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Enw'r Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd 

Enw'r swyddog cyfrifol: Alun Jones 

Teitl swydd: Rheolwr Tîm Chwaraeon am Oes 

Dyddiad cwblhau: Mawrth 2019 

Noder bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru dderbyn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae erbyn 31 Mawrth 2019. 

Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 



 Assessment Toolkit

2

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  DAU 

Cynnal yr Asesiad - Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  

Yn ogystal â phennu darpariaeth sylfaenol, bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae yn ei gwneud yn bosibl i gyflawni'r canlynol: 

 Nodi bylchau o ran gwybodaeth, darpariaeth, darparu gwasanaethau a gweithredu 
polisïau 

 Cefnogi'r gwaith o sefydlu tystiolaeth er mwyn rhoi syniad o'r cynnydd a wnaed mewn 
perthynas â digonolrwydd cyfleoedd chwarae 

 Amlygu ffyrdd posibl o fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â gweithio mewn 
partneriaeth 

 Mewnbwn a chyfranogiad pob partner sy'n meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth 

 System fonitro a fydd yn cynnwys ac yn gwella cyfathrebu rhwng gweithwyr 
proffesiynol  

 Nodi enghreifftiau o arfer da  

 Mwy o waith partneriaeth wrth asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae  

 Nodi camau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu ar Sicrhau bod Digon o 
Gyfleoedd Chwarae ar gael sy'n cyd-fynd â'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae  

Lluniwyd templed i gefnogi arfarniad corfforaethol o'r materion y mae angen eu hystyried fel 
y nodir yn y Canllawiau Statudol. Cyflwynir y dangosyddion a restrir ym mhob mater fel 
dangosyddion enghreifftiol y dylid eu diwygio i ymdrin â materion lleol fel y bo'n briodol. 

Mae'n rhaid i'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ddangos bod yr Awdurdod 
Lleol wedi ystyried ac asesu'r materion a nodir yn Rheoliadau'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 a'r Canllawiau Statudol. 

Yn ogystal â rhoi gwybodaeth sylfaenol, gall yr Asesiad gynnwys enghreifftiau o arfer 
cyfredol y mae'r Awdurdod Lleol am dynnu sylw ato. 

Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ystyried strwythuro'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae yn y ffordd ganlynol ac o leiaf fynd i'r afael â'r holl adrannau a nodir. 

Prif Ddatganiad

Dylai'r adran hon gael ei defnyddio i gyfleu'r ffaith bod yr Awdurdod Lleol yn cydnabod gwerth a 
phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant

Rhagair gan Yr Aelod Cabinet 

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd yn cydnabod pwysigrwydd chwarae yn ei gyfanrwydd i ddatblygiad 
iach corfforol, meddyliol a chymdeithasol holl blant a phobl ifanc y sir. Rydym y llwyr gefnogi 
strategaethau sydd yn gwarchod a datblygu cyfleoedd chwarae boed o'n anffurfiol, strwythuredig 
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neu i'r cyfnod sylfaen ac rydym yn argyhoeddedig o'r gwerth ychwanegol a geir ac yn annog 
cymunedau i gymryd yr awenau ac i ddatblygu cynlluniau eu hunain. 

Mae angen sicrhau fod holl wasanaethau Cyngor Gwynedd yn parhau i fod yn ymwybodol o, ac yn 
parhau i gydnabod pwysigrwydd chwarae ac yn ei ystyried wrth wneud penderfyniadau ar ddarparu 
gwasanaethau.   

Cyd-destun 
Dylai'r adran hon ddisgrifio'r fethodoleg a ddefnyddir i gynnal a chymeradwyo'r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a'r Cynllun Gweithredu ynghyd ag unrhyw ymgynghori â 
phartneriaid ar yr Asesiad/Cynllun Gweithredu. Dylai hefyd restru'r partneriaid allweddol a fu 
ynghlwm wrth y broses a nodi unrhyw heriau a wynebwyd wrth gynnal yr Asesiad. Dylai 
ddisgrifio'r dull y mae'r Awdurdod Lleol yn cynnig ei ddefnyddio i ddatblygu'r camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun gweithredu.

Fel y nodwyd yn yr Asesiad yn 2016 un o brif heriau cynnal a chwblhau’r asesiad ydi’r ffaith nad oes 
swyddog chwarae wedi bod mewn swydd ers dechrau 2015.  

Nid oes Gweithgor / Fforwm Chwarae sirol wedi cwrdd yn y sir ers i swydd y Swyddog Chwarae 
ddod i ben, nid oes adnoddau ar gyfer trefnu, gweinyddu fforwm. 

Cwblhawyd yr Asesiad hwn o dan Arweiniad Rheolwr Gwasanaeth Chwaraeon am Oes, gyda 
chefnogaeth swyddogion Blynyddoedd Cynnar, Addysg, Priffyrdd a Bwrdeisdrefol, ac Ymchwil yr 
awdurdod. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn plant, rhieni / gwarchodwyr i lywio’r asesiad. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda phartneriaid (cynghorau cymuned, darparwyr, asiantaethau) i 
lywio’r asesiad. 

Caiff yr Asesiad ei gyflwyno i’r Aelod Cabinet perthnasol ar gyfer sicrhau rhaeadru’r negeseuon 
drwy’r awdurdod, ac er mwyn cytuno ar y Cynllun Gweithredu ar lefel gorfforaethol. Nid oes cyfrwng 
(Fforwm Chwarae) ar gyfer perchnogi’r Asesiad / Cynllun Gweithredu gyda phartneriaid.   

Caiff yr Asesiad ei gylchredeg yn fewnol drwy drefniadau Cyfatherbu Corfforaethol a caiff ei 
gyhoeddi ar wefan Cyngor Gwynedd / Gwynedd-NI (FIS) i ddefnydd y cyhoedd. 

Gweithio mewn partneriaeth 

Dylai'r adran hon ddangos i ba raddau y cyfrannodd y canlynol (ac eraill) at yr Asesiad a 
datblygu'r cynllun gweithredu:

 Cynghorau Tref a Chymuned 

 Sefydliadau trydydd sector, yn arbennig cymdeithasau chwarae rhanbarthol 

 Y sector preifat, os yw'n briodol 

 Grwpiau cymunedol
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Ar gyfer cwblhau’r asesiad a chynllun gweithredu roedd yn bwysig sicrhau mewnbwn gan ystod 
eang o adrannau, darparwyr ac unigolion am sefyllfa chwarae yng Ngwynedd. Cynhaliwyd 
ymgynghoriad er mwyn casglu mewnbwn partneriaid, ond hefyd cyfraniad defnyddiol o wahanol 
sectorau. Isod nodir sut cyfrannwyd / ymgynghorir gyda grwpiau gwahanol: 

Holiaduron 
• Cynghorau Cymunedol / Tref 
• Darparwyr a Chymdeithasau Chwarae (Cyhoeddus, Preifat a Trydydd sector) 
• Plant / pobl ifanc 
• Rhieni a gwarchodwyr 
• Sector Breifat - o ran atyniadau sy’n cynnwys isadeiledd chwarae; a darparwyr 

gweithgareddau. 

Pecynnau Asesiadau 
• Adrannau’r Cyngor Gwynedd 
• Sefydliadau’r Trydydd Sector - megis Mantell Gwynedd, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Yr 

Urdd, Cymdeithasau Tai ayyb. 
• Sector Gyhoeddus - megis Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu, Bwrdd Iechyd, Cymdeithas Bêl 
Droed ayyb 

Ni dderbyniwyd ymatebion gan nifer fawr o’r partneriaid. Prif wendid yr asesiad yw diffyg 
gwybodaeth am gyfleodd / darpariaeth chwarae y tu allan i wasanaethau’r awdurdod lleol.  

Ymgynghoriad a chyfranogiad
Dylai'r adran hon ddisgrifio sut mae'r Awdurdod Lleol wedi: 

 Casglu barn plant am y cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt ar hyn o bryd, sut y byddent 
yn hoffi i'r gymuned eu helpu i achub ar gyfleoedd chwarae yn well a pha rwystrau sy'n eu 
hatal rhag chwarae 

 Casglu barn rhieni, teuluoedd a rhanddeiliaid eraill ar ddarpariaeth chwarae  

 Dadansoddi’r wybodaeth a’i defnyddio i lywio cynlluniau yn y dyfodol 

Mae cynnwys Plant, Phobl Ifanc a Theuluoedd yn graidd i waith nifer fawr o wasanaethau Cyngor 
Gwynedd.  Mae gan y Cyngor Strategaeth Ymgysylltu a Phanel Ymgysylltu Corfforaethol ar gyfer 
sicrhau barn trigolion wrth siapio gwasanaethau, llunio strategaethau a dylanwadu ar bolisïau. 

Ar gyfer cwblhau’r asesiad digonolrwydd a sicrhau fod llais plant a phobl ifanc yn cael eu cynnwys 
yn yr adroddiad bu i Gyngor Gwynedd ddosbarthu holiaduron dwyieithog i holl ysgolion Cynradd ac 
Uwchradd Gwynedd. Cafodd linciau i’r holiaduron ei dosbarthu drwy wefan Cyngor Gwynedd a 
rhwydweithiau cymdeithasol. 

Yn rhan o’r ymgynghoriad hefyd roedd holiadur ar wahân ar gyfer rhieni / gwarchodwyr, a holiadur 
arall ar gyfer cynghorau cymuned a phartneriaid y tu allan i’r awdurdod lleol. . 

Derbyniwyd ymateb cadarnhaol gan blant / pobl ifanc ac oedolion gyda 75% o blant a ymatebodd yn 
dweud eu bod yn mynd allan i chwarae o leiaf dwywaith yr wythnos.  

Bu i Gyngor Gwynedd hefyd ymgynghori gyda Chynghorau Cymuned yr ardal er mwyn canfod barn 
ac i fapio adnoddau lleol. Derbyniwyd nifer fawr o ymatebion gyda 78% a ymatebodd yn dweud eu 
bod yn cynnig/darparu cyfleoedd chwarae i blant a 61% yn nodi eu bod yn casglu barn/sylwadau'r 
plant wrth ddatblygu cyfleon/darpariaeth chwarae. 
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Derbyniwyd nifer fechan o holiaduron cyflawn gan Ddarparwyr Chwarae yn y sector breifat. Nodwyd 
gan lawer eu bod am ddefnyddio’r arfer da o gasglu gwybodaeth benodol fel sail i ddarparu 
cyfleoedd yn ôl yr angen. 

Bu i’r ymgynghoriad hefyd gynnwys ymgysylltu gydag asiantaethau trydydd sector. Derbyniwyd 
gwybodaeth gan nifer o gyrff megis Groundworks, Mantell Gwynedd, mudiad Ffermwyr Ifanc ayyb 
sydd yn cynnig cyfleodd chwarae yng Ngwynedd. 

Dadansoddwyd canlyniadau’r ymgynghoriad gan Uned Ymchwil a Dadansoddeg Cyngor Gwynedd, 
ac mae’r casgliadau yn llywio'r ymatebion isod.

Defnyddio adnoddau i’r eithaf  

Yn yr adran hon dylech roi trosolwg o’r modd y mae partneriaid yn defnyddio eu cyllidebau 
presennol ar hyn o bryd i gefnogi rhoi cyfleoedd i blant fanteisio ar gyfleoedd chwarae. Dylid nodi 
sut mae cyllidebau wedi’u hail flaenoriaethu yn rhan o Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae 2019 a chynlluniau dilynol. 

Defnyddiwch yr adran hon i dynnu sylw at yr hyn sydd wedi newid ers Cynllun Gweithredu 
ynghylch Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2016 o ran y modd mae adnoddau’n cael eu dyrannu.

Nodwch hefyd sut mae rhaglenni Llywodraeth Cymru wedi’u defnyddio’n lleol i ddarparu cyfleoedd 
chwarae a sut yr aethant ati i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau yn eich asesiad o ddigonolrwydd 
cyfleoedd chwarae yn 2016.  

Mae partneriaid, yn ogystal â’r awdurdod lleol, wedi gweld lleihad yn yr Adnoddau sydd ar gael ar 
gyfer y maes. Mae nifer o’r grantiau oedd yn cael eu defnyddio gan bartneriaid i roi cyfleoedd 
chwarae i blant bellach wedi dod i ben neu wedi cwtogi yn sylweddol. 

Ni dderbyniwyd ymatebion gan nifer fawr o’r partneriaid. Prif wendid yr asesiad yw diffyg 
gwybodaeth am gyfleodd / darpariaeth chwarae y tu allan i wasanaethau’r awdurdod lleol.  

Yn gyffredinol mae lleihad wedi bod yn y ddarpariaeth ers yr Asesiad / Cynllun diwethaf yn 2016. 
Fodd bynnag mae rhai darparwyr wedi integreiddio chwarae i’w darpariaeth ee yn rhan o’r cynnig 
gofal plant, yn rhan o’r cynnig chwaraeon, yn rhan o’r cynnig hamdden, yn rhan o’r cynnig 
blynyddoedd cynnar, rhan o’r ddarpariaeth Ieuenctid statudol. 

Defnyddir rhai o raglenni Llywodraeth Cymru i ddarparu cyfleoedd chwarae ee Grant Teuluoedd yn 
Gyntaf, Dechrau’n Deg, LAPA i fynd i’r afael a rhai o flaenoriaethau’r cynllun gweithredu diweddaraf 
sef darparu cyfleoedd i blant anabledd, targedu ardaloedd difreintiedig, a thargedu grwpiau a 
dangynrychiolir, a phecynnau hyfforddiant i weithwyr ar draws sectorau / lleoliadau gofal a chwarae. 

Y Cynlluniau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a Llesiant  

Yn yr adran hon dylech nodi sut mae Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn rhan o’r 
asesiad o anghenion lleol ac i ba raddau mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’r 
Cynllun Gweithredu wedi’u hintegreiddio yn rhan o’r Cynllun Llesiant a’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus.  
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Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Gwynedd a Môn wedi cwblhau asesiad anghenion lleol a gaiff ei 
ddefnyddio i ymateb Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae Asesiad Llesiant Gwynedd a Môn wedi adnabod mae un o’r 9 peth sydd bwysicaf i drigolion 
Gwynedd a Môn yw hybu defnydd Adnoddau naturiol i wella iechyd a llesiant yn yr hirdymor. 

Mae Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn felly wedi adnabod ‘Defnyddio’r Adnoddau Naturiol’ i wella 
Llesiant fel un o’i flaenoriaeth am gyfnod y Cynllun (2018-2020), drwy sicrhau fod plant yn cael 
cyfleoedd i fod yn fwy egnïol yn enwedig yn yr awyr agored drwy hybu a gwella mynediad i fannau 
gwyrdd naturiol yr ardal. 

Mae’r naill awdurdod wedi cbwlhau’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae yn ystod y cyfnod y mae’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn sefydlu is-Grwpiau a rhaglenni gwaith ar gyfer pob maes 
blaenoriaeth. Yn ystod 2019-20 bydd trefniadau Lywodraethu ar gyfer y maes plant, pobl ifanc a 
chefnogi teulu yn cael ei adolygu i adlewyrchu blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Lleol. 

Monitro Digonolrwydd Chwarae 

Dylai’r adran hon nodi’r cyfarwyddwr arweiniol a’r aelod arweiniol ar gyfer gwasanaethau plant a 
phobl ifanc. Dylai hefyd ddisgrifio’r Grŵp Monitro Chwarae neu grŵp tebyg. Gofynnwn i chi 
ddarparu rhestr o’r aelodau a hefyd ddisgrifio sut y mae gwaith y grŵp wedi’i hwyluso ynghyd â 
manteision y grŵp a’r heriau y mae’n eu hwynebu 

Aelod Arweiniol – Cynghorydd Dilwyn Morgan 
Cyfarwyddwr Arweiniol – Morwena Edwards 

Grŵp Monitro Chwarae - nid oes Grŵp Monitro Chwarae. Mae’r Asesiad Digonolrwydd a’r Cynllun 
Gweithredu wedi bod yn  adrodd i Fwrdd Partneriaeth Plant, Pobl Ifanc a Chefnogi Teulu rhwng 
2016-2018. Yn ystod 2019-20 bydd trefniadau Lywodraethu ar gyfer y maes plant, pobl ifanc a 
chefnogi teulu yn cael ei adolygu i adlewyrchu blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Lleol. 

Meini Prawf  

Mae’r adran hon yn cynnwys y “materion sydd angen eu hystyried” fel y nodir yn adran 10 o’r 
Canllawiau Statudol  

Y golofn Meini Prawf: Mae’n nodi’r data y bydd angen iddynt fod ar gael ac i ba raddau y mae 
Awdurdodau Lleol yn bodloni’r meini prawf a nodir. 

Y golofn statws RAG: mae’n darparu blwch cwymplen, lle gall yr Awdurdod Lleol ddangos ei 
asesiad o p’un a yw’r maen prawf wedi’i fodloni’n llawn, wedi’i fodloni’n rhannol neu heb ei fodloni o 
gwbl. Mae’r rhain wedi’u nodi’n Goch, yn Ambr ac yn Wyrdd. sy’n ymddangos fel geiriau yn y 
blychau cwymplen.  
Mae’r statws Coch, Ambr a Gwyrdd (Red, Amber, Green - RAG) yn adnodd i gyfleu statws yn 
gyflym ac yn effeithiol. (Yn y golofn “Statws RAG ”,dwbl gliciwch y gair STATWS. Fe welwch wedyn 
y ddewislen fydd yn cynnig opsiynau o ran y meysydd, defnyddiwch yr allwedd sy’n dynodi saeth i 
lawr hyd nes y bydd y statws sy’n ofynnol sef COCH, OREN, neu WYRDD ar y brig ac yna 
gwasgwch ok) 



 Assessment Toolkit

7

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  DAU 

Mae’r statws Coch, Oren, Gwyrdd (RAG) yn adnodd i ddangos y statws yn gyflym ac yn effeithiol.  

Statws RAG  
Bodlonwyd y meini prawf yn 
llawn. 

Bodlonwyd yn 
llawn 

Bodlonwyd y meini prawf yn 
rhannol. 

Bodlonwyd yn 
rhannol  

Ni fodlonwyd y meini prawf. Ni fodlonwyd  

Mae’r golofn 2019 yn galluogi’r awdurdod lleol i ddangos cyfeiriad y gwaith drwy ddefnyddio 
saethau. 

Y golofn Tystiolaeth i gefnogi cryfderau: dylid defnyddio'r golofn hon i roi rheswm dros statws 
dewisol y meini prawf ac ym mha ffurf y mae'r dystiolaeth. 

Y golofn Diffyg: dylid defnyddio'r golofn hon i egluro'r meysydd lle nad yw'r Awdurdod Lleol yn 
bodloni'r meini prawf yn llawn. 

Y golofn Cam Gweithredu a Nodir ar gyfer y Cynllun Gweithredu: dylid defnyddio'r golofn hon i 
ddangos sut mae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu cynllunio ar gyfer y Mater hwnnw  

Y Sylwadau Cyffredinol: ceir rhai cwestiynau penodol ar gyfer pob mater a ddylai roi trosolwg clir 
o sut mae'r Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â bwriad a gweithrediad y mater hwn fel y nodir yn llawn 
yn y Canllawiau Statudol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i nodi unrhyw heriau a sut y gellir eu goresgyn. 
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Mater A: Poblogaeth 

Dylai’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae roi trosolwg o’r boblogaeth a’r data demograffig sy’n cael eu defnyddio’n lleol i gynllunio 
darpariaeth chwarae. Dylid cynnwys hefyd wybodaeth am y canlynol: 
 Oed y plant 
 Plant sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf 
 Ffactorau diwylliannol (gan gynnwys iaith arall) 
 Plant Sipsiwn a Theithwyr 
 Plant Anabl 

Beth sydd wedi newid o ran y tueddiadau demograffig ac o ran y boblogaeth ers Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2016? 

Mae data poblogaeth Gwynedd yn seiliedig ar y Cyfrifiad a’r amcangyfrifon canol blwyddyn yn dangos y canlynol:- 
• Oed y plant 
• Plant sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf 
• Ffactorau diwylliannol (gan gynnwys iaith arall) 
• Plant Sipsiwn a Theithwyr 
• Plant Anabl 

Mae’r data ynghylch y ddemograffeg wedi ei ddadansoddi i lefel LSOA ac i lefel yr ardaloedd llesiant fel y’i diffinnir yn y Cynllun Llesiant. Ymddengys fod 
crynhoad o blant a phobl ifanc ar ei uchaf yn ardaloedd llesiant Caernarfon a Ffestiniog ac ar ei isaf yn ardaloedd llesiant Tywyn-Machynlleth a Dolgellau 

Mae’r data yn dangos nad oes newid wedi bod yn y data ers 2016 gyda’r canrannau yn debyg iawn yn yr ardaloedd a enwir uchod. 

Sut aeth/y bydd yr Awdurdod Lleol yn mynd ati i ddefnyddio’r data sydd ganddo am y boblogaeth i gynllunio cyfleoedd chwarae 
digonol yn lleol? 

Mae’r awdurdod yn defnyddio’r data ar gyfer targedu a gwyro gweithgareddau i gyrraedd ardaloedd difreintiedig; teuluoedd incwm isel. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 

Mae bylchau yn ein data, yn arbennig gwybodaeth ynghylch anghenion plant sipsiwn a theithwyr; a phlant o gefndiroedd ethnig lleiafrifol. 
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Sut mae eu goresgyn? 

Cynnal ymgynghoriad pellach gyda’r Swyddog Cefnogol Safle Teithwyr. 

Sylwadau 

Statws RAG: 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Mater B: Diwallu Anghenion Amrywiol 

Dylai'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gyflwyno data ar sut mae'r Awdurdod Lleol a phartneriaid yn bwriadu cynnig cyfleoedd 
chwarae sy'n gynhwysol ac sy'n annog plant i chwarae a chymdeithasu gyda'i gilydd.  

Statws RAG: 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 
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Cyfeirir 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Deellir a bodlonir gofynion chwarae 
plant sy'n byw mewn ardaloedd gwledig 
anghysbell 

Mae Gwynedd yn sir 
wledig drwyddi draw, 
felly mae unrhyw 
ddarpariaeth yn 
sicrhau fod ardaloedd 
gwledig gyn cael eu 
cyfarch. 

Casgliadau’r 
Ymgynghoriad yn 
dangos fod plant yn 
gallu cael mynediad i 
ddarpariaeth chwarae 
o’u cartref. 

Trafnidiaeth yn gallu bod 
yn rhwystr mewn rhai 
ardaloedd daearyddol, 
ond nid yw’r 
ymgynghoriad wedi 
adnabod ei fod yn rhwystr 
i fynediad. 

Trafod gyda’r Swyddog 
Cydraddoldeb i 
ymchwilio i adnabod 
anghenion yn well 

Deellir a bodlonir gofynion chwarae 
plant Cymraeg eu hiaith 

Mae polisi iaith y 
Cyngor yn sicrhau 
darpariaeth Cymraeg, 
a chaffael darpariaeth 
Gymraeg. 

Deellir a bodlonir gofynion chwarae 
plant sydd o gefndir diwylliannol 
gwahanol 

Polisi Cydraddoldeb y 
Cyngor yn sicrhau 
cyfleoedd cyfartal i 
blant o bob cefndir 
diwylliannol. 

Nid oes data digonol ar 
blant o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig. 

Deellir a bodlonir gofynion chwarae 
ac anghenion cymorth plant anabl 

Mae grwpiau 
wythnosol yn cael eu 
cynnig i blant anabl yn 

Mae rhai enghreifftiau ble 
nad oes offer arbenigol 
(fel hoist) ar gael mewn 
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Cyfeirir 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

ystod tymor ysgol a 
grwpiau ychwanegol 
yn ystod gwyliau ysgol.

Mae grwpiau hyn yn 
cael eu darparu gan y 
Gwasanaeth Ieuenctid 
ar y cyd a’r 
Gwasanaeth 
Integredig Plant Anabl. 
Mae hyn yn sicrhau 
fod rhwystrau’n cael eu 
lleihau i blant a phobl 
ifanc sy’n mynychu a’u 
bod yn cael yr un 
cyfleoedd ag unrhyw 
blentyn neu berson 
ifanc arall. 

rhai sefydliadau sy’n 
darparu cyfleoedd 
chwarae. 

Mae gan brosiectau a darparwyr 
chwarae mynediad i amrywiaeth o 
adnoddau sy'n cefnogi cynhwysiant 

Mae nifer o’r gweithlu 
wedi derbyn 
hyfforddiant 
cynhwysoldeb gan 
Swyddog Datblygu 
Chwaraeon 
Anableddau. 

Mae Adnoddau 
chwarae penodol ar 
gael drwy’r 
Gwasanaeth 
Integredig i Gefnogi 

Uwchraddio Adnoddau 
chwarae arbenigol, a 
sicrhau mynediad atynt 
mewn sir wasgaredig 
wledig. 
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Cyfeirir 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Plant Anabl (chwarae 
sensori). 

Pe byddai adnoddau ar 
gael gan gynnwys staffio 
-yna sefydlu strwythurau 
i archwilio mynediad i 
fannau chwarae ar 
draws y sir gan gynnwys 
adnoddau tu allan i stoc 
Uned Fwrdeistrefol

Ceir dull hysbys cytûn a ddefnyddir i 
nodi'r angen i gynnig darpariaeth ar 
wahân i blant anabl 

Mae darpariaeth 
chwarae benodol wedi 
ei gomisiynu ar gyfer 
plant anabl drwy’r 
Gwasanaeth 
Integredig i Blant 
Anabl (Derwen). 
Ariannir gan y Cngor a 
gyda grant Teuluoedd 
yn Gyntaf.  

Mae rhai partneriaid yn 
darparu cyfleoedd ar 
gyfer plant anabl. 

Cynhelir archwiliadau o fynediad ar 
gyfer yr holl ddarpariaeth chwarae 
fel y disgrifir yn y canllawiau 

Cynhelir archwiliadau 
o fynediad ar gyfer 
darpariaeth chwarae ar 
gyfer y ddarpariaeth 
sydd o dan reolaeth 
Cyngor Gwynedd. 

Mae’r ymgynghoriad 
yn dangos mai dim 
ond rhai partneriaid 
sy’n archwilio 
mynediad eu 
darpariaeth.  

Dim ffordd o sicrhau fod 
holl ddarpariaeth gan 
bartneriaid yn archwilio 
mynediad i’w darpariaeth.
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Cyfeirir 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Caiff man chwarae dynodedig ei 
ddarparu a'i gynnal a'i gadw'n dda ar 
safleoedd sipsiwn a theithwyr 

. Dim man chwarae addas 
oherwydd ‘japanese Knot 
weed’ yn safle Llandygai 
– wedi dweud hynny mae 
trigolion y safle wedi 
dweud nad ydynt angen 
lle chwarae penodedig 

Deellir a bodlonir gofynion gofalwyr 
ifanc 

Mae Gweithredu dros 
Blant yn cefnogi 
gofalwyr ifanc yng 
Ngwynedd a Môn ac 
yn darparu cefnogaeth 
ymarferol ac emosiynol 
iddynt sy’n cynnwys 
cyfleoedd chwarae a 
gweithgareddau a 
theithiau i’w rhyddhau 
o’u cyfrifoldebau 
gofalu. 

Siarter Gofalwyr Ifanc 
yn nodi fod “chwarae a 
chael hwyl” yn un o 
hawliau disgwyliedig i 
bob gofalwr ifanc. 

Deellir a bodlonir gofynion plant 
lesbiaid, hoyw neu ddeurywiol 

Nid yw Polisi 
Cydraddoldeb y 
Cyngor yn caniatáu i ni 
ofyn i blant dan 16 oed 
beth yw eu tueddu 
rhywiol felly ni ellir 
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Cyfeirir 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

casglu o’r ymatebion 
beth yw eu barn am 
fodloni eu hanghenion.

Deellir a bodlonir gofynion plant 
anabl mewn mentrau traffig a 
thrafnidiaeth 

Mae Derwen yn 
defnyddio Bws 
Barbara, sef cerbyd 
sy’n cludo plant 
Derwen, sy’n 
cynorthwyo unigolion 
sy'n methu symud 
allan o gadair olwyn i 
fynd i mewn i gerbyd 
arferol. 

Yn ogystal, mae’r 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad yn cyfrannu at y 
gwasanaeth O Ddrws i 
Ddrws sy’n galluogi i 
unigolion gydag 
anabledd neu salwch 
deithio i apwyntiadau 
iechyd, i siopa ac at 
weithgareddau 
cymdeithasol ayyb. 

Mae’r Gwasanaeth 
hefyd wedi darparu 
llawlyfr ar gyfer gyrrwr 
sy’n gweithredu 
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Cyfeirir 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

cerbydau i gludo 
disgyblion i ysgolion 
arbenigol ar ran y 
Cyngor. Mae’r ddogfen 
yn darparu canllawiau i 
yrwyr er mwyn sicrhau 
bod teithwyr yn cael 
siwrnai ddiogel a 
chyfforddus. Mae’r 
siwrneiau yma yn cael 
eu monitro yn 
rheolaidd er mwyn 
sicrhau fod y gyrwyr yn 
cydymffurfio a’r 
canllawiau.   
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Diwallu Anghenion Amrywiol 
Sut y cafodd y data eu defnyddio (neu sut bydd y data yn cael eu defnyddio) i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae plant ag anghenion 
amrywiol yn eu hwynebu wrth ddod o hyd i gyfleoedd cynhwysol a hygyrch i chwarae? 

Nododd 79% o blant fod ganddynt ddigon neu lot o amser i chwarae; a 83% fod y cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt yn dda neu’n grêt. 

Ar y cyfan felly mae plant Gwynedd yn fodlon gyda’r amser, adnoddau a’r cyfleoedd chwarae sydd ar gael yn y sir. 

O’r ymatebwyr roedd y mwyafrif ohonynt yn 8,9, neu 10 oed, roedd 71% yn blant Cymraeg Iaith Gyntaf, 10% ohonynt yn anabl, a 54% yn enethod. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Nid oes data swyddogol am anghenion plant Sipsiwn a Theithwyr.  

Sut mae eu goresgyn? 
Swyddog Sipsiwn yr awdurdod i barhau ymgysylltu gyda’r teuluoedd sipsiwn a theithwyr ar y safle yn Llandygai I adnabod anghenion. 

Sylwadau: 
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Mater C: Y lle sydd ar gael i blant chwarae: Mannau agored a Mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored lle nad oes staff 

Dylai'r Awdurdod Lleol gydnabod y gall pob man agored yn ei ardal fod yn fan pwysig i blant chwarae ynddo neu basio drwyddo i gyrraedd 
ardaloedd chwarae eraill neu fannau eraill y maent yn mynd iddynt. 

Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Mannau Agored 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi cynnal 
Asesiad o Fannau Agored sy'n 
mapio ardaloedd a ddefnyddir, neu a 
allai gael eu defnyddio ar gyfer 
chwarae, fel y rhestrir yn y 
Canllawiau Statudol 

Asesiad Llecynnau 
Agored wedi’i gynnal 
fel sail tystiolaeth y 
Cynllun Datblygu ar y 
Cyd.  Mae’r Asesiad 
wedi’i diweddaru ar 
gyfer y Canllaw 
Cynllunio Atodol 
Llecynnau Agored 
mewn Datblygiadau 
Tai Newydd 

Mae’r Asesiad ond yn 
asesu’r anheddleodd mwy 
yn y Sir 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi cynnal 
Astudiaeth o Fannau Gwyrdd 
Hygyrch sy'n mapio ardaloedd a 
ddefnyddir ar gyfer chwarae 

Mae’r Cynllun 
Datblygu Lleol a’r 
Asesiad Llecynnau 
Agored yn adnabod 
llecynnau agored (yn 
cynnwys caeau 
chwarae) a gwarchod 
llecynnau agored. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnal 
archwiliadau o fynediad ym mhob 
man agored ac yn rhoi cynigion ar 
waith i wella mynediad a diogelwch 

Mae archwiliadau 
gan yr Uned 
Fwrdeistrefol o’r 
safleoedd dan ei 
reolaeth yn rhoi sylw 
i hawl y cyhoedd i 
fynediad di-rwystr.   

Mae'r Awdurdod Lleol wedi llunio ei 
Safonau ei hun ar gyfer Mannau 
Agored yn unol â chyngor a gofynion 
Polisi Cynllunio Cymru 

Mae’r Cynllun 
Datblygu Lleol a’r 
Asesiad Llecynnau 
Agored yn 
defnyddio’r 
canllawiau sydd yn 
TAN16: Chwaraeon, 
Hamdden a Mannau 
Agored (2009) 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnal 
asesiadau o Fannau Chwarae ac yn 
gweithredu arnynt mewn mannau 
agored cyhoeddus 

Cynhelir archwiliadau 
rheolaidd gan yr 
Uned Fwrdeistrefol o 
rai o’r safleoedd sydd 
dan ei reolaeth 
parthed cyflwr 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

asedau a rheoli risg i 
warchod y cyhoedd

Caiff safleoedd tir llwyd sy'n eiddo i'r 
Awdurdod Lleol eu hasesu i weld a 
oes potensial i'r safle gael ei adennill 
i ddarparu cyfleoedd chwarae i blant 

Pan fydd cais 
cynllunio yn cael ei 
gyflwyno mae 
fframwaith polisi 
cynllunio'r Cyngor yn 
galluogi trosi tiroedd 
llwyd i lecynnau 
chwarae. 

Mannau Chwarae Dynodedig yn yr Awyr Agored Lle Nad Oes Staff 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 

Mae’r Awdurdod Lleol wedi cynnal 
Astudiaeth o Fannau Gwyrdd 
Hygyrch sy’n mapio ardaloedd sy’n 
cael eu defnyddio at ddibenion 
chwarae 

newydd Asesiad Llecynnau 
Agored wedi’i gynnal 
fel sail tystiolaeth y 
Cynllun Datblygu ar y 
Cyd.  Mae’r Asesiad 
wedi’i diweddaru ar 
gyfer y Canllaw 
Cynllunio Atodol 
Llecynnau Agored 
mewn Datblygiadau 
Tai Newydd 

Mae’r Asesiad ond yn 
asesu’r anheddleodd mwy 
yn y Sir 
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Mae'r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnod wedi'i ddiweddaru o'r holl 
fannau chwarae dynodedig fel y 
disgrifir yn y Canllawiau Statudol 

Mae’r Uned 
Fwrdeistrefol yn 
cynnal cofrestr 
gynhwysfawr o 
fanylion y mannau 
unigol sydd dan ei 
reolaeth.

Dim ond yn cysidro 
mannau sydd yn eiddo i 
Gyngor Gwynedd 

Angen sicrhau Adnoddau 
ar gyfer cael cofnod 
cyfoes o holl fannau 
chwarae ar draws y sir 
gan gynnwys adnoddau 
thu allan i stoc Uned 
Bwrdeistrefol 

Dylid hyrwyddo DEWIS 
fel man gwybodaeth i 
ddarparwyr chwarae 
gofnodi eu darpariaeth. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn asesu 
mannau chwarae o ran gwerth 
chwarae a'r potensial i gynyddu 
chwarae, fel y nodir yn y Canllawiau 
Statudol 

Uned Fwrdeistrefol 
yn cynnal asesiadau 
yn rheolaidd. 
Swyddog yn ymweld 
â mannau chwarae 
yn rheolaidd (parthed 
stoc yr uned yn unig) 

Dim ond yn cysidro 
mannau sydd yn eiddo i 
Gyngor Gwynedd. 

Nid oes gan yr awdurdod 
declyn archwilio fel sydd 
wedi ei gynnwys yn y 
Pecyn Cymorth Chwarae  

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnal 
archwiliadau o fynediad ym mhob 
man chwarae dynodedig ac yn rhoi 
cynigion ar waith i wella mynediad a 
diogelwch 

Cynhelir archwiliadau 
rheolaidd gan yr 
Uned Fwrdeistrefol o 
gyflwr y mannau 
unigol sydd dan ei 
reolaeth gan 
gynnwys 
mynedfeydd. Mae 
rhaglennu gwaith 
cynnal a gwelliannau 
yn un deilliant o’r 
archwiliadau. 

Dim ond yn cysidro 
mannau sydd yn eiddo i 
Gyngor Gwynedd 
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Mae'r Awdurdod Lleol wedi llunio ac 
wedi cytuno ar safon newydd 
benodol ar gyfer darpariaeth 
chwarae 

Mae’r Cyngor wedi  
yn defnyddio safonau 
cenedlaethol (LAP, 
LEAP, NEAP) 
6 acre standards 
(Fields in Trust)  

Nid oes swyddog penodol 
yn gyfrifol am weithredu a 
monitro safonau yn yr 
awdurdod Lleol 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnal 
asesiadau o fannau chwarae mewn 
mannau chwarae dynodedig ac yn 
gweithredu arnynt 

Cynhelir archwiliadau 
rheolaidd gan yr 
Uned Fwrdeistrefol o 
gyflwr y mannau 
unigol sydd dan ei 
reolaeth er mwyn 
adnabod gwaith 
cynnal, bwydo 
cynllun gwelliannau a 
rheoli risg.   

Dim ond yn cysidro 
mannau sydd yn eiddo i 
Cyngor Gwynedd 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi cyflwyno 
lleoedd chwarae di-fwg 

Cynllun Byw’n Iach 
yn hyrwyddo 
Chwarae di-fwg ar 
gyfer Meysydd 
Chwarae, 
Canolfannau 
Hamdden ac 
Ysgolion 

Nid yw’r cynllun yn 
orfodol. 

Nid oes capasiti i’w 
hyrwyddo y tu allan i 
asedau’r cyngor. 53% o 
ymatebion partneriaid yn 
nodi bod eu meysydd 
chwarae yn rai di-fwg. 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi symud 
arwyddion 'dim gemau pêl' er mwyn 
annog mwy o blant i chwarae yn y 
gymuned 

Arwyddion yn cael eu 
defnyddio mewn 
ardaloedd sydd yn 
agos i briffyrdd o 
ganlyniad i Ddeddf 
Priffyrdd. 

10% o ymatebion 
partneriaid yn nodi eu bod 
yn defnyddio arwyddion; 
ond nifer yn adrodd nad 
oes angen am arwydd 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi gosod 
arwyddion, fel Arwyddion 
Blaenoriaeth i Chwarae, er mwyn 
annog mwy o blant i chwarae yn y 

Mae’r ymgynghoriad 
yn dangos fod plant, 
rheini a darparwyr yn 
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gymuned gefnogol o blant yn 
chwarae. 

95% o blant yn nodi 
bod oedolion / 
cymdeithas yn 
fodlon, hapus neu’n 
wych yn caniatáu 
plant i chwarae. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cydnabod 
pwysigrwydd meysydd chwarae o 
ran y cyfleoedd chwarae sydd ar 
gael i blant pan wneir unrhyw 
benderfyniadau gwaredu 

Mae Polisi Gwaredu 
Eiddo a Thiroedd 
mewn lle.  

Mae gwarchod 
defnydd presennol yn 
rhan o asesiad 
unrhyw waredu.

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnwys 
plant a'u teuluoedd mewn unrhyw 
ymgynghoriadau ynghylch 
penderfyniadau i waredu meysydd 
chwarae 

Mae Polisi Gwaredu 
Eiddo a Thiroedd 
mewn lle.  

Mae ymgynghori cyn 
gwneud penderfyniad 
iw aredu yn rhan o 
drefniadau’r Polisi. 

Mae’r Cyngor yn 
ymgynghori ar ei 
Strategaeth arainnol ar 
gyfer 2019-2023 ar hyn o 
bryd ac mae trosglwyddo 
meysydd chwarae yn un 
o’r cynigion. 

Mae’r Awdurdod Lleol yn cyfeirio at 
ganllawiau ynghylch creu lle 
chwarae hygyrch wrth ailwampio neu 
ddatblygu meysydd chwarae newydd

Newydd Gyda phob cais 
cynllunio bydd yr 
Awdurdod Cynllunio 
Lleol yn rhoi 
hysbysiad ar y safle, 
hysbysiadau 
cymunedol a 
hysbysiadau 
cyhoeddus yn y 
cyfryngau lleol. 
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Mannau Agored 

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithredu rhwng yr Asesiad o Fannau Agored / Strategaethau Seilwaith Gwyrdd a’r 
Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i wella mannau chwarae? 

Gweler isod (Sylwadau) 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 

Sut mae eu goresgyn? 

Sylwadau: 

Mae’r math o safleoedd yn amrywiol ac maent mewn lleoliadau adeiledig a gwledig. Mae pyst gôl ar rhai ohonynt ar gyfer gemau anffurfiol. Mae nodweddion 
y safleoedd (gan fod yn dir agored) yn rhoi cyfleoedd o fath anffurfiol. Mae rhai o’n safleoedd yn fryniog, creigiog ac yn goedwig.  

Fel rhan o’r proses Cynllun Datblygu Lleol, bydd yr Uned Cynllunio ar y cyd yn cynnal Asesiad Mannau Agored i asesu’r angen i amddiffyn ac mewn rhai 
achosion datblygu ardaloedd ymhellach ar gyfer cyfleusterau/chwarae 

Mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored lle nad oes staff  

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi ystyried yr holl faterion sy’n gysylltiedig â hygyrchedd wrth ddatblygu mannau chwarae 

Gweler isod (Sylwadau) 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
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Sut mae eu goresyn? 

Sylwadau: 

Mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored lle nad oes staff (dan reolaeth yr Uned Bwrdeistrefol) Darperir cyfarpar chwarae i blant ym mhob un man 
chwarae dynodedig gan eithrio dau safle sydd ar gyfer gemau aml-ddefnydd â phệl ac un parc sgrialu. Mae’r cyfarpar chwarae yn rhoi ystod o brofion a 
gweithgareddau ac meant yn addas i blant iau hyd at blant yr arddegau cynnar.   
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Mater D: Darparu cyfleoedd dan oruchwyliaeth 

Dylai'r Awdurdod Lleol anelu at gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chwarae dan oruchwyliaeth.

Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Darparu gwaith chwarae 

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnod wedi'i ddiweddaru o'r holl 
ddarpariaeth chwarae dan 
oruchwyliaeth fel y disgrifir yn y 
Canllawiau Statudol 

Mae Gwasanaethau 
unigol yn cadw cofnod 
o’r ddarpariaeth 
chwarae sy’n hysbys 
iddynt. 

Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn cadw 
rhestr o glybiau a 
digwyddiadau e.e. 

Nid yw’r cofnod yn cael ei 
gadw yn ganolog.  

Ni ellir dweud gyda 
sicrwydd fod y cofnod yn 
gyflawn. 

Dim yn ymwybodol o bob 
cyfle chwarae yng 
Ngwynedd. Ond nifer o 
ddarparwyr yn dod 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

cynlluniau chwarae, 
cyfieuon chwarae ac 
mae’r wybodaeth ar 
gael ar eu gwefan neu 
dudalen Facebook. 
Cynlluniau Chwarae 
Plas Pawb, Noddfa a 
Wildelements yn 
derbyn grantiau 
blynyddol, 
adroddiadau monitro 
yn cael eu derbyn. 

ymlaen i hyrwyddo 
prosiectau newydd yn 
rheolaidd. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnig 
darpariaeth chwarae sy'n cynnig 
amgylchedd chwarae da fel y disgrifir 
yn y Canllawiau Statudol 

Mae darpariaeth 
chwarae ar gael ar 
gyfer y blynyddoedd 
cynnar, oedran cynrad 
a’r oedran arddegau 
drwy y Gwasanaeth 
Blynyddoedd Cynnar, 
Ysgolion, CYnlluniau 
Plant a Pobl Ifanc 
Egniol, y Gwasanaeth 
Ieuenctid.  

Plas Pawb wedi 
cofrestru gyda AGC, 
lle chwarae pwrpasol. 
Lleoliadau Cyfnod 
Sylfaen yn cael eu 
hannog i ymgeisio am 
ffynonellau ariannol/ 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

grantiau i ddatblygu 
ardaloedd tu allan i 
greu amgylchedd 
chwarae da 

Mae'r Awdurdod Lleol yn sicrhau bod 
partneriaid yn cael eu cefnogi i 
gynnig amgylcheddau chwarae da 
fel y disgrifir yn y Canllawiau 
Statudol 

Urdd, CFfi, 5x60, 
Canolfannau 
Hamdden, DofE etc 

Lleoliadau Gofal Plant 
yn cael eu hannog i 
ymgeisio am 
ffynonellau ariannol/ 
grantiau i ddatblygu 
ardaloedd tu allan i 
greu amgylchedd 
chwarae da.  

Grantiau adnoddau 
bach yn cael eu 
cynnig i bob 
darpariaeth sydd wedi 
cofrestru gyda AGC. 

Mae'r cyfleoedd a ddarperir gan yr 
Awdurdod Lleol i chwarae dan 
oruchwyliaeth staff yn bodloni'r 
gofynion rheoliadol a'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

Darpariaeth Plas 
Pawb wedi cofrestru 
gyda AGC. 

Mae'r cyfleoedd a ariennir gan yr 
Awdurdod Lleol i chwarae dan 

Cynlluniau Chwarae 
sydd yn cael eu 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

oruchwyliaeth staff yn bodloni'r 
gofynion rheoliadol a'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

hariannu gan yr ALl 
wedi cofrestru gyda 
AGC 

Cynlluniau sy’n cael 
eu darparu  ee 
Cynlluniau Chwarae 
Plas Pawb, Noddfa a 
Wildelements wedi 
cofrestru gyda AGC. 

Mae'r cyfleoedd a ddarperir gan 
bartneriaid yr Awdurdod Lleol i 
chwarae dan oruchwyliaeth staff yn 
bodloni'r gofynion rheoliadol a'r 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

Cynlluniau Chwarae 
Plas Pawb, Noddfa a 
Wildelements wedi 
cofrestru gyda AGC 

Caiff y cyfleoedd a gynigir i chwarae 
dan oruchwyliaeth staff yn yr 
Awdurdod Lleol eu darparu yn unol â 
rhaglen sicrwydd ansawdd 
gydnabyddedig 

Does dim rhaglen 
sicrwydd ansawdd 
cydnabyddedig ar gyfer 
cyfleoedd chwarae. 

Mae rhaglen sicrwydd 
ansawdd ar gyfer 
chwarae ynghlwm a 
rhaglen sicrwydd 
ansawdd os y darperir y 
cyfleoedd chwarae 
hwnnw mewn lleoliad 
gofal plant ai peidio. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn Mae Fframwaith 
Caffael yr Awdurdod 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

blaenoriaethu materion ansawdd 
wrth gyflogi/comisiynu'r sector preifat 
i ddarparu gweithgareddau hamdden 
i blant 

yn sicrhau y bydd 
gwaith a gomisiynir yn 
cyfarch gofynion 
diogelu, DBS, 
yswiriannau, Iechyd a 
diogelwch etc. 

Mae’r Gwasanaeth / 
Grant sy’n gwneud y 
gwaith comisiynu yn 
gyfrifol am ddiffinio’r 
ddarpariaeth a’r 
ansawdd 
ddisgwyliedig yn rhan 
o’r contract. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn darparu 
eiddo a mannau sy'n eiddo i'r cyngor 
yn rhad ac am ddim i sefydliadau 
sy'n cynnig darpariaeth chwarae am 
ddim i blant (ar y pwynt mynediad) 

Newydd Mae darparu eiddo a 
mannau am ddim yn 
ddibynnol ar y math o 
eiddo, tir, man y ceisir 
defnydd ohono. 

Mae rhai eiddo yn 
fater llogi; a rhai eiddo 
yn ddefnydd am ddim. 

Plas Pawb/Tŷ Cegin 
yn cefnogi unrhyw 
ddarpariaeth ar y safle 
yn ddi dal.
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Gweithgareddau hamdden strwythuredig i blant 

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae cynlluniau awdurdodau lleol 
mewn perthynas â chwaraeon, 
gweithgareddau corfforol a 
gweithgareddau hamdden egniol yn 
cyfrannu at gynyddu gweithgareddau 
chwarae a hamdden sydd ar gael am 
ddim 

Mae cynlluniau’r 
awdurdod yn cynnwys 
trefnu a chynnal 
gweithgaredd 
chwaraeon a 
gweithgareddau 
hamdden am ddim 
(Gwasanaeth 
Ieuenctid / Tîm 
Chwaraeon am Oes).  

Mae’r niferoedd sy’n 
mynychu y Camoau 
Chwarae (ariennir gan 
y Grant Chwarae) yn 
sylweddol uwch na’r 
Campau Chwarae a 
gynhelir am ffi. 

Mae peth o’r ddarpariaeth 
bresennol yn ddibynnol ar 
grant. 

Nid yw’r holl ddarpariaeth 
sydd ar gael, ar gael am 
ddim. 

Parhau i adnabod 
cyfleon i ddarparu 
cynlluniau a 
gweithagreddau chwarae 
a hamdden am ddim. 

 Mae'r agenda chwaraeon yn helpu i 
sicrhau bod digon o weithgareddau 
hamdden yn cael eu darparu i blant 

Cynlluniau a redir o 
fewn y Canolfannau 
Hamdden a gan Dîm 
chwaraeon am Oes yn 
cynnig darpariaeth 
eang o gyfleoedd i 

Arolwg Chwaraeon mewn 
Ysgolion wedi dangos fod 
plant a phobl ifanc eisiau 
mwy o gyfleoedd y tu 
allan i’r ysgol. 

Parhau i adnabod 
cyfleon i ddarparu 
cynlluniau a 
gweithagreddau chwarae 
a hamdden am ddim. 
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blant a phobl ifanc 
Gwynedd gymryd rhan

Cynlluniau 
ehangach/targedol i 
ddarparu gweithgareddau 
hamdden i blant lleol yn 
ddibynnol ar 
ddatblygiadau 
‘Chwaraeon Gogledd 
Cymru’ (adnoddau/cyllid)_ 

Mae'r agenda diwylliant a'r 
celfyddydau yn helpu i sicrhau bod 
digon o weithgareddau hamdden yn 
cael eu darparu i blant 

Llyfrgelloedd 
Gwynedd – mae’r 9 
llyfrgell dalgylch yn 
cynnig cyfleoedd 
chwarae i blant ifanc 
yn eu Hadrannau 
Llyfrgell Plant e.e. 
Byrddau lego, set tren, 
set fferm, jig-sos ayyb. 

Gellir benthyca 
Sachau Stori a 
Sachau Bach Babis o 
Lyfrgelloedd Gwynedd 
sy’n cynnig llyfrau stori 
a theganau a gemau 
sy’n cyd-fynd gyda’r 
stori. 

Gellir benthyca Bag 
Books o Lyfrgelloedd 
Gwynedd sy’n cynnig 
adnodd stori a 
chwarae aml-
synhwyraidd i blant a 
phobl ifanc gydag 
anableddau dysgu. 

Gweithgareddau ar ôl 
ysgol a gweithgareddau 
haf yn cael eu cynnig ar 
sail ad hoc yn ddibynnol 
ar gynllunio o fewn 
cyllidebau craidd 
presennol y gwasanaeth 
a chapiaist staff i’w 
cynnal. 

Sesiynau Dysgu Teulu lle 
rhoddir cyfle i blant a 
theuluoedd gyda’i gilydd 
fwynhau straeon, dysgu a 
chwarae yn weithredol ac 
yn cael ei ariannu am y 
tro trwy Rwydwaith 
Cyfuno Gwynedd/ Llofnod 
Dysgu Teulu.

Parhau i adnabod 
cyfleon i ddarparu 
cynlluniau a 
gweithagreddau 
chwarae a hamdden 
am ddim. 
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Mae sesiwn Ji Babi 
Bach yn cael ei gynnal 
yn wythnosol yn 
Llyfrgell Caernarfon ar 
gyfer rhieni a babanod 
ac yn cynnig cyfleoedd 
chwarae cynnar iawn. 

Sesiynau ar ôl ysgol 
fel Clwb Codio a 
Chlwb Lego yn cael eu 
cynnal mewn rhai 
llyfrgelloedd. 

Llyfrgelloedd 
Gwynedd yn cymryd 
rhan yn y cynllun 
Cyfuno Gwynedd. 

Gweithgareddau haf i 
blant yn cael eu 
cynnal mewn rhai 
llyfrgelloedd sy’n 
cynnig cyfleoedd 
chwarae creadigol 
trwy weithgareddau 
hamdden, dawns, celf 
a chrefft, cerddoriaeth 
ayyb.  

Mae Gwasanaeth Ieuenctid yr 
Awdurdod Lleol yn rhoi cyfleoedd i 
blant gymryd rhan mewn 
gweithgareddau hamdden a 
chymdeithasu 

Mae'r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn cynnig 
amrywiaeth helaeth o 
weithgareddau, 
prosiectau, 

Parhau i adnabod 
cyfleon i ddarparu 
cynlluniau a 
gweithagreddau 
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hyfforddiant a 
gwybodaeth. Mae’r 
ddarpariaeth ar gael 
drwy’r sir, ac yn 
seiliedig ar wasanaeth 
symudol sy’n mynd a 
gweithgareddau o 
bentref i bentref er 
mwyn sicrhau 
mynediad teg. 

chwarae a hamdden 
am ddim. 

Darparu Cyfleoedd Chwarae dan Oruchwyliaeth 

Lle bo’r Awdurdod Lleol wedi asesu lleoliadau yn rhan o’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, sut yr aseswyd y 
lleoliadau hyn o ran ansawdd y cyfleoedd chwarae maent yn eu darparu ac yn eu cynnig? 
Nid oedd asesiad o ansawdd y cyfleodd yn rhan o’r asesiad hwn. Os yn gofrestredig hefo AGC yna byddent hwy yn gwiro yr ansawdd.  

Sut yr aseswyd darpariaeth nad yw’n rhan o’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae o ran ansawdd y cyfleoedd chwarae 
maent yn eu darparu ac yn eu cynnig? 
Nid oedd asesiad o ansawdd y cyfleodd yn rhan o’r asesiad hwn. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Prif adborth oedd yr angen i barhau i adnabod cyfleoedd / cyllidebau i gynnal y ddarpariaeth bresennol a’i ehangu os yn bosibl. DIbynniaeth ar 
grantiau yn uchel iawm yma. 

Sut mae eu goresgyn? 
Sylwadau:



 Assessment Toolkit

34

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  DAU 

Mater E: Taliadau ar gyfer darpariaeth chwarae

Dylai'r Awdurdod Lleol ystyried pa gyfleoedd chwarae sy'n codi tâl ac i ba raddau y mae'r Awdurdod Lleol yn ystyried y taliadau hyn wrth asesu 
digonolrwydd cyfleoedd chwarae i blant o deuluoedd incwm isel fel y nodir yn y Canllawiau Statudol. 

Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau 
Gweithredu a 
Nodir ar gyfer 

y Cynllun 
Gweithredu 

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cadw cofnodion o'r 
nifer o blant sydd o 
deuluoedd incwm isel 

Data yn cael ei gasglu pan fo angen drwy ‘Child 
Poverty Statistics’ 

www.hmrc.gov.uk/statistics/child-poverty-stats.html

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cadw cofnodion o'r 
nifer o blant sy'n byw 
mewn ardaloedd 
difreintiedig 

Gallu defnyddio ‘Stats Wales’ er mwyn darganfod data 

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Community-
Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-
Deprivation/WIMD-2011/Local-Authority-Maps

Amcangyfrif yn 
unig gan 
ddefnyddio data 
am ardaloedd.

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cadw cofnodion o'r 
nifer o blant sy'n byw 

Gallu casglu data/gwybodaeth yn ôl ardaloedd gan 
ddefnyddio Cyfrifiad 2011. 
Bosib gwneud hyn yn flynyddol 
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mewn ardaloedd 
gwledig 
Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cadw cofnodion o'r 
nifer o blant anabl a'r 
rheini ag anghenion 
penodol 

Gwasanaeth Integredig Plant Anabl DERWEN yn 
cadw cofnod o blant a phobl ifanc sydd yn anabl. Ond 
yn ddibynnol os ydynt wedi cael eu hadnabod gan y 
gwasanaeth. 

Mae’n bosib darganfod gwybodaeth am ‘Salwch tymor 
hir’  drwy dynnu data Cyfrifiad 2011 (4th Release)

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cofnodi argaeledd 
darpariaeth am ddim 

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd 
(Gwynedd-Ni) yn ceisio darganfod y gweithgareddau 
am ddim neu gost isel drwy ddilyn tudalennau 
cyfryngau cymdeithasol a hyrwyddo eu gwasgaru. 

Gobeithio bydd 
hyrwyddo 
defnyddio 
cyfeirlyfr bas-
data Dewis sydd 
a’r gallu i ddal y 
wybodaeth yma 
i’r dyfodol. Fel 
bod darparwyr yn 
ei ddiweddaru ei 
hunain i’r dyfodol.

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cofnodi'r lleoliadau 
sy'n darparu cyfleoedd 
chwarae am ddim / cost 
isel 

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd yn ceisio 
darganfod y gweithgareddau am ddim neu gost isel 
drwy ddilyn tudalennau cyfryngau cymdeithasol a 
hyrwyddo'r hyn sydd yn cael ei rannu. 

Plas Pawb a Thŷ Cegin yn trefnu sesiynau chwarae 
am ddim 

Gobeithio bydd 
hyrwyddo 
defnyddio 
cyfeirlyfr bas-
data Dewis yn 
dal y wybodaeth 
yma i’r dyfodol. 
Fel bod 
darparwyr yn ei 
ddiweddaru ei 
hunain i’r dyfodol.
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Taliadau ar gyfer darpariaeth chwarae 

Sut mae’r Awdurdod Lleol yn sicrhau bod plant yn gallu manteisio ar gyfleoedd chwarae am ddim neu am gost isel? 

Hyrwyddo’r cyfleoedd drwy Wefan Gwynedd-Ni, cyfryngau cymdeithasol, canolfannau Teulu. 
Darparu trafnidiaeth ar gyfer cludo plant a phobl ifanc i fynychu rhai o’r cyfleon yn arbennig o ardaloedd difreintiedig. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Nid yw’r cynlluniau sydd y tu allan i Lywodraeth Leol, na chaiff eu hariannu gan Lywodraeth Leol, yn danfon gwybodaeth am eu darpariaeth cynlluniau 
chwarae i’r awdurdod gan nad oes trefniant strwythuredig mewn lle i’w gasglu. Nid oes gwybodaeth gyfredol ar draws yr awdurdod a’i bartneriaid o ran 
niferoedd / targedau / cost / mynediad ayyb. 

Sut mae eu goresgyn? 
Yn ddibynnol ar Adnoddau / capasiti i sefyldu trefniadau. 

Sylwadau: 

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cofnodi'r 
darpariaethau lle mae 
grantiau neu 
gymorthdaliadau ar 
gael i ddarparwyr 
cyfleoedd chwarae 

Plas Pawb a Thŷ Cegin yn trefnu sesiynau chwarae 
am ddim yn ardaloedd difreintiedig Maesgeirchen a 
Caernarfon 

Mae'r Awdurdod Lleol 
yn darparu trafnidiaeth 
â chymhorthdal i blant 
sy'n teithio i gyfleoedd 
chwarae 

Nid oes adnodd wedi ei glustnodi i’r perwyl hwn; ond 
mae’r awdurdod yn darparu trafnidiaeth ar gyfer rhai 
o’r gweithwragedd chwarae y mae’n ei ddarparu ei 
hun (Blynyddoedd Cynnar a’u teuluoedd, a’r 
Gwasanaeth Ieuenctid) 
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Mater F: Mynediad i le/darpariaeth

Dylai'r Awdurdod Lleol ystyried yr holl ffactorau sy'n helpu i sicrhau bod plant yn cael y cyfle i chwarae neu symud o amgylch eu cymunedau.

Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnod wedi'i ddiweddaru o nifer y 
parthau 20 milltir yr awr/parthau 
diogelwch ysgolion mewn ardaloedd 
preswyl 

Mae gwybodaeth 
ynghyd a chopïau am 
yr holl orchmynion yn 
cael eu cadw gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad.  

Mae gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad gofrestr ffurfiol 
ar eu cyfer erbyn hyn 

Mae gan yr Awdurdod Lleol ddull o 
asesu effaith mesurau lleihau 
cyflymder a mesurau eraill sy'n 
ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd ar 

Mae trefniadau 
ffurfiol yn eu lle i 
ddilyn canllawiau ac 
ymarfer da 
cenedlaethol wrth 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

y cyfle sydd gan blant i chwarae y tu 
allan yn eu cymunedau 

asesu'r angen i 
leihau cyflymder a 
monitro cyflymder.  

Amlygwyd yn 2016 
fod angen ffurfioli'r 
drefn a ddilynir mewn 
un daflen syml fel 
bod cymunedau yn 
deall y camau sydd 
rhaid i awdurdod lleol 
eu dilyn wrth asesu'r 
angen am, neu 
effeithlonrwydd 
mesurau lleihau 
cyflymder. 

Mae’r wybodaeth 
yma eisoes yn bodoli 
yn y dogfennau 
‘Gosod Terfynau 
Cyflymder Lleol Yng 
Nghymru (Cylchlythyr 
Rhif: 24/2009 – 
Llywodraeth Cymru) 
a Nodyn Cludiant 
Lleol Tawelu Traffig 
(LTN1/07) 

Mae gan yr Awdurdod Lleol 
gynllun(iau) i leihau effaith negyddol  

Mae rhaglen waith 
ynghyd a data 
cefndirol yn cael ei 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

ffyrdd a chyffyrdd prysur drwy 
gyflwyno mesurau lleihau cyflymder 
a darparu mannau croesi/llwybrau 
diogel i gerddwyr a seiclwyr 

gadw gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad.  Mae’r 
rhaglen hon yn rhan 
o gynlluniau llwybrau 
diogel yn y gymuned. 

Mae gan yr Awdurdod Lleol 
gynllun(iau) i wella'r mynediad sydd 
gan gerddwyr a seiclwyr i barciau, 
cyfleusterau chwarae awyr agored a 
chanolfannau hamdden leol o 
ardaloedd preswyl 

Mae rhaglen waith 
ynghyd a data 
cefndirol yn cael ei 
gadw gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad. Mae’r rhaglen 
hon yn rhan o 
gynlluniau llwybrau
diogel yn y gymuned 
yn ogystal â rhaglen 
Teithio Llesol y 
Gwasanaeth.

Mae potensial i'r Awdurdod Lleol 
gymryd camau pellach i leihau 
cyflymder traffig a gwella diogelwch 
ar y ffyrdd er mwyn hyrwyddo 
cyfleoedd chwarae 

Nid yw hwn yn faen 
prawf.  Mae potensial 
i bob awdurdod 
gymryd camau 
pellach os ydi’r 
adnoddau ar gael.

Mae'r Awdurdod Lleol yn defnyddio 
grantiau diogelwch ar y ffyrdd a/neu 
arian arall i gefnogi'r gwaith o 

Mae blaenoriaethau 
clir wedi eu gosod a 
rhaglen waith yn ei 
gan y Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a 



 Assessment Toolkit

40

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  DAU 

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

ddarparu hyfforddiant seiclo i blant 
yn unol â safonau cenedlaethol 

Diogelwch y Ffyrdd i 
ddarparu hyfforddiant

Mae'r Awdurdod Lleol yn defnyddio 
grantiau diogelwch ar y ffyrdd a/neu 
arian arall i ddarparu hyfforddiant 
diogelwch cerddwyr i blant 

Mae blaenoriaethau 
clir wedi eu gosod a 
rhaglen waith yn ei 
lle gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a 
Diogelwch y Ffyrdd i 
ddarparu hyfforddiant

Mae gan yr Awdurdod Lleol ffordd 
hygyrch a hysbys o gau ffyrdd dros 
dro fel bod mwy o blant yn gallu 
chwarae y tu allan i'w cartrefi 

Mae trefn glir mewn 
lle i ddarparu 
gwybodaeth i alluogi 
cymunedau ac 
ymgymerwyr statudol 
i gau ffyrdd dros dro. 

Fodd bynnag, nid 
yw’r Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad yn 
argyhoeddedig eu 
bod yn briodol ar 
gyfer gau ffyrdd 
cyhoeddus ar gyfer
galluogi i blant 
chwarae tu allan i’w 
cartref.

Nid yw’r Gwasanaeth yn 
sicr beth yw’r safbwynt 
cyfreithiol ynghylch 
gwneud hyn nac, 
ychwaith, pa mor 
ymarferol yw ei 
drefnu/darparu. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cyfeirio at y 
Llawlyfr Strydoedd wrth ystyried 

Mae trefniadau clir yn 
eu lle i ddarparu 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

datblygiadau newydd a newidiadau 
i'r rhwydwaith priffyrdd/amgylchedd 
trefol 

cyngor ar geisiadau 
cynllunio ar sail 
llawlyfr strydoedd.   

Mae hyn yn cael ei 
adlewyrchu mewn 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth rhwng y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad a’r 
Gwasanaeth 
Cynllunio 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cydymffurfio â chanllawiau arfer da a 
gydnabyddir yn genedlaethol wrth 
ddatblygu cyfleusterau cerdded a 
seiclo 

Mae manylion 
datblygu cynlluniau 
unigol yn cadarnhau 
hyn e.e. cynlluniau 
teithio llesol sy’n 
gorfod cydymffurfio a 
dogfen Llywodraeth 
Cymru: Teithio 
Llesol: Canllawiau 
Dylunio. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn defnyddio 
data ar nifer yr anafiadau i gerddwyr 
sy'n blant a achosir gan ddamwain 
ar y ffordd i lywio penderfyniadau 
ynghylch lleoliad a chynllun 
ymyriadau sy'n helpu plant i symud o 

Mae’r data yn cael ei 
gasglu a’i 
ddadansoddi gan 
Heddlu Gogledd 
Cymru ac mae yn 
llywio 
blaenoriaethau'r 
rhaglen waith. 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

amgylch eu cymunedau yn 
annibynnol 
Mae'r Awdurdod Lleol yn ystyried yr 
angen i blant gael y cyfle i chwarae 
wrth wneud penderfyniadau 
ynghylch gwariant ar drafnidiaeth 
gyhoeddus a'r ffordd y caiff ei 
chynllunio 

Mae mynediad i 
gyfleusterau 
hamdden ffurfiol ac 
anffurfiol yn ffactor yn 
y matrics y mae'r 
Cyngor yn ei 
ddefnyddio i asesu 
angen am 
ddarpariaeth cludiant 
cyhoeddus 

Mae dealltwriaeth o ofynion plant 
anabl a darperir ar eu cyfer o fewn 
cynlluniau traffig a thrafnidiaeth 

Mae Gwasanaeth 
Integredig Derwen yn 
defnyddio Bws 
Barbara, sef cerbyd 
sy’n cludo plant ag 
anableddau.

Mae’r Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad yn cyfrannu at 
y gwasanaeth O 
Ddrws i Ddrws sy’n 
galluogi i unigolion 
gydag anabledd neu 
salwch deithio i 
apwyntiadau iechyd, i 
siopa ac at 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

weithgareddau 
cymdeithasol ayyb. 

Mae’r Gwasanaeth 
hefyd wedi darparu 
llawlyfr ar gyfer 
gyrrwr sy’n 
gweithredu cerbydau 
i gludo disgyblion i 
ysgolion arbenigol ar 
ran y Cyngor. Mae’r 
ddogfen yn darparu 
canllawiau i yrwyr er 
mwyn sicrhau bod 
teithwyr yn cael 
siwrnai ddiogel a 
chyfforddus. Mae’r 
siwrneiau yma yn 
cael eu monitro yn 
rheolaidd er mwyn 
sicrhau fod y gyrwyr 
yn cydymffurfio a’r 
canllawiau.  
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Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau: 
Er mwyn i blant a theuluoedd fanteisio ar gyfleoedd chwarae, gweithgareddau hamdden a digwyddiadau mae angen iddynt wybod 
beth sy'n cael ei gynnig yn eu hardal. 

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae gan yr 
Awdurdod Lleol 
adran a nodir yn glir 
ar ei wefan sy'n rhoi 
gwybodaeth am 
gyfleoedd chwarae 
fel y'u disgrifir yn y 
Canllawiau Statudol 
(ardaloedd 
chwarae, 
darpariaeth 
chwarae, clybiau 
a'u hygyrchedd)  

Ardaloedd Chwarae – Llyfryn Gwynedd 
Dewch i Chwarae ar gael ar safle we 
Gwynedd Ni : Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd. 

Safle Facebook -Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd  Gwynedd Ni 
<https://www.facebook.com/GwyneddNi/>

Hyrwyddo cyfleoedd chware rheolaidd sydd 
yn cael ei gynnig yn ardal Gwynedd drwy 
gyfryngau cymdeithasol. 

Annog pob ymholydd i ddilyn ein tudalen 
Facebook gan gyfeirio ato ym mhob llythyr / 
e-bost wrth ymateb i ymholydd. Yn ogystal â 
chynnwys y daflen Gwynedd Dewch i 
Chwarae. 

Ceisio dilyn gymaint o ddarparwyr a 
threfnydd digwyddiadau er mwyn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf gywir er mwyn ei 
rannu ar ein tudalen Facebook a Twitter. 

Oherwydd toriadau 
o fewn y 
gwasanaeth golygir 
nid oes y capasiti na 
chyllideb wedi bod i 
ddiweddaru'r 
cyfeirlyfr.   

Dim presenoldeb 
GGT a Dewis ar 
Safle Corfforaethol 
Cyngor Gwynedd ar 
y funud – ond 
trafodaethau wedi 
eu cynnal 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Pecynnau gwybodaeth yn cael eu teilwra i 
anghenion y teulu, gan gynnwys gwybodaeth 
am ffynonellau chwarae os bydd angen. 

Defnyddir cyfeirlifyr Tribal/Dewis oedd yn dal 
gwybodaeth am ddigwyddiadau a 
gweithgareddau chwarae.  

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i deuluoedd 
yn rhan o ddatblygiad bas data/cyfeirlyfr  
pwrpasol ar gyfer GGT.  Bydd y bas data 
yma yn gallu dal gwybodaeth am 
weithgareddau chwarae a digwyddiadau. 
Bydd GGT yn annog darparwyr a threfnwyr 
chwaraeon i roi ei gwybodaeth ymlaen ac yn 
ei ddiweddaru yn rheolaidd ei hunain.  Bydd 
hyn yn sicrhau ansawdd a chywirdeb.  Bydd 
modd i gyhoedd a GGT ei ddefnyddio maes o 
law. 

Mae'r Awdurdod 
Lleol yn darparu 
gwybodaeth am 
fynediad i gyfleoedd 
chwarae a chyswllt i 
gael cymorth os 
oes angen 

Safle Facebook Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd - Gwynedd Ni 

Hyrwyddo cyfleoedd chware rheolaidd sydd 
yn cael ei gynnig yn ardal Gwynedd. 

Annog pob ymholydd i ddilyn ein tudalen 
Facebook gan gyfeirio ato ym mhob llythyr / 
e-bost wrth ymateb i ymholiad. 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Ceisio dilyn gymaint o ddarparwyr a 
threfnydd digwyddiadau er mwyn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf gywir i rannu ar ein 
tudalen Facebook a Twitter. 

Mae rhieni a phlant a phobl ifanc yn gallu 
cysylltu gyda GGD i gael pecynnau 
gwybodaeth yn ôl eu hanghenion. 

Gall y cyhoedd gysylltu â GGD drwy 
ymweliad a swyddfa, ffonio, postio, tecstio 
neu gyfryngau cymdeithasol megis Facebook 
a Messenger. 

Mae'r Awdurdod 
Lleol yn cefnogi ac 
yn cyhoeddi 
digwyddiadau sy'n 
annog cyfleoedd 
chwarae a 
digwyddiadau i 
blant a theuluoedd 

Safle Facebook Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd - Gwynedd Ni 

Hyrwyddo cyfleoedd chwarae rheolaidd sydd 
yn cael ei gynnig yn ardal Gwynedd. 

Annog pob ymholydd i ddilyn ein tudalen 
Facebook gan gyfeirio ato ym mhob llythyr / 
e-bost wrth ymateb i ymholiad. 

Ceisio dilyn gymaint o ddarparwyr a 
threfnydd digwyddiadau er mwyn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf gywir i rannu ar ein 
tudalen Facebook a Twitter. 

Mae'r Awdurdod 
Lleol yn cyhoeddi 
gwybodaeth sy'n 

Hyrwyddo gwybodaeth am bwysigrwydd 
chwarae. e.e. Play Wales, Cefnogi 
ymgyrchoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru:Beth 
am Symud Gogledd Cymru, hyrwyddo 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

cyfrannu at 
agweddau 
cadarnhaol tuag at 
chwarae yn y 
gymuned 

ymgyrch Wythnos Ffordd Saff – Diogelwch 
ffordd.  Ymgyrchoedd Diogelwch y ffyrdd: 
Carys Ofalus.   

Hyrwyddo cyfleuoedd chwarae fel teulu.  

Sesiynau chwarae a digwyddiadau yn cael ei 
gynnig gan amrywiaeth o bobl a mudiadau 
e.e. Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Byw’n 
Iach Gwynedd (Campau Chwaraeon), 
Sesiynau Chwarae Dechrau’n Deg, Dawns i 
bawb, Urdd, Clybiau Awyr Agored, Wild 
Elements, Canolfan Noddfa Partneriaeth 
Awyr Agored, Derwen i enwi dim ond rhai. 

Mae gan y Cyngor Uned Gyfathrebu ac 
Ymgysylltu corfforaethol y gall gwasanaethau 
unigol eu comisiynu i gynhyrchu a gweithredu  
cynlluniau cyfathrebu ac ymgysylltu penodol 
ar eu rhan. 

Mewn ymateb i geisiadau gan wasanaethau 
ac adrannau, gall yr Uned Gyfathrebu: 

- weithio gyda newyddiadurwyr i sicrhau sylw 
yn y wasg a'r cyfryngau i sawl cynllun i 
ddarparu cyfleoedd chwarae i blant, 
gweithgareddau a chlybiau i blant, diwrnodau 
hwyl ayyb 
- hyrwyddo cyfleoedd a chynlluniau  chwarae 
drwy newyddlen gyhoeddus  y Cyngor, 
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Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

cyfrifon gwefannau cymdeithasol y Cyngor ac 
unrhyw lwyfannau addas arall. 

Mae'r Awdurdod 
Lleol yn rhoi 
awgrymiadau 
defnyddiol a 
chymorth i rieni i'w 
helpu i annog eu 
plant i chwarae 

Dilyn a rhannu tudalen Facebook GGT a 
Twitter a rhoi awgrymiadau i deuluoedd 
annog plant i chwarae.  Yn ogystal ag ymateb 
i ymholiadau penodol am chwarae yn yr 
ardal. 

Cydweithio a Chlybiau Plant Cymru, 
hyrwyddo Clybiau Gwyliau yn yr ardal yn 
ystod gwyliau’r ysgol. 

Mae'r Awdurdod 
Lleol yn gwneud 
defnydd eang o 
arwyddion ar 
safleoedd i ddiogelu 
a hyrwyddo 
chwarae 

Mae’r awdurdod yn defnyddio arwyddion 
yn ôl yr angen i hyrwyddo chwarae. 

Mae'r Awdurdod 
Lleol yn gweithio 
gyda'r cyfryngau i'w 
hannog i roi 
portread 
cadarnhaol o blant 
yn chwarae yn yr 
ardal leol 

Mae Uned Gyfathrebu ac Ymgysylltu’r 
Cyngor yn cefnogi gwasanaethau’r Cyngor i 
hyrwyddo unrhyw negeseuon allweddol sydd 
ganddynt ynglŷn â gweithgareddau a 
materion plant. 
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Mynediad i le/darpariaeth 

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithio er mwyn sicrhau y gall plant symud o amgylch eu cymunedau er mwyn cynyddu eu 
gallu i fanteisio ar gyfleoedd chwarae? 

O ran materion traffig, mae’n ymddangos gydag ymatebion yr Adran gyfrifol (Amgylchedd, Cyngor Gwynedd) fod nifer o ymyrraethau traffic yn bodoli yn barod. 
Wrth gymharu â holiaduron, cyfarfodydd a sgyrsiau cafwyd gydag aelodau o’r gymuned, mae’n amlwg fod pryderon yn bodoli gyda thraffig mewn rhai 
ardaloedd. 

Bydd angen sicrhau fod cymunedau / gwasanaethau / darparwyr yn gyfarwydd gyda gofynion y gyfraith ynglŷn â defnyddio lonydd cyhoeddus, ond hefyd beth 
yw’r strwythurau / trefniant sydd mewn lle ar gyfer newidiadau dros dro, neu hyd yn oed datblygu syniadau diogelwch ffyrdd mewn ardaloedd penodol. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 

Sut mae eu goresyn? 

Sylwadau: 
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Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd, digwyddiadau 

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio gwybodaeth yn gadarnhaol i sicrhau mynediad i ddarpariaeth chwarae? 
Swyddog Gwybodaeth yn dilysu a rhannu gwybodaeth drwy gyfryngau amrywiol - wefan Gwynedd-Ni, gwefan Cyngor Gwynedd, cyfrif facebook 
etc Cyfeirlyfr chwarae electroneg ar gael a chopïau ar gael yn y llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden. 

Mae’r Awdurdod yn trosglwyddo gwybodaeth y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i Ddewis Cymru a gwefan Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Parodrwydd mudiadau allanol i roi a diweddaru gwybodaeth am eu cyfleoedd ar wefan Dewis Cymru yn her. 

Sut mae eu goresyn? 
Parhau i hyrwyddo yr wefan a parhau i gyfathrebu hefo’r mudiadau allanol yn rheolaidd. 

Sylwadau: 
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Mater G: Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 

Dylai'r Awdurdod Lleol ddarparu gwybodaeth am strwythur sefydliadol y maes polisi sy'n rheoli'r agenda chwarae a'r gweithlu chwarae. 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Noder – mae’r meini prawf hyn yn ymwneud â’r gweithlu Chwarae. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy’n cael ei gyflogi i rôl sy’n cael 
effaith ar blant yn chwarae – gall gynnwys rôl sy’n uniongyrchol gyfrifol am hwyluso eu chwarae, am ddylunio’r cyfleoedd chwarae 
neu rywun sydd â’r pŵer i roi caniatâd i blant chwarae neu beidio.

Mae'r Awdurdod Lleol yn cadw 
gwybodaeth wedi’i diweddaru am y 
gweithlu yn yr Awdurdod Lleol (dylai 
hyn gynnwys nifer y gweithwyr 
chwarae, y strwythur rheoli chwarae, 
lefelau cymwysterau, cyfleoedd 
hyfforddi a gwirfoddolwyr) 

Ffeil staff  
Plas Pawb -  - staff y 
clwb ar ôl ysgol yn 
gweithio tuag at Lefel 
3 transition. 

Gweithlu Dechrau’n 
Deg gyda’r 
cymwysterau 
perthnasol.  

Dynodir ar swydd 
ddisgrifiadau  
y lefel cymhwysterau 

Angen mwy o hyfforddiant 
Chwarae. 

Dim digon o hyfforddiant 
Lefel 3 Chwarae 

Gofynion newydd AGC yn 
golygu bydd angen mwy o 
gymwysterau chwarae ar 
staff yn y lleoliadau gofal 
plant ar ôl ysgol. 
. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

angenrheidiol 

Mae'r Awdurdod Lleol yn annog pob 
aelod o'r gweithlu i gyflawni lefel y 
cymhwyster a nodir yn Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol Llywodraeth 
Cymru 

Cydweithio gydag 
aelodau CWLWM a 
Cholegau lleol i 
sicrhau bod cyrsiau 
lefel 2 a 3 digonol ar 
gael.  

Cynnig 
prentisiaethau lefel 
2/3 ym Mhlas Pawb, 
gyda’r gobaith o 
ehangu hyn i’r sector 
gyfan. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn annog y 
gweithlu i gyflawni lefelau'r 
cymwysterau a dderbynnir fel y'u 
nodir gan SkillsActive 

Cynnig grant i 
Clybiau Plant Cymru 
i ddarparu 
hyfforddiant 
‘transition’ Lefel 3  

28 aelod o staff wedi 
mynychu’r 
hyfforddiant 2016-18 

Mae gan yr Awdurdod Lleol gyllideb 
datblygu staff a neilltuir ar gyfer 
chwarae, gan gynnwys gwaith 
chwarae 

Grantiau perthnasol - 
Dechrau’n Deg/ 
OOSG yn cefnogi 
hyfforddiant ar gyfer 
ar staff. 

Hyfforddiant Cyfnod 
Sylfaen a gofal plant 

I gyd yn ddibynnol ar 
arian Grant.  

Adnabod cyfleon i barhau 
i ariannu hyfforddiant 
drwy’r Grant Plant a 
Chmunedau, neu adnabod 
cyllidebau eraill. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

yn cael ei gynnig yn 
flynyddol 

Mae amrywiaeth cynhwysfawr o 
gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus ar gael i weithwyr chwarae 
yn yr ardal 

Dechrau’n Deg yn 
cynnig sesiynau 
arbenigol. 

Mae unrhyw 
anghenion datblygiad  
staff  yn cael eu 
hadnabod drwy 
system gwerthuso 
corfforaethol y 
Cyngor. 

Argaeledd wedi gostwng 
dros y cyfnod diwethaf ac 
ond mewn rhai ardaloedd 

Sesiynau/gweithdai/cyrsiau 
yn cael eu cynnig pan fo 
grantiau ar gael 

Mae hyfforddiant ar gael er mwyn i 
wirfoddolwyr a rhieni ddatblygu eu 
gwybodaeth a'u sgiliau ym maes 
gwaith chwarae 

Swyddogion 
Dechrau’n Deg yn 
cynnig cefnogaeth a 
hyfforddiant i rieni. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnwys 
gwaith chwarae yn ei strategaethau 
Datblygu'r Gweithlu 

NId yw chwarae yn rhan o 
strategaeth datblygu’r 
gweithlu corfforaethol.  

Mae'r Awdurdod Lleol yn annog 
partneriaid i ddarparu hyfforddiant 
priodol i grwpiau cymunedol, rhieni a 
gwirfoddolwyr 

Cynigir sesiynau 
SKIP i rieni 

Argaeledd wedi gostwng 
dros y cyfnod diwethaf ac 
ond mewn rhai ardaloedd 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi cynnal 
dadansoddiad cynhwysfawr o 
anghenion hyfforddi ar gyfer y 

Asesiad anghenion 
hyfforddiant ar gyfer 
clybiau ar ôl ysgol a 
chlybiau gwyliau yn 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

gweithlu chwarae fel y'i diffinnir yng 
ngeirfa'r pecyn cymorth 

cael ei gynnal. Pecyn 
hyfforddiant CPD yn 
cael ei gynnig gan yr 
Uned Gofal Plant. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cymryd 
camau i ehangu'r amrywiaeth o 
gyfleoedd dysgu a datblygu a gynigir 
i staff 

Caiff hyfforddiant ei 
ddarparu / gynnig ar 
gyfer ystod o 
fudiadau ar y cyd 
gyda darparwyr 
hyfforddiant.  

Ee  
Datblygu’r Gweithlu 
Dechrau’n Deg  

Hyfforddiant Cyfnod 
Sylfaen,  

Bydd angen i fudiadau 
cyfrannu tuag at yr 
hyfforddiant gan nad oes 
cyllid craidd ar ei gyfer 

Pe byddai adnoddau ar 
gael ac yn enwedig 
cyllideb – byddai modd 
ehangu ar y ddarpariaeth 

Mae amrywiaeth cynhwysfawr o 
gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus ar gael i weithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio gyda 
phlant. 

Darpariaeth 
hyfforddiant ar gael i: 
- Cynllun Dechrau’n 
Deg  
- Staff Cyfnod 
Sylfaen  

Cyfleoedd DPP yn 
cael eu cynnig yn 
flynyddol i staff mewn 
lleoliadau gofal plant/ 
clybiau ar ôl ysgol.  
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mudiadau CWLWM 
yn cynnig 
hyfforddiant. 

Mae sesiynau hyfforddi 
ymwybyddiaeth ar gael i weithwyr 
proffesiynol a swyddogion gwneud 
penderfyniadau y mae eu gwaith yn 
effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae 

Darpariaeth 
hyfforddiant ar gael i: 
- Cynllun Dechrau’n 
Deg  
- Staff Cyfnod 
Sylfaen  

Sylwadau Cyffredinol: Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 

Sut mae’r Awdurdodau Lleol wedi cwrdd â’r gofynion i sicrhau neu ymgymryd â’r gwaith o gyflwyno’r swyddogaethau rheoli a 
chyflenwi sy’n angenrheidiol i sicrhau digon o gyfleoedd chwarae, a’u diogelu?  

Nid oes Swyddog Dynodedig Chwarae yn yr awdurdod ar gyfer arwain ar y maes polisi, sydd a chymhwysterau yn y maes. Mae gweithlu 
cyflawni chwarae yn yr awdurdod ar draws gwasanethau niferus ee Blynyddoedd Cynnar, Addysg, Gwasanaethau Plant, Gwasanaeth 
Ieuenctid, and Gwasanaethau Hamdden. Mae’r Rheolwyr perthnasol yn y gwasanaethau yn sicrhau fod y gweithlu’n ddigonol ar gyfer darparu 
cyfleoedd chwaraem ac wedi eu cymhwyso yn briodol – ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu fod gan bob aelod o’r gweithlu sy’n darparu 
cyfleoedd chwarae gymhwyster. Mae’r rheolwyr perthnasol yn y gwasanaethau yn gyfrifl am sicrhau fod chwarae yn rhan o’u maes polisi. 

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu ar gyfer anghenion datblygu’r gweithlu ymysg y gweithlu 
chwarae (fel y’u diffiniwyd yn Cymru: Gwlad sy'n Creu Cyfle i Chwarae). 
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Mae’r Rheolwyr perthnasol yn y gwasanaethau yn sicrhau fod y gweithlu’n ddigonol ar gyfer darparu cyfleoedd chwaraem ac wedi eu cymhwyso 
yn briodol – ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu fod gan bob aelod o’r gweithlu sy’n darparu cyfleoedd chwarae gymhwyster. Mae 
adnoddau’r awdurdod (drwy grant) yn blaenoriaethu cymhwysterau a sgiliau chwarae ymysg y gweithlu blynyddoedd cynnar ar gyfer ei weithlu 
ei hun a gweithlu ei bartneriaid. 

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu ar gyfer y gweithlu chwarae (fel y diffiniwyd yn Cymru: Gwlad 
sy'n Creu Cyfle i Chwarae). 

Mae pob aelod o staff y cyngor yn mynd trwy'r broses gwerthuso - ac yn ystod y broses ac yn ystod cyfarfodydd 1:1 gyda rheolwr llinell bydd 
cyfle i adnabod beth yw gofynion hyfforddiant/cymhwyso'r swyddog a lle yn bosibl pan fo cyllid yn caniatáu bydd y swyddog yn cael y cyfle i 
fynychu cyrsiau/gweithdai  er mwyn eu datblygu i alluogi cynnig y gwasanaeth orau posibl. 

Mae’r Uned Blynyddoedd Cynnar drwy’r Rhwydweithiau Gofal Plant yn sicrhau cynllun datblygu ar gyfer lleoliadau gofal sy’n cynnwys 
hyfforddiant yn y maes chwarae. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 

Sut mae eu goresyn? 

Sylwadau: 

Mater H: Ymgysylltu â'r gymuned a chymryd rhan ynddi. 

Dylai'r Awdurdod Lleol ymgynghori'n eang â phlant, eu teuluoedd a rhanddeiliaid eraill ynghylch eu barn ar ddarpariaeth chwarae.  Dylai hefyd 
hyrwyddo'r broses o ymgysylltu â'r gymuned gyfan wrth ddarparu cymunedau sy'n croesawu cyfleoedd chwarae 

Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
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Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnod wedi’i ddiweddaru o nifer y 
parthau 20 mya/ardaloedd diogelwch 
ysgolion mewn ardaloedd preswyl 

Mae gwybodaeth 
ynghyd a chopïau am 
yr holl orchmynion yn 
cael eu cadw gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad. Mae gan y 
Gwasanaeth 
Trafnidiaeth a Chefn 
Gwlad gofrestr ffurfiol 
ar eu cyfer erbyn hyn 

Mae’r Awdurdod Lleol yn hyrwyddo 
cynlluniau i ymgysylltu â grwpiau 
perthnasol wrth wella cyfleoedd 
chwarae i blant yn ei ardal. 

Hyrwyddo cynlluniau 
wrth wella cyfleoedd 
chwarae yn 
cynnwys:- 
Ymgynghori ar 
gynlluniaiu adeiladu 
sy’n cynnwys 

Cynlluniau yn cael eu 
hariannu gan Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol, yn 
rhan o wella cymunedau. 
(Nid yn gysylltiedig â 
Chwarae yn uniongyrchol)

.
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

darpariaeth chwarae 
ee ysgolion newydd. 

Ymgyrchoedd 
cynnwys y gymuned i 
daclo ymddygiad 
gwrth cymdeithasol 
mewn cymunedau all 
ddylanwadu ar 
feysydd chwarae a 
darpariaeth chwarae 
ee 
- Don’t touch Tell 
-- Needle + Syringe 
Exchange (Cynllun 
Cenedlaethol). 
 Cats Paw (cynlluno 
atal a chodi 
ymwybyddiaeth 
troseddau rhywiol) 

Ymgyrchoedd 
cynnwys y gymuned 
ar gyfer edrych ar ôl 
yr amgylchedd all 
ddylanwadau ar 
wella meysydd 
chwarae ee 
Ymgyrch Baw Cwn, 
Cadw Cymru’n 
daclus.
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae'r Awdurdod Lleol yn hyrwyddo 
ymgysylltiad â'r gymuned drwy: 
- wneud lle addas ar gael i chwarae 
- trefnu digwyddiadau chwarae 
- agweddau cadarnhaol tuag at 

blant a chwarae 
- hyfforddiant ar bwysigrwydd 

chwarae. 

Swyddogion 
Dechrau’n Deg yn 
cynnal holiaduron yn 
ystod pob 
digwyddiad sydd yn 
cael eu cynnal. Caiff 
y rhain eu defnyddio 
ar gyfer llywio 
darpariaeth / 
cyfleuon a 
gweithgareddau i’r 
dyfodol. 

ymgysylltu â'r gymuned a chymryd rhan ynddi.

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio’n effeithiol y mecanweithiau sydd yn eu lle i hyrwyddo prosesau i annog plant i gymryd 
rhan ac i ymgynghori â theuluoedd mewn perthynas â chwarae? 
Mae’r awdurdod wedi defnyddio ei strwythurau ee cynghorau ysgol; gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd; panel pobl ifanc a 
chynlluniau ymgysylltu Gwasanaethau penodol i annog plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau. Mae’r Uned Gyfathrebu’r 
awdurdod hefyd yn cynghori ar gynnal ymgynghoriadau penodol ar lefel gorfforaethol; ynghyd a chydlynu ymatebion mewnol ac allanol gan 
bartneriaid. 

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Lefelau ymatebion i ymgynghoriadau yn isel 
. 
Cystadlu gydag amseriad ymgynghoriadau eraill yn genedlaethol a lleol ee arolwg chwaraeon mewn ysgolion yn Haf 2018 yr un pryd a’r 
ymgynghoriad ar yr asesiad chwarae yn ddryslyd i blant, rieni a gofalwyr. 
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Sut mae eu goresgyn? 

Sicrhau nad ydi’r ymgynghoriad yn digwydd yr un pryd ac ymgynghoriadau eraill - os cedwir at amserlen fel sydd wedi digwydd yn y 
gorffennol - h.y. - arolwg Chwaraeon Ysgol pob dwy flynedd - ymgynghoriad asesiad chwarae pob tair myned yna ni ddylai'r un broblem codi 
tan 2025! 

Sylwadau: 
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Mater I: Chwarae yn unol â phob polisi perthnasol ac agenda weithredu 

Dylai'r Awdurdod Lleol archwilio pob un o'i agendâu polisi o ran eu heffaith bosibl ar gyfleoedd plant i chwarae a chynnwys targedau a chamau 
gweithredu i wella cyfleoedd chwarae i blant ym mhob polisi a strategaeth o'r fath.  

Statws RAG 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 
Bodlonwyd y meini 
prawf yn rhannol. 
Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau 
Gweithredu a 

Nodir ar gyfer y 
Cynllun 

Gweithredu 

Mae yna unigolyn 
wedi’i enwi ar y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol 
sy'n hyrwyddo 
cyfleoedd chwarae i 
blant ac yn sicrhau bod 
yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae a'r 
Cynllun Gweithredu yn 
cyfrannu at y Cynllun 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd 
ac Ynys Môn wedi ymrwymo i gyflawni 
newidiadau i gymunedau Gwynedd ac Ynys Môn, 
a hynny drwy'r Cynllun Llesiant 
https://www.llesiantgwyneddamon.org/cy/Cynllun-
Llesiant/. Mae’r Cynllun Llesiant yn ymateb i’r 
dadansoddiad o’r Asesiadau Llesiant 2016/17. 
Cyfrannodd Asesiad Digonolrwydd Chwarae 
2016 at yr Asesiadau Llesiant. 

Trefniadau llywodraethu briodol wedi ei sefydlu - 
bydd yr Is Grŵp Iechyd a Gofal Integredig yn 
monitro cynnydd mewn perthynas â gwella iechyd 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau 
Gweithredu a 

Nodir ar gyfer y 
Cynllun 

Gweithredu 

Llesiant ac yn cael eu 
hymgorffori ynddo 

plant a phobl ifanc a’u teuluoedd a rhoi sicrwydd i’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus bod y 
newidiadau yn arwain at Wasanaeth/ ddeilliant 
gwell i'r boblogaeth 

Mae’r Cynllun Llesiant 
yn cydnabod 
pwysigrwydd chwarae 
ac yn cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd 
chwarae da 

NEWYDD Mae’r Cynllun Llesiant yn cynnwys 2 amcan 
llesiant a 6 maes blaenoriaeth a fydd yn cyfrannu 
at hybu llesiant ac ansawdd bywyd. Mae cyfle i 
wneud gweithgareddau awyr agored, cyfleusterau 
lleol ac ysbryd cymunedol i gyd yn ffactorau sydd 
wedi eu hadnabod o fewn y Cynllun Llesiant sy’n 
gallu cyfrannu at hybu llesiant. Un o’r flaenoriaeth 
sydd wedi ei adnabod o fewn y Cynllun Llesiant 
yw- bod y BGC trwy'r Is- grŵp Integredig Iechyd a 
Gofal yn annog plant a phobl ifanc a’u teuluoedd i 
wella eu hiechyd er mwyn iddynt allu byw yn iach 
ac yn annibynnol o fewn eu cymunedau. 

Addysg ac ysgolion 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae ysgolion yn sicrhau bod 
amgylchedd chwarae da yn cael ei 
ddarparu i blant ar gyfer egwyliau yn 
ystod y diwrnod ysgol 

Adroddiadau 
Addasrwydd Safle.  

Hunan arfarniadau 
ysgolion. 

Mewn nifer bychan o 
ysgolion mae diffyg 
lleoliad addas dan do yn 
ystod tywydd gwlyb. 

Dylid sicrhau trefniadau i 
ganiatáu i blant gael 
chwarae pan fo tywydd 
glawog neu arw. 
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Mae ysgolion unigol 
lle bo her yn sgil 
diffyg lleoliad addas 
mewn tywydd glawog 
neu arw yn gwneud 
defnydd o neuaddau, 
dosbarthiadau ac 
mewn rhai 
amgylchiadau 
canolfannau 
hamdden. 

Mae ysgolion yn darparu cyfleoedd 
chwarae y tu allan i oriau addysgu 

Adroddiad 
Chwaraeon Cymru. 

Hunan arfarniadau 
ysgolion.  

Ystod o brofiadau at 
ddant pob plentyn. 

Mae ysgolion yn darparu mynediad i 
dir yr ysgol ar gyfer chwarae y tu 
allan i oriau ysgol 

Hunan arfarniadau 
ysgolion. 

Nid yw’r sefyllfa’n 
ymarferol bosib ymhob 
ysgol oherwydd costau 
agor a chau’r adnoddau 
tu allan i amser gwaith y 
gofalwr. 

Sicrhau fod modd 
darparu mynediad i 
adnoddau chwarae pob 
ysgol yng Ngwynedd 
boed hynny am ddim neu 
am ffi a fyddai’n cyfarch 
costau agor a cau. 

Adnabod cyllid neu 
ymchwilio i ddulliau 
amgen o sicrhau 
mynediad, megis 
defnydd o glo clyfar ar 
gae chwarae pob 
tywydd. 
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Mae ysgolion yn annog plant i 
gerdded a seiclo i'r ysgol 

Hunan arfarniadau 
ysgolion. 

Hyfforddiant beicio 
diogel yn cael ei 
ddarparu gan yr 
adran gludiant. 

Diffyg lle addas i gadw 
beics ymhob ysgol. 

Sicrhau lleoliad addas i 
barcio beics yn yr ysgol. 
Sicrhau cyflenwad o offer 
cywiro megis tiwbiau ac 
offer trwsio cyffredinol fel 
bo pobl ifanc yn medru 
cywiro beics diffygiol. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnig 
arweiniad er mwyn sicrhau bod 
ysgolion yn deall na ddylid cwtogi ar 
gyfleoedd chwarae rheolaidd yn yr 
awyr agored ac nad yw hynny'n 
digwydd 

Adroddiadau Estyn 
ysgolion unigol. 

Nid yw’r awdurdod yn 
cynnig unrhyw arweiniad 
o’r math yma.  

Sicrhau adnodd er mwyn 
cynnal awdit blynyddol 
ymhob ysgol i fesur a 
sicrhau fod pob ysgol yn 
cynnig y cyfleoedd 
chwarae rheolaidd. 

Cynllunio Gwlad a Thref 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
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Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn 
cydnabod ac yn mynd i’r afael ag 
anghenion plant o wahanol grwpiau 
oedran a galluoedd o ran chwarae 
yn yr awyr agored 

• Llecynnau Chwarae 
wedi’i warchod yn y 
Cynllun Datblygu 
Lleol (Polisi ISA4) 

• Polisi yn y Cynllun 
Datblygu Lleol a 
Chanllaw Cynllunio 
Atodol yn gofyn am 
ddarpariaeth newydd 
o lecynnau chwarae 
mewn datblygiadau 
tai newydd o 10 neu 
fwy 

• Asesiad Llecynnau 
Agored wedi’i greu i 
asesu’r angen am 
lecynnau chwarae 

Traffig a Thrafnidiaeth 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i 
ategu cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth leol yn 
cydnabod pwysigrwydd strydoedd, 
ffyrdd a llwybrau cerdded a seiclo 
lleol o ran cynnig cyfleoedd i blant o 
wahanol oedrannau a galluoedd 

Mae manylion 
datblygu cynlluniau 
unigol yn cadarnhau 
hyn e.e. cynlluniau 
teithio llesol sy’n 
gorfod cydymffurfio a 
dogfen Llywodraeth 
Cymru: Teithio 
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Llesol: Canllawiau 
Dylunio 

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth leol yn 
nodi ffyrdd o asesu anghenion pob 
grŵp, gan gynnwys y rheini sy'n aml 
yn cael eu hymyleiddio, a mynd i'r 
afael â hynny. 

Mae cynlluniau 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol TAITH a 
TraCC yn cydnabod 
pwysigrwydd 
rhwydweithiau 
mynediad i gynnig 
cyfleoedd chwarae a 
hamdden 

Wrth baratoi'r 
Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol cafodd 
anghenion 
trafnidiaeth a theithio 
gwahanol grwpiau eu 
hystyried ac mae hyn 
yn cael ei adlewyrchu 
yn y rhaglen waith.  

Blynyddoedd Cynnar/Gofal plant  

Cyfeirif 
All 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a Nodir ar 
gyfer y Cynllun Gweithredu 
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Mae cynlluniau a 
gwasanaethau 
Blynyddoedd 
Cynnar a Dechrau'n 
Deg yn cydnabod 
pwysigrwydd 
chwarae ac yn 
cyfrannu at y 
gwaith o ddarparu 
cyfleoedd chwarae 
da i blant iau  

Grŵp aml asiantaeth 
yn caei sefydlu i 
edrych ar y lefelau 
uchel o ordewdra yn y 
blynyddoedd cynnar.  

Bydd y grwp yn 
canolbwyntio ar: 
 pwysleisio'r 

negeseuon 10 
cam i bwysau iach 
yn y Blynyddoedd 
Cynnar. 

 datblygu 
arbenigedd 
chwarae staff i 
hyfforddi staff 
eraill 

 rhaeadru 
negeseuon 
pwysigrwydd 
chwarae i 
deuluoedd plant 
ifanc 

 Cefnogi lleoliadau 
DD a Gofal Plant 
tuag at achrediad 
y Cynllun Ysgol 
Iach a 
Chynaliadwy.  

Diffyg dealltwriaeth 
staff o lythrennedd 
corfforol a gwneud 
defnydd o’r gofod 
allanol yn ddigonol  

Angen hyfforddi mwy 
ar egwyddorion SKIP  

Niferoedd gordewdra i 
blant 5 oed yn uchel 
mewn mannau o 
Wynedd  

Mwy o hyfforddiant Brave Boys, Traed 
Bach Sionc, Llythrennedd Corfforol a 
defnydd effeithiol o’r tu allan i staff gofal 
plant 

Angen prynu pecynnau i rieni i gyd-fynd 
gydag egwyddorion SKIP a 
Llythrennedd Corfforol 

Dosbarthu grantiau i leoliadau gofal 
plant i wella’r adnoddau angenrheidiol  
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Polisïau a mentrau i'r teulu 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws RAG 
2016 

Statws RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 
Cynllun 
Gweithredu 

Mae mentrau 
cymorth i 
deuluoedd yn rhoi'r 
wybodaeth 
ddiweddaraf a 
chymorth i rieni i'w 
galluogi i annog eu 
plant i chwarae 

Hyfforddiant Llythrennedd 
Corfforol wedi ei gynnal i 
leoliadau addysg feithrin a 
Dechrau’n Deg ar y cyd 
gyda GWE 

Nifer o leoliadau gofal 
plant yn gweithio tuag at 
achrediad ansawdd y 
Cynllun Cyn Ysgol Iach a 
Chynaliadwy 

Sesiynau Hwyl Dechrau’n 
Deg a Theuluoedd yn 
Gyntaf yn hyrwyddo 
cyfleoedd Chwarae 

Swyddogion Datblygiad 
Iaith a Chwarae yn 
hyrwyddo chwarae mewn 
sesiynau grŵp ac ar lefel 
1:1 yn ardaloedd 
Dechrau’n Deg 

Prynu pecynnau i rieni i 
gyd-fynd gydag 

Diffyg 
dealltwriaeth 
rhieni o’r 10 cam i 
bwysau iach a’r 
fendith o chwarae 
ar iechyd a lles 

Gwynedd gyda 
lefelau uchel o 
ordewdra ar gyfer 
plant 5 oed mewn 
ardaloedd 
penodol o 
Wynedd – 
Adroddiad Iechyd 
Cyhoeddus 

Angen hyrwyddo’r 
negeseuon 10 cam 
i bwysau iach. 
Angen cyd-weithio 
gyda gweithwyr 
proffesiynol a 
swyddogion er 
mwyn parhau 
darpariaeth 
gwybodaeth a 
darganfod 
ffynonellau newydd 
gan fapio sut mae 
eu gwaith yn 
effeithio ar 
gyfleoedd chwarae 
i blant 
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egwyddorion SKIP a 
Llythrennedd Corfforol a 
chynnal hyfforddiant 
pellach i leoliadau gofal 
plant i hyrwyddo’r gwaith 
gyda rhieni 

Mae gweithredu’r 
rhaglen Teuluoedd 
yn Gyntaf yn lleol 
yn cydnabod 
pwysigrwydd 
chwarae ac yn 
cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd 
chwarae cyfoethog 

NEWYDD Mynediad at Weithiwr Iaith 
a Chwarae i ddatblygu 
sgiliau iaith trwy 
weithgareddau chwarae 
amrywiol. 

Hybu pwysigrwydd 
chwarae wrth gyflwyno 
rhaglenni rhiantu 
cydnabyddedig y 
Blynyddoedd Rhyfeddol a 
Nurturing Programme. 

Darparu’r gwasanaeth 
cefnogi teulu hyblyg a all 
gynnig gweithgareddau’n 
seiliedig ar chwarae i 
gynyddu hyder rhieni wrth 
chwarae 

Comisiynu mentoriaid 
ieuenctid 

Cynnig ymyraethau a 
rhaglenni rhiant wedi’u 
seilio ar dystiolaeth ar sail 
allgymorth i rieni / 
teuluoedd gyda phlant a 
phobl ifanc rhwng 5 a 25. 

Cael rhieni i ddeall 
pwysigrwydd 
chwarae yn 
natblygiad eu 
plentyn a 
datblygiad eu 
perthynas efo’u 
plentyn. 

Toriad mewn 
grant a phrinder 
staff wedi arwain 
at golli gweithwyr 
chwarae 
dynodedig a oedd 
yn rhan o Gynllun 
Gweithredu TyG 
2012-2017. Diffyg 
amlwg yn y 
gwasanaeth yn y 
cyfnod nesaf  
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Mae cynlluniau i 
leihau effaith 
Profiadau 
Plentyndod 
Niweidiol yn 
cydnabod 
pwysigrwydd 
chwarae ac yn 
cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd 
chwarae da 

NEWYDD Comisiynu mentoriaid 
ieuenctid a fydd yn cynnig 
cefnogaeth ieuenctid a 
chamddefnyddio 
sylweddau. 

Gwasanaeth cefnogi 
teuluoedd hyblyg a fydd 
yn hybu chwarae fel rhan 
o raglenni rhiantu  

Darparu gweithagreddau 
ieuenctid trwy eu cefnogi i 
gael mynediad i 
weithgarwch hamdden ac 
ymgysylltiad cymunedol. 

Darparu gwasanaethau 
pwrpasol i hyrwyddo 
iechyd meddwl a llesiant 
emosiynol rhieni ac i 
hyrwyddo a chynnal 
perthnasau effeithiol efo’r 
teulu.  

Gweithio gyda theuluoedd 
y gallai eu plant fod wedi 
eu heffeithio gan 
Brofiadau drwy’r 
gwasanaethau cefnogi 
teulu 
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Polisïau a mentrau sy'n pontio'r cenedlaethau 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 
Nodir ar gyfer y 
Cynllun 
Gweithredu 

Mabwysiedir amrywiaeth o 
ymagweddau sy'n seiliedig ar 
chwarae tuag at weithgareddau 
sy'n pontio'r cenedlaethau 

Sesiynau hwyl i’r teulu 
Dechrau’n Deg yn pontio’r 
cenedlaethau 

Adroddiad 1af Prosiect 
Pontio’r Cenedlaethau yn 
amlinellu’r cyfleoedd 
chwarae a hyrwyddwyd 
trwy weithgareddau 
Pontio’r Cenedlaethau 
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Mabwysiedir ymagwedd 
greadigol tuag at 
weithgareddau sy'n pontio'r 
cenedlaethau sy'n annog gwell 
rhyngweithio rhwng plant o 
wahanol oedrannau 

Sesiynau hwyl i’r teulu 
Dechrau’n Deg yn pontio’r 
cenedlaethau sy’n 
cynnwys gweithgareddau 
i’r teulu oll 

Mae’r Cynllun Pontio’r 
Cenedlaethau yn 
gweithio’n agos gydag 
ysgolion cynradd, 
uwchradd a cholegau 
Addysg Bellach i 
gymhathu gweithgareddau 
Pontio’r Cenedlaethau i 
mewn i’w gweithgareddau 

Parhau gyda’r  
Cynllun Pontio’r 
Cenedlaethau wedi 
cael ei ariannu trwy 
ICF tan Fawrth 
2020. Yn y 
flwyddyn sydd i 
ddod bydd 
Cydlynydd Pontio’r 
Cenedlaethau yn 
mynychu 
cyfarfodydd 
dalgylchoedd 
Penaethiaid Ysgol i 
(Mai 2019) i roi 
cyflwyniad ar 
lwyddiannau'r 
Prosiect a 
hyrwyddo mwy o 
weithgareddau 
Pontio (trwy 
ddefnyddio 
chwarae fel un 
cyfrwng) yn 
Ysgolion Gwynedd 
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Iechyd a Diogelwch 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2016 

Statws 
RAG 
2019 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a Nodir ar 
gyfer y Cynllun Gweithredu 

Mae'r polisïau Iechyd a 
Diogelwch yn nodi'n glir pa 
mor bwysig ydyw bod plant 
yn gallu profi risg a heriau 

Nid yw’n cael ei 
gynnwys ym mholisïau 
Iechyd a Diogelwch 
corfforaethol yr 
Awdurdod Lleol

Mae'r polisïau a'r 
gweithdrefnau Iechyd a 
Diogelwch yn cynnwys yr 
ymagwedd risgiau a 
buddiannau tuag at 
asesiadau iechyd a 
diogelwch fel yr 
argymhellwyd gan yr 
Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch   

Mae’r Polisi 
Ymweliadau Addysgol 
sydd gan Ysgolion 
(Adran Addysg) a’r 
Adran Plant 
(Gwasanaeth 
Ieuenctid) yn hybu 
gweithgareddau 
anturus i blant a phobl 
Ifanc ac yn cael eu 
cynnal o dan 
amgylchiadau diogel 
yn unol â’r asesiad 
risg perthnasol. 

Awdurdod Lleol i unrhyw 
ddarparwyr chwarae trydydd 
parti a chynghorau cymuned 

Bydd cytundebau lefel 
gwasanaeth ar gyfer 
cynlluniau chwarae ag 
ariennir gan Swyddog 
Chwarae bwysleisio 
fod angen copi o 
yswiriant ar gyfer y 
gweithgaredd / 
prosiect.

Nid yw yswiriant 
Cyngor Gwynedd ar 
gael i ddarparwyr 
chwarae trydydd 
sector a chynghorau 
cymuned
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Chwarae o fewn pob polisi ac agenda weithredu berthnasol 

Defnyddiwch yr adran hon i ddwyn sylw at y llwyddiannau a welwyd yn sgil cydweithio ar draws meysydd polisi i wella cyfleoedd 
chwarae.  
Mae peth llwyddiannau a welwyd wedi ei gyfyngu i rai meysydd polisi yn unig ee Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Ieuenctid. Mae’r cydweithio yn 
arbennig gyda Bwrdd Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu yn y ddau faes yma wedi gweld mwy o gyfleon chwarae yn cael eu datblygu ar 
y cyd, uchafu defnydd o Adnoddau newydd ( ee PACT, SBLASH) ac wedi caniatau i ni flaenoriaethu a thargedu ardaloedd a grwpiau oedran 
penodol.  

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Mae uchafu pwysigrwydd / rol chwarae mewn rhai meysydd polisi yn anoddach oherwydd y diffyg ymwybyddiaeth / cydnabyddiaeth o’i gyfraniad 
i’r meysydd hynny. 

Nid oes Strwythur (Grwp Monitro Chwarae) ar gyfer tynnu’r partneriaid ynghyd. 

Sut mae eu goresgyn? 
Ystyried sefyldu Grwp Chwarae yn ddibynnol ar Adnoddau i’w gynnal. 

Sylwadau:

Casgliad 

Dylai'r adran hon nodi’r prif flaenoriaethau ar gyfer yr Awdurdodau Lleol yn unol â’r rheoliadau ac a ddisgrifir yn y Canllawiau Statudol. 

Ni ddylid diystyrru ymatebion yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd gyda plant, pobl ifanc eu rhieni/ gofalwyr wrth lywio’r Asesiad hwn. 

Ar y cyfan ymatebodd rhieni / gofalwyr fod eu plant yn chwarae yn aml, ac yn cael digon o gyfleon i chwarae, mewn lleoliadau amrywiol eu 

natur. Ar y cyfan mae’r rhieni / goflawyr o’r farn fod y plant yn ddiogel pan yn chwarae a bod y gymuned ar y cyfan yn croesawu plant sy’n 

chwarae.  

Prif wendid y cyfleoedd chwarae ym marn rhieni / gofalwyr yw dioglewch ffyrdd o amgylch y llefydd chwarae, a’r angen i wella / 

uwchraddio’r cyfarpar chwarae mewn caeau chwarae. 
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Nododd 80% o’r plant eu bod yn chwarae fwy na 2-3 gwaith yr wythnos a’u bod nhw’n cael digon o amser i chwarae. Nododd 80% ohonynt 

eu bod yn cael chwarae yn lle mae nhw eisiau, gyda nifer o leoliadau amrywiol yn cael eu nodi. Roedd dros 90% yn nodi fod y cyfleoedd 

chwarae yn dda neu’n dda iawn. 

Roedd 97% o’r plant yn teimlo’n ddiogel pan yn chwarae a dros 95% yn nodi fod y gymuned / oedolion yn eu croesawu nhw pan yn 

chwarae. Roedd dros 83% yn nodi bod y cyfleodd chwarae yn gret neu’n dda iawn. 

Prif wendid y cyfleoedd chwarae ym marn y plant / pobl ifanc oedd yr angen i wella / uwchraddio’r cyfarpar chwrae a gwell dioglewch ffyrdd 

o amgylch llefydd chwarae ( parcio ceir yn bennaf). 

Prif Flaenoriaethau sydd wedi eu hadnabod o’r asesiad:- 

Fod plant, pobl ifanc, rhieni / gofalwyr ar y cyfan yn hapus gyda’r cyfleon a’r ddarpariaeth chwarae sydd yn y sir. 

Fod Darparwyr cyfleoedd chwarae yn wynebu’r her o gynnal a gwarchod y ddarpariaeth bresennol fel ag y mae 

Nid oes modd i sicrhau archwiliadau o fynediad i fannau chwarae sydd tu allan i stoc yr Awdurdod 

Bod dibyniaeth ar grantiau er mwyn sicrhau Datblygiad Proffesiynol parhaus i weithwyr sy’n ymwneud a chwarae 

Bod diffyg gwybodaeth / dealltwriaeth o anghenion rhai grwpiau o blant o gefndiroedd lleiafrifoedd ethinig.  

Yr angen i barhau i ddatblygu a hyrwyddo gwybodaeth am leoliadau / darpariaeth / cyfleoedd chwarae ar draws y sir mewn cyd-

weithrediad a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, a sicrhau torslgywddo’r wybodaeth honno hefyd i Dewis Cymru.  

Fod gwaith pellach i’w wneud mewn rhai meysydd polisi yn benodol - Gwella cyfleoedd plant mewn rhai ysgolion i chwarae pan nad ydi’r 

tywydd yn ffafriol; edrych ar bolisiau rheolath traffig o amgylch lefydd chwarae. 

Fod diffyg arian cyfalaf ar gyfer cefnogi / uwchraddio darpariaeth chwarae gan yr Awdurdod a gan Bartneriaid (Cygnhorau Cymuned) yn 

her. Mae rhaglenni cynnal a chadw yn digoelu’r sdoc bresennol ond mae nifer o’r cynghorau cymuned wedi datgan eu bod yn awyddus i 

ddatblygu eu caeau chwarae gyda buddsoddiadau cyfalaf. 
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Llofnodwyd: …………………………………………………………… 

Dyddiad: ……………………………………………………………..

Ffordd ymlaen 

Dylai'r adran hon gyflwyno'n fyr y Cynllun Gweithredu sy'n nodi pa gamau sydd angen eu cymryd i wella'r cyfleoedd i blant chwarae yn ardal yr 

Awdurdod Lleol, gan gynnwys pa ddull a meini prawf a ddefnyddiwyd i gytuno ar gamau gweithredu a'u blaenoriaethu. Dylai hefyd ddisgrifio'r 

camau gweithredu y bydd yr Awdurdod Lleol yn eu cymryd o ran newid seilwaith, gweithio mewn partneriaeth neu ffyrdd o sicrhau ei fod mewn 

sefyllfa dda i gyflawni'r ddyletswydd i sicrhau bod digon o gyfleoedd chwarae ar gael 

Gweler tabl isod. 



 Assessment Toolkit

77

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  DAU 

Cynllun Gweithredu ar Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  

Enw'r awdurdod lleol: Gwynedd 

Enw'r swyddog cyfrifol: Alun Jones 

Teitl swydd: Rheolwr Tîm chwaraeon am Oes 

Dyddiad cwblhau: 5 Mawrth 2019
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Camau gweithredu i'w cymryd i fynd i'r afael â'r materion / diffygion a gofnodwyd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae 

Camau gweithredu arfaethedig ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019– 31 Mawrth 2020 
(Ffynhonnell ariannu: arian o gyllidebau'r Awdurdod Lleol ei hun ac i'w gynnwys yn y Cynllun Integredig Sengl) 

Mater Blaenoriaethau Targedau Links to other 
Matters 

Adnoddau, gan 
gynnwys costau 

Ffynhonnell 
ariannu 

(ffrydiau arian 
newydd neu rai 

sy'n bodoli 
eisoes) 

Canllawiau Statudol - 
fframwaith polisi 

Mater A:  Poblogaeth 
Deall anghenion 
chwarae plant o 
gefndiroedd 
diwylliannol 
gwahanol.  

Deall anghenion 
plant LGBT 

Casglu data digonol ar 
blant o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig. 

Adnabod ffordd o gasglu 
data ar blant LGBT.  

Amser gan 
Swyddog 
Cydraddoldeb y 
Cyngor 

Mater B: Diwallu 
anghenion amrywiol 

Darganfod ffordd o 
sicrhau fod holl 
ddarpariaeth gan 
bartneriaid yn 
archwilio mynediad 
i’w darpariaeth (yn 
benodol yn nghyd-

Adnabod Grwpiau o blant 
o gefndiroedd diwylliannol 
gwahanol / LGBT y gellid 
ymgynghori a nhw ar eu 
profiadau o chwarae  

Amser Swyddog 
Cydraddoldeb 
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destun plant o 
gefndiroedd 
diwylliannol 
gwahanol /  

Trafod gyda’r Swyddog 
Cydraddoldeb i ymchwilio 
i adnabod anghenion yn 
well 

Mater C:  Y lle sydd ar 
gael i blant chwarae 

Cadw cofnod wedi'i 
ddiweddaru o'r holl 
fannau chwarae 
dynodedig fel y 
disgrifir yn y 
Canllawiau 
Statudol gan 
gynnwys rhai tu 
allan i stoc Uned 
fwrdeistrefol 

Hyrwyddo DEWIS fel man 
gwybodaeth i ddarparwyr 
chwarae gofnodi eu 
darpariaeth. 

Amser Staff y 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth 

Mater D:  Darparu 
cyfleoedd dan 
oruchwyliaeth 

Parhau i adnabod 
cyfleon i ddarparu 
cynlluniau a 
gweithagreddau 
chwarae a 
hamdden am ddim.

Adnabod grantiau a 
cyllidebau  / cynllunio 
sesiynau / comisiynu 
ayyb. 

Amser Rheolwyr – 
Blynyddoedd 
Cynnar, 
Gwasanaeth 
ieuenctid, Tim Plant 
a Pobl Ifanc Egniol, 
Llyfrgelloedd, Uned 
Celfyddydau 

Grant Plant a 
Chymunedau. 

Grabnt Cymorth 
Ieuenctid 

Grant LAPA 

Grant Diogelwch 
CYmunedol 

Mater E:  Taliadau ar 
gyfer darpariaeth 
chwarae 

Hyrwyddo  
argaeledd a 
lleoliadau 
darpariaeth am 
ddim ar draws y Sir

Hyrwyddo defnyddio 
cyfeirlyfr bas-data DEWIS 
sydd a’r gallu i ddal y 
wybodaeth yma. Bydd 
darparwyr yn gallu ei 

 Mater C Amser Staff y 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth 
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ddiweddaru ei hunain i’r 
dyfodol. 

Gwasanaeth Gwybodaeth 
Teuluoedd (Gwynedd-Ni) 
i hyrwyddo unrhyw 
ddarpariaeth drwy 
tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol. 

Mater F:  Mynediad i 
le/darpariaeth 

Dim Maen PRawf 
penodol – Yr 
ymgynghoriad wedi 
adnabod fod parcio 
o amgylch llefydd 
chwarae yn 
breeder i rieni / 
plant ac yn rhwystr 
rhag diogleu’r 
safleoedd 

Dadansoddiad manylach 
o’r ymatebion i adnabod 
cymunedau a effeithir. 

Codi’r mater gyda’r Uned 
Draffig / Gorfodaeth 
Parcio. 

Adnabod camau lliniaru 
ar y cyd. 

Amser swyddog yn 
yr Uned 
Trafnidiaeth.  

Mater G:  Sicrhau a 
datblygu'r gweithlu 

Datblygu’r gweithle 
i’r safon 
angenrheidiol 

Parhau lle’n bosibl 
i ehangu'r 

Sicrhau bod staff yn 
lleoliadau gofal plant ac 
ar ol ysgol yn derbyn yr 
cymwysterau 
angenrheidiol fel a nodir 
yng ngofynion newydd 
AGC erbyn 2020. 
(Gweithlu menwol ac 
allanol) 

Ymchwilio/darganfod 
cyllidebau a fyddai yn 

Costau cyrsiau 

Costau Cyrsiau  

Grant Plant a 
CHymunedau 
(OOSG) 

(Grant Chwarae 
os daw ar gael) 
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amrywiaeth o 
gyfleoedd dysgu a 
datblygu a gynigir i 
staff  

Cymhwyso staff i 
ddarparu  
cyfleoedd chwarae 
da i blant iau 

fodd i ehangu yr hyn 
mae’r Awdurdod yn ei 
gynnig yn barod i’w staff 

Gofyn i fudiadau i gefnogi 
i dalu am y cyfleoedd gan 
nad oes cyllid craidd ar 
gael  

Mwy o hyfforddiant Brave 
Boys, Traed Bach Sionc, 
Llythrennedd Corfforol a 
defnydd effeithiol o’r tu 
allan i staff gofal plant 

Prynu pecynnau i rieni i 
gyd-fynd gydag 
egwyddorion SKIP a 
Llythrennedd Corfforol 

Costau Cyrsiau 

Cost Pecynnau 

(Grant Chwarae 
os daw ar gael) 

(Grant Chwarae 
os daw ar gael) 

Mater H:  Ymgysylltu â'r 
gymuned a chymryd rhan 
ynddi 

Wele Mater A 
uchod 

Mater I:  Chwarae yn unol 
â phob polisi perthnasol 
ac agenda weithredu 

Addysg ac 
Ysgolion 

Ysgolion i sicrhau 
bod amgylchedd 
chwarae da yn cael 
ei ddarparu i blant 

Angen sicrhau trefniadau 
i ganiatáu i blant fedru 
chwarae pan fo tywydd 
glawog neu arw. 

Amser swyddoiogn 
Addysg 
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ar gyfer egwyliau 
yn ystod y diwrnod 
ysgol 

Ysgolion i 
ddarparu 
mynediad i dir yr 
ysgol ar gyfer 
chwarae y tu allan i 
oriau ysgol

Sicrhau bod plant 
lle’n bosibl yn gallu 
beicio i’r ysgol 

Awdurdod Lleol i 
ddargnafod mwy o 
wybodaeth ar 

Sicrhau fod modd darparu 
mynediad i adnoddau 
chwarae pob ysgol yng 
Ngwynedd boed hynny 
am ddim neu am ffi a 
fyddai’n cyfarch costau 
agor a cau. 

Adnabod cyllid neu 
ymchwilio i ddulliau 
amgen o sicrhau 
mynediad, megis defnydd 
o glo clyfar ar gae 
chwarae pob tywydd. 

Sicrhau lleoliad addas i 
barcio beics yn yr ysgol.  

Sicrhau cyflenwad o offer 
cywiro megis tiwbiau ac 
offer trwsio cyffredinol fel 
bo pobl ifanc yn medru 
cywiro beics diffygiol. 

Sicrhau adnodd er mwyn 
cynnal awdit blynyddol 
ymhob ysgol i fesur a 

Amser swyddoiogn 
Addysg 

Amser swyddoiogn 
Addysg 

Amser swyddoiogn 
Addysg 

Amser swyddoiogn 
Addysg 

Amser swyddoiogn 
Addysg 
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gyfleoedd chwarae 
rheolaidd yn yr 
awyr agored mae 
ysgolion yn ei 
gynnig 

Rhieni yn cael eu 
haddysgu a derbyn 
y wybodaeth 
ddiweddaraf a 
chymorth i'w 
galluogi i annog eu 
plant i chwarae 

Pontio'r 
cenedlaethau sy'n 
annog gwell 
rhyngweithio rhwng 
plant o wahanol 
oedrannau 

sicrhau fod pob ysgol yn 
cynnig y cyfleoedd 
chwarae rheolaidd. 

Angen hyrwyddo’r 
negeseuon 10 cam i 
bwysau iach drwy 
Gwynedd-Ni 

Parhau gyda’r  Cynllun 
Pontio’r Cenedlaethau. 

Cydlynydd Pontio’r 
Cenedlaethau i fynychu 
cyfarfodydd dalgylchoedd 
Penaethiaid Ysgol (Mai 
2019) i roi cyflwyniad ar 
lwyddiannau'r Prosiect a 
hyrwyddo mwy o 
weithgareddau Pontio 
(trwy ddefnyddio chwarae 
fel un cyfrwng) yn 
Ysgolion Gwynedd 

Gwasanaeth 
Gwybodaeth 
Gwynedd-Ni 

Cydlynydd Pontio’r 
Cenedlaethau 

ICF 


