
 

 

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain Cymru – Y 

stori hyd yn hyn 

Yma mae Rhian Pearce, Swyddog Fframwaith Llywodraethu ac Arwain Cymru 

yn amlinellu’r datblygiadau sydd wedi digwydd i annog newidiadau cadarnhaol 

o ran llywodraethu mewn sefydliadau chwaraeon a hamdden. 

Mae newid y diwylliant tu mewn i sefydliad yn dasg heriol, ond yn awr yn fwy nag 

erioed mae’r sector chwaraeon a hamdden wedi cydnabod y ffaith bod llywodraethu 

da yn sylfaen allweddol i lwyddiant unrhyw sefydliad boed yn fasnachol neu nid er 

elw, y tu mewn i chwaraeon a thu hwnt iddynt. Gyda’i gilydd mae’r sector yn 

cydnabod bod rhaid iddynt foderneiddio eu dull i sicrhau eu bod yn gallu cynnal a 

thyfu chwaraeon a pharhau i gyflawni’r manteision o ran lles corfforol a meddyliol y 

mae bywyd prysur yn gorfforol yn ei gynnig i bob rhan o gymdeithas.   

Gofynnwyd i’r Gynghrair Chwaraeon a Hamdden yn 2015 helpu i ymgynghori â 

rhanddeiliaid allweddol yn y sector chwaraeon yng Nghymru a datblygu rhaglen 

gefnogi i helpu i sefydlu arfer gorau o ran llywodraethu da. Roedd hwn yn gam 

cadarnhaol iawn i’r sector, ond bu sefydlu’r llwybr gorau i gyflawni’r newid hwn o ran 

diwylliant yn her. Oherwydd bod y ddarpariaeth chwaraeon yng Nghymru mor 

amrywiol rhaid i’r fframwaith fod yn addas i sefydliadau o feintiau gwahanol a’r cyfan 

yn amrywiol o ran eu gallu i newid. 

Camwch ymlaen ddwy flynedd, a llawer iawn o waith yn nes ymlaen ac mae 

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain Cymru yn fyw ac yn cael ei weithredu gan y 

sector chwaraeon a hamdden yng Nghymru.  

 Mae’r Fframwaith yn seiliedig ar God Gwirfoddol Llywodraethu Da (2014) y 

Gynghrair, ac mae wedi ei deilwrio yn ôl anghenion sefydliadau chwaraeon a 

hamdden Cymru trwy ddigwyddiadau ymgynghori. 

 Datblygwyd “Disgwyliadau Gofynnol”, i sefydlu’r meysydd sy’n cael 

blaenoriaeth y gellid eu cynnwys yng nghynlluniau gwella llywodraethu ac 

arwain sefydliad unigol. 

 Mae’r Fframwaith hefyd yn cynnwys cyfarwyddyd ar ddangosyddion 

ymddygiad cadarnhaol i Aelodau’r Byrddau i annog gwelliannau yn niwylliant 

y sefydliadau a’u harweinyddiaeth. 

Sefydlodd y Gynghrair Chwaraeon a Hamdden a Chwaraeon Cymru bartneriaeth 

allweddol gan weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r gwasanaethau cefnogi sydd wedi eu 

bwriadu i’ch helpu i gyrraedd rhai o’r targedau a sefydlwyd gan y Fframwaith. 

Ymunais i yn Hydref 2016 fel Swyddog y Fframwaith i weithio yng Nghymru. Wrth i’r 

prosiect barhau i ddatblygu, fy nghylch gorchwyl 



 

 

yw canolbwyntio ar Gyrff Llywodraethu Chwaraeon sy’n Cael Arian Llai gan fod y 

sefydliadau ar Arian Mwy wedi bod yn cael pecynnau cefnogaeth ers peth amser. 

Mae hyn yn golygu y byddaf yn canolbwyntio ar tua 20 o sefydliadau chwaraeon a 

hamdden: 

 sy’n derbyn rhwng £0-50,000 mewn cymorth grant gan Chwaraeon Cymru; 

 sydd â thua 100,000 o aelodau neu gyfranogwyr ar draws y wlad;  

 sydd â dim ond llond llaw o staff cyflogedig.  

Rwyf wedi treulio fy misoedd cyntaf yn dysgu a deall mwy am y sialensiau a’r 

cyfleoedd y mae pob sefydliad yn eu hwynebu a sut y gallwn helpu i gynnig 

cefnogaeth ar hyd y ffordd. Mae hi wedi bod yn wych cyfarfod y sefydliadau, sydd 

wedi cryfhau’r farn pa mor wirioneddol wirfoddol yw’r sector.  

Fy mhrosiect nesaf fydd olrhain y chwaraeon anos cael gafael arnynt ac yna 

datblygu cefnogaeth addas, hyblyg i ymdrin ag anghenion y sefydliadau hyn yn y 

tymor hir. Gwyliwch y gofod! Byddaf yn rhoi adroddiadau ar y canfyddiadau cyntaf o’r 

cyfarfodydd yma yn fuan ac yn cyhoeddi pa gefnogaeth sydd ar gael. 

 


