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Mae Gymnasteg Cymru [GC] wedi profi tyfiant 
sylweddol heb ei debyg o’r blaen mewn perfformiad 
a datblygu dros y 4 blynedd diwethaf. Fe enillodd 
gymnastwyr gyfanswm hanesyddol o 10 medal 
yng Ngemau’r Gymanwlad Glasgow 2014 ac mae 
nifer cynyddol o gymnastwyr Cymru yn amlwg ar 
lwybr prydain fawr. Mae  nifer ein haelodau wedi 
cyrraedd y ffigwr anhygoel o dros 20,000, mae yna 
fwy nag erioed o hyfforddwyr a swyddogion, sef 
2,500 a 450. Mae mwy hefyd o glybiau gymnasteg 
yng Nghymru. Bellach mae 97 o glybiau yn perthyn 
i GC, yn ogystal â 50 o glybiau cysylltiedig. Mae GC 
wedi cyrraedd y safonau llywodraethu uchaf, a’r 
safonau uchaf mewn cydraddoldeb, cynhwysedd, a 
diogelu. Mae GC hefyd yn cyfleu cynlluniau busnes 
cymunedol uchelgeisiol a mentrau cymdeithasol, 
gan ddymchwel y rhwystrau i ddenu grwpiau sy’n 
anodd eu cyrraedd. Mae GC wedi creu cymuned 
gymnasteg deuluol yng Nghymru lle mae’r gamp 
gyfan yn cydweithio i groesawu cymant â phosibl o 
blant i fwynhau gymnasteg. 

Yn 2011 lansiodd GC ei strategaeth 2020 – rydym 
eisoes wedi cyrraedd y tu hwnt i’r rhan fwyaf o’r 
targedi yma, ond nid ydym yn cymryd unrhywbeth 
yn ganiataol, ac yn sylweddoli bod angen inni 
wneud mwy i sicrhau bod mwy o blant, pobl ifanc 
ac oedolion o bob cefndir, gallu a chymuned yn 
cael y cyfle i ymwneud â gymnasteg a datblygu 
eu llythrennedd corfforol, a mwynhau bywyd ffit, 
iach a gwerth chweil. Rydym felly’n cyflwyno y 

strategaeth ddiweddaraf hon sy’n anelu at welliant 
pellach ym mhrofiad gymnasteg, tyfu’r gweithlu, 
a gwneud gymnasteg yn ganolog i’r gymuned. Fe 
wnawn ni ddatblygu’r holl lwybr o lawr gwlad i’r 
podiwm i sicrhau bod gymnastwyr Cymru yn cael 
mwy o lwyddiant ar y llwyfan rhyngwladol. Ein 
uchelgais yw gweld dros 30,000 o blant yn cymryd 
rhan mewn gymnasteg erbyn 2022 mewn dros 100 
o glybiau sy’n cynnwys o leiaf 3 clwb perfformio yn 
y disgyblaethau Olympaidd sy’n datblygu athletwyr 
ar y lefel uchaf. Mae angen inni hefyd gynyddu ein 
gweithlu o wirfoddolwyr a swyddogion i dros 3,600.
 
Mae hon yn strategaeth fyw fydd yn sionc a 
hyblyg mewn byd sy’n newid. Yn ganolog iddi y 
mae gwirfoddolwyr, hyfforddwyr, swyddogion, a’r 
gymuned gymnasteg. Partneriaeth gyda Chwaraeon 
Cymru, Gymnasteg Prydain, ein ariannwyr, noddwyr, 
llywodraethau cenedlaethol a lleol, darparwyr 
hamdden, a’n holl gefnogwyr eraill, yw’r gwaed sy’n 
llifo drwy ei gwythiennau. 

Gofynnwn ichi barhau i’n cefnogi er mwyn i 
gymnasteg a gymnastwyr yng Nghymru gyflawni eu 
haddewid. 
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Chief Executive 



Creu cymunedau a chewri gwych trwy 
gymnasteg

Ein Gweledigaeth

Gweld Cymru’n cael ei chydnabod fel 
cenedl flaengar mewn gymnasteg yn 
creu pencampwyr safon byd ac yn creu 
cymunedau egnïol a chynhwysol lle mae 
pob gymnast yn cael profiad o safon uchel

Ein Uchelgais

Pwrpas Gymnasteg Cymru yw arwain, 
datblygu, cefnogi, a bod yn warchodwr y 
gamp yng Nghymru. 

Ein Pwrpas

Gall Gymnasteg Cymru ddim cyfleu ei strategaeth a’i 
uchelgeisiau heb gefnogaeth partneriaid, ariannwyr, 
llywodraethau lleol a chendlaethol, darparwyr 
hamdden, gwirfoddolwyr, busnesau a chymunedau. 
Mae gan bob un ohonyn nhw gyfraniad i’w wneud i 
sicrhau cynaliadwyedd, tyfiant, a llwyddiant y gamp 
yn y dyfodol. Mae cyfleusterau, gornestau mawr a 
chystadleuthau, gweithlu cryf ac egnïol, a chlybiau a 
reolir yn dda, - yn hanfodol. Bydd GC hefyd yn sicrhau 
fod ei holl waith yn cael ei gyfleu dan reolaeth a chyllido 
effeithiol, gyda’i gwerthoedd yn graidd i’r cyfan. 
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Medalau mewn gornestau rhyngwladol a 
gymnastwyr Cymreig ar lwybr PF

Llwybr clir i esgyniad gymnastwyr ar bob 
lefel y gamp

Clybiau cymuned a pherfformio cryf ac 
egnïol

Gweithlu rhagorol ar gyfer pob lefel a 
disgyblaeth 

Mwy fyth o aelodau a chyfranogwyr yn 
mwynhau gymnasteg o safon

Gymnasteg i bawb

1

2

3

4

5

6

Ein
Amcanion



Tyfu fframwaith perfformiad uchel fydd yn cyfleu 
canlyniadau ymhob disgyblaeth Olympaidd. 

Sicrhau gwell adnabyddiaeth a datblygiad o dalent 
cynnar mewn mannau priodol a dan amgylchiadau 
cystadleuol

Cefnogi gymnastwyr talentog i ddatblygu a pharhau 
ar y lefel uchaf trwy ddarparu’r hyfforddiant a’r 
gefnogaeth orau

Sicrhau cyfleusterau ac amgylcheddau sy’n annog 
llwyddiant medalau cyson

Datblygu systemau gwerthuso, monitro a 
chyfathrebu cryf sy’n adnabod cerrig milltir 
allweddol neu ymyrraeth i hyrwyddo  llwyddiant a 
chyrraedd targedi

Cynyddu nifer a lefel beirniaid rhyngwladol ar draws 
pob disgyblaeth

Gweithio gyda’r pwyllgorau technegol i ddatblygu 
a chryfhau llwybr y goreuon ar gyfer disgyblaethau 
di-Olympaidd
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Medalau mewn gornestau 
rhyngwladol a gymnastwyr 
Cymreig ar lwybr PF

Byddwn yn: Byddwn yn:

Amcan 1

Cyfleu a chyfathrebu model llwybr camp gyflawn GC

Adnabod, datblygu, a chefnogi arbenigedd hyfforddi 
ar draws pob cam o ddatblygiad athletaidd

Darparu strwythurau sgwad rhagorol a phenodol ar 
bob lefel ym mhob disgyblaeth ym mhob maes

Cyfleu cystadleuthau a gornestau ar gyfer pob 
gymnast, o ddechreuwyr hyd at berfformiad uchel

Datblygu gwell amgylcheddau hyfforddi cymuned 
trwy ddatblygu cyfleusterau, cefnogaeth i raglenni 
clybiau, ac adnabod mwy o ffynonellau ariannu

Tyfu partneriaethau cryfach gyda darparwyr 
gymnasteg a hamdden, ysgolion a phartneriaid 
cymunedol eraill

Datblygu a chyfleu cynigion gymnasteg newydd 
fydd yn sicrhau fod gymnastwyr yn aros yn y gamp 
yn hirach

•

•

•

•

•

•

•

Llwybr clir ar gyfer datblygiad 
gymnastwyr ar bobl lefel y 
gamp

Amcan 2



Gosod a chyfathrebu criteria cryf a chlir i ddod 
yn glwb perfformiad a gweithio gyda’r clybiau 
perthnasol i gyrraedd y statws yma

Cynnal archwiliad llawn o glybiau i adnabod 
potensial tyfiant y clybiau a gweithredu cynllun 
cyfleu traws Cymru

Cefnogi a llywio clybiau mewn datblygu 
cyfleusterau a pherchenogi cyfleusterau newydd 
parhaol

Cyflwyno cynlluniau addysg a phrosiectau gyda 
phrosesau GP a GC, a systemau i sicrhau rheolaeth 
gref, cynhwysedd, a chynnal clybiau yn effeithiol

Sicrhau partneriaethau cryf gyda darparwyr 
hamdden ac ysgolion i gyfoethogi a thyfu 
darpariaeth clwb yn y gymuned gan gyfrannu 
at sgiliau llythrennedd corfforol, iechyd, a lles yr 
aelodau

Sicrhau parterniaethau gwaith gyda busnesau ac 
asiantaethau sydd ag enw da a’r arbenigedd sydd ei 
angen ar glybiau llwyddiannus ym meysydd busnes, 
rheolaeth, cyllid ac ariannu

Adnabod ardaloedd yng Nghymru ble does 
dim darpariaeth gymnasteg ar hyn o bryd 
a blaenoriaethu rhaglenni gwaith GC i dyfu 
gymnasteg ar draws Cymru
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Clybiau cymuned a pherfformiad 
cryf ac egnïol

Amcan 3

Lansio a chyfleu strategaeth gweithlu gymnasteg 
gyflawn yn dilyn ymchwil manwl a chasglu 
tystiolaeth

Datblygu sgiliau gweithlu ar gyfer pob lefel y 
llwybr gymnasteg trwy gynyddu nifer y cyfleoedd 
hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol

Cryfhau a thyfu tîm mentora a thiwtora GC

Cyflwyno gwell system adnabod talent a datblygu 
gyrfa ar gyfer hyfforddwyr 

Gwella lefel a nifer beirniaid rhyngwladol ac ar bob 
lefel ar draws pob disgyblaeth

Lansio ymgyrchoedd ricriwtio hyfforddwyr a 
swyddogion mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, 
sefydliadau addysg wch a phartneriaid perthnasol 
eraill

Darparu rhaglenni a chymhellion i ricriwtio a chynnal 
y gweithlu ehangach o swyddogion, aelodau 
pwyllgor, a gwirfoddolwyr

•

•

•

•

•

•

•

Gweithlu rhagorol ar gyfer pob 
lefel a disgyblaeth

Amcan 4

Byddwn yn: Byddwn yn:



Gweithio gyda chlybiau i sicrhau darpariaeth o’r 
safon uchaf fel bod pob gymnast yn cael profiad 
cadarnhaol yn dysgu sgiliau llythrennedd corfforol 
ac yn mwynhau ffitrwydd a iechyd da

Cyflwyno a chyfleu prosiectau cyfranogol gydag 
awdurdodau lleol a darparwyr hamdden i gynnig 
gymnasteg hamdden ym mhob ardal yng Nghymru 

Cyflwyno mesurau newydd i wella’r llwybr rhwng 
ysgolion a chlybiau a diweddaru ac adfywio’r adnodd 
A-Z

Creu strategaeth cyn-ysgol newydd i sicrhau fod 
plant yn cael eu cyflwyno i gymnasteg yn ifanc iawn 
i sicrhau  llythrennedd corfforol

Sicrhau strwythur cystadlu a chyfranogi eang cryf 
ac egnïol ar gyfer pob lefel o gymnastwyr 

Parhau i weithredu rhaglenni gwaddol cryf yn sgil 
digwyddiadau pwysig fel y Gemau Olympaidd a 
Chymanwlad a chynnal proffil uchel Gymnasteg 
Cymru trwy gyfathrebu effeithiol
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Mwy fyth o aelodau a 
chyfranogwyr yn mwynhau 
gymnasteg o safon

Amcan 5

Arwain clybiau i fod yn gynhwysol a chynnig 
darpariaeth gymnasteg amrywiol ac annog gwaith 
ymestyn gyda grwpiau anodd eu cyrraedd i alluogi 
iechyd da, llythrennedd corfforol a chyfleoedd i 
bawb gymryd rhan yn y gamp

Cyrraedd lefel uchaf cydraddoldeb mewn chwaraeon 

Mewn partneriaeth gydag Chwaraeon Anabledd 
Cymru, ennill y wobr inSport Aur

Datblygu a lluosogi prosiectau llwyddiannus ac 
arferion gorau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru 
er mwyn targedu grwpiau anodd eu cyrraedd, 
blaenoriaethu menywod a merched o leiafrifoedd 
ethnig i ddiddori mwy o blant mewn chwaraeon, a 
mwynhau’r buddion

Cryfhau a thyfu’r strwythur a chyfleoedd o fewn y 
ddisgyblaeth gymnasteg anabledd yng Nghymru 

Cynnig cyfleoedd gymnasteg mwy agored a 
fforddiadwy mewn ardaloedd o dlodi yng Nghymru 
gan sicrhau fod mwy o blant yn iach ac yn heini

Cynnal darpariaeth gymnasteg yn y Gymraeg, ac 
ymrwymiad cryf i’r iaith 
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Gymnasteg i bawb

Amcan 6

Byddwn yn:

Byddwn yn:



Bydd amcanion yn cael eu cyhoeddi yn ein 
cynlluniau busnes blynyddol yn nhrefn angen a 
blaenoriaeth gyda deiliaid amcanion penodol yn 
gyfrifol am fonitro a chyfleu’r cynlluniau hynny. 
Bydd GC yn mesur cyrhaeddiad pob amcan ac 
yn adrodd i Chwaraeon Cymru yn y cytundeb 
partneriaeth ariannu. Bydd adroddiadau ar 
gyrraedd amcanion yn cael eu cyflwyno i bob 
cyfarfod bwrdd GC.

Bydd GC yn sicrhau fod pob amcan ac uchelgais 
yn cael eu hadolygu yn rheolaidd fel eu bod yn 
parhau’n berthnasol ac yn cyfarfod ag anghenion 
Gymnasteg Cymru mewn byd mor gyfnewidiol

Mesur ein 
Amcanion



Er mwyn cyfleu’r amcanion uchod bydd bwrdd a 
phwyllgor gwaith Gymnasteg Cymru yn arwain o ran 
sicrhau fod gan y Corff Llywodraethol safonau rheoli 
ardderchog, a chynllunio ariannol cryf a chadarn 
mewn amgylchedd cyllidol sy’n newid mor aml. Mae 
GC yn gwarantu y bydd cynllunio ariannol trylwyr a 
gwybodus, asesu risgiau a chyfleoedd yn gywir, yn 
sicrhau sefydlogrwydd ariannol, a chynaliadwyedd 
y busnes i’r dyfodol. Byddwn hefyd yn ymrwymo i 
wella ein gallu masnachol a denu mwy o fuddsoddi, 
ariannu, a chefnogaeth gan sefydliadau a busnesau 
eraill i’n camp. Bydd GC yn sicrhau ei fod yn 
gweithredu’r lefel uchaf o ddiogelwch yn ein camp. 
Byddwn yn parhau i dyfu ein partneriaeth gyda 
Chwaraeon Cymru a Gymnasteg Prydain i sicrhau y 
cyfleoedd gorau i’n holl gymnastwyr a’r gymuned 
gymnasteg yng Nghymru. Mae GC yn ymrwymo i 
ddefnyddio ymchwil a thystiolaeth gref wrth arwain 
ein penderfyniadau a gweithio gyda sefydliadau 
ac asiantaethau perthnasol i sicrhau fod camp 
gymnasteg yn cyfrannu’n gadarnhaol ac effeithiol 
wrth gyfleu llythrennedd corfforol a iechyd da yng 
Nghymru. Byddwn yn sicrhau hefyd fod gennym 
strategaeth gyfathrebu gref ac effeithiol gyda 
chefnogaeth y defnydd gorau o dechnoleg dyfeisgar 
a chyfryngau cymdeithasol. Yn graidd i’n holl waith, 
fydd bod yn atebol, yn dryloyw, ac yn gwbl eglur. 

Mae Gymnasteg Cymru fel gwarchodwr ac 
arweinydd y gamp yng Nghymru yn ymwneud 
â channoedd o aelodau ein cymuned bob 
wythnos. Mae hyn yn cynnwys ein gymnastwyr, 
gwirfoddolwyr, partneriaid a buddsoddwyr. 
Ymrwymwn i arddangos ein gwerthoedd craidd wrth 
ymwneud â phawb.
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Ein 
Gwerthoedd 
Craidd 

Angerdd

Byddwn yn arwain gymnasteg 
i ddyfodol llwyddiannus gydag 
angerdd, egni a gwaith tîm

Cynhwysol

Byddwn yn groesawgar ac 
agored ac mi wnawn gefnogi 
ac annog amrywiaeth ein 
aelodau a’n cymunedau

Atebolrwydd

Byddwn yn atebol am gyflawni 
ein amcanion yn dryloyw, yn 
eglur, ac yn onest

Hwyl

Byddwn yn ymdrechu i 
sicrhau fod yr holl brofiad o 
weithgarwch gymnasteg yn 
werth chweil, yn gyfeillgar, ac 
yn llawn mwynhâd

Parch

Byddwn yn darparu 
amgylchedd gwaith gwych i’n 
cymuned, a thrin ein gilydd â 
pharch, urddas, a gonestrwydd

Ymrwymiad

Byddwn yn arwain gymnasteg, 
ei chlybiau, gymnastwyr, 
gweithlu a gwirfoddolwyr tra’n 
darparu gwasanaeth gwych i’n 
cymuned ac eraill y tu hwnt i’r 
sefydliad


