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TALENT

Adolygu a chadarnhau chwaraeon ar draws y disgyblaethau 
Deallusol / Byddarlympaidd a Pharalympaidd ar gyfer 2013-17 cylch.

Adolygu’r systemau ar gyfer adnabod talent athletwyr i sicrhau’r 
talentau gorau posib – dyddiau adnabod, iechyd y cyhoedd, 
awdurdodau lleol, cyr� rheoli cenedlaethol, cyfleoedd penodol i’r 
anabl, rhaglenni adfer milwrol, ysgolion (prif �rwd ac AAA/STF).

Cadarnhau llwybrau talent ar draws y disgyblaethau Deallusol / 
Byddarlympaidd a Pharalympaidd.

Cynnal craidd o hy�orddwyr chwaraeon a sta� cefnogi sy’n gallu 
datblygu athletwyr llwyddiannus.

Cynnal mynediad i gyfleusterau allweddol lle gall athletwyr sydd 
wedi’u dewis ymarfer.

Sicrhau bod rheolaeth ar athletwyr a’r systemau tracio yn eu lle i 
gefnogi eu datblygiad.

Sicrhau bod rheolaeth ar hy�orddwyr a’r systemau tracio yn eu lle 
i gefnogi eu datblygiad.

Parhau i ddenu buddsoddiad masnachol ar gyfer rhaglenni / 
athletwyr yr Academi.        

Sicrhau nad oes unrhyw rwystrau’n atal ymwneud â llwybrau talent 
ac elitaidd i athletwyr anabl / athletwyr sydd â photensial o 
gymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig.
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LLYWODRAETHU

Cyrraedd y safonau perthnasol i adolygiad sicrwydd blynyddol 

Mabwysiadu’r Cod Llywodraethu Da Gwirfoddol    

Cyrraedd y safonau perthnasol i asesiad risg yswiriant blynyddol           

Cynyddu’r �rydiau incwm ‘am ddim.’

Cynnal y safonau lles uchaf yn ein holl weithrediadau.                       

Cynyddu’r sylw cadarnhaol gan y cyfryngau i chwaraeon 
anabledd a chanfyddiadau am bobl anabl.

Hybu Gweledigaeth a Nodau Chwaraeon Anabledd Cymru 
ymhlith rhanddeiliaid uniongyrchol ac anuniongyrchol ac 
ymhlith pobl Cymru.

Defnyddio a hybu’r defnydd o’r Iaith Gymraeg yn ein camau 
gweithredu a’n partneriaethau.

Sicrhau tegwch.       

PLANT A PHOBL IFANC ANABL
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Gweithio i ddatgan, blaenoriaethu a dileu rhwystrau sy’n atal �yrdd 
o fyw egnïol lle maent yn bodoli i blant a phobl ifanc anabl.                  

Ymgyrchu ar ran plant anabl dros AG gynhwysol ddwywaith yr wythnos.  

Hybu a chyflwyno gweithdai cynhwysol fel rhan o Hy�orddiant 
Cychwynnol i Athrawon, mewn cyrsiau israddedig perthnasol i’r sector 
addysg ac fel rhan o gymwysterau addysg bellach i’r rhai sy’n gweithio 
yn y sector addysg.

Cefnogi a dylanwadu ar raglen Sgiliau Aml-Chwaraeon Chwaraeon 
Cymru er mwyn darparu medrusrwydd cor�orol cynhwysol.                                           

Cefnogi Gemau Cymru a chynnwys plant anabl                     

Cefnogi a dylanwadu ar y gwaith o gasglu data fel rhan o Arolwg bob 
dwy flynedd Chwaraeon Cymru ar Chwaraeon Ysgol a chynnwys plant 
anabl ac ysgolion AAA.                            

Adlewyrchu a darparu ar gyfer anghenion plant a phobl ifanc o 
gymunedau gwahanol a gyda namau amrywiol.

Gweithio i ddileu tlodi fel rhwystr sy’n atal cymryd rhan mewn 
chwaraeon i blant a phobl ifanc.  

Creu amgylchedd diogel, croesawus a gwybodus ar gyfer cynnal 
chwaraeon.

Sicrhau bod diogelu a lles yn elfen allweddol o gyflwyno 
darpariaeth i blant a phobl ifanc anabl.                 

Gweithio gyda phartneriaid allweddol (Iechyd, Addysg, 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac ati) i gefnogi plant a phobl ifanc 
anabl sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch cor�orol, gan 
gynnwys chwaraeon ac addysg gor�orol.
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Hyrwyddo dull cynhwysol o weithredu ar draws pob sector a 
phartner cyflwyno (yn benodol, cyr� rheoli cenedlaethol, 
awdurdodau lleol, clybiau, a hefyd cyfleusterau hamdden a 
chwaraeon, a’r sector addysg chwaraeon).

Gweithio gyda Chwaraeon Cymru i sicrhau bod gan y sta� mewnol 
gefnogaeth briodol i gyflwyno cynnwys i bartneriaid y sector. 

Cyflwyno cynhyrchion hy�orddi sy’n cefnogi dysg a dealltwriaeth 
sy’n berthnasol i gynnwys pobl anabl yn y sector (datblygu, clybiau, 
cyr� rheoli cenedlaethol).

Treialu Cyfleuster insport 

Treialu Addysg insport               

Cynnal, cryfhau a gwella’r clybiau holl anabledd/anabledd 
benodol presennol, gan fodloni safonau gweithredu gofynnol yn 
unol â Safon Rhuban Clwb insport.

OEDOLION ANABL

Gweithio i ddatgan, blaenoriaethu a dileu rhwystrau sy’n atal �yrdd 
o fyw egnïol lle maent yn bodoli.

Gwneud addysg gor�orol gynhwysol yn bwnc craidd mewn ysgolion.

Gweithio gyda’r Safon Cydraddoldeb: Fframwaith ar gyfer chwaraeon.

Gweithio gyda Grŵp Cydraddoldeb Chwaraeon Cymru.

Ymgyrchu dros gynnwys oedolion agored i niwed ym Mholisïau Lles 
yr holl gyr� rheoli cenedlaethol a phartneriaid y sector.

Cefnogi’r gwaith o ehangu clybiau insport drwy gyfrwng 
amrywiaeth o bartneriaid.

Datblygu partneriaethau newydd a chynnal y partneriaethau 
presennol gydag asiantaethau i hybu a chefnogi cynnwys oedolion 
anabl mewn amrywiaeth o swyddi yn y byd chwaraeon a 
gweithgarwch cor�orol.

Gweithio i sicrhau bod ChAC yn gweithio gydag oedolion o 
gymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig a chymunedau �ydd i'w 
hannog i ymwneud â hy�orddi, gwirfoddoli, dyfarnu, cyflogaeth 
(gyda chor� rheoli cenedlaethol neu awdurdod lleol) a thiwtora.

1

2

3

4

5

6

7

8

Pob Person Anabl Wedi 
Gwirioni ar Chwaraeon Am Oes

Creu Cymru o chwaraeon cynhwysol sy’n deg o ran dewis o 
gampau a’u lleoliad ar gyfer anghenion pobl anabl, ac yn eu 
hystyried ac yn ymateb iddynt.

Cynyddu nifer y cyfleoedd chwaraeon hygyrch sydd ar gael i 
bobl anabl yn eu cymunedau lleol.

Cynyddu nifer y bobl anabl sy’n egnïol yn gor�orol, gan arwain 
at ansawdd byw gwell ac iachach.

Sicrhau nad yw tlodi’n atal cymryd rhan mewn chwaraeon.

Gwneud addysg gor�orol gynhwysol yn bwnc craidd 
mewn ysgolion.  

Creu chwaraeon yng Nghymru sydd â chynnwys wrth galon 
y gweithlu hy�orddi a datblygu.            

NOD DAU

NOD UN

Cenedl o Bencampwyr Anabl

Neilltuo cefnogaeth ac adnoddau i nifer penodol o chwaraeon 
�ocws a blaenoriaeth sydd â phro�l uchel o ran cynrychiolaeth 
Baralympaidd, INAS a Byddarlympaidd.

Gweithio gydag athletwyr anabl i ganfod eu pro�l talent a 
chefnogi eu cyfranogiad ar lefel talent ac elitaidd mewn 
chwaraeon, gyda’u categori’n arwain at y canlyniad gorau 
(adnabod talent a throsglwyddo talent).

Darparu cefnogaeth ac adnoddau hyblyg i chwaraeon sy’n 
datblygu darpariaeth ar gyfer athletwyr anabl drwy gyfrwng 
llwybrau talent ac elitaidd.

Darparu cefnogaeth ac adnoddau hyblyg i athletwyr anabl 
sy’n dangos potensial yn eu camp.   

Buddsoddi’n bwrpasol mewn prosiectau per�ormio penodol 
sydd â photensial i sicrhau llwyddiant ar lefel uchel.

Datblygu gwaith partneriaeth gyda chwaraeon pro�esiynol 
mawr a chwaraeon blaenoriaeth allweddol yng Nghymru, 
sy’n ychwanegu gwerth at eu llwybrau per�ormio.           

Ailddi�nio’r berthynas rhwng cyflwyno chwaraeon elitaidd a 
gweithredu fel sail i strwythurau Cymru a PF.                    

Sector Chwaraeon CymraegUno Cenedl Sy'n

Caru'r C
ampau

Trawsnewid Bywydau drwy

Rym Chwaraeon

Chwaraeon Anabledd Cymru

Creu Cymru Egnïol

Gynhwysol

Llywodraeth Cymru
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