINOL I’R TAI SENEDDOL A’R 
SENEDD 

BARN AR Y DATGANIADAU ARIANNOL 	

Yr wyf yn tystio fy mod wedi archwilio datganiadau  
ariannol Cyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor Chwaraeon  
Âòæëù�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç�Ú�ÝÝÚÞøá�â�ÛÞç�Úë���� 
÷Úðëøá������è�ÝÚç�ÃÝÞÝÝß�ò�ËèøÞëâ�ÆÞçÞÝåÚÞøáèå� 
ac ati 1993. Mae’r datganiadau ariannol yn  
cynnwys: y Datganiadau o Incwm Net Cynhwysfawr,  
y Sefyllfa Ariannol, Llif Arian, y Newidiadau i  
Ecwiti Trethdalwyr; a’r nodiadau cysylltiedig, gan  
gynnwys y polisïau cyfrifo arwyddocaol. Paratowyd  
y datganiadau ariannol hyn o dan y polisïau cyfrifo  
sydd wedi’u datgan ynddynt. Rwyf hefyd wedi  
archwilio’r wybodaeth yn yr Adroddiad Atebolrwydd  
Ú�ÝÝâìàëâĚë�òç�òë�ÚÝëèÝÝâÚÝ�áðççð�ßÞå�àðòÛèÝÚÞøá� 
wedi’i harchwilio.   

Yn fy marn i mae’r datganiadau ariannol: 	 

•  òç�Üòěðòçè�ÝÚëåùç�Üòðâë�Ú�øáÞà�è�àòěðë� 
materion Cyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor 
ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�Úë����÷Úðëøá������ÚÜ�èċâ� 
âçÜðæ�çÞø�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç�Ú�ÝÝÚÞøá�â�ÛÞç� 
bryd hynny; ac 

•	  maent wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â 
chyfarwyddiadau Deddf y Loteri Genedlaethol 
 
ac ati 1993 a chyfarwyddiadau’r Ysgrifennydd 
Gwladol a gyhoeddwyd o dan y ddeddf honno.  

ÏÖØÒËÀÈÒ�ÀÑ�ÅÀÓÄÑ�«�ÄÅÅÄÈÓÇÈÀÔ�ÂÎÕÈÃª�%�ÀÑ� 
BRISIAD ASEDAU CRONFA BENSIWN 

ÓòççÚß�ìòåð�Úø�ÍèÝòç��$�ò�ÝÚøàÚçâÚÝÚù�ÚëâÚççèå��ìòċç� 
ÝâìàëâĚè�ÚçìâÜëðòÝÝ�éëâìâÚÝ�ìòåßÚÞçèå�æÞðç�éÞëøáòçÚì� 
â buddsoddiadau eiddo wedi’u pwlio yn y gronfa 
bensiwn o ganlyniad i bandemig Covid-19. Nid yw fy  
marn wedi newid mewn perthynas â’r mater hwn. 

ÁÀÑÍ�ÀÑ�ÑÄÎËÄÈÃÃªÃÑÀ�� 

Yn fy marn i, ym mhob cyswllt sylfaenol, mae’r  
gwariant a’r incwm a gofnodir yn y datganiadau 

ariannol wedi cael eu defnyddio at y pwrpas y’u 
bwriadwyd gan y Senedd ac mae’r trafodion ariannol 
sydd wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol yn 
ÜòÝòæßßùëĚè�ƪċë�ÚðÝùëÝèÝÚù�ìòċç�Þù�ååòðèÝëÚÞøáù�� 
 
SAIL Y FARN 

Rwyf wedi cynnal fy archwiliad yn unol â Safonau  
Rhyngwladol ar gyfer Archwilio (ISAs) (y DU) a  
ÍèÝòç�ØæÚëßÞë����ĊÀëÜáðâåâè�ÃÚøàÚçâÚÝÚù�ÀëâÚççèå� 
Endidau’r Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig’.  
ÃâìàëâĚë�ßò�çàáòßëâßèåÝÞÛÚù�è�ÝÚç�ò�ìÚßèçÚù�áòççò� 
ymhellach yn yr adran cyfrifoldebau’r Archwilydd am  
archwilio’r datganiadau ariannol yn fy nhystysgrif.  
Mae’r safonau hynny’n datgan ei bod yn ofynnol i mi  
Ú�ßò�ìøÚßß�àòÝòæßßùëĚè�ƪ�ÒÚßèç�ÅèÞìÞàèå�ÀÝèåòàÞÝâà� 
���"�ò�Âòçàèë�ÀÝëèÝÝâÚÝÚù�ÀëâÚççèå��Ñðòß�òç� 
annibynnol ar Gyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor  
Chwaraeon Cymru yn unol â’r gofynion moesegol sy’n  
berthnasol i fy archwiliad ar y datganiadau ariannol  
òç�ò�ÃÔ��÷ÚÞ�ßò�ìøÚßß�Ú�æâççÚù�ðÞÝâ�ÜòěÚðçâ�Þâç� 
cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion  
hyn. Rwyf yn credu bod y dystiolaeth archwilio rwyf  
wedi’i sicrhau’n ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail  
ar gyfer fy marn. 
 

CASGLIADAU PERTHNASOL I FUSNES 

GWEITHREDOL 


Nid oes gennyf unrhyw beth i adrodd arno mewn 
perthynas â’r materion canlynol y mae ISAs (y DU) yn 
gofyn i mi adrodd arnynt i chi os: 

•  nad yw defnydd Cyfrif Dosbarthu’r Loteri 
Cyngor Chwaraeon Cymru o sail gyfrifo busnes 
gweithredol wrth baratoi’r datganiadau 
ariannol yn briodol; neu 

•  os nad yw Cyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor 
Chwaraeon Cymru wedi datgelu yn y 
datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd 
sylfaenol a ganfuwyd ac a all greu amheuaeth

4,000,000
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arwyddocaol am allu Cyfrif Dosbarthu’r  
Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru i barhau i  
fabwysiadu’r sail gyfrifo busnes gweithredol am  
gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r dyddiad pryd  
awdurdodir y datganiadau ariannol ar gyfer   
eu cyhoeddi.  

CYFRIFOLDEBAU’R CYNGOR A’R SWYDDOG 
CYFRIFO AM Y DATGANIADAU ARIANNOL 

Fel yr eglurwyd yn llawnach yn y Datganiad o  
Gyfrifoldebau’r Cyngor a’r Prif Weithredwr, mae  
Cyngor Chwaraeon Cymru a’r Swyddog Cyfrifo’n  
gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac am  
ßèÝ�òç�ßèÝåèç�Þù�ÛèÝ�òç�Üòěðòçè�ÝÚëåùç�Üòðâë�  
a theg.  

CYFRIFOLDEBAU’R ARCHWILYDD AM 
ARCHWILIO’R DATGANIADAU ARIANNOL 

Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd  
yn ôl ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf y  
Loteri Genedlaethol ac ati 1993.  

Mae archwiliad yn cynnwys sicrhau tystiolaeth  
am y symiau a’r datgeliadau yn y datganiadau  
ariannol, sy’n ddigonol i roi sicrwydd rhesymol  
bod y datganiadau ariannol yn rhydd o unrhyw  
gamddatganiadau sylfaenol, boed yn cael eu  
hachosi gan dwyll neu gamgymeriad. Mae sicrwydd  
rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw’n  
warant y bydd archwiliad a gynhelir yn unol ag  
ISAs (y DU) bob amser yn canfod camddatganiad  
sylfaenol pan mae’n bodoli. Gall camddatganiadau  
godi o dwyll neu gamgymeriad a chânt eu hystyried  
yn sylfaenol os gellir disgwyl iddynt yn rhesymol,  
yn unigol neu gyda’i gilydd, ddylanwadu ar  
benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir   
ar sail y datganiadau ariannol hyn.  

Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (y DU), rwyf yn  
ymarfer barn broffesiynol ac yn cynnal amheuaeth  
broffesiynol drwy gydol yr archwiliad. Rwyf hefyd yn  
gwneud y canlynol: 

•  adnabod ac asesu risgiau camddatganiadau  
sylfaenol y datganiadau ariannol, boed  
oherwydd twyll neu gamgymeriad, cynllunio  
a gweithredu gweithdrefnau archwilio sy’n  

ymateb i’r risgiau hynny, a sicrhau tystiolaeth  
archwilio sy’n ddigonol ac yn briodol i ddarparu  
sail ar gyfer fy marn. Mae’r risg o beidio â  
chanfod camddatganiad sylfaenol o ganlyniad  
i dwyll yn uwch nag ar gyfer camddatganiad  
sylfaenol o ganlyniad i gamgymeriad, oherwydd  
gall twyll gynnwys cydgynllwynio, ffugio,  
hepgoriadau bwriadol, camgynrychiolaeth neu  
anwybyddu rheolaeth fewnol.             

•  sicrhau dealltwriaeth o’r rheolaeth fewnol  
sy’n berthnasol i’r archwiliad er mwyn  
cynllunio gweithdrefnau sy’n briodol i’r  
amgylchiadau, ond nid at ddiben mynegi barn  
ar effeithiolrwydd rheolaeth fewnol Cyfrif  
Dosbarthu’r Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru.   

•  gwerthuso priodolrwydd y polisïau cyfrifo a pha  
mor rhesymol yw’r amcangyfrifon cyfrifo a’r  
datgeliadau cysylltiedig a wneir gan y rheolwyr.               

•  àðÞëøáùìè�ÜòěðòçâÚÝ��ìøëðòøáùë�Ú�Üáòççðòì� 
cyffredinol y datganiadau ariannol, gan  
gynnwys y datgeliadau, a pha un ai yw’r  
datganiadau ariannol yn cynrychioli’r trafodion  
a’r digwyddiadau sylfaenol mewn ffordd sy’n  
ìâÜëáÚù�ÜòěðòçâÚÝ�øÞà��� 

•  llunio casgliad am briodolrwydd defnydd Cyfrif  
Dosbarthu’r Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru o’r  
sail gyfrifo busnes gweithredol ac, yn seiliedig  
ar y dystiolaeth archwilio a sicrheir, a oes  
ansicrwydd sylfaenol yn bodoli mewn perthynas  
ƪ�ÝâàðòÝÝâÚÝÚù�çÞù�ÚæèÝÚù�Ú�Úåå�ÝÚěù� 
amheuaeth sylweddol ar allu Cyfrif Dosbarthu’r  
Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru i barhau fel  
busnes gweithredol. Os dof i’r casgliad bod  
ansicrwydd sylfaenol yn bodoli, mae’n ofynnol i  
mi dynnu sylw yn fy adroddiad at y datgeliadau  
cysylltiedig yn y datganiadau ariannol neu,  
os yw datgeliadau o’r fath yn annigonol,  
addasu fy marn. Seilir fy nghasgliadau ar y  
dystiolaeth archwilio a sicrheir hyd at ddyddiad  
fy adroddiad. Fodd bynnag, gall digwyddiadau  
neu amodau yn y dyfodol achosi i Gyfrif  
Dosbarthu’r Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru  
roi’r gorau i barhau fel busnes gweithredol. 

Rwyf yn cyfathrebu â’r rhai sy’n gyfrifol am  
lywodraethu ynghylch, ymhlith materion eraill,  
cwmpas ac amseriad arfaethedig yr archwiliad ac  
unrhyw ganfyddiadau archwilio arwyddocaol, gan  

gynnwys unrhyw ddiffygion arwyddocaol mewn  
rheolaeth fewnol y dof ar eu traws yn ystod   
fy archwiliad.      

Hefyd mae’n ofynnol i mi sicrhau digon o dystiolaeth  
i roi sicrwydd rhesymol bod yr incwm a’r gwariant  
sydd wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol wedi  
cael eu defnyddio at y pwrpas y’u bwriadwyd gan y  
ÒÞçÞÝÝ�Ú�ÛèÝ�ò�øëÚßèÝâèç�ÚëâÚççèå�òç�ÜòÝòæßßùëĚè� 
â’r awdurdodau sy’n eu llywodraethu. 

GWYBODAETH ARALL  

Mae’r Cyngor a’r Swyddog Cyfrifo’n gyfrifol am yr  
wybodaeth arall. Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys  
yr wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol, ar wahân  
âċë�ëáÚççÚù�èċë�ÀÝëèÝÝâÚÝ�ÀøÞÛèåëðòÝÝ�Ú�ÝÝâìàëâĚë� 
yn yr adroddiad hwnnw fel wedi’u harchwilio, y  
datganiadau ariannol a fy adroddiad archwilio  
i ar y rheiny. Nid yw fy marn i ar y datganiadau  
ariannol yn cynnwys yr wybodaeth arall ac nid wyf  
yn mynegi unrhyw ffurf ar gasgliad sicrwydd mewn  
perthynas â hi. Mewn perthynas â fy archwiliad ar y  
datganiadau ariannol, fy nghyfrifoldeb i yw darllen  
yr wybodaeth arall a, thrwy wneud hynny, ystyried  
a yw’r wybodaeth arall yn sylfaenol anghyson â’r  
datganiadau ariannol neu’r wybodaeth a gefais  
wrth gynnal yr archwiliad neu’n ymddangos wedi’i  
chamddatgan fel arall. Os dof i’r casgliad, yn  
seiliedig ar y gwaith rwyf wedi’i wneud, bod unrhyw  
gamddatganiadau sylfaenol yn gysylltiedig â’r  
wybodaeth arall hon, mae’n ofynnol i mi roi gwybod  
am hynny. Nid oes gennyf unrhyw beth i adrodd yn ôl  
yn y cyswllt hwn.  

BARN AR FATERION ERAILL 

Yn fy marn i: 

•  mae’r rhannau o’r Adroddiad Atebolrwydd  
sydd i gael eu harchwilio wedi cael eu  
paratoi’n briodol, yn unol â chyfarwyddiadau’r  
Ysgrifennydd Gwladol, a wnaed o dan Ddeddf y  
Loteri Genedlaethol ac ati 1993;  

•  yng ngoleuni’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth o  
Gyfrif Dosbarthu’r Loteri Cyngor Chwaraeon  
Cymru a’i amgylchedd a sicrhawyd fel rhan  
o’r archwiliad, nid wyf wedi nodi unrhyw  
gamddatganiadau sylfaenol yn yr Adroddiad  

Perfformiad na’r Adroddiad Atebolrwydd; ac 
•  mae’r wybodaeth sydd wedi’i rhoi yn yr  

Adroddiad Perfformiad a’r Adroddiad  
ÀøÞÛèåëðòÝÝ�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç�ÚëâÚççèå�ò� 
mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi ar ei  
chyfer yn gyson â’r datganiadau ariannol. 

MATERION YR WYF YN ADRODD ARNYNT DRWY  
EITHRIAD 

Nid oes gennyf unrhyw beth i adrodd arno yng  
nghyswllt y materion canlynol, yr wyf yn adrodd  
arnynt i chi os yw’r canlynol, yn fy marn i, yn wir:  

•  nid oes cofnodion cyfrifo digonol wedi cael eu  
ÜÚÝð�ÚÜ�çâÝ�èÞì�ßßùëěÞççâ�Ýâàèçèå�Úë�àòßÞë�ßò� 
archwiliad wedi cael eu derbyn o ganghennau  
na fu fy staff yn ymweld â hwy; neu     

•  nid yw’r datganiadau ariannol a’r rhannau  
o’r Adroddiad Atebolrwydd sydd i gael eu  
áÚëÜáðâåâèċç�ÜòÝ�ßòçÝ�ƪċë�ÜèßçèÝâèç�Úċë�ßßùëěÞççâ� 
cyfrifo; neu 

•  nid wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r holl  
esboniadau y mae arnaf eu hangen ar gyfer fy  
archwiliad; neu  

•  nid yw’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol  
òç�ÚÝåÞðòëÜáù�ÜòÝòæßßùëĚÚÞøá�ƪ�ÜáÚçååÚðâÚù� 
Trysorlys EM. 

ADRODDIAD 

Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i’w gwneud ar y  
datganiadau ariannol hyn.  

Gareth Davies    Dyddiad 
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol 

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol  
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
Llundain 
SW1W 9SP 



 

ÂØÍÆÎÑ�ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ÂØ÷ÑÔ�«�ÂØÅÑÈÅ�ÃÎÒÁÀÑÓÇÔċÑ�ËÎÓÄÑÈ� 
DATGANIAD O INCWM NET CYNHWYSFAWR AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 
���÷ÀÖÑÓÇ����� 

Nodyn 

2019/20

£'000

2018/19

£'000 
Gwariant 
Âòçâàâèç�àëÚçø�Ú�ðçÚÞÝ�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç��� ��� ���!%� � ��%�� 
Llai ymrwymiadau a ddaeth i ben neu a ddiddymwyd 3 (194) (55) 
ÂèìøÚù�ìøÚßß��
 #�� ��#��� ����%� 
ÃâÛëâìâÚçø��
 %�� 40 41 
ÂèìøÚù�àðÞâøáëÞÝù�ÞëÚâåå���
 $��  $�� �%�� 
Cyfanswm Gwariant�
 "��$"� �"�$$"� 

Incwm Crynswth 
Elw o Gronfa Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol 11 (16,133) (14,463) 
Enillion buddsoddi o Gronfa Ddosbarthu’r  
Loteri Genedlaethol  11 (77) (74) 
ÀÝßÞë�àëÚçøâÚù��
 ����� �!�$� 
ÈçÜðæ�ÚëÚåå��
 $�� ��%��� ��%�� 
Cyfanswm Incwm  �
 ��"� ���� ��!��"$�� 

�ÈçÜðæ��ÆðÚëâÚçø�ÍÞø�è�ÖÞâøáàÚëÞÝÝÚù� ������#�� ���"�$� 

Incwm/Gwariant Cynhwysfawr Arall 
Âèìø�ÜòååâÝ�éÞçìâðç����
 �$� #�� $� 

ÂèååÞÝ��Äçâååâèç��ÀÜøðÚëÚâÝÝ�Úë�ÁÞçìâðç�
 �$� �!$� ���%�� 
 331 (57)

�ÈçÜðæ��ÆðÚëâÚçø�ÍÞø�Üòç�ååèà�Ú�øáëÞøáâÚçø�� �%�$�"�� ���!"�� 

Llog derbyniadwy  (7) (6) 
(Incwm)/Gwariant Net cyn trethiant  � �%�$���� ���!!!� 

Trethiant taladwy  6 1 1 
(Incwm)/Gwariant ar ôl trethiant � �%�$���� ���!!"� 

Cyfanswm yr (Incwm)/Gwariant Cynhwysfawr ar 
àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç�Ú�ÝÝÚÞøá�â�ÛÞç�Úë����÷Úðëøá������ �%�$���� ���!!" 

ÁÚåÚçì�Úë���ÄÛëâåå�
 � �$�� ����%# �� 
ÁÚåÚçì�Úë����÷Úðëøá�
 ��������� � �$�� 

Mae’r holl enillion a’r colledion cydnabyddedig wedi cael eu cyfrif ar sail y gost hanesyddol ac wedi’u 
hadlewyrchu yn y datganiad uchod. Mae’r holl weithgareddau’n parhau heb brynu na gwaredu eitemau.   

÷ÚÞċë�çèÝâÚÝÚù�Úë�ÝùÝÚåÞççÚù�$$�â�����òç�ëáÚç�èċë�Üòßëâßèç�áòç� 
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ÂØÍÆÎÑ�ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ÂØ÷ÑÔ�«�ÂØÅÑÈÅ�ÃÎÒÁÀÑÓÇÔċÑ�ËÎÓÄÑÈ� 
ÃÀÓÆÀÍÈÀÃ�Î�ÒÄÅØËËÅÀ�ÀÑÈÀÍÍÎË�ÅÄË�ÀÑ����÷ÀÖÑÓÇ����� 

Nodyn

Ar 31 Mawrth 2020 

£'000

Ar 31 Mawrth  2019

£'000 
Asedau Anghyfredol 
Eiddo, peiriannau ac offer 9 133 163 

Asedau Cyfredol 
÷ÚìçÚÜá�ÝÞëÛòçâÚÝðò�ÚÜ�ÚìÞÝÚù�ÜòßëÞÝèå�ÞëÚâåå��� ���� �!� �� 

Buddsoddiadau - balans yng Nghronfa Ddosbarthu’r 
ËèøÞëâ�ÆÞçÞÝåÚÞøáèå� ��� �!���#� � �""! 

ÀëâÚç�éÚëèÝ�Ú�ÜáòßðÞëøá�Úà�ÚëâÚç�éÚëèÝ��� ����  !�� �%$ 

Cyfanswm yr Asedau Cyfredol      � �!�!��� � �$$� 

Cyfanswm yr Asedau � �!�"�!� �!�� " 

Atebolrwydd Cyfredol 
ÂëèçâÚÝÚù�àëÚçø�� ��� ��#��� ����!! �� 
ÀøÞÛèåëðòÝÝ�ÜòßëÞÝèå�ÚëÚåå��� ���� ���"$%�� ����"�� 
Cyfanswm yr Atebolrwydd Cyfredol � ����"��� ����"�!� 

Asedau Anghyfredol ac Asedau Cyfredol Net 13,573 3,431 

Atebolrwydd Anghyfredol 
Croniadau grant 3 (66) (24) 
ÀøÞÛèåëðòÝÝ�ÏÞçìâðç�� �$� ����##�� ���%$%� 

���� ��� ������� 

Asedau llai Atebolrwydd � ������� 418

Cronfeydd: 
ÂëèçßÚ�ÈçÜðæ�Ú�ÆðÚëâÚçø� ���!�#� �� �# 

ÂëèçßÚ�ÏÞçìâðç��� �$� ����##�� ���%$%� 
������� 418

÷ÚÞċë�çèÝâÚÝÚù�Úë�ÝùÝÚåÞççÚù�$$�â�����òç�ëáÚç�èċë�Üòßëâßèç�áòç�������� 

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan y Bwrdd a’u llofnodi ar ei ran gan; 

Swyddog Cyfrifo: S Powell 
16/09/2020 
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ÂØÍÆÎÑ�ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ÂØ÷ÑÔ�«�ÂØÅÑÈÅ�ÃÎÒÁÀÑÓÇÔċÑ�ËÎÓÄÑÈ� 
DATGANIAD O LIF ARIAN 
ÀÑ�ÆØÅÄÑ�Ø�ÅËÖØÃÃØÍ�À�ÃÃÀÄÓÇ�È�ÁÄÍ�ÀÑ����÷ÀÖÑÓÇ����� 

Nodyn 
2019/20

£'000
2018/19

£'000
Llif arian o weithgareddau gweithredu     
ÂòßÚçìðæ�ÈçÜðæ��ÆðÚëâÚçø��ÂòçáðòìßÚðë��� %�$��� ����!!"� 
�ÂòççòÝÝ��ÆèìøòçàâÚÝ�æÞðç�ÝòåÞÝðòë�� ��� ��%�� ��� 

�ÆèìøòçàâÚÝ��ÂòççòÝÝ�æÞðç�ÜëÞÝòÝðòë� ����� �%�!���� �����! 

�ÂòççòÝÝ��ÆèìøòçàâÚÝ�òç�ò�ÛÚåÚçì�òçà�ÍàáëèçßÚ�  
ÃÝèìÛÚëøáùċë�ËèøÞëâ�ÆÞçÞÝåÚÞøáèå� ��� ��"��� $#" 

Llog a dderbyniwyd  (7) (6) 
ÃâÛëâìâÚçø�èßßÞë�Ú�éáÞâëâÚççÚù�� %�  ��  � 

Âèìø�éÞçìâðç� �$� �$$� ��$!� 
Mewnlif/(All-lif) arian net o weithgareddau gweithredu   242 (394) 

Llif arian o weithgareddau buddsoddi      
Llog a dderbyniwyd   7 6 
Llif arian o weithgareddau cyllido 

Ïëòçù�ÞâÝÝè��éÞâëâÚççÚù�ÚÜ�èßßÞë� %�� ����� ���� 
ÀÝ�ÝÚåâÚÝÚù�ÛÞçøáòÜâÚÝÚù� ��� � � � 

Trethiant 
Treth gorfforaeth a dalwyd   (1) (1) 

÷Þðçåâß��Àåå�åâß��ÚëâÚç�çÞø�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç 13 252 (375)

Cynnydd net mewn arian parod a chyfwerth ag arian 
parod yn ystod y cyfnod                        







Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar 
ÝÝÞÜáëÚùċë�ÜòßçèÝ��� �%$� !#� 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar 
ÝÝâðÞÝÝ�ò�ÜòßçèÝ����  !�� �%$ 

252 (375)
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÷ÚÞċë�çèÝâÚÝÚù�Úë�ÝùÝÚåÞççÚù�$$�â�����òç�ëáÚç�èċë�Üòßëâßèç�áòç� 

DATGANIAD O NEWIDIADAU I ECWITI TRETHDALWYR 
AR GYFER CYFRIF DOSBARTHU’R LOTERI CYNGOR CHWARAEON CYMRU 
ÀÑ�ÆØÅÄÑ�Ø�ÅËÖØÃÃØÍ�À�ÃÃÀÄÓÇ�È�ÁÄÍ�ÀÑ����÷ÀÖÑÓÇ����� 

Balans yng 
Nghronfa

Ddosbarthu’r
Loteri  

Genedlaethol

£'000 

 
  

 
Balans yng 

CChC

£'000 

 
Cronfa

Pensiwn

£'000 

Cyfanswm

£'000 
ÁÚåÚçì�Úë���ÄÛëâåå����$� �!�! �� ��%��� ����# �� ���%# 

Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr  
2018/19 
Incwm o’r Loteri Genedlaethol   14,463 - - 14,463 
ÓòççðòÝ�â�åÚðë�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç� 
àÚç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� ��!��!��� �!��!�� �� � 
ÀÝÞçâååâèç�ÁùÝÝìèÝÝâ� # � "� �� $� 

Incwm Gweithredu Arall - 193 - 193 
ÀÝßÞë�àëÚçøâÚù� ��� !�$� �� !�$ 

ÆðÚëâÚçø�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�� �"��� ��"�%!��� �� ��#���!� 
Âèìø�ÏÞçìâðç� ��� ��� �$!� �$! 

Balans ar 31 Mawrth 2019� � �""!�� �����!$�� ����%$%���  �$ 

Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr  
2019/20 
Incwm o’r Loteri Genedlaethol   16,133 - - 16,133 
ÓòççðòÝ�â�åÚðë�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç� 
àÚç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� ��!�#���� �!�#��� �� � 
ÀÝÞçâååâèç�ÁùÝÝìèÝÝâ� ##� #� �� $ 
Incwm Gweithredu Arall - 193 - 193 
ÀÝßÞë�àëÚçøâÚù��������� �� ��� �� �� 

ÆðÚëâÚçø�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�� �� $�� �"��$��� �� �"����� 
Âèìø�ÏÞçìâðç� �� �� ��$$�� ��$$� 
Balans ar 31 Mawrth 2020 �!���#� ���!���� ����##�� ������ 

  

÷ÚÞċë�çèÝâÚÝÚù�Úë�ÝùÝÚåÞççÚù�$$�â�����òç�ëáÚç�èċë�Üòßëâßèç�áòç� 
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ÂØÍÆÎÑ�ÂÇÖÀÑÀÄÎÍ�ÂØ÷ÑÔ�«�ÂØÅÑÈÅ�ÃÎÒÁÀÑÓÇÔċÑ�ËÎÓÄÑÈ��������������������� 
NODIADAU AR Y CYFRIFON AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I  
ÁÄÍ�ÀÑ����÷ÀÖÑÓÇ����� 

1. 	POLISÏAU CYFRIFO 

1.1 	 SAIL Y CYFRIFO 

Mae’r cyfrifon wedi cael eu paratoi o dan y confensiwn 
cost hanesyddol, a addaswyd drwy brisio Eiddo, 
Peiriannau ac Offer drwy gyfeirio at gostau cyfredol, 
yn unol â’r cyfarwyddiadau gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon, gyda chaniatâd y Trysorlys, yn unol 
ag Adran 35 o Ddeddf y Loteri Genedlaethol ac ati 
1993 (fel y’i diwygiwyd). Gellir cael copi o’r cyfrifon ar 
gais drwy ysgrifennu at Gyngor Chwaraeon Cymru 
(Chwaraeon Cymru), Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 
9SW. Heb gyfyngu ar yr wybodaeth a roddir, mae’r  
cyfrifon yn cael eu paratoi yn unol ag IFRS Llawlyfr 
ÂèßçèÝâèç�ÀëâÚççèå�ò�ËåòðèÝëÚÞøá����$��%��ÅëÞ÷� 
seiliedig ar IFRS)  a gyhoeddwyd  gan Drysorlys EM. 

Mae cyfrifon ar wahân wedi cael eu paratoi ar gyfer 
gweithgareddau a gyllidir gan gymorth grant, yn unol 
â’r cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan Weinidogion 
Cymru. Nid yw’n ofynnol i’r cyfrif hwn gael ei gyfuno â 
chyfrifon Chwaraeon Cymru. 

Mae’r cyfrifon wedi cael eu paratoi ar sail busnes 
gweithredol. Mae’n ofynnol i Chwaraeon Cymru roi 
cyfrif am ymrwymiadau grant tymor hir sy’n dod 
yn ddyledus i’w talu yn y cyfnodau cyfrifo dilynol, a 
gyllidir gan elw’r loteri yn y dyfodol. 

1.2 	 INCWM O GRONFA DDOSBARTHU’R 
LOTERI GENEDLAETHOL 

Cyllidir gweithgareddau dosbarthu swyddogaeth 
Loteri Chwaraeon Cymru gan elw a neilltuir gan 
y Loteri Genedlaethol. Cedwir yr elw hwn mewn 
cronfa a weinyddir gan yr Adran ar gyfer Digidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, ac mae ar 
gael i’w dynnu i lawr i gyfrif banc Loteri Chwaraeon 
Cymru pan fo angen. Cydnabyddir yr holl incwm yn 
unol ag IFRS 15. 

Mae’r balans yng Nghronfa Ddosbarthu’r Loteri 
Genedlaethol yn parhau o dan stiwardiaeth yr 

Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon. Er hynny, dangosir cyfran 
y balans o’r fath y gellir ei briodoli i Chwaraeon 
Cymru yn y cyfrifon yn unol â gwerth y farchnad ac, 
ar ddyddiad y Datganiad o Sefyllfa Ariannol, mae 
wedi cael ei ardystio gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 
gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
fel balans sydd ar gael ar gyfer ei ddosbarthu gan 
Chwaraeon Cymru yng nghyswllt ymrwymiadau 
cyfredol ac yn y dyfodol. 

÷ÚÞċë�ÛÚåÚçì�Úë����÷Úðëøá������òçà�ÍàáëèçßÚ� 
Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol wedi cael ei  
archwilio ac nid oes angen unrhyw addasiadau.  
Ni addaswyd balans agoriadol y gronfa ar gyfer  
���$��%� 

�����	 ÄÈÃÃÎ��ÏÄÈÑÈÀÍÍÀÔ�ÀÂ�ÎÅÅÄÑ�� 

Mae Chwaraeon Cymru yn cyfalafu unrhyw eiddo, 
éÞâëâÚççÚù�ÚÜ�èßßÞë�àðÞëøá�æðò�çÚ�x!���Ú�ÝÝÞßçòÝÝâë� 
ar gyfer gweinyddu swyddogaeth y Loteri yn unig 
a chynhwysir yr offer yn y datganiad o’r sefyllfa 
ariannol ar sail cost hanesyddol llai darpariaeth 
ar gyfer dibrisiant. Ym marn Chwaraeon Cymru, 
nid oes unrhyw wahaniaeth sylfaenol rhwng y gost 
hanesyddol a gwerth llyfr net cost gyfredol yr 
asedau hyn. 

1.4 	DIBRISIANT 

Darperir dibrisiant ar sail llinell syth ar yr holl eiddo, 
peiriannau ac offer, gan ystyried amcangyfrif o’u 
hoes ddefnyddiol a’r gwerthoedd gweddillol a 
ragdybir. Mae oes yr ased at y pwrpas hwn fel a 
ganlyn ar gyfartaledd: 

ÎßßÞë���ÂòßëâĚÚÝùëèç�� � 
ÎßßÞë���ÀëÚåå�� � � 

��ÛåòçÞÝÝ 
�������ÛåòçÞÝÝ 

Polisi Chwaraeon Cymru yw dibrisio asedau o’r mis ar 
ôl eu prynu. 

 1.5 	COSTAU PENSIWN 

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu dau gynllun 
pensiwn. Mae’r rhan fwyaf o’r staff yn aelodau o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg. 
Mae’r Gronfa’n gynllun budd pendant sy’n seiliedig 
ar Enillion Ailbrisio Cyfartalog Gyrfaol (CARE). 
Mae asedau’r Gronfa’n cael eu cadw ar wahân i 
rai Chwaraeon Cymru. Cynllun pensiwn cyfraniad 
pendant gyda Scottish Widows yw’r llall. Dywed IAS19 
ÛèÝ�ëáÚâÝ�â�ßĚàùë�ìòċç�ÜÚÞå�Þâ�àòßëâß�òç�ÚÜøðÚëÚâÝÝ��Üèìø� 
gwasanaethu cyfredol a gorffennol) gael ei bennu 
i’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr er mwyn 
ååÞÝÚÞçù�Üèìø�éÞçìâòçÚù�Ýëèì�èÞì�ðÚâøá�ÜòěèàÞâèç� 
gyda Chwaraeon Cymru. 

Neilltuir unrhyw asedau neu atebolrwydd pensiwn 
rhwng y Loteri a Chwaraeon Cymru yn seiliedig ar 
gyfradd hanesyddol y neilltuo ar gostau staff, gweler 
1.6.1. Neilltuir taliadau diffyg y gronfa bensiwn ar sail 
yr un gyfran â’r dyraniad diffyg pensiwn i gyfrif 
y Loteri. 

1.6 	 DYRANNU COSTAU 

ÂòßëâĚë�ÝòëÚçâÚÝÚù�ÜèìøÚùċë�ìøÚßß�Úċë�ÜèìøÚù� 
anuniongyrchol a drosglwyddir o Chwaraeon Cymru i 
gyfrif y Loteri ar y sail a ganlyn: 

1.6.1 
Mae costau’r staff yn cael eu neilltuo i’r Loteri 
òç�ùçèå�ƪċë�ÚæìÞë�æÚÞçø�òç�Þâ�ÝëÞùåâèċç�ÜòěÚðçâ� 
gweithgareddau’r Loteri. Os yw’r staff yn cael 
Þù�ÝÚøàÚç�ßÞå�ìøÚßß�ìòċç�ÜÚÞå�Þù�Üòěèàâ����Y�Úø� 
bwrpas y Loteri, mae eu costau’n cael eu neilltuo’n  
llawn. Os yw staff yn gweithio, neu’n darparu 
gwasanaeth i gynlluniau loteri a thrysorlys, mae 
eu costau’n cael eu neilltuo’n unol â’r amser a 
dreulir ar waith y Loteri. 

1.6.2 
Mae costau heb fod yn gostau staff yn cael eu 
neilltuo naill ai ar sail yr arwynebedd llawr a 
ddefnyddir gan staff y Loteri neu, os nad oes data 
arwynebedd llawr ar gael neu os nad yw’n cael 
ei ystyried yn briodol, dyrennir costau’n seiliedig 
ar gyfanswm amser staff y Loteri, a fynegir fel 
canran o gyfanswm amser y staff. 

��"��� �� 
Neilltuir tâl a chostau teithio Aelodau’r Cyngor ar 
ìÚâå�!��!��� 

1.7 	 POLISI AR GYFER CRONIADAU GRANT 

Mae dyfarniadau grant yn cael eu cyfrif fel gwariant 
yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr a nes 
eu bod yn cael eu talu, fel croniadau grant yn y 
Datganiad o Sefyllfa Ariannol os ydynt yn bodloni’r 
ÝâßĚçâÚÝ�è�ÚøÞÛèåëðòÝÝ��ò�æÚçòåâë�Úëçè�òç�ÍèÝòç��� 

Nid yw dyfarniadau grant y penderfynwyd yn eu 
ÜòåÜá�òç�ßßùëĚèå�ÚÜ�çÚÝ�òÝòçø�òç�ÛèÝåèçâċë�ÝâßĚçâÚÝ�è� 
atebolrwydd yn cael eu cynnwys yn y gwariant ar y 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr nac fel croniad 
yn y Datganiad o Sefyllfa Ariannol. Er hynny, maent 
yn cael eu datgelu fel atebolrwydd grant wrth gefn yn 
y Nodiadau ar gyfer y Cyfrifon. 

��$�	 ÈÍÂÖ÷�ÀÑÀËË� 

Yn berthnasol i incwm a gynhyrchir gan UK Sport at 
ÝÝÞßçòÝÝ�ÚìÞÝÚù�Ú�ÜáòěÞùìøÞëÚù�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù��� 

1.9 	 DEFNYDD O AMCANGYFRIFON A 
PHENDERFYNIADAU 

Mae paratoi’r datganiadau ariannol yn golygu bod 
rhaid i Chwaraeon Cymru wneud amcangyfrifon 
a rhagdybiaethau sy’n effeithio ar y defnydd o 
bolisïau a’r symiau yr adroddir amdanynt. 
Adolygir amcangyfrifon a phenderfyniadau’n 
barhaus. Cydnabyddir y diwygiadau i’r amcangyfrifon 
cyfrifo yn ystod y cyfnod pryd diwygir yr amcangyfrif 
ac mewn unrhyw gyfnod a effeithir yn y dyfodol. 

Ceir gwybodaeth am feysydd amcangyfrif a 
phenderfyniadau allweddol arwyddocaol wrth 
ddefnyddio polisïau cyfrifo sy’n cael yr effaith 
fwyaf arwyddocaol ar y symiau a gydnabyddir yn y 
datganiadau ariannol yn y nodiadau canlynol:-

Nodyn 1.6.1 Mae costau staff yn cael eu neilltuo 
i’r Loteri yn unol â’r amser maent yn ei dreulio yn 
ÜòěÚðçâ�àðÞâøáàÚëÞÝÝÚùċë�ËèøÞëâ��àðÞåÞë�çèÝòç���"��� 
Úæ�ëÚàèë�è�ßÚçòåâèç��÷ÚÞ�ÍèÝòç��$�òç�òæðçÞùÝ�ƪ� 
chostau pensiwn a neilltuir i’r Loteri ar sail dyraniad 
cyfartalog hanesyddol o gostau staff. 
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1.10 OFFER	 YNNAU ARIANNOL 

1.10.1 	 ASEDAU ARIANNOL 
Nid yw masnach dderbyniadwy ac asedau 
cyfredol eraill yn dwyn unrhyw log ac maent 
yn cael eu datgan ar sail eu gwerth nominal, 
sy’n cael ei leihau yn unol â lwfansau priodol 
ar gyfer symiau anadferadwy amcangyfrifol. 
Mae arian parod a chyfwerth ag arian parod yn 
cynnwys arian mewn llaw, blaendal tymor byr a 
buddsoddiadau tymor byr eraill hynod hylifol y 
gellir eu trosglwyddo’n rhwydd i swm penodol o 
arian parod ac sy’n amodol ar risg anarwyddocaol 
o newidiadau mewn gwerth.

1.10.2 	 ATEBOLRWYDD ARIANNOL 
Nid yw Taliadau Masnach ac atebolrwydd 
cyfredol arall yn dwyn llog ac maent yn cael eu 
datgan yn unol â’u gwerth nominal. 

1.11 ADR	 ODDIADAU  SEGMENTU 

Mae cofnodion rheoli Chwaraeon Cymru ar gyfer y 
Loteri’n darparu gwybodaeth berthnasol i ddosbarthu 

grantiau’r Loteri. Mae Chwaraeon Cymru o’r farn nad 
òð�àèßòçâèç�ÝÚøàÞåù�ÈÅÑÒ�$�ÒÞàæÞçøÚù�ÆðÞâøáëÞÝù� 
yn berthnasol i’r Cyfrifon Dosbarthu Loteri hyn. Ystyrir 
fod segment gweithredu unigol ar gyfer dosbarthu 
cyllid y loteri. 

1.12 	 SAFONAU CYFRIFO WEDI’U CYHOEDDI  
 O’R NEWYDD HEB FOD YN  
 WEITHREDOL ETO 

Llywodraethir y defnydd o unrhyw safonau IFRS 
newydd neu ddiwygiedig drwy eu mabwysiadu gan 
yr FreM. Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu 
newidiadau i safonau pan ddônt yn weithredol. 
Nid oes unrhyw effeithiau sylfaenol hysbys yn sgil 
newidiadau IFRS sydd wedi’u cyhoeddi ond nad ydynt 
yn weithredol eto ar y datganiadau ariannol yn ystod 
y cyfnod o ddefnydd cychwynnol. 

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae 
Trysorlys EM wedi cytuno gyda’r Bwrdd Cynghori ar 
Adroddiadau Ariannol (FRAB) i ohirio gweithredu 
ÈÅÑÒ��"�ÏëòÝåÞìÚù�øÚç���ÄÛëâåå������Úë�àòßÞë� 
adroddiadau ariannol y sector cyhoeddus. 

2. GRANTIAU A DALWYD YN YSTOD Y FLWYDDYN 

Grantiau Refeniw  2019/20 
£'000

2018/19 
£'000 

ÄåâøÞ�Âòæëù�� ��� �� ����� 

Coach Cymru  2,772 2,741 
ÏÞëßßèëæâÚÝ�ÂÞçÞÝåÚÞøáèå�� %$!� %$� 

Hyfforddiant Cenedlaethol  931 937 
Chwaraeon Anabledd 
 552 552 
Ø�Æâìø�ÆòæùçÞÝèå�� ��"$%� ��"$� 

Twf y Loteri  312 292 
ÀëðÞâçòÝÝâÚÞøá�
 �$� $� 

ÍèÝòç���
 ����%%� ��� $$ 

 

�	 
 
�	 
 
 
�	 
 
�	 
� 

÷ÚÞċë�Æâìø�ÆòæùçÞÝèå�òç�Üòççðòì�ìðæ�è�x"���"!�����$��%�x"�� �"��Ú�ÝÚåðòÝ�òçà�çàáòìðååø�ÜèìøÚù� 
gweinyddu’r awdurdodau lleol, sy’n gweinyddu’r cynllun grantiau ar lefel leol.    

Grantiau Cyfalaf  2019/20 
£'000

2018/19 
£'000 

Cyfalaf 29 264
ÆëÚçøâÚù�ÃÚøÛåòàù� ��"$!� ���!� 

ÆÚåð�Àæ�ÖÞâøáëÞÝù��� %�� � �� 
ÍèÝòç��� ��$�!� ��"!!� 

 
 

�	 

� 
� 

÷ÚÞċë�ßĚàùëÚù�àëÚçø�òç�ò�çèÝâÚÝÚù�ùÜáèÝ�òç�Üòççðòì�x��%���%�è�ðÚëâÚçø�ùçâèçàòëÜáèå�Ú�ðçÚÞÝ�Úë�ëÚç�ò�ëáÚâ�Ú� 
ÝÝÞëÛòçâèÝÝ�àëÚçøâÚù��x "�� #��òç����$��%� 

���ÂÑÎÍÈÀÃÀÔ�ÆÑÀÍÓ� 

  
Cyfalaf

£'000 

Refeniw

£'000 

 
2019/2020
Cyfanswm

£'000 

2018/2019

Cyfanswm


£'000 

ÁÚåÚçì�Úë���ÄÛëâåå�	 ��� �� $� �$� ���!#$� !$" 

Cynigion grant a fodlonwyd yn ystod  
ò�ěðòÝÝòç��	 ���$�!�� �����%%�� ������ �� �� �� �� 
Cynigion grant heb eu derbyn (27) (167) (194) (55) 
Cynigion grant a wnaed yn ystod  
ò�ěðòÝÝòç�� ����%� ��� �� ���!%� � ��%�
 

ÒòæùÝâÚÝ�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�� ���$���� �$���"�� ������%�� %�%%��
 

ÁÚåÚçì�ÜëèçâÚÝÚù�Úë����÷Úðëøá��	 ��#� ����	  �%� ���!#$ 

Dadansoddwyd fel: 
Symiau’n dod yn ddyledus o fewn  
ÛåðòÝÝòç��	 �"�� ���� �#�� ���!! 
Symiau’n dod yn ddyledus ar ôl  
blwyddyn 66 - 66 24

Dadansoddiad o amseriad disgwyliedig y llif arian 2019/2020 

000

2018/2019 

£'000

ÒòæâÚùċç�ÝÝòåÞÝùì�òç�òìøèÝ�ÁåðòÝÝòç�ÀëâÚççèå����%������ �� 10,554
ÒòæâÚùċç�ÝÝòåÞÝùì�òç�òìøèÝ�ÁåðòÝÝòç�ÀëâÚççèå����������� �#�� � 
ÒòæâÚùċç�ÝÝòåÞÝùì�òç�òìøèÝ�ÁåðòÝÝòç�ÀëâÚççèå����������� ""� � 
ÁÚåÚçì�Úë����÷Úðëøá������  �%� ���!#$ 

2019/2020

£'000

2018/2019

£'000
Balans rhyng-lywodraeth 
ÁÚåÚçì�àòÝÚ�Üáòëßß�ÞëÚâåå�ò�ååòðèÝëÚÞøá�àÚçèåèà�� �� #$ 

ÁÚåÚçì�àòÝÚà�ÚðÝùëÝèÝÚù�ååÞèå�� !�� ���$� 

!�� ���!$ 

ÁÚåÚçì�àòÝÚ�Üáòëßß�ÚååÚçèå�âċë�ååòðèÝëÚÞøá� �$#� %� �� 

 �%� ���!#$ 

 
 

 

 £'
 

� 

 

 

�

�

ÂÑÎÍÈÀÃÀÔ�ÆÑÀÍÓ�ÏÀÑÇÀÃ®�� 

Bydd Chwaraeon Cymru yn trin dyfarniadau Grant 
fel gwariant ac os nad ydynt wedi’u talu, fel croniad, 
os oes rhwymedigaeth adeiladol i wneud taliad. 
Daw dyfarniadau grant sy’n rhydd o unrhyw amodau 
arbennig ar grant yn rhwymedigaeth adeiladol pan 
æÚÞċë�Üòççâà�ßßùëĚèå�è�àëÚçø�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þâ�Úçßèç�Úø� 
dderbynnydd y grant.  

Daw cynigion grant sydd ag amodau arbennig yn 
rhwymedigaeth adeiladol pan mae’r ymgeisydd wedi 

ÜòÝòæßßùëĚè�ƪċë�ÚæèÝÚù�ÚëÛÞççâà�òç�ò�ÜèçøëÚÜø��  
Ni fydd dyfarniadau y penderfynwyd yn eu cylch 
èçÝ�ìòÝÝ�Úà�ÚæèÝÚù�àëÚçø�áÞÛ�Þù�ÜòěÚðçâċç�ÚëðÚâç� 
at rwymedigaeth adeiladol ac ni fydd yn arwain 
at groniad grant; yn hytrach, bydd dyfarniadau 
o’r fath yn cael eu datgelu drwy gyfrwng nodyn fel 
atebolrwydd grant wrth gefn (gweler nodyn 4). 

Bydd dyfarniadau grant yn cael eu trin fel cynnig 
ßßùëĚèå�Úë�ƭå�âċë�ÝÞëÛòççòÝÝ�àÚÞå�áòìÛòìâÚÝ� 
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òìàëâßÞçÞÝâà�ßßùëĚèå�Úë�ßßùëß�čååòøáòë�ÜòççâàĎ��Íâ�ßòÝÝ� 
ÜòßÚøáëÞÛù�Úë�åÚßÚë�çÞùċç�ÚçßßùëĚèå�àÚç�ìøÚßß��çÚÝ�òðċç� 
rhwymo Chwaraeon Cymru mewn unrhyw ffordd, yn 
ÜÚÞå�Þâ�Ýëâç�ßÞå�Üòççâà�ßßùëĚèå�è�àëÚçø� 

Ni fydd Chwaraeon Cymru yn trin unrhyw rai o’r 
amodau canlynol fel rhai o dan eu rheolaeth: 

•  Y gofyniad i sicrhau caniatâd cynllunio neu unrhyw  
gymeradwyaeth reoleiddio arall;	  

•  Y gofyniad i sicrhau arian cyfatebol o   
ffynonellau eraill;	  

•  Amod cyffredinol perthnasol i argaeledd arian   
y loteri.       

Fel rhan o strategaeth newydd Chwaraeon Cymru, 	
mae model buddsoddi newydd yn cael ei ddatblygu 
òç�ÛÚëèÝ�Úë�àòßÞë�éÞçÝÞëßòçâÚÝÚù�ÜòååâÝè�è��������� 

òæåÚÞç��ÅÞååò��æÚÞ����%����òç�ěðòÝÝòç�Ûèçøâè�Úë� 
gyfer penderfyniadau cyllido, felly mae Chwaraeon 
Âòæëù�ðÞÝâ�ÝÞðâì�òæÞìøòç�Üòçâàâèç�ÜòååâÝè����$��%� 
am 12 mis, i roi amser i weithio gyda phartneriaid yn 
òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�Ûèçøâè��ÒÞâåâðòÝ�ò�Üòççâà�òæÞìøòç� 
Úë�ìòæâÚù�ååòøáòë�Üòççâà����$��%��àòÝÚċë�ååòøáòëÚù� 
cynnig ar eu newydd wedd yn cael eu cyhoeddi yn 
òìøèÝ�ÛåðòÝÝòç�ÚëâÚççèå����$��%��ÎáÞëðòÝÝ�áòç�� 
ÜòçáðòìðòÝ�Üòçâàâèç����%����ßÞå�Üòçâàâèç�Ú�ðçÚÞÝ� 
òçà�çàáòßëâßèç����$��%� 

Fodd bynnag, mae’r model buddsoddi’n dal i gael 
ei ddatblygu ac mae trafodaethau parhaus gyda 
phartneriaid dethol yn parhau. Bydd y model cyllido 
newydd yn dod yn weithredol ar gyfer blwyddyn 
ÚëâÚççèå����������ÅÞååò��ÛòÝÝ�ååòøáòëÚù�Üòççâà����æâì� 
çÞðòÝÝ�Úë�àòßÞë�ÛåðòÝÝòç�ÚëâÚççèå���������òç�ÜÚÞå� 
Þù�ÜòáèÞÝÝâ�è�Ěì�ÄÛëâåå������òæåÚÞç� 

4. ATEBOLRWYDD GRANT WRTH GEFN

 2019/2020
£'000

2018/2019
£'000

Atebolrwydd Grant  471 1,365 
471 1,365

 

 
 

5. YMRWYMIADAU CYFALAF	 

Àë����÷Úðëøá�������çâÝ�èÞÝÝ�àÚç�Æòßëâß�ò�ËèøÞëâ�ùçëáòð�òæëðòæâÚÝÚù�ÜòøùçÝÞÛèå�Úë�àòßÞë�ÂòßÚåÚß�ÚÜ� 
ÄâÝÝè��ÏÞâëâÚççÚù�ÚÜ�ÎßßÞë�����$����%�Ãâæ�� 

6. TRETHIANT TALADWY 

2019/2020
£'000

2018/2019
£'000

Treth daladwy ar log a dderbyniwyd ar 
àòßëÚÝÝ�è��%Y�����$����%����%Y� 

1 1

NIFER Y STAFF A’R COSTAU CYSYLLTIEDIG 

÷ÚÞ�ßĚàùëÚù�ÜèìøÚùċë�ìøÚßß�Ú�ÝÝÚçàèìâë�òç�ò�Âòßëâß�ÆðÚëâÚçø�ÍÞø�òç�ÝÝòëÚçâÚÝ�èċë�ÜèìøÚù�Ú�ÚÜáèìðòÝ�àÚç� 
Chwaraeon Cymru ac maent yn seiliedig ar y canlynol: 

  

  

Nifer y staff cyfwerth ag amser 
llawn cysylltiedig ar gyfartaledd  

2019/2020

£'000

2018/2019

£'000

���%���� ���$��%�
ÂèìøÚù�Üòěèà�Üëòçìðøá� 
ÂÚÝÞâëòÝÝ�Ë�ÂèçðÚò��� ����� ����� �$� �"� 
Ïëâß�ÖÞâøáëÞÝðë�Ò�ÏèðÞåå�� ���!��� ���!�� � � � 
ÒøÚßß�ÄëÚâåå���	 !����� 44.68 ��"!$� ���#%� 

��#��� ����%� 

ÂòěèàÚù�Ú�øáƪå������� ��%�$� ��#��� 
ÂèìøÚù�ÍÚðÝÝ�ÂòæÝÞâøáÚìèå�� ��!� �#�� 
ÂèìøÚù�ÏÞçìâðç�ÞëÚâåå�� "��� !" � 
Addasiadau IAS19 (43) (127) 

��#��� ����%�

 
�	 

�	 � � 

� � 
� � 
� � 
  

� � � 

÷ÚÞċë�ÜèìøÚù�ÏÞçìâðç�ÞëÚâåå�ìòċç�àòßÚçìðæ�è�x"������� 
òç�Üòççðòì�ÜòßëÚçâÚÝ�ÜòßÚçÝÚåâÚÝ�è�x��!��!��øùÚà� 
Úø�òë�ÚøÞÛèåëðòÝÝ�éÞçìâðç�çÞø�����$��%�x��%��"���� 
Ø�àðÞÝÝâåå�òð�Üèìø�éÞçìâðç�ò�Üòěèàðë�Ú�çÞâååøùâë�âċë� 
åèøÞëâċç�ìÞâåâÞÝâà�Úë�ÝÝòëÚççù�ÚæìÞë�ÜòěèàÞâèç�ùçâàèå�â� 
waith y loteri. 

÷ÚÞ�ÈÀÒ�%�ÁùÝÝâÚççÚù�ÂòěèàÞâèç�òç�ÝÚøàÚç�Þâ� 
ÛèÝ�òç�èßòççèå�â�ßĚàùë�Ú�àòßëâĚë�òç�ÚÜøðÚëÚâÝÝ��Üèìø� 
gwasanaeth cyfredol a gorffennol) gael ei nodi yn 
y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr (SoCNE). 
Àë�àòßÞë����%�����ëèÞÝÝ�ÜòßëÚçâÚÝ�àðâëâèçÞÝÝèå� 
ò�Üòěèàðë�òç��x!���������� Y�è�x������������ 
Roedd y gost gwasanaeth bresennol a gorffennol 
Ú�ÝÝòëÚççðòÝ�àÚç�ò�ËèøÞëâ�Úë�àòßÞë����%����òç� 
àòßÚçìðæ�è�x !#�!�����!Y�è�x��$���������ìòċç� 

gorfod cymryd lle’r costau pensiwn gwirioneddol 
Úë�àòßÞë�ò�Üòěèàðë�òç�ò�ÒèÂÍÄ��ÅÞååò��òë�ÞßßÚâøá�çÞø� 
èÞÝÝ��x ��!����â�àèìøÚù�ìøÚßß�Úë�ƭå�øòççù�ÜòßëÚçâÚÝ�ò� 
Üòěèàðë��ÆÚç�ßèÝ�Üèìø�ò�àðÚìÚçÚÞøá�Úë�áòç�è�ÛëòÝ�òç� 
nodyn syniadol, mae hwn yn cael ei newid yn ôl yn y 
Datganiad o Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr fel mai 
Ýâæ�èçÝ�Üèìø�ÜòßëÚçâÚÝÚù�éÞçìâðç�ò�Üòěèàðë�Ú�Ýòççâë� 
o falans y Loteri. Mae rhagor o fanylion ar gael yn
çèÝòç��$� 

÷ÚÞ�ÜèìøÚù�ÝâìðòÝÝèċë�ěðòÝÝòç�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þù�øÚåùċç� 
llawn a’u hadlewyrchu yn y cyfrifon ar gyfer Cyngor 
Chwaraeon Cymru. Nid oes unrhyw gostau diswyddo 
wedi’u cynnwys yn y datganiadau ariannol hyn. 

Dadansoddir costau’r staff ymhellach, fel a ganlyn: 

  2019/2020

£'000

2018/2019

£'000

ÆðÞâçòÝÝù� ���% � ������
ÂÞßçèàÚÞøá�ÆðòÝÝèçâÚÞøá�ÂáðÚëÚÞèç�â�ÀøáåÞøðòë� ��!�"� ����" 

��#��� ����%�

  

 

 

 
 

� � 
� � 

�	 � � 

��÷ÚÞ�çâßÞë�ò�ìøÚßß�Ú�àòěèàâë�Úë�àòßÚëøÚåÞÝÝ�â�àòÝ�òç�ìøÚßß�ÜèçøëÚÜø�éÚëáÚèå��ÏÞçèÝâë�ò�ÂÚÝÞâëòÝÝ�â�ðÞâøáâè��� 
ÝÝâðëçèÝ�òë�ðòøáçèì�ÚÜ�æÚÞċç�øëÞùåâè�!��ò�ÜÚçø�èċë�ÚæìÞë�áðççð�Úë�ðÞâøáàÚëÞÝÝÚùċë�åèøÞëâ�� 
**Yn cynnwys Brian Davies yn gyfwerth ag amser llawn am y pedwar mis fel Prif Swyddog Gweithredol dros dro 
ac wyth mis fel Cyfarwyddwr. 
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$��ÂÎÒÓÀÔ�ÆÖÄÈÓÇÑÄÃÔ�ÄÑÀÈËË�ÀÂ�ÈÍÂÖ÷�ÀÑÀËË 

Costau 2019/2020
£'000

2018/2019
£'000

Costau Uniongyrchol  
 231 161 
Llety  
 67 63 
Ymgynghoriaeth 5 2
ÅĚ�ÀëÜáðâåâè��� ��� �� 

Ailgodi tâl am Wasanaethau Chwaraeon Cymru 157 144 
481 �%� 

Incwm 2019/2020
£'000

2018/2019
£'000

Grant UK Sport  193 193 
193 193

� 

9. EIDDO, PEIRIANNAU AC OFFER

Offer
£'000

Cyfanswm
£'000

Âèìø�çÞù�ÁëâìâÚÝ�Úë���ÄÛëâåå����%�
 479  #% 

ØÜáðÚçÞàâÚÝÚù���
 ��� �� 

Gwaredu   - -
Àë����÷Úðëøá������ 489  $% 

ÃâÛëâìâÚçø�Úë���ÄÛëâåå����%�
 ���"�� ���"� 
ÅĚ�Úë�àòßÞë�ò�ÅåðòÝÝòç�
 � ��� �� �� 
Gwaredu  - -
Àë����÷Úðëøá������ ��!"��� ��!"� 
Gwerth Llyfr Net ar 31 Mawrth 2020 133 133
ÆðÞëøá�Ëåòßë�ÍÞø�Úë����÷Úðëøá����%� �"�� �"� 

� 

�

�
� 

�

� 
� 

� 

� 

%��ÄÈÃÃÎ��ÏÄÈÑÈÀÍÍÀÔ�ÀÂ�ÎÅÅÄÑ�ÏÀÑÇÀÃ® 

Offer
£'000

Cyfanswm
£'000

Âèìø�çÞù�ÁëâìâÚÝ�Úë���ÄÛëâåå����$�  #��  #� 

ØÜáðÚçÞàâÚÝÚù�� ��� �� 

Gwaredu   (1) (1) 
Àë����÷Úðëøá����%�  #%�  #% 

ÃâÛëâìâÚçø�Úë���ÄÛëâåå����$� ��#"��� ��#"� 
ÅĚ�Úë�àòßÞë�ò�ěðòÝÝòç� � ��� �� �� 
Gwaredu 1 1
Àë����÷Úðëøá����%� ���"��� ���"� 
Gwerth Llyfr Net ar 31 Mawrth 2019 163 163
ÆðÞëøá�Ëåòßë�ÍÞø�Úë����÷Úðëøá����$� �% � �% 

�
� 

�

� 
� 

 
� 

� 

10. MASNACH DERBYNIADWY AC ASEDAU CYFREDOL ERAILL

31 Mawrth 2020 
£'000

31 Mawrth 2019 
£'000

Dyledus o fewn blwyddyn 
ÄâøÞæÚù�ÝÞëÛòçâÚÝðò�ÞëÚâåå��� �! ��� 
Dyledus o fewn mwy na blwyddyn 
Eitemau derbyniadwy eraill a rhagdaliadau - -

�! �� 

� 

� 

� 

� � 

Øç�àòçðòìÞÝâà�òç�òë�ÞâøÞæÚù�ÝÞëÛòçâÚÝðò�ÞëÚâåå�æÚÞ�Ýâæ�����$����%�x� ������òçà�çàáòìðååø�ÛÞçøáòÜâÚÝÚù�� 
áÞÛ�åèà�Ú�ðçÚÞÝ�Ýëèì�àòßçèÝ�è����æåòçÞÝÝ�� 

31 Mawrth 2020 
£'000

31 Mawrth 2019 
£'000

Balans rhyng-lywodraeth   
Balans gyda chyrff eraill y llywodraeth ganolog  - -
Balans gydag awdurdodau lleol  25 2 

25 2
ÁÚåÚçì�àòÝÚ�Üáòëßß�ÚååÚçèå�âċë�ååòðèÝëÚÞøá�� �� $ 

�!� � 

� �
� � �
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11. CRONFA DDOSBARTHU’R LOTERI GENEDLAETHOL 

Balans yng Nghronfa  
    Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol 

£'000

ÁÚåÚçì�Úë���ÄÛëâåå����$� �!�! �	 

Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr 2018/19 
Incwm o’r Loteri Genedlaethol   	 14,463 
ÓòççðòÝ�â�åÚðë�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�àÚç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù��	 ��!��!�� 
Adenillion Buddsoddi             	 74 
Incwm Gweithredu Arall -


Adfer grantiau         
ÆðÚëâÚçø�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç���	 �"�� 
Cost Pensiwn 	
Balans ar 31 Mawrth 2019	 14,665 

Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr 2019/20 
Incwm o’r Loteri Genedlaethol    16,133 
ÓòççðòÝ�â�åÚðë�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�àÚç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� ��!�#��� 
Adenillion Buddsoddi 77 
Incwm Gweithredu Arall -
Adfer grantiau         -
ÆðÚëâÚçø�òç�òìøèÝ�ò�ěðòÝÝòç�� �� $� 
Cost Pensiwn 	 -
Balans ar 31 Mawrth 2020�	 �!���# 

                                 

 

� � 

� � 


� � 



� � 

� � 

� � 

Mae’r balansau uchod yn cytuno â datganiad Cronfa Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol a gyhoeddwyd gan 	
yr Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 	

12. MASNACH TALADWY AC ATEBOLRWYDD CYFREDOL ARALL 

31 Mawrth 2020 
£'000

31 Mawrth 2019 
£'000

ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù� ��""#� ��� �� 
Croniadau  22 21 

��"$%� ���"� 

31 Mawrth 2020 
£'000

31 Mawrth 2019 
£'000

Balans rhyng-lywodraeth   
ÁÚåÚçì�àòÝÚ�Üáòëßß�ÞëÚâåå�ò�ååòðèÝëÚÞøá�àÚçèåèà���	 ��""#� ��� � 

Balans gydag awdurdodau lleol  	 - -
��""#� ��� � 

Balans gyda chyrff allanol i’r llywodraeth  	 22 21 
��"$%� ���"� 

����ÃÀÃÀÍÒÎÃÃÈ�ÍÄÖÈÃÈÀÃÀÔ�÷ÄÖÍ�ÀÑÈÀÍ�ÏÀÑÎÃ�À�ÂÇØÅÖÄÑÓÇ�ÀÆ�ÀÑÈÀÍ�ÏÀÑÎÃ 

   2019/2020 
£'000

2018/2019 
£'000

ÅÞå�Úë���ÄÛëâåå�� �%$� !#�� 
Newid net mewn balansau arian parod a chyfwerth ag arian parod 252 	 (375) 
ÅÞå�Úë����÷Úðëøá���  !�� �%$� 

 
� 

�

Cedwir yr holl arian parod mewn cyfrifon banc masnachol. 

14. ATEBOLRWYDD WRTH GEFN 	 

Ac eithrio’r atebolrwydd grant wrth gefn, a ddatgelir 	
yn Nodyn 4, nid oedd unrhyw atebolrwydd	 
ðëøá�àÞßç�ÚëÚåå�Úë����÷Úðëøá����%�ÚÜ�Úë����÷Úðëøá�	 
�����èÞÝÝ�ÚçàÞç�Þâ�ÝÝÚøàÞåù�	 

15. ASEDAU WRTH GEFN  

Mae gan y Llywodraeth gytundeb rhannu elw 
gydag Awdurdod Llundain Fwyaf. Mae’r cytundeb 
hwn yn rhoi hawl i’r DCMS i hyd at £675m – y 
swm a gyfrannwyd o Gronfa Ddosbarthu’r Loteri 
Genedlaethol tuag at gost cynnal Gemau Llundain 	
������ÁòÝÝ�òë�ÚëâÚç�Ú�ÝÝÞëÛòçâðòÝ�ßÞå�ëáÚç�èċë� 
cytundeb rhannu elw yn cael ei ddychwelyd i’r Cyrff 	
Dosbarthu Elw. Mae ad-dalu’r arian hwn yn dibynnu 
ar werthiant tir a sut bydd elw’n cael ei ddyrannu 
ßÞå�ò�çèÝâë�òç�ò�ÜòøùçÝÞÛ�òç������àòÝÚà�ÀðÝùëÝèÝ� 
Llundain Fwyaf.  	 

16. OFFERYNNAU ARIANNOL	 

Mae Safon Cofnodion Ariannol Rhyngwladol 7 : 
Offerynnau Ariannol yn dweud ei bod yn ofynnol 
datgelu’r rôl y mae offerynnau ariannol wedi’i 
chwarae yn ystod y cyfnod o ran creu neu newid y 
risgiau y mae swyddogaeth Loteri Chwaraeon Cymru 	
yn eu hwynebu wrth ymgymryd â’i rôl.       	

	

RISGIAU HYLIFEDD  

Øç����%�����ÝÞâååâèÝÝ�x�"���������çÞù�%$��Y�èċë� 
âçÜðæ�èċë�ËèøÞëâ�ÆÞçÞÝåÚÞøáèå�����$��%��x� � "������ 
çÞù�% �#Y���Îċë�âçÜðæ�Ú�èÞÝÝ�òç�ðÞÝÝâåå��ÝÞâååâèÝÝ� 
x##�����çÞù���!Y�èċë�ÚÝÞçâååâèç�ÛùÝÝìèÝÝâ�èċë�ÛÚåÚçì� 
yng Nghronfa Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol, 
����$��%�x# �����çÞù���!Y���Ú�x��������çÞù����Y�è� 
âçÜðæ�Úæëòðâèå�����$��%��x#�������çÞù� �$Y���ÍâÝ� 
yw Chwaraeon Cymru yn ystyried bod ei Gronfa Loteri 
yn wynebu unrhyw risg hylifedd sylweddol ac mae’n  
fodlon bod y balans yng Nghronfa Ddosbarthu’r 
Loteri Genedlaethol a’r elw a ragwelir yn y dyfodol o’r 
Loteri yn ddigonol i fodloni ei ymrwymiadau caled. 

RISG CYFRADDAU LLOG  

Buddsoddir asedau ariannol y Loteri yng Nghronfa  
Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol, sy’n buddsoddi  
mewn band cul o asedau risg isel, fel bondiau’r  
llywodraeth ac arian parod. Nid oes gan Chwaraeon  
Cymru unrhyw reolaeth dros fuddsoddi Cyllid yng  
Nghronfa Ddosbarthu’r Loteri Genedlaethol.   
Cedwir y balansau arian parod a dynnir i lawr o’r  
Gronfa, i dalu’r ymrwymiadau grant a’r costau  
gweithredu, mewn cyfrif banc cyfradd amrywiol  
mynediad ar unwaith. Rhoddodd y cyfrif hwn  
àòßëÚÝÝ�ååèà�è���!�Y�Úë�àòßÚëøÚåÞÝÝ�òç�òìøèÝ�ò� 
ěðòÝÝòç�����$��%���!�Y���ÑèÞÝÝ�ÛÚåÚçì�òë�ÚëâÚç� 
éÚëèÝ�Úë�ÝÝâðÞÝÝ�ò�ěðòÝÝòç�òç�x !����������$��%� 
x�%$�������ÍâÝ�òð�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�òç�òìøòëâÞÝ�ÛèÝ� 
ei swyddogaeth Loteri yn wynebu risg sylweddol o ran  
cyfraddau llog.     

RISG ARIAN TRAMOR 

Nid yw swyddogaeth Loteri Chwaraeon Cymru yn 
wynebu unrhyw risg o ran arian tramor.    

  

� 

� � 

  

� 

�	 � 

�	 � 
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17. TRAFODION PARTI CYSYLLTIEDIG  

CYRFF CYHOEDDUS 

Cyllidir gweithrediadau Loteri Chwaraeon Cymru 
gan Gronfa’r Loteri Genedlaethol drwy gyfrwng yr 
Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon. Mae’r Adran yn cael ei hystyried fel  
parti cysylltiedig. 

UNIGOLION 

Talodd y Loteri grantiau yn ystod y flwyddyn i nifer o 
sefydliadau y bu i’r aelodau a’r uwch staff ddatgan 
diddordeb ynddynt ac mae’r rhai sy’n cael eu 
hystyried yn sylfaenol i’w gweld isod. Rhaid i unrhyw 
ddatgan buddiannau ar gyfer eitemau a drafodir 
mewn cyfarfodydd gael eu datgan gan yr unigolyn, 
a fydd yn gadael y cyfarfod ar gyfer y rhan honno. 

Panel Aelodau Corff 

Taliad 
Grant 
yn ystod y 
Flwyddyn 
£000 

Natur y cyswllt 

Ymrwymiadau 
heb eu bodloni 
eto 
£000 

S Powell 
Prif Weithredwr 

Undeb Hoci Cymru 249 Aelod -

J Sheppard 
Aelod o’r Cyngor 

Pêl Rwyd Cymru 275 
÷Úæ���ÂòěèàÚâ�ÂòæÝÞâøáÚì� 
Bêl Rwyd Cymru 

-

J Sheppard 
Aelod o’r Cyngor 

Badminton Cymru 149 
Chwaer - Cadeirydd 
Badminton Cymru 

-

J Sheppard 
Aelod o’r Cyngor 

Undeb Rygbi Cymru 172 
Tad - Swyddog Gemau gydag 
Undeb Rygbi Cymru 

-

J Sheppard 
Aelod o’r Cyngor 

Undeb Golff Cymru 245 Chwaer - Aelod o’r Bwrdd -

R Parks 
Aelod o’r Cyngor 

Chwaraeon Eira Cymru 45 Llysgennad -

G Willliams 
Cyfarwyddwr 
Corfforaethol       

Pêl Rwyd Cymru 275 Plant yn Aelodau -

B Davies 
Cyfarwyddwr 
ÂèëßßèëÚÞøáèå���Ïëâß� 
Weithredwr Dros Dro 

Gymnasteg Cymru 

Cyngor Gemau’r 
Gymanwlad Cymru 

673 

195 

Cymar yn Hyfforddwr 

Cynrychiolydd Chwaraeon 
Cymru ar Fwrdd CGGC 

-

-

I Bancroft 
Aelod o’r Cyngor 

Âòçàèë�Òâë�ò�Åěâçø �$ Âòç�ÆòěèàÚâ� -

I Bancroft 
Aelod o’r Cyngor 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 

23 Prif Weithredwr 3 

S Morgan 
Rheolwr, Plas Menai 

Yr Urdd �$" Merch yn aelod -

M Veale 
Aelod o’r Cyngor 

Cyngor Sir Benfro 19 
Aelod lleyg o’r Pwyllgor 
Archwilio 

22 

M Veale 
Aelod o’r Cyngor 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful 

72 
Aelod lleyg o’r Pwyllgor 
Safonau 

-

P Britton 
Aelod o’r Cyngor 

Chwaraeon Anabledd Cymru %� Cyn Gadeirydd                                  2 

Panel Aelodau Corff 

Taliad 
Grant 
yn ystod y 
Flwyddyn 
£000 

Natur y cyswllt 

Ymrwymiadau 
heb eu bodloni 
eto 
£000 

P Britton 
Aelod o’r Cyngor 

Cymdeithas Gyfeiriannu Cymru 3 Brawd yn Aelod Pwyllgor -

P Tilley 
Aelod o’r Cyngor 

Cymdeithas Triathlon Cymru 193 Aelod -

P Tilley 
Aelod o’r Cyngor 

Cyngor Sir Fynwy 2 
Aelod o Banel y Gist 
Gymunedol 

-

R Begum 
Aelod o’r Cyngor 

Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru 

#$ ÂòěèàÚâ� -

Tâl yr Uwch Reolwyr ac Aelodau’r Cyngor:
 

Ystyrir yr Uwch Reolwyr ac Aelodau’r Cyngor fel Cyfarwyddwyr a datgelir eu tâl yn yr Adroddiadau Tâl a Staff ar
  
dudalennau 74 i 79. 

�$��ÏÄÍÒÈØÍÀÔ 

Mae’r datgeliadau pensiwn canlynol wedi cael eu  
éÚëÚøèâ�òç�ùçèå�Úà�ÈÀÒ�%�ĊÁùÝÝâÚççÚù�ÜòěèàÞâèçċ�� 

Mae’r data pensiwn yn y datgeliad hwn wedi cael eu 
darparu gan actwari annibynnol Chwaraeon Cymru, 
AON Hewitt. Mae’r prisiad IAS19 a ddarparwyd gan yr 
actwari ar gyfer Chwaraeon Cymru yn ei gyfanrwydd; 
ni chafwyd prisiadau ar wahân ar gyfer datganiadau 
ariannol Cyfnerthedig Cyngor Chwaraeon Cymru a 
datganiadau ariannol y Loteri ac felly mae’r data isod 
yn cael eu datgelu fel data crynswth. 

Mae diffyg y gronfa bensiwn a hefyd y cofnodion  
cysylltiedig sy’n effeithio ar y Datganiad o Wariant  
Net Cynhwysfawr, y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol  
a’r Datganiad o Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr  
wedi cael eu dyrannu rhwng datganiadau ariannol  
Cyfnerthedig Cyngor Chwaraeon Cymru a  
datganiadau ariannol y Loteri ar gymhareb sy’n  
seiliedig ar ddyrannu hanesyddol ar gostau staff i  
àòßëâß�ò�ËèøÞëâ�òç�ùçèå�ƪ�çèÝòç���!��Àë�àòßÞë����%����� 
æÚÞ�áðç�òç��!Y�â�Æòßëâßèç�ò�ËèøÞëâ�Ú�#!Y�â�Æòßëâßèç� 
Cyfnerthedig Cyngor Chwaraeon Cymru. 

Mae Chwaraeon Cymru wedi gwneud cyfanswm o  
x����������è�àòßëÚçâÚÝ�éÞçìâðç�òç����%��������$��%� 
x��%���������ÅÞċâ�ÝÚÝÚçìèÝÝâë�ßÞå�Ú�àÚçåòç�� 

•	 ÂòßëÚçâÚÝÚù�ÏÞçìâðç�Âòěèàðë�è�x���!%����� 
ìòċç�ÜòçëòÜáâèåâ�� ��Y�è�àòěèà�éÞçìâòçÚÝðò� 
����$��%�x����"������ ��Y� 

•	 Nid oedd unrhyw gyfraniadau uwch mewn 
perthynas â chost ymddeol yn gynnar yn ystod 
���%��������$��%�Ýâæ�� 

•	 ÂòßëÚçâÚÝ�ÂòßÚçÝÚåâÚÝ�è�x% ��������!Y�ðÞÝâċâ� 
ÝÚåù�àÚç�ò�ËèøÞëâ�������$��%�x%� �����àòÝÚ� 
� Y�ðÞÝâċâ�ÝÚåù�àÚç�ò�ËèøÞëâ�� 

ÂòßëÚÝÝ�ÜòßëÚçâÚÝÚù�éÞçìâðç�ò�Üòěèàðë�è��������� 
òæåÚÞç�ßòÝÝ����$Y��ÏÞççðòÝ�ò�àÚçëÚç�áèç�è� 
ganlyniad i’r prisiad bob tair blynedd diwethaf o’r  
Üòçååùç��Ú�àòçáÚåâðòÝ�Úë����÷Úðëøá����%��÷ÚÞ� 
adroddiad yr actwari wedi cael ei baratoi yn unol  
â Nodyn Cyfarwyddyd GN9 a gyhoeddwyd gan  
Sefydliad a Chyfadran yr Actwarïau, sy’n gyfredol  
ar y dyddiad prisio, i’r graddau ei fod yn berthnasol i  
Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Mae Chwaraeon  
Âòæëù�òç�Ýâìàðòå�ÜòßëÚççù�x����������Úø�ò�àëèçßÚ� 
òç����������ìòċç�Üòççðòì�ÜòßëÚçâÚÝ�øùÚà�Úø�ÝÝâßßòà� 
éÞçìâðç�è�x"�"������Øç�òÜáðÚçÞàèå��ÞßÚååÚâ�ò�ÛòÝÝ� 
angen cyfraniadau “straen ar gronfa” hefyd.  

Y gost pensiwn lawn i Gyngor Chwaraeon Cymru yw  
x�%������àòÝÚ�x��$���������$��%�x�!$������ðÞÝâċâ� 
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ddyrannu i’r cyfrifon cyfnerthedig a’r gweddill o  
x#����������$��%�x$�������ðÞÝâċâ�ÝÝòëÚççù�âċë�ËèøÞëâ�� 

Y gost actwaraidd lawn ar bensiwn i Gyngor 
Chwaraeon Cymru yw £1,030,000 gyda £773,000 
(2018/19 enillion o £441,000) wedi’i ddyrannu 
i’r cyfrifon cyfnerthedig a’r gweddill o £258,000 
(2018/19 enillion o £139,000) wedi’i ddyrannu  
i’r Loteri. 

Yr atebolrwydd pensiwn llawn i Gyngor Chwaraeon  
Âòæëù�òð�x� ����������àòÝÚ�x���#! ���������$��%� 
x%�$%�������ðÞÝâċâ�ÝÝòëÚççù�âċë�Üòßëâßèç�ÜòßçÞëøáÞÝâà� 
Úċë�àðÞÝÝâåå�è�x���##���������$��%�x��%$%������ 
wedi’i ddyrannu i’r Loteri. Mae atebolrwydd pensiwn  
ò�ËèøÞëâ�ðÞÝâċâ�ÚÝÝÚìù�x��������â�àÚçâÚøŰù�Úë�àòßÞë� 
effaith net newidiadau hanesyddol wrth ddyrannu  
ÜèìøÚù�ìøÚßß�â�àòßëâß�ò�ËèøÞëâ�àòÝÚċë�x��������è� 
iawn wedi’i ddyrannu i’r atebolrwydd pensiwn yng  
nghyfrifon cyfnerthedig Cyngor Chwaraeon Cymru.  

Mae pandemig y Coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar farchnadoedd ariannol ac eiddo byd-eang. 
O ganlyniad i anwadalrwydd amodau’r farchnad, mae’r adroddiadau prisiad diwedd blwyddyn a ddarparwyd 
i Gronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg yn cynnwys datganiad bod ansicrwydd prisiad sylfaenol mewn 
éÞëøáòçÚì�ƪ�ÛùÝÝìèÝÝâÚÝÚù�ÞâÝÝè�ðÞÝâċù�éðåâè�Ú�ëÞèåâë�Úë�ëÚç�ò�àëèçßÚ�ÛÞçìâðç�ßÞå�Úë����÷Úðëøá������� 

ÂòßÚçìðæ�àðÞëøá�ò�ÛùÝÝìèÝÝâÚÝÚù�áòç�ìòÝÝ�ðÞÝâċù�áÞßßÞâøáâè�Úë���Úâç�÷Úðëøá������òð�x��"�# "æ�ÚÜ��èċë� 
ìðæ�áðç��àÞååâë�éëâèÝèåâ�x��� $æ�����Y��â�Æòçàèë�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù��Îċë�x��� $æ��æÚÞ�x��#"�æ�ðÞÝâċâ� 
ÛëâèÝèåâ�âċë�Üòßëâßèç�ÜòßçÞëøáÞÝâà��àòÝÚċë�àðÞÝÝâåå�è�x��!$#æ�òç�ÛëâèÝèåÚÝðò�âċë�ËèøÞëâ� 

PRIF RAGDYBIAETHAU ARIANNOL 31 Mawrth 
2020 

% 

31 Mawrth 
2019 

% 

31 Mawrth 
2018 

% 

Cyfradd Gostyngiad 2.3 2.4 2.6 

Chwyddiant – CPI 1.9 2.2 2.1 

Cyfradd y cynnydd i bensiynau mewn taliadau 1.9 2.2 2.1 

Cyfradd y cynnydd i bensiynau gohiriedig 1.9 2.2 2.1 

ÂòßëÚÝÝ�ò�ÜòççòÝÝ�ÜòßßëÞÝâçèå�æÞðç�ÜòěèàÚù 2.9 3.2 3.1

Rhagdybiaethau Marwoldeb: Blynyddoedd Blynyddoedd Blynyddoedd 

Oes yn y dyfodol o 65 oed (yn 65 oed ar y dyddiad cyfrifo) 

- Dynion 22.2 22.4 23.1 

- Merched 24.6 � �$ �!�$ 

Future lifetime from age 65 (aged 45 at accounting date) 

- Dynion 23.2 23 24.2 

- Merched 26 25.9 27.2 

Mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio dull bloc  
adeiladu o weithio wrth benderfynu ar gyfradd yr  
adenillion ar asedau Cronfa. Astudir y marchnadoedd  
hanesyddol a chymerir yn ganiataol bod yr asedau  
mwyaf anwadal yn creu adenillion uwch, yn gyson  

ag egwyddorion marchnad cyfalaf a dderbynnir yn
  
gyffredinol. Mae’r gyfradd gyffredinol ddisgwyliedig
  
o adenillion ar asedau’n deillio o gydgrynhoi’r gyfradd
  
ddisgwyliedig o adenillion ar gyfer pob dosbarth o
  
asedau dros ddyraniad gwirioneddol ar gyfer y Gronfa
  
Úë����÷Úðëøá������ 

ÃÀÃÀÍÒÎÃÃÈÀÃ�Î�ÒØ÷ÔÃÈÀÃÀÔċÑ�ÆÖÀÑÆÄÃ�ÃÈÅÅØÆ®�ØÍ�ØÒÓÎÃ�Ø�ÅËÖØÃÃØÍ� 

31 Mawrth 2020 
£m 

31 Mawrth 2019 
£m 

Gwerth teg asedau’r gronfa 44.37  #��%� 

Gwerth presennol yr atebolrwydd �!$� ��� (59.97) 

�Ãâßßòà��òç�ò�Üòçååùç�Úë�ÝÝâðÞÝÝ�ò�ěðòÝÝòç� �� ����� ����$$�� 

DADANSODDIAD O’R SWM A GODWYD MEWN 
PERTHYNAS Â CHOSTAU GWEITHREDU 31 Mawrth 2020 

£m 
31 Mawrth 2019 

£m 

Cost gyfredol y gwasanaeth 1.57 1.39

Cost y gwasanaeth yn y gorffennol ���"� ����� 

Cost llog ���%� ��� � 

Treuliau wedi’u cydnabod 2.12 1.73

AILFESUR SYMIAU CYDNABYDDEDIG MEWN GWARIANT  
CYNHWYSFAWR ARALL 

31 Mawrth 2020 
£m 

31 Mawrth 2019 
£m 

Adenillion ar asedau cynllun mwy na’r hyn a gydnabyddir yn y llog net !��� ���$$�� 

Colledion actwaraidd oherwydd y newid i ragdybiaethau ariannol (2.52) 3.63 

ÂèååÞÝâèç�ÚÜøðÚëÚâÝÝ�èáÞëðòÝÝ�ò�çÞðâÝ�â�ëÚàÝòÛâÚÞøáÚù�ÝÞæèàëÚßĚà�� ���#%� (2.42) 

ÂèååÞÝâèç�ÚÜøðÚëÚâÝÝ�èáÞëðòÝÝ�éëèĚÚÝ�ÚøÞÛèåëðòÝÝ� ���#"� ���% 

Cyfanswm y swm cydnabyddedig mewn Gwariant Cynhwysfawr Arall ���� ���!$�� 

Cyfanswm y swm cydnabyddedig 3.15 1.15 

NEWIDIADAU I WERTH PRESENNOL Y RHWYMEDIGAETH BUDDIANNAU PENDANT YN YSTOD Y 
CYFNOD CYFRIFO 

31 Mawrth 2020 
£m 

31 Mawrth 2019 
£m 

Rhwymedigaeth buddiannau pendant agoriadol 59.97 56.52 

Cost gyfredol y gwasanaeth 1.57 1.39 

Cost llog ar rwymedigaeth pensiwn pendant 1.43 1.46 

Cyfraniadau gan gyfranogwyr ���� ��� 

Colledion actwaraidd ar atebolrwydd - rhagdybiaethau ariannol (2.52) 3.63 

ÂèååÞÝâèç��Þçâååâèç��ÚÜøðÚëÚâÝÝ�Úë�ÚøÞÛèåëðòÝÝ���ëáÚàÝòÛâÚÞøáÚù�ÝÞæèàëÚßßâà�� ���#%� (2.42) 

ÂèååÞÝâèç�ÚÜøðÚëÚâÝÝ�Úë�ÚøÞÛèåëðòÝÝ���éëèĚÚÝ ���#"� ���% 

Buddiannau net a dalwyd ����#� ������ 

Cost y gwasanaeth yn y gorffennol (gan gynnwys cwtogiad) ���" ���� 

Rhwymedigaeth buddiannau pendant wrth gloi !$� � 59.97 

NEWIDIADAU I WERTH TEG YR ASEDAU YN YSTOD 
Y FLWYDDYN 

31 Mawrth 2020 
£m 

31 Mawrth 2019 
£m 

Gwerth teg agoriadol yr asedau  #��%  ��$#� 

Incwm llog ar asedau 1.14 1.12 

Ailfesur enillion ar asedau �!���� ��$$ 

ÂòßëÚçâÚÝÚù�àÚç�ò�Üòěèàðë��� ���� 1.92 

Cyfraniadau gan y cyfranogwyr ���� ���� 

Buddiannau net a dalwyd ����#� ������� 

Gwerth teg yr asedau wrth gloi 44.37  #��% 
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ADENILLION GWIRIONEDDOL AR ASEDAU 
31 Mawrth 2020 

£m 
31 Mawrth 2019 

£m 

Adenillion disgwyliedig ar asedau 1.14 1.12 

Enillion actwaraidd ar asedau �!���� ��$$ 

Adenillion gwirioneddol ar asedau (3.96) ���� 

HANES GWERTHOEDD YR ASEDAU, GWERTH PRESENNOL Y RHWYMEDIGAETH BUDDIANNAU 
PENDANT A DIFFYG 

31 
Mawrth 

2020 
£m 

31 
Mawrth 

2019 
£m 

31 
Mawrth 

2018 
£m 

31 
Mawrth 

2017 
£m 

31 
Mawrth 

2016 
£m 

31 
Mawrth 

2015 
£m 

Gwerth teg yr asedau 44.37  #��%�  ��$#�  ��� � 31.35 ��� �� 

Gwerth presennol y rhwymedigaeth 
buddiannau pendant �!$� �� (59.97) (56.52) �!������ (41.36) (42.57) 

(Diffyg) �� ���� ����$$�� (13.65) (12.69) �������  (12.17) 

19. DIGWYDDIADAU AR ÔL Y CYFNOD ADRODD YN ÔL 

÷ÚÞ�éÚçÝÞæâà�ÛòÝ�ÞÚçà�ÂèïâÝ��%�Úċë�ÜòßòçàâÚÝÚù�ìòæùÝ�Ýâåòçèå�Ú�àòěðòçðòÝ�Úë�ÝÝâðÞÝÝ�ò�ÜòßçèÝ�ÚÝëèÝÝ� 
òç�ƭå�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þù�áòæÞìøòç�Þëì�áòççò�ÚÜ�æÚÞçø�òç�éÚëáÚù�â�àòěðòçè�áÞëâÚù�ÚëâÚççèå�ìòåðÞÝÝèå�â�ÂáðÚëÚÞèç� 
Cymru a’r sector chwaraeon ehangach. Er bod Chwaraeon Cymru yn eithriadol ddiolchgar i Lywodraeth Cymru 
Úæ�àòååâÝÞÛ�àòçòÝÝèå�Úë�àòßÞë����������æÚÞċë�àèìø�ÚëâÚççèå�àòçòÝÝèå�è�ßèÝåèçâ�øÚåâÚÝÚù�Ýâßßòà�éÞçìâðç��òçàáòÝ� 
â cholli incwm o gau ein dwy Ganolfan Genedlaethol yn ystod y cyfyngiadau symud hyn, yn parhau i fod yn her 
ÞçßÚðë�ðëøá�àÞâìâè�ÜòěÚðçâ�ÚæÜÚçâèç�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�� 

ÅÞå�òæÚøÞÛ�âċë�ëâìà�âċë�ìÞÜøèë�ÜáðÚëÚÞèç�ÞáÚçàÚÜá�òç�òìøèÝ����������Ýëðò�àòßùçâÚÝ�è�àòååâÝ�ËåòðèÝëÚÞøá�Âòæëù� 
Úċë�ËèøÞëâ�ÆÞçÞÝåÚÞøáèå��æÚÞ�ÂáðÚëÚÞèç�Âòæëù�ðÞÝâ�ÝÚøÛåòàù�ÂëèçßÚ�ÂÚÝÞëçâÝ�ÂáðÚëÚÞèç�àðÞëøá�x$�!æ�â� 
helpu i warchod y sector chwaraeon yng Nghymru rhag canlyniadau’r cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi yn eu lle. 
÷ÚÞ�x!!������éÞååÚÜá�ðÞÝâ�ÜÚÞå�Þâ�çÞâååøùè�Úë�àòßÞë�ò�ÆëèçßÚ�Âòæèëøá�÷Þðç�Àëàòßðçà�ìòÝÝ�ðÞÝâċâ�øáÚëàÞÝù�Úø� 
glybiau sy’n wynebu heriau sylweddol ac angen cefnogaeth ariannol ar unwaith. 

Nid yw hyn wedi effeithio ar allu Chwaraeon Cymru i weithredu ar sail busnes gweithredol ac nid oes unrhyw 
addasiadau wedi’u gwneud i’r datganiad o gyfrifon.  

Awdurdodwyd y cyfrifon ar gyfer eu cyhoeddi gan y Swyddog Cyfrifo ar y dyddiad y cawsant eu hardystio gan 
y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol. 
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