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Cynnal yr Asesiad – Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  
 
Yn ogystal â sefydlu llinell sylfaen o ddarpariaeth, bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae yn galluogi’r canlynol: 
 

 Canfod bylchau mewn gwybodaeth, darpariaeth, darpariaeth gwasanaethau a 
gweithredu polisïau 

 Cefnogi’r gwaith o sefydlu tystiolaeth i roi syniad o’r pellter a deithiwyd mewn 
perthynas â digonolrwydd cyfleoedd chwarae 

 Tynnu sylw at ffyrdd posibl o fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â gweithio 
mewn partneriaeth 

 Mewnbwn a chyfraniad yr holl bartneriaid yn cynyddu lefelau gwybodaeth a 
dealltwriaeth 

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

 Nodi enghreifftiau o arferion da  

 Mwy o bartneriaethau wrth asesu cyfleoedd chwarae digonol  

 Nodi camau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu Sicrhau Digonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae sy’n cyd-fynd â’r Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  

 
Mae templed wedi cael ei lunio i gefnogi arfarniad corfforaethol o’r materion y mae angen 
eu hystyried fel y nodir yn y Canllawiau Statudol. Darperir y dangosyddion a restrir ym 
mhob mater fel dangosyddion enghreifftiol y dylid eu diwygio i gwrdd â materion lleol fel y 
bo’n briodol. 
 
Rhaid i’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ddangos bod yr Awdurdod Lleol 
wedi ystyried ac asesu’r materion a nodir yn Rheoliadau Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 a’r Canllawiau Statudol. 

 
Yn ogystal â darparu gwybodaeth sylfaenol, gall yr Asesiad gynnwys enghreifftiau o arfer 
cyfredol y mae’r Awdurdod Lleol yn dymuno tynnu sylw atynt. 

 
Gallai Awdurdodau Lleol ystyried strwythuro’r Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
fel a ganlyn ac, o leiaf, roi sylw i’r holl adrannau a nodwyd. 
 

Prif Ddatganiad 
 

‘Gwneud Sir Ddinbych yn Gymuned Hwyluso Chwarae’ 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn deall pwysigrwydd y rôl Chwarae o ran cyfrannu at les a 
datblygiad plant a phobl ifanc. Mae’n hanfodol ac yn rhan annatod o ddatblygiad iach – 
nid yn unig i blant unigol, ond hefyd i’r gymdeithas y maent yn byw ynddi. Credwn y 
dylai pob plentyn a pherson ifanc gael mynediad at gyfleoedd chwarae a chymryd rhan 
ynddynt, fel y cydnabyddir gan: 

 

1.Polisi Chwarae Cenedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002) “Mae chwarae’n 
cwmpasu ymddygiad plant sy’n cael ei ddewis yn rhydd, ei gyfarwyddo’n bersonol a’i 
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ysgogi’n gynhenid”. Hynny yw, yr hyn y mae plant yn ei wneud pan fyddant yn dilyn eu 
syniadau eu hunain am y rhesymau eu hunain.  

2.Nod Craidd 4 Saith Nod Craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Plant a Phobl 
Ifanc, sy’n datgan: “Mae gan bob plentyn a pherson ifanc fynediad at weithgareddau 
chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol.” 

3. Erthygl 31 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a 
ddiffinnir ymhellach yn Sylw Cyffredinol 17, sy’n datgan: “Mae’r partïon yn cydnabod 
hawl y plentyn i orffwys a hamdden, i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a 
hamdden sy’n briodol i oedran y plentyn ac i gymryd rhan yn rhydd mewn bywyd 
diwylliannol a’r celfyddydau.” 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod bod effaith cymdeithas fodern ar fywydau plant 
wedi cyfyngu’n sylweddol ar eu cyfle i chwarae’n rhydd ac wedi arwain at ddiffyg 
cyfleoedd chwarae yn yr amgylchedd cyffredinol. 

Mae’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn darparu cyfleoedd chwarae ledled y sir drwy 
gydol y flwyddyn. Gweithio gyda gwasanaethau o fewn yr awdurdod lleol a mudiadau 
trydydd parti gan annog a hyrwyddo manteision chwarae a threfniannau i helpu i fynd 
i’r afael â hyn a darparu cyfleoedd chwarae ystyrlon ar draws y sir. 

Mae’r gwasanaeth yn cynyddu’r cyfleoedd chwarae ledled Sir Ddinbych. 

Mae chwarae yn agenda sy’n cael ei harwain gan y plentyn ac sy’n cael ei dewis yn 
rhydd, sy’n cael ei chyfarwyddo’n bersonol ac sy’n cael ei hysgogi a’i pherfformio’n 
gynhenid. Dyma beth maen nhw eisiau ei wneud a beth maen nhw’n dewis ei wneud 
pan fyddan nhw’n cael y rhyddid, yr annibyniaeth, yr amser a’r lle i benderfynu ar eu 
hymddygiad eu hunain.  

“Mae chwarae yn cynnwys ymddygiad plant sy’n cael ei ddewis yn rhydd, sy’n cael ei 
gyfarwyddo’n bersonol ac a gymhellir yn gynhenid. Ni chaiff ei pherfformio heb unrhyw 
nod na gwobr allanol, ac mae’n rhan hanfodol ac annatod o ddatblygiad iach – nid yn 
unig i blant unigol, ond hefyd i’r gymdeithas y maent yn byw ynddi.” (Polisi Chwarae 
LlCC 2002)  

Mae dewis rhydd yn golygu bod y plant eu hunain yn dewis pryd, sut a beth i’w 
chwarae. Nid yw chwarae yn rhan o raglen benodol ac nid oes ganddo unrhyw gamau 
y mae angen eu cwblhau.  

Mae cyfarwyddo’n bersonol yn golygu bod y plant eu hunain yn rheoli cynnwys eu 
chwarae ac yn penderfynu ar y rheolau a’r rolau maen nhw’n eu cymryd wrth chwarae. 

Mae cymhelliant cynhenid yn golygu bod y chwarae’n cael ei wneud er ei fwyn ei hun, 
ac nad yw’n cael ei wneud am wobr, tystysgrif neu statws. Chwarae yw’r broses y mae 
plant yn ymwneud â hi yn hytrach na’r cynnyrch terfynol. 

Mae’r chwarae’n mynd y tu hwnt i oedran, gallu, ethnigrwydd, statws cymdeithasol, 
crefydd a rhyw. Gall fod ar sawl ffurf wahanol ac mae ganddo lawer o nodweddion 
gwahanol. Y cwmpas a’r potensial hwn mewn chwarae sy’n ei wneud yn gynhwysol i 
bob plentyn a pherson ifanc. 
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Yr Angen i Chwarae - 

“Chwarae yw’r broses ddysgu elfennol y mae dynolryw wedi’i defnyddio i ddatblygu. 
Mae plant yn dangos rheidrwydd ymddygiadol ac awydd greddfol i chwarae. Mae wedi 
cyfrannu’n sylweddol at oroesiad datblygiadol ac esblygiadol ein rhywogaeth. Mae 
plant yn defnyddio chwarae yn yr amgylchedd naturiol i ddysgu am y byd lle maen 
nhw’n byw gydag eraill. Dyma’r union broses o ddysgu a thyfu, ac o’r herwydd mae’r 
hyn sy’n cael ei ddysgu drwy chwarae o fudd i’r plentyn.” (Polisi Chwarae LlCC 2002)  

Mae chwarae yn hanfodol i les corfforol ac emosiynol pob plentyn a pherson ifanc ac 
mae’n ganolog i fywyd plentyn iach. Mae’n effeithio ar ddatblygiad eu cyrff a’u 
hymennydd. Pan gânt gyfle i chwarae, mae plant yn fwy tebygol o fod yn gorfforol 
egnïol drwy redeg, neidio, dawnsio, dringo, cloddio, codi, gwthio neu dynnu. Drwy 
chwarae, mae plant yn profi amrywiaeth eang o emosiynau, gan gynnwys 
rhwystredigaeth, penderfyniad, cyflawniad, siomedigaeth, hyder a gofid, a thrwy 
ymarfer, gallant ddysgu sut i reoli’r rhain. Drwy chwarae gyda’u cyfoedion, mae plant 
hefyd yn datblygu eu sgiliau cymdeithasol ac yn meithrin cyfeillgarwch cryf, sy’n arwain 
at deimladau cadarnhaol o hapusrwydd a pherthyn. 

Mae plant yn mynd ati’n fwriadol i chwilio am ansicrwydd corfforol ac emosiynol yn eu 
chwarae. O’u genedigaeth, mae plant yn chwilfrydig a holgar gyda chymhelliant cryf a 
dwfn i archwilio’r hyn nad ydym yn ei wybod ac arbrofi gyda’r hyn sydd o’u cwmpas. 
Drwy gymryd risgiau a chael profiadau chwarae anturus, gall plant herio eu hunain, 
profi cyfyngiadau’r amgylchedd o’u cwmpas, datblygu sgiliau datrys problemau a dod o 
hyd i ffyrdd creadigol o ymdrin â sefyllfaoedd newydd. Yn y pen draw, mae chwarae yn 
dylanwadu ar allu plentyn i fod yn hyblyg ac yn wydn, i ymdopi â digwyddiadau sy’n 
achosi straen ac felly’n ei alluogi i gynnal ei les ei hun.  

Chwarae yw hanfod plentyndod, a bydd unrhyw beth ar wahân i fynediad am ddim at yr 
ystod ehangaf o gyfleoedd chwarae sy’n cael ei ddewis yn rhydd, ei gyfarwyddo’n 
bersonol a’i ysgogi’n gynhenid, yn cael effaith niweidiol ar ddatblygiad y plentyn. 

Yng Nghyngor Sir Ddinbych, rydym yn gwerthfawrogi’r plant a’r bobl ifanc yn ein 
cymunedau ac yn eu gweld fel dinasyddion cyfartal ac rydym yn argymell eu bod yn 
cynnal eu hawl i chwarae p’un a ydym yn ymwneud â darparu ar gyfer chwarae neu 
drwy sicrhau bod cyfyngiadau ar chwarae’n cael eu hosgoi lle bynnag y bo modd. 
Oherwydd effeithiau cymdeithas fodern, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu mwy o 
fannau chwarae cydbwyso o ansawdd uchel; fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod 
na ddylai’r rhyddid i chwarae gael ei gyfyngu i’r ardaloedd hyn, ond yn hytrach dylid ei 
hyrwyddo ledled cymuned y plentyn.  

Rydym yn cydnabod bod chwarae yn thema drawsbynciol ac yn annog yr holl 
randdeiliaid, sefydliadau a chymunedau i ddeall y rôl sydd ganddynt o ran sicrhau 
digon o gyfleoedd i chwarae o fewn cymunedau plant fel rhan o’r ddyletswydd statudol. 
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Cyd-destun 
Dylai’r adran hon ddisgrifio’r fethodoleg a ddefnyddiwyd i gynnal a chymeradwyo’r 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’r Cynllun Gweithredu ac unrhyw 
ymgynghoriad â phartneriaid ar y Cynllun Gweithredu/Asesiad. Dylai hefyd restru’r 
partneriaid allweddol sy’n ymwneud â’r broses a nodi unrhyw heriau wrth gynnal yr 
Asesiad. Dylai ddisgrifio’r mecanwaith y mae’r Awdurdod Lleol yn bwriadu ei 
ddefnyddio i fwrw ymlaen â’r camau gweithredu a nodwyd ar gyfer y cynllun 
gweithredu. 
 
Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae wedi cael ei lunio yn y 
gwasanaethau Plant ac addysg gan yr adran Ceidwaid Chwarae. Mae’r adran yn 
cynnwys Cydlynydd Chwarae Hygyrch, Ceidwaid Chwarae a Chynorthwywyr Ceidwaid 
Chwarae Llanw.  
 
Mae’r asesiad wedi cynnwys cyfraniadau gan yr adrannau canlynol o Sir Ddinbych: 
 
Addysg 
Gwasanaethau Plant 
Trafnidiaeth 
Diogelwch ar y ffordd  
Gwasanaethau Ieuenctid 
Gwasanaethau Hamdden 
Ymddygiad Heriol Ymyrraeth Gynnar (LIFT) 
Sefydliadau trydydd parti 
 
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad canlynol: 
 
Anfonwyd arolwg Blwyddyn 5 at bob ysgol gymwys yn Sir Ddinbych. 
Arolwg gyda grwpiau a nodwyd mewn ysgol arbennig Ysgol Tir Morfa. Archwilio eu 
cyfleoedd presennol i chwarae.  

 
 

Gweithio Mewn Partneriaeth 
Dylai’r adran hon ddangos i ba raddau y bu’r canlynol (ac eraill) yn gysylltiedig â’r 
gwaith o gynnal yr Asesiad a datblygu’r cynllun gweithredu: 

 Cynghorau Tref a Chymuned 

 Mudiadau trydydd sector, yn enwedig cymdeithasau chwarae a darparwyr 
chwarae 

 Y sector preifat os yw’n briodol 

 Grwpiau cymunedol 
 

Cyngor Sir Ddinbych: 
Gwasanaethau Addysg a Phlant 
Ysgolion cynradd 
Menter Iaith Sir Ddinbych 
Adran Hamdden Sir Ddinbych 
Cyngor Cymuned Dyserth – Mae’r cyngor cymuned yn ariannu sesiynau chwarae 
agored wythnosol yn ystod y tymor i blant Dyserth eu mynychu. 
Canolfan Ni Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych 
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Mae’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn gweithio gyda gwasanaethau gyda’r 
awdurdod lleol i ganfod a darparu cyfleoedd chwarae mewn meysydd allweddol o 
angen ledled Sir Ddinbych. 
 
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu grant i gefnogi cyfleoedd Chwarae a Hamdden i 
blant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth i fanteisio ar gyfleoedd. Rheolir hyn yn y 
Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae.  

 
 

Ymgynghori a chyfranogi 
Dylai’r adran hon ddisgrifio sut mae’r Awdurdod Lleol wedi: 

 Cael barn plant am y cyfleoedd chwarae maen nhw’n eu defnyddio ar hyn o bryd, 
sut bydden nhw’n hoffi i’r gymuned eu cefnogi’n well i chwarae a pha rwystrau 
sy’n eu hatal rhag chwarae 

 Cael barn rhieni, teuluoedd a rhanddeiliaid eraill am y ddarpariaeth chwarae  

 Dadansoddi’r wybodaeth a sut mae wedi cael ei defnyddio i lywio cynlluniau ar 
gyfer y dyfodol 
 

Dosbarthwyd y templed Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i nifer o wasanaethau o 
fewn yr awdurdod lleol er mwyn helpu i gwblhau’r asesiad. Roedd y rhain yn cynnwys: 
 
Gofal Cymdeithasol i Blant, Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg, Gwasanaethau 
Ieuenctid, Gwasanaethau Hamdden, Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych, 
Gwasanaethau Stryd, Tai ac Adfywio, Diogelwch Ffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy, 
Traffig, Parcio a Diogelwch ar y Ffyrdd. 
 
Bu’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn hwyluso seminar mewn partneriaeth â 
Chwarae Cymru am yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, gan wahodd yr 
holl wasanaethau i fod yn bresennol. 
 
Mae’r arlwy gydol y flwyddyn yn parhau gyda’r plant sy’n mynychu sesiynau ‘Mynd 
Allan i Chwarae’ y Ceidwaid Chwarae. 
 
Mae ymgynghori yn parhau gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi cael cefnogaeth i 
fynychu gweithgareddau hamdden yn ystod gwyliau’r ysgol.  
 
Ymgynghorwyd â’r rhieni ar ôl sesiynau cyntaf ‘Mynd Allan i Chwarae’ y 
Gwasanaethau Ceidwaid Chwarae yn ystod haf 2021.  
 
Cwblhaodd 442 o ddisgyblion Blwyddyn 5 sy’n mynychu Ysgolion Sir Ddinbych 
holiadur am eu hamser chwarae presennol. 
 
Roedd y cwestiynau’n holi am gyfleoedd presennol pobl ifanc i chwarae. Cafwyd 
croesgyfeiriad da o ran ymatebion gan ysgolion gwledig, ysgolion Cymraeg ac ysgolion 
Arbennig. Bydd y data a ddarperir o’r holiaduron yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y 
gwasanaeth Ceidwaid Chwarae er mwyn rhoi mwy o werth i gyfleoedd chwarae mewn 
cymunedau lleol.   
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Roedd y cwestiynau’n cynnwys: 
 

1.Faint yw dy oed? How old are you? 
 
2.Beth yw cod post dy gartref?  
What is your postcode at home?  
 
3.Pa ysgol wyt ti’n mynd iddi? Which school do you go to? 
Iawn, gawn ni feddwl am yr amser sydd gennyt ti i chwarae 
 
4.Pa mor aml wyt ti’n mynd allan i chwarae neu yn ‘cymdeithasu’ gyda ffrindiau? 
How often do you go out to play or hang out with friends?  
 
5.Oes gen ti ddigon o amser i chwarae neu gymdeithasu gyda ffrindiau?/Do you 
have enough time for playing or hanging out with friends? 
 
6.Pan nad wyt ti yn yr ysgol, ym mha fath o lefydd wyt ti’n chwarae neu’n 
cymdeithasu? 

           When you’re not in school, what types of places do you play or hang out in? 
 
7.Wyt ti’n gallu chwarae ym mhob lle yr hoffet ti chwarae? 

              Can you play in all of the places you would like to? 
 
8.Pa mor dda ydi’r llefydd yr wyt ti’n chwarae? 

             How good are the places you play in? 
 
9.Pa mor ddiogel wyt ti’n teimlo pan wyt ti’n chwarae neu’n cymdeithasu? 
How safe do you feel when playing or hanging out? 
  
10.Sut mae’r oedolion yn ymddwyn pan wyt ti’n chwarae neu’n cymdeithasu? 
 Ticia un ateb yn unig 
What are grown-ups like when you’re playing or hanging out? 
 
11.Wyt ti’n cael chwarae allan ar ben dy hun neu gyda ffrindiau? Are you 
allowed to play out on your own or with friends? 
 
12.Sut wyt ti, fel arfer, yn teithio i’r llefydd ble rwyt ti’n chwarae? 
How do you usually get to places where you play? 

 
           13.Sut wyt ti’n teithio i’r ysgol fel arfer? 

How do you usually get to school? 
 
14.Ar y cyfan, pa mor dda ydi dy gyfleoedd i chwarae a chymdeithasu? 
Ticia un ateb yn unig 
 
15.Beth sy’n dda am dy ardal ar gyfer chwarae a chymdeithasu? 
What’s good about your area for playing and hanging out? 
 
16.Beth sydd ddim yn dda am dy ardal ar gyfer chwarae a chymdeithasu ac 
sydd angen ei wella? 
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What’s not good about your area for playing and hanging out and needs to be 
made better? 
 
17.Sut mae COVID-19, y cyfnodau clo a’r cyfyngiadau wedi effeithio ar sut y 
byddi’n chwarae fel arfer? 
How has COVID-19, lockdowns and restrictions affected how you usually play? 
 
18.Os alli di, dyweda fwy wrthym ni am sut mae COVID-19 wedi effeithio ar dy 
chwarae? 
If you can, please tell us more about how COVID-19 has affected your play? 
 
19.Wyt ti’n ystyried dy hun yn berson gydag anabledd? 
Do you think of yourself as being ‘disabled’? 
 
20.Pa iaith sydd yn well gen ti ei siarad? 
Which language do you prefer to speak? 
 
 
Ymgynghorwyd â 15 o blant yn Ysgol Tir Morfa – Ysgol Addysgol Arbennig yn 
Sir Ddinbych. Gwnaed hyn ochr yn ochr â darparu cyfleoedd chwarae.  
 
Lluniwyd yr holiadur mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae, 
Llyw-wyr Anabledd ac Ysgol Tir Morfa gan ddefnyddio System Gyfathrebu 
Cyfnewid Lluniau (PECS), er mwyn gwneud yr holiadur yn fwy hygyrch: 
 

1) Ydych chi’n fachgen neu’n ferch? 
2) Ble wyt ti’n byw? 
3) Wyt ti’n chwarae gyda dy ffrindiau? 
4) Ble rwyt ti'n chwarae? 
5) Ble hoffet ti chwarae? 
6) Wyt ti’n cael chwarae? 
7) Pwy sy’n mynd gyda ti? 
8) Sut mae cyrraedd yno? 
9) Wyt ti’n chwarae y tu allan? 
10) Beth sy’n dy atal rhag chwarae y tu allan? 
11) Pan gaewyd yr ysgol, wnest ti chwarae allan? 

 
Defnyddir yr ymgynghoriad fel tystiolaeth i gefnogi mwy o gyfleoedd chwarae i 
blant ag anableddau ac anawsterau dysgu. 
 

 
 

Gwneud y mwyaf o adnoddau 
Dylai’r adran hon roi trosolwg o sut mae partneriaid yn defnyddio eu cyllidebau 
presennol ar hyn o bryd i gefnogi mynediad plant at gyfleoedd chwarae. Dylai nodi sut 
mae cyllidebau wedi cael eu ailflaenoriaethu fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 2022 a chynlluniau dilynol. 
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Defnyddiwch yr adran hon i dynnu sylw at yr hyn sydd wedi newid ers Cynllun 
Gweithredu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2019 o ran sut mae adnoddau’n cael eu 
dyrannu.  

Dangoswch hefyd sut mae rhaglenni Llywodraeth Cymru wedi cael eu defnyddio’n lleol 
i ddarparu cyfleoedd chwarae a sut maen nhw wedi mynd i’r afael â blaenoriaethau 
o’ch asesiad o ddigonolrwydd chwarae yn 2019: 

O fewn y Grant Gofal Plant a Chwarae, ceir cynllun cyflawni sy’n cael ei gydlynu o 
fewn y Gwasanaeth Ceidwaid  Chwarae i gefnogi’r gwaith o ddarparu cyfleoedd 
chwarae yn Sir Ddinbych. 

Mae hyn wedi galluogi’r awdurdod lleol i ddarparu cyfleoedd chwarae ledled y sir, gyda 
dros 9,000 o ymweliadau ers mis Mai 2021. Gweithio gyda gwasanaethau eraill i 
ddatblygu a chreu perthnasoedd allweddol i ddarparu cyfleoedd mewn meysydd 
allweddol.  

Galluogwyd datblygiad ardderchog o ran darparu cyfleoedd chwarae i blant a phobl 
ifanc ag anableddau ac anawsterau dysgu, gan ddefnyddio’r grant gan Teuluoedd yn 
Gyntaf. 

 

 
 

Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a Chynlluniau Llesiant lleol 

Dylai’r adran hon nodi sut mae’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn 
rhan o’r asesiad o anghenion lleol ac i ba raddau y mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae a’r Cynllun Gweithredu yn cael eu hintegreiddio i’r Cynllun Llesiant 
a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 

 
 

Monitro Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 
Mae’r gwaith o fonitro’r cynllun gweithredu yn rhan o’r Fforwm Gofal Plant a Chwarae 
(mae’r partneriaid yn cynnwys Addysg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Sefydliadau Cysgodol Gofal Plant). Mae’r grŵp hwn wedyn 
yn adrodd i’r Grŵp Partneriaeth Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd sy’n cael ei gadeirio 
gan y Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant. 

 

 

Cipolygon o’r Coronafeirws  
Dylai’r adran hon drafod yr effaith y mae’r Coronafeirws wedi’i chael ar allu’r awdurdod 
lleol i fwrw ymlaen â Gweithredoedd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.  
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Mae’r coronafeirws wedi effeithio ar allu plant i chwarae yn Sir Ddinbych. Mae’r 
gwasanaeth Ceidwaid Chwarae wedi gweithio o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru 
ac mae’n defnyddio syniadau fel ‘Haf Llawn Hwyl’ a ‘Gaeaf Llawn Llesiant’ i ddarparu 
cyfleoedd diogel ac ystyrlon i blant yn Ninbych.  
 
Yn yr arolwg a anfonwyd at Ysgolion, gofynnwyd i’r plant  
 
‘Dywedwch fwy wrthym am sut mae COVID-19 wedi effeithio ar eich chwarae? 
 
Cafodd yr arolwg 343 o ymatebion negyddol mewn ymateb i fethu chwarae yn ystod y 
pandemig. Roedd y rhain yn amrywio o beidio â gallu chwarae yn yr ysgol, peidio â 
gweld ffrindiau, clybiau cymdeithasol yn cael eu canslo a phoeni am ddal y feirws.  
 
Mae’r Gwasanaeth Ceidwaid yn cydnabod yr anawsterau hyn a bydd yn parhau i 
ddarparu cyfleoedd ledled y sir. 

 
 
Meini Prawf  
 
Mae’r adran hon yn cynnwys y “materion y mae angen eu hystyried” fel y nodir o dan 
adran 10 y Canllawiau Statudol. 
 
Y Golofn Meini Prawf: yn nodi’r data sydd angen bod ar gael ac i ba raddau y mae 
Awdurdodau Lleol yn bodloni’r meini prawf a nodwyd. 
 
Y golofn statws RAG: yn rhoi cwymplen, lle gall yr Awdurdod Lleol ddangos ei asesiad 
ynghylch a yw’r maen prawf hwnnw wedi’i fodloni’n llawn; wedi’i fodloni’n rhannol; neu 
heb ei fodloni.   Mae’r rhain wedi cael marcwyr Coch, Ambr, Gwyrdd, sy’n ymddangos fel 
geiriau yn y cwymplenni.  (Yn y "colofn statws RAG", dwbl-gliciwch ar y gair STATWS - 
bydd hyn yn cyflwyno’r cwymplen ar gyfer opsiynau meysydd y ffurflen, defnyddiwch y 
saeth i lawr nes bydd y statws COCH, AMBR neu WYRDD - ar y brig ac yna pwyswch 
iawn) 
 
Mae statws Coch, Ambr, Gwyrdd (RAG) yn gyfrwng i gyfleu statws yn gyflym ac yn 
effeithiol. 
 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

Wedi’i 
fodloni’n 
llawn 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

Wedi’i 
fodloni’n 
rhannol  

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

Heb ei 
fodloni  

 

Mae colofn 2022 yn galluogi’r awdurdod lleol i nodi’r cyfeiriad teithio drwy 
fewnosod saethau.  
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Y golofn Tystiolaeth i gefnogi cryfderau:  dylid ei ddefnyddio i roi’r rheswm dros y 
statws meini prawf a ddewiswyd a sut y delir y dystiolaeth. 
 
Y golofn Diffyg:  dylid ei defnyddio i egluro’r meysydd lle nad yw’r Awdurdod Lleol yn 
bodloni’r meini prawf yn llawn. 
 
Y golofn Camau Gweithredu a Nodwyd ar gyfer y Cynllun Gweithredu: dylid ei 
defnyddio i ddangos blaenoriaethau cynllunio gweithredu’r Awdurdod Lleol ar gyfer y 
Mater hwnnw.   
 
Yr adran Sylwadau:  yn gofyn rhai cwestiynau penodol ar gyfer pob mater a ddylai eich 
galluogi i 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 heriau a sut y gellid eu goresgyn. 
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Mater A: Poblogaeth 
 

Dylai’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ddarparu trosolwg o’r boblogaeth a’r data demograffig a ddefnyddir yn lleol i gynllunio ar 
gyfer darpariaeth chwarae.  Dylid cynnwys gwybodaeth hefyd am: 

 Oed y plant 

 Plant sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf 

 Ffactorau diwylliannol (fel iaith arall) 

 Plant Sipsiwn a Theithwyr  

 Plant anabl 
 
Beth sydd wedi newid o ran y boblogaeth a thueddiadau demograffig ers Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2019? 
 
 

Blwyddyn Poblogaeth 

2018 95330 

2019 95490 

2020 95655 

2021 95836 

2022 96021 

2023 96198 

2024 96358 

2025 96500 

2026 96636 

2027 96750 

Mae poblogaeth Sir Ddinbych wedi cynyddu’n raddol yn y tair blynedd cyn 2021 o 95,330 yn 2018 i 95,836 yn 2021, sy’n gynnydd o 506 o bobl. 
Rhagwelir y bydd y duedd hon o gynnydd yn nifer y boblogaeth yn parhau am bum mlynedd o 2022 i 2027, gyda disgwyl i’r boblogaeth breswyl 
yn y sir gyrraedd tua 96,750 yn y flwyddyn honno. Mae’r ffigurau hyn felly’n dangos, er bod twf poblogaeth yn parhau i gynyddu’n araf yn Sir 
Ddinbych, nad oes llawer o dystiolaeth o unrhyw beth sy’n debyg i ostyngiad yn y boblogaeth yn y sir. 
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Y garfan oedran Poblogaeth 
Breswyl 2020 

Poblogaeth 
Breswyl 2023 

Newid o ran rhif 
2020 – 2023 

Poblogaeth 
Breswyl 2026 

Newid o ran rhif 
  

2020 – 2026 

0 – 1 oed  1942 1849 -93 1812 -130 

2 mlynedd 960 954 -6 927 -33 

3 – 4 oed  2039 1942 -97 1899 -140 

5 – 7 oed  3305 3091 -214 2975 -330 

8 – 11 oed  4626 4563 -63 4353 -273 

12 – 18 oed  7682 8284 +602 8529 +847 

Cyfanswm  
0 – 18 

20554 20683 +129 20495 -59 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-based/populationprojections-by-
localauthority-year  

Mae’r grŵp 12-18 oed yn debygol o weld y cynnydd mwyaf allan o’r holl grwpiau oedran plant, a rhagwelir y bydd y gostyngiad mwyaf mewn 
niferoedd ymysg plant 5-7 oed. Yn gyffredinol, mae nifer y plant 0-18 oed yn debygol o gynyddu rhwng 2020-2023 gan 129 o blant. Fodd 
bynnag, rhagwelir y bydd y nifer hwn wedi gostwng eto. 

 

 

 

 

 

 

 

httpps://statswales.gov.wales/catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-based/populationprojections-by-local%20authority-year
httpps://statswales.gov.wales/catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2018-based/populationprojections-by-local%20authority-year


 Pecyn Asesu 

  14 

Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 

 
Ethnigrwydd Nifer y disgyblion 5 oed a throsodd 

Gwyn Prydeinig 12995 

Teithiwr 10 

Unrhyw gefndir gwyn arall 250 

Gwyn a Du Caribïaidd 70 

Gwyn a Du Affricanaidd 40 

Gwyn ac Asiaidd 100 

Unrhyw gefndir cymysg arall 170 

Indiaidd 35 

Pacistanaidd 20 

Bangladeshaidd 50 

Unrhyw gefndir Asiaidd arall 20 

Caribïaidd Heb ei restru 

Affricanaidd Heb ei restru 

Unrhyw gefndir du arall Heb ei restru 

Tsieineaidd neu Tsieineaidd Prydeinig 10 

Unrhyw gefndir ethnig arall 110 

Anhysbys neu heb ei ddatgan 45 

 
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Ethnicity-National-Identity-and-Language/pupils5andover-by-
localauthority-ethnicbackground  

 
Mae’r ffigurau uchod yn dangos nifer y plant 5 oed a hŷn yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth ac ethnigrwydd ar gyfer 2020/2021. Disgyblion Gwyn 
Prydeinig yw’r nifer fwyaf o ddisgyblion yn Sir Ddinbych yn ôl ethnigrwydd, gyda 12,995 wedi’i gofnodi ar gyfer y flwyddyn 2020/21. Mewn 
cyferbyniad, disgyblion o gefndiroedd Teithwyr Gwyn neu Tsieineaidd neu Tsieineaidd Prydeinig a gofnododd y nifer isaf o ddisgyblion yn eu 
grwpiau, gyda 10 disgybl 5 oed neu hŷn ym mhob un.  
 
 
 
 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Ethnicity-National-Identity-and-Language/pupils5andover-by-localauthority-ethnicbackground
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Ethnicity-National-Identity-and-Language/pupils5andover-by-localauthority-ethnicbackground
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Cyfrifiad 2011 yw’r ffynhonnell wybodaeth allweddol o hyd am nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg.  
 

 

Categori sgil Niferoedd sydd â sgil a enwir 

Yr holl breswylwyr arferol 3 oed a throsodd 90527 

Yn gallu deall Cymraeg llafar 28296 

Yn gallu siarad Cymraeg 22236 

Yn gallu darllen Cymraeg 20830 

Yn gallu ysgrifennu Cymraeg 17803 

Yn gallu siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg 24425 

 
 
Sut mae/bydd yr Awdurdod Lleol yn defnyddio ei ddata poblogaeth i gynllunio ar gyfer digon o gyfleoedd chwarae yn lleol? 
 
Bydd y data poblogaeth yn cael ei gymhwyso a’i ddefnyddio i ganfod nifer y plant mewn ardaloedd o amddifadedd lle gall y gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae ddarparu cyfleoedd chwarae wedi’u targedu. Bydd y data hefyd yn cael ei ddefnyddio gydag sefydliadau partner i nodi 
ardaloedd hefyd. 
 
A oes heriau wedi bod? 
 
Sut y gellir goresgyn y rhain? 
 
Sylwadau 
 
 

Statws RAG ar gyfer Mater A 
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Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 
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Mater B: Darparu ar gyfer Anghenion Amrywiol 
 

Dylai’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gyflwyno data am sut mae’r Awdurdod Lleol a phartneriaid yn ceisio cynnig cyfleoedd 
chwarae sy’n gynhwysol ac annog pob plentyn i chwarae a chyfarfod gyda’i gilydd.  
 

Statws RAG: 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

B1 Mae anghenion chwarae plant 
sy’n byw mewn ardaloedd 
gwledig diarffordd yn cael eu 
deall a’u diwallu 

  Ar hyn o bryd, mae’r 
Ceidwad Chwarae yn 
darparu sesiynau chwarae 
mynediad agored mewn 
amrywiaeth o leoliadau drwy 
gydol y flwyddyn. Mae’r 
ardaloedd hyn wedi cael eu 
nodi drwy waith 
cydweithredol gyda 
Teuluoedd yn Gyntaf a 
Dechrau’n Deg, tai 
cymunedol, Partneriaeth 
Hamdden a chymunedol Sir 
Ddinbych. Sesiynau’n cael 
eu cynnal ar draws Sir 

  
Ehangu’r gweithlu Gwaith 
Chwarae presennol. 
 
Rhaglen gyfeirio i’w 
datblygu ar gyfer 
gwasanaethau eraill i gael 
mynediad a chyfeirio at y 
gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Ddinbych er mwyn sicrhau’r 
mynediad gorau posibl i bob 
plentyn.  
 
Sefydlwyd grŵp partneriaeth 
gyda Chanolfan Ni a 
Chanolfan Hamdden Sir 
Ddinbych i helpu i ganfod a 
darparu mwy o gyfleoedd 
chwarae yn ne Sir 
Ddinbych. 
 
 

B2 Mae gofynion chwarae plant 
sy’n siarad Cymraeg yn cael 
eu deall a darperir ar eu cyfer 

  Mae gan bob ardal chwarae 
sy’n eiddo i awdurdod lleol 
arwyddion dwyieithog. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
cydweithio â Menter Iaith Sir 
Ddinbych i helpu i ddarparu 
cyfleoedd chwarae 
dwyieithog a chefnogaeth 
mewn digwyddiadau.  
 
Cyflwyno’r wobr Arweinwyr 
Chwarae i ddisgyblion ym 
mlwyddyn 6, gweithdai a 

Cyfyngir ar y 
sesiynau a ddarperir 
ar hyn o bryd gan 
nifer y staff. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

ddarparwyd i ddysgu’r 
sgiliau arwain sylfaenol i 
ddisgyblion drwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Mae’r Urdd yn defnyddio 
Canolfannau Hamdden ar 
gyfer cyflwyno sesiynau 
aml-chwaraeon a chwarae 
cyfrwng Cymraeg. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
darparu hyfforddiant ac 
adnoddau i ddarparwyr 
chwarae er mwyn gwella’r 
defnydd o’r Gymraeg mewn 
lleoliadau. 

B3 Mae anghenion chwarae plant 
o gefndiroedd diwylliannol 
gwahanol yn cael eu deall a’u 
diwallu 

  
 
 

 Mae pob gwasanaeth i blant 
a 
phobl ifanc a ddarperir gan 
yr awdurdod lleol yn parchu 
anghenion plant o 
gefndiroedd diwylliannol 
gwahanol. 
 
Mae Sir Ddinbych wedi 
ymrwymo i ddathlu 

Mwy o waith i 
ddatblygu a deall 
unrhyw 
wahaniaethau 
diwylliannol wrth 
ddatblygu cyfleoedd 
chwarae. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

amrywiaeth a hyrwyddo 
cydraddoldeb ym mhopeth a 
wnawn, er mwyn gwella 
ansawdd bywyd pawb sy’n 
byw, yn gweithio ac yn 
ymweld â Sir Ddinbych.  
 
Mae gan yr awdurdod lleol 
bolisi cyfle cyfartal helaeth 
sy’n seiliedig ar gyflawni’r 
weledigaeth ar gyfer y 
gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae. 
 
Mae ein Cynllun 
Corfforaethol 2017 i 2022 yn 
ymgorffori ein holl 
weithgareddau 
cydraddoldeb, amrywiaeth a 
hawliau dynol sy’n cael eu 
cynnal ledled y Cyngor. Mae 
cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn rhan annatod 
o’n holl wasanaethau yn y 
Cyngor. 

B4 Mae gofynion chwarae ac 
anghenion cymorth plant anabl 

  Mae’r holl sesiynau a 
ddarperir gan y Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn gwbl 

Prinder staff 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

yn cael eu deall a darperir ar 
eu cyfer 

gynhwysol ac yn hygyrch i 
bob plentyn. Mae cymorth 1-
1 yn cael ei gynnig i 
ddarparu 
gweithgareddau integredig o 
ddewis. Gweithio’n agos 
gyda’r goruchwylwyr 
anabledd i ganfod 
anghenion plant. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
darparu sesiynau chwarae 
hygyrch yn Tir Morfa, yr 
ysgol addysg arbennig yn y 
Rhyl. Mae’r sesiynau ar 
gyfer plant a nodwyd yn yr 
ysgol. Mae cysylltiadau wedi 
cael eu gwneud o’r sesiynau 
hyn i helpu mynychu 
sesiynau mynediad agored. 
 
Mae Teuluoedd yn Gyntaf a 
Dechrau’n Deg yn 
comisiynu prosiect i gefnogi 
plant ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau 
sy’n mynychu 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

gweithgareddau chwarae a 
hamdden yn ystod gwyliau’r 
ysgol. Mae’r prosiect hwn yn 
cael ei gydlynu o fewn y 
gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae, sy’n galluogi mwy 
o blant i fanteisio ar y 
cyfleoedd hyn. 
 
Safon 16: Mae Cyfle 
Cyfartal, o fewn y Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol ar 
gyfer Gofal Plant a 
Reoleiddir, yn golygu y dylai 
pob lleoliad gael Polisi Cyfle 
Cyfartal y mae’n rhaid iddynt 
lynu wrtho wrth gofrestru’r 
ddarpariaeth gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru. 
 
 
Mae amrywiaeth eang o 
weithgareddau anabledd a 
chynhwysol ar draws y sir i 
blant gael mynediad atynt, 
gan gynnwys Pêl-fasged 
Cadair Olwyn, Trampolinio, 
Triathlon a Karate. Mae’r 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

clybiau cynhwysol wedi’u 
hachredu ar gyfer rhaglen 
Chwaraeon Anabledd 
Cymru gyda chlybiau sydd 
wedi’u hachredu ar hyn o 
bryd ar lefel Rhuban neu 
Efydd. 
 
Mae hyfforddwyr o glybiau 
lleol wedi mynychu 
Hyfforddiant Cynhwysiant 
Anabledd, mae Athrawon 
Nofio wedi ymgymryd â 
Hyfforddiant Cynhwysiant 
Anabledd Dyfrol ac mae 
staff Addysg wedi cwblhau 
cwrs Active Kids for All 
Sainsbury’s. Bydd yr holl 
gyrsiau hyn yn galluogi 
pawb sy’n bresennol i 
sicrhau bod anghenion plant 
anabl yn cael eu cefnogi yn 
eu priod leoliadau.  
 
Gyda’n Gilydd dros 
Anghenion Ychwanegol ac 
Anableddau (STAND)  
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Cyfeirio teuluoedd at 
weithgareddau a diwrnodau 
allan. Darparu 
gweithgareddau un-tro gyda 
Hamdden Sir Ddinbych yn 
ystod gwyliau’r ysgol yn 
Llangollen. 
 
Mae STAND Gogledd 
Cymru yn cwblhau 
Archwiliad ‘Llefydd 
Chwarae’ sy’n asesu pa mor 
addas yw meysydd chwarae 
yn Sir Ddinbych. Rhoi rhestr 
wirio i deuluoedd i’w 
harchwilio. Bydd y 
canlyniadau’n cael eu 
cyhoeddi a’u defnyddio ar 
gyfer datblygu yn y dyfodol 
agos.  
 

B5 Mae gan ddarparwyr a 
phrosiectau chwarae fynediad 
at amrywiaeth o adnoddau sy’n 
cefnogi cynhwysiant 

  Rhoddodd y gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae grant i 
bob ysgol brynu offer a lle 
storio, ynghyd â phecyn 
cymorth ategol sy’n annog 
offer chwarae cynhwysol.   
 

Mae rhai prosiectau 
a darparwyr yn 
amharod i holi am 
adnoddau neu’n 
ystyried eu bod yn 
darparu darpariaeth 
ddigonol. Dim digon 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Mae ffynonellau ar gael y 
bydd nifer fach o brosiectau 
a darparwyr yn ceisio cael 
gafael arnynt. 
 
Efallai y bydd clybiau 
hamdden yn gallu gwneud 
cais i Chwaraeon Cymru am 
gyllid drwy Gronfa Cymru 
Actif. 

o adnoddau ar gael, 
cyllid.  

B6 Ceir mecanwaith cyfarwydd y 
cytunwyd arno a ddefnyddir i 
nodi’r angen am ddarpariaeth 
ar wahân ar gyfer plant anabl. 

  Mae Teuluoedd yn Gyntaf a 
Dechrau’n Deg yn 
comisiynu prosiect i gefnogi 
plant ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau 
sy’n mynychu 
gweithgareddau chwarae a 
hamdden yn ystod gwyliau’r 
ysgol. Mae’r prosiect hwn yn 
cael ei gydlynu o fewn y 
gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae, sy’n galluogi mwy 
o blant i fanteisio ar y 
cyfleoedd hyn. 
 
Ceir prosesau hysbys ar 
gyfer canfod anghenion 
chwarae plant ag 

Diffyg sgyrsiau ar y 
cyd rhwng 
gwasanaethau i 
gynnig y wybodaeth 
briodol i weithwyr 
proffesiynol a 
theuluoedd. 



 Pecyn Asesu 

  26 

Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

anableddau e.e. Llyw-wyr 
Lles Anabledd, Teuluoedd 
yn Gyntaf, Ysgolion 
Arbenigol. Meithrin 
cysylltiadau da rhwng 
awdurdodau lleol a 
darparwyr chwarae. 
 
Cynhaliwyd sesiynau gan un 
o’n darparwyr gyda phlant 3-
5 oed gydag anghenion 
ychwanegol gan gynnwys 
iaith a lleferydd dros Zoom 
oherwydd cyfyngiadau 
Covid 19.  
 

B7 Cynhelir archwiliadau 
mynediad ar gyfer yr holl 
ddarpariaeth chwarae fel y 
disgrifir yn y canllawiau 

  Mae elfennau o’r gwaith 
hwn yn cael eu gwneud ar 
hyn o bryd gan gydweithwyr 
ym maes Tai Cymunedol ac 
mae’n ofynnol i gontractwyr 
adnewyddu’r ddarpariaeth 
chwarae bresennol neu 
gyflwyno darpariaeth 
chwarae newydd. 
 
Mae Stand Together for 
Additional Needs and 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Disabilities (STAND) yn 
cwblhau Archwiliad ‘Llefydd 
Chwarae’ sy’n asesu pa mor 
addas yw meysydd chwarae 
yn Sir Ddinbych. Rhoi rhestr 
wirio i deuluoedd i’w 
harchwilio. Bydd y 
canlyniadau’n cael eu 
cyhoeddi a’u defnyddio ar 
gyfer datblygu yn y dyfodol 
agos.  
 
I gryfhau hyn ymhellach, 
bydd Tai Cymunedol yn 
parhau i ymgynghori ag 
aelodau o gymunedau lleol i 
gynnwys eu llais a’u barn 
wrth ystyried adnewyddu 
neu weithredu darpariaeth 
chwarae newydd. A wnaed 
yn ddiweddar yng 
Nghorwen, Clawdd Poncen. 

B8 Mae mannau chwarae 
dynodedig yn cael eu darparu 
a’u cynnal a’u cadw’n dda ar 
safleoedd sipsiwn a theithwyr 

  Nid oes safleoedd wedi’u 
hawdurdodi ar gyfer 
cymunedau Sipsiwn, 
Roma a Theithwyr yn Sir 
Ddinbych ar hyn o bryd. 
Er bod y Cyngor yn 
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Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

parhau i weithio i ddod o 
hyd i atebion addas, 
rydym yn cydnabod y 
bydd safleoedd dros dro 
yn cael eu sefydlu ar 
wahanol dir yn y sir. 
 
Ni ddarparwyd unrhyw 
wybodaeth am fannau 
chwarae penodol. 

B9 Mae anghenion gofalwyr ifanc 
yn cael eu deall a darperir ar 
eu cyfer 

  Mae Gofalwyr Ifanc yn cael 
eu hasesu yn eu cartrefi eu 
hunain gan weithiwr 
allgymorth, sydd hefyd yn 
ymweld â’r ysgol.  Yn dilyn 
yr asesiad, mae pob parti yn 
cytuno sut y gellir diwallu eu 
hanghenion orau, naill ai 
sesiynau grŵp neu sesiynau 
un i un.  Mae arsylwadau 
parhaus o sut mae’r gofalwr 
ifanc yn ymdopi yn broses 
barhaus.  
Mae Tîm Prosiect Gofalwyr 
hefyd sy’n llunio cynllun 
gweithredu sy’n adlewyrchu 
blaenoriaeth y Cynllun 

 



 Pecyn Asesu 

  29 

Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Corfforaethol:  Cymunedau 
Cryf.  
Gellir atgyfeirio Gofalwyr 
Ifanc i grwpiau WCD 
gofalwyr ifanc. Gellir cynnig 
cymorth 1-1 os yw’n briodol.  
Mae gweithgareddau 
gwyliau a gwyliau preswyl ar 
gael ar gyfer grwpiau bach o 
Ofalwyr Ifanc mewn 
amrywiaeth o leoliadau.  
Gall sawl asiantaeth 
atgyfeirio gofalwyr ifanc neu 
gellir hunan-atgyfeirio.  Gall 
gofalwyr ofalu am riant neu 
frawd neu chwaer gydag 
ADY.  
 

B10 Mae gofynion plant lesbiaidd, 
hoyw neu ddeurywiol (LGB) yn 
cael eu deall a y darperir ar eu 
cyfer 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn 
cyfeirio/hyrwyddo Prosiect 
Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl 
sy’n darparu cefnogaeth 
wedi’i thargedu ar draws Sir 
Ddinbych ar gyfer plant a 
phobl ifanc, sy’n ystyried eu 
hunain yn lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol, trawsrywiol, a’r 

Hyfforddiant pellach 
i staff i gynyddu 
gwybodaeth am 
derminoleg, i 
gefnogi’r 
newidiadau mewn 
dosbarthiadau 
rhywedd. 
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Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

rhai nad ydynt yn siŵr drwy 
eu Prosiect Viva.  
Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn gweithio gyda 
phobl ifanc sy’n ystyried eu 
hunain yn bobl Lesbiaidd, 
Hoyw, Ddeurywiol a 
Thrawsrywiol drwy gymorth 
wedi’i dargedu i ddiwallu 
anghenion yr unigolyn/grŵp 
yn ogystal â darpariaeth 
gyffredinol a hyrwyddo 
cynhwysiant ym mhob 
darpariaeth h.y. 
gweithgarwch sy’n cefnogi 
Pride. 

 

 
Darparu ar gyfer Anghenion Amrywiol 
Sut mae data wedi cael ei ddefnyddio (neu sut bydd y data’n cael ei ddefnyddio) i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae plant ag anghenion 
amrywiol yn eu hwynebu wrth gael gafael ar gyfleoedd cynhwysol a hygyrch i chwarae? 
 
Mae’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn gweithio’n agos gydag Ysgol Tir Morfa (ysgol anghenion dysgu ychwanegol i fechgyn a merched 
rhwng 3 a 18 oed) gyda’r bwriad o gydlynu mwy o gyfleoedd i blant gael mynediad y tu allan i’r Ysgol.  
 
A oes heriau wedi bod? 
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Yr heriau dros y ddwy flynedd diwethaf oedd COVID 19 a chyfyngiadau ar niferoedd a gofod i ddarparu gweithgareddau chwarae a chymorth. 
Diffyg cymorth un-i-un i blant ag anghenion mwy cymhleth. Lleoliad arbenigol ar gyfer plant nad ydynt yn gallu ffitio i mewn i weithgareddau’r brif 
ffrwd. 
 
 
Sut y gellir goresgyn y rhain? 
 
Sgyrsiau cydweithredol rhwng yr holl bartïon sydd â buddiant 
 
Sylwadau:  
 
Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru fel; Haf Llawn Hwyl a Gaeaf Llawn Lles wedi gallu cefnogi darpariaeth fwy hygyrch i blant ag anghenion 
amrywiol.  
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Mater C: Y lle sydd ar gael i blant chwarae: Mannau Agored a mannau chwarae dynodedig yn yr Awyr Agored heb staff 
 
Dylai’r Awdurdod Lleol gydnabod y gallai pob man agored yn eu hardal fod yn fannau pwysig lle gall plant chwarae neu basio trwodd i gyrraedd 
mannau chwarae neu fannau eraill lle maent yn mynd iddynt. 
 
Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

Mannau Agored 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi cryfderau Diffygion Camau 
gweithredu a 

nodwyd ar gyfer y 
Cynllun 

Gweithredu 
 

C1 Mae’r Awdurdod Lleol 
wedi cynnal Asesiad o 
Ofod Agored (OSA) 
sy’n mapio ardaloedd 
a ddefnyddir, neu y 
gellid eu defnyddio i 
chwarae fel y rhestrir 
yn y Canllawiau 

  Asesiad o ofod agored wedi’i gwblhau a’i gyhoeddi ar 
wefan DCC  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-
and-building-regulations/local-development-plan/ldp-
evidence-monitoring-information/ldp-evidence-
monitoring-information.aspx 

 Ymchwilio i’r 
defnydd o 
arwyddion 
Blaenoriaeth 
Chwarae, ac 
edrych ar sut y 
gallwn eu sefydlu 
yn Sir Ddinbych 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi cryfderau Diffygion Camau 
gweithredu a 

nodwyd ar gyfer y 
Cynllun 

Gweithredu 
 

Statudol. 

C2 Mae’r Awdurdod Lleol 
wedi cynnal 
Astudiaeth Mannau 
Gwyrdd Hygyrch sy’n 
mapio ardaloedd sy’n 
cael eu defnyddio i 
chwarae 

  Asesiad o ofod agored wedi’i gwblhau a’i gyhoeddi ar 
wefan DCC  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-
and-building-regulations/local-development-plan/ldp-
evidence-monitoring-information/ldp-evidence-
monitoring-information.aspx 

 

C3 Mae’r Awdurdod Lleol 
yn cynnal 
archwiliadau 
mynediad ym mhob 
man agored ac yn 
gweithredu cynigion i 
wella mynediad a 
diogelwch 

  Cynhelir archwiliadau mynediad mewn mannau 
agored  

Nid yw’n glir a 
yw pob man 
agored yn cael 
ei archwilio – 
bydd hyn yn 
cael sylw yn yr 
Asesiad o Ofod 
Agored. 

C4 Mae’r Awdurdod Lleol 
wedi datblygu ei 
Safonau Gofod 
Agored ei hun yn unol 
â chyngor a gofynion 
Polisi Cynllunio 
Cymru. 

  Mae’r CDLl a fabwysiadwyd ar gyfer 2006 – 2021 yn 
cynnwys safonau mannau agored sy’n cydymffurfio’n 
llwyr â Pholisi Cynllunio Cymru a TAN 16. Bydd y 
rhain yn cael eu hadolygu fel rhan o’r broses o baratoi 
CDLl newydd ond byddant bob amser yn parhau i 
gydymffurfio. 

 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi cryfderau Diffygion Camau 
gweithredu a 

nodwyd ar gyfer y 
Cynllun 

Gweithredu 
 

C5 Mae’r Awdurdod Lleol 
yn cynnal asesiadau 
gwerth chwarae a 
chamau gweithredu 
mewn mannau 
agored cyhoeddus 

  Asesiad o ofod agored wedi’i gwblhau a’i gyhoeddi ar 
wefan DCC  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-
and-building-regulations/local-development-plan/ldp-
evidence-monitoring-information/ldp-evidence-
monitoring-information.aspx 
 
 
Mae Stand Together for Additional Needs and 
Disabilities (STAND) yn cwblhau Archwiliad ‘Llefydd 
Chwarae’ sy’n asesu pa mor addas yw meysydd 
chwarae yn Sir Ddinbych. Rhoi rhestr wirio i 
deuluoedd i’w harchwilio. Bydd y canlyniadau’n cael 
eu cyhoeddi a’u defnyddio ar gyfer datblygu yn y 
dyfodol agos. 

 

C6 Asesir safleoedd tir 
llwyd sy’n eiddo i’r 
Awdurdod Lleol o ran 
y potensial i adfer y 
safle er mwyn darparu 
ar gyfer chwarae plant 

  Mae llwybrau Marsh yn y Rhyl yn enghraifft sefydledig 
o safle tir llwyd datblygedig.  Mae’n enghraifft wych o 
safle tir llwyd sydd wedi cael ei adnewyddu a’i droi’n 
ddarpariaeth ar gyfer chwarae a hamdden. (yr hen 
safle Glan Morfa yn y Rhyl).  Mae safle Coed y Morfa 
hefyd yn defnyddio’r hen safle tirlenwi ym Mhrestatyn 
sydd â phwrpas deuol – safle rhandir ar ffurf gwely 
wedi’i godi (gan ddefnyddio’r safle amwynder dinesig 
blaenorol) a 13.63 ha o goetir cymunedol.  
 

 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi cryfderau Diffygion Camau 
gweithredu a 

nodwyd ar gyfer y 
Cynllun 

Gweithredu 
 

Mae gwasanaethau cefn gwlad hefyd yn ymgymryd â 
phrosiectau hamdden. 
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Mannau Chwarae Dynodedig Heb Staff yn yr Awyr Agored 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi cryfderau Diffygion Camau 
gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

C7 Mae’r Awdurdod 
Lleol wedi cynnal 
Astudiaeth Mannau 
Gwyrdd Hygyrch sy’n 
mapio ardaloedd sy’n 
cael eu defnyddio i 
chwarae 

   Holl ardaloedd chwarae wedi'u mapio yn dangos 
lleoliadau 

  

C8 Mae’r Awdurdod 
Lleol yn cadw cofnod 
cyfredol o’r holl 
fannau chwarae 
dynodedig fel y 
disgrifir yn y 
Canllawiau Statudol. 

  Caiff Lleoedd Chwarae sy’n cael eu cynnal gan yr 
awdurdod lleol eu harolygu bob blwyddyn.  
 
Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw cofnod cyfredol o hyn 
ac mae hefyd ar gael i’r cyhoedd ar wefan yr 
Awdurdod Lleol ac ar wefan Chwarae Sir Ddinbych. 
 

  

C9 Mae’r Awdurdod 
Lleol yn asesu 
mannau chwarae ar 
gyfer gwerth 
chwarae a’r potensial 
i gynyddu’r defnydd o 
chwarae fel y nodir 

  Pan gynigir datblygiad newydd ac nad oes diffyg lleol 
yn y ddarpariaeth, gellir ceisio cyfrannu at wella 
mannau agored lleol er mwyn cynyddu ei ddefnydd. 
Mae Polisi CDLl BSC 12 Man Agored Hamdden a 
Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Man Agored 
Hamdden a Rhwymedigaethau Cynllunio yn nodi’r 
meini prawf ar gyfer gofyn am symiau wedi’u trosi. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi cryfderau Diffygion Camau 
gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

yn y Canllawiau 
Statudol 

 
 

C10 Mae’r Awdurdod 
Lleol yn cynnal 
archwiliadau 
mynediad ym mhob 
man chwarae agored 
ac yn gweithredu 
cynigion i wella 
mynediad a 
diogelwch 

  Mae angen cwblhau archwiliadau mynediad unigol 
penodol, dim ond yn dilyn ceisiadau penodol gan 
aelodau neu’r cyhoedd y mae hyn yn digwydd ar hyn 
o bryd 
 

 

C11 Mae’r Awdurdod 
Lleol wedi datblygu a 
chytuno ar safon 
darpariaeth chwarae 
sefydlog newydd  

  Mae’r awdurdod lleol yn cyrraedd safonau 
cenedlaethol yn hytrach na dibynnu ar ei safonau ei 
hun fel o’r blaen. Mae hyn wedi gwella’r ddarpariaeth 
chwarae ar draws y sir. 

 

C12 Mae’r Awdurdod 
Lleol yn cynnal ac yn 
gweithredu 
asesiadau mannau 
chwarae mewn 
mannau chwarae 
dynodedig  

  Asesiad o ofod agored wedi’i gwblhau a’i gyhoeddi ar 
wefan DCC  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-
and-building-regulations/local-development-plan/ldp-
evidence-monitoring-information/ldp-evidence-
monitoring-information.aspx 

 

  

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/ldp-evidence-monitoring-information.aspx
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C13 Mae’r Awdurdod Lleol wedi 
cyflwyno meysydd chwarae 
di-fwg 

Mae’r awdurdod lleol yn 
cydymffurfio â Rheoliadau 
Mangreoedd a Cherbydau Di-
fwg (Cymru) 2020 sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i feysydd 
chwarae yng Nghymru fod yn 
ddi-fwg. 

  Mae ein holl fannau 
chwarae wedi’u dynodi’n 
fannau dim ysmygu ac 
mae arwyddion priodol 
wedi’u gosod ym mhob 
man chwarae. 

  

C14 Mae’r Awdurdod Lleol wedi 
dileu arwyddion ‘dim gemau 
pêl’ i annog mwy o blant i 
chwarae yn y gymuned 

  Dim ond 1 neu 2 ardal 
chwarae sydd ag arwydd 
‘Dim Gemau Pêl’ ar ôl 
oherwydd eu bod yn agos 
at eiddo preifat 

 

C15 Mae’r Awdurdod Lleol wedi 
gosod arwyddion megis 
Arwyddion Blaenoriaeth 
Chwarae i annog mwy o blant 
i chwarae yn y gymuned 

  Nid oes unrhyw arwyddion 
sy’n rhoi blaenoriaeth i 
chwarae yn sir Ddinbych yr 
ydym yn ymwybodol 
ohonynt. 

 

C16 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnwys cydnabyddiaeth o 
bwysigrwydd meysydd 
chwarae i chwarae plant pan 
wneir unrhyw benderfyniadau 
ynghylch gwaredu 

  Mae cydnabod 
pwysigrwydd chwarae yn 
uchel ar yr agenda yn Sir 
Ddinbych ac mae gwrando 
ar drigolion lleol yn 
allweddol. 
 
Un enghraifft o hyn yw 
Rhuallt lle ymgynghorwyd 
â thrigolion lleol ynghylch 
creu man chwarae newydd 
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gan fod y ddarpariaeth 
chwarae agosaf heb staff 4 
milltir i ffwrdd. 
Cyflwynwyd cynnig drwy 
AWPOG (Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru Gyfan) ac 
fe'i dyfarnwyd ar gyfer 
datblygu'r man chwarae 
newydd. 
 
 

C17 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnwys plant a’u teuluoedd 
mewn unrhyw 
ymgynghoriadau ynghylch 
penderfyniadau i waredu 
meysydd chwarae 

  Petaem yn penderfynu 
gwneud hyn, byddem yn 
ymgynghori â thrigolion 
lleol ac aelodau. 
 

 

C18 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cyfeirio at ganllawiau 
ynghylch creu mannau 
chwarae hygyrch wrth 
adnewyddu neu ddatblygu 
meysydd chwarae newydd. 

  Mae unrhyw waith yn 
ardaloedd chwarae Cyngor 
Sir Ddinbych bob amser yn 
ystyried addasiadau 
hygyrchedd y gellir eu 
cynnwys fel rhan o’r 
gwaith. 

 

 
 

Mannau Agored  
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithio rhwng Asesiadau Gofod Agored / Strategaethau Seilwaith Gwyrdd ac Asesiadau 
Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i wella mannau chwarae? 
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Mae’r asesiadau’n cael eu cynnal ar y cyd gyda mewnbwn gan amrywiaeth o ffynonellau fel adrannau mewnol, cynllunio, eiddo, cefn gwlad, 
hamdden a hefyd sefydliadau allanol fel cynghorau dinas, tref a chymuned, Cyfoeth Naturiol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
 
 
A oes heriau wedi bod? 
 
Mae adnoddau bob amser yn her ac mae hyn yn digwydd fwyfwy gyda gostyngiadau yn y gyllideb a’r angen i flaenoriaethu swyddogaethau.  
 
 
Sut y gellir goresgyn y rhain? 
Blaenoriaethu gwaith a chyllidebau, a gweithio mewn partneriaeth, mae’r awdurdod hefyd wedi llwyddo i sicrhau cyllid symiau wedi’u trosi i 
gwblhau gwaith gwella mewn nifer o’n hardaloedd chwarae.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
A oes heriau wedi bod? 
 
Mae lleihau cyllidebau bob amser yn her. 
 
Sut y gellir goresgyn y rhain? 
Cael gafael ar gyllid drwy Grant Chwarae Llywodraeth Cymru i ddarparu Mannau Chwarae cynhwysol mewn 4 ardal yn Sir Ddinbych a chyllid 
pellach drwy symiau wedi’u trosi a ffrydiau ariannu eraill wrth iddynt ddod ar gael. 
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Mater D: Darpariaeth dan oruchwyliaeth 
 
Dylai’r Awdurdod Lleol anelu at gynnig amrywiaeth o ddarpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth. 
 
Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

 
Darpariaeth gwaith chwarae 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

D1 Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnod cyfredol o’r holl 
ddarpariaeth gwaith chwarae 
dan oruchwyliaeth fel y disgrifir 
yn y Canllawiau Statudol 

  Mae’r gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae yn seiliedig ar y 
cydlynydd chwarae sy’n 
adrodd i’r Rheolwr Gofal 
Plant a Chwarae, Teuluoedd 
yn Gyntaf Integredig a 
Dechrau’n Deg.  
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Cofnod o’r holl wasanaethau 
sydd wedi’u cofrestru ar 
gyfer y ddarpariaeth 
gofrestredig a ddelir gan 
awdurdod lleol. Nid yw’r 
awdurdod yn cofrestru 
darpariaeth anghofrestredig. 
 
Mae sesiynau Hamdden Sir 
Ddinbych yn cael eu 
hysbysebu ar wefan 
Hamdden Sir Ddinbych 
gyda chofrestrau’n cael eu 
cadw ar ein system IMS neu 
drwy Upshot 

D2 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnig darpariaeth gwaith 
chwarae sy’n cynnig 
amgylchedd chwarae 
cyfoethog fel y disgrifir yn y 
Canllawiau Statudol 

  Mae’r gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae yn cynnig 
sesiynau chwarae mynediad 
agored mewn amrywiaeth o 
leoliadau ledled y sir. 
Cafodd y lleoliadau hyn eu 
dewis ar ôl ymgynghori â’r 
plant sy’n mynychu’r 
sesiynau. Cynnal y Diwrnod 
Chwarae Cenedlaethol bob 
blwyddyn ym mis Awst. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Cynhelir sesiynau chwarae 
meddal Hamdden Dinbych 
mewn tair canolfan 
hamdden ledled Sir 
Ddinbych. 
 
Mae gan Ganolfan Nova ym 
Mhrestatyn ardal chwarae 
antur meddal bwrpasol. 
 
Mae gan y Gwasanaethau 
Cefn Gwlad amrywiaeth o 
brosiectau drwy gydol y 
flwyddyn i annog 
gweithgareddau awyr 
agored ac ymgysylltu â 
theuluoedd. 
SC2 yn y Rhyl sydd â’r 
arena chwarae TAGactive 
gyntaf yng Nghymru, ac 
mae yno hefyd adran Antur 
wedi’i chwblhau. 
 
 

D3 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
sicrhau bod partneriaid sy’n 
cynnig darpariaeth gwaith 
chwarae yn cael eu cefnogi i 

  Mae’r awdurdod lleol yn 
gweithio’n agos gyda nifer o 
sefydliadau 2il a 3ydd parti i 
fynd i’r afael â chyfleoedd 

Cyswllt rheolaidd i 
alluogi mwy o 
gyfleoedd.  
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

gynnig amgylcheddau chwarae 
cyfoethog fel y disgrifir yn y 
Canllawiau Statudol 

chwarae yn Sir Ddinbych, 
gan gynnwys Gwasanaeth 
Celf, Gwasanaethau 
Hamdden, Tai Cymunedol, 
Cynghorau Tref a 
Chymuned, Dechrau’n Deg, 
Teuluoedd yn Gyntaf, 
Heddlu Gogledd Cymru, 
Chwarae Cymru a busnesau 
lleol. 
 
Mae Cyngor Cymuned 
Dyserth yn cyfrannu at 
ddarpariaeth chwarae 
mynediad agored yn ystod y 
tymor. Cydnabod anghenion 
plant yn eu cymuned leol.  

D4 Darpariaeth gwaith chwarae â 
staff y mae’r Awdurdod Lleol 
yn ei darparu yn bodloni’r 
gofynion rheoliadol a’r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

  Mae’r ddarpariaeth yng 
Nghanolfan Blant Integredig 
Oaktree wedi’i chofrestru a’i 
rheoleiddio’n llawn gyda 
CIW.  
 
 
Mae staff Canolfan Blant 
integredig Oaktree yn 
gymwys i safon uchel ac 
mae’r holl staff arwain yn 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

bodloni’r newidiadau 
newydd arfaethedig i’r 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol sy’n ymwneud 
â chymwysterau Gwaith 
Chwarae.  
 
Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
darparu cyfleoedd chwarae 
helaeth ar draws yr 
awdurdod ac yn gweithio 
gyda chydweithwyr i godi 
ymwybyddiaeth a 
phwysigrwydd chwarae yn y 
cymunedau.   
Er nad oes unrhyw 
Gynlluniau Chwarae 
Gwyliau cofrestredig yn Sir 
Ddinbych, mae staff yn y tîm 
Lles Cymunedol wedi’u 
hyfforddi hyd at Lefel 3 
mewn MAHPS. 

D5 Darpariaeth gwaith chwarae â 
staff y mae’r Awdurdod Lleol 
yn ei gyllido yn bodloni’r 
gofynion rheoliadol a’r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

   Nid yw’r awdurdod 
lleol yn darparu 
cyllid ar gyfer 
darpariaeth chwarae 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

â staff sy’n cael ei 
darparu’n allanol. 

D6 Darpariaeth gwaith chwarae â 
staff y mae partneriaid yr 
Awdurdod Lleol yn ei darparu 
yn bodloni’r gofynion rheoliadol 
a’r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol 

   Nid yw’r awdurdod 
lleol yn darparu 
cyllid ar gyfer 
darpariaeth chwarae 
â staff sy’n cael ei 
darparu’n allanol. 

D7 Mae darpariaeth gwaith 
chwarae â staff ar draws yr 
Awdurdod Lleol yn gweithio yn 
unol â rhaglen sicrhau 
ansawdd gydnabyddedig 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio tuag at raglen 
sicrhau ansawdd 
gydnabyddedig. 
 
Mae pecyn rhannau rhydd 
wedi’i ddarparu ar gyfer yr 
holl ddarparwyr gofal plant a 
chwarae yn Sir Ddinbych. 
 
Mae sesiynau Chwarae 
Meddal sy’n cael eu cynnal 
yn y Ganolfan Hamdden yn 
cael eu hasesu’n llawn ac 
yn cael eu staffio gan 
aelodau cymwys o staff. 
 
 

Cynigir cefnogaeth i 
weithluoedd 
gyflawni cyrsiau 
hyfforddiant gwaith 
chwarae 
achrededig. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

D8 Mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi 
blaenoriaeth i faterion 
ansawdd wrth ymgysylltu 
â/comisiynu’r sector preifat i 
ddarparu gweithgareddau 
hamdden i blant. 

  Mae’r holl ddarparwyr gofal 
plant a chwarae sydd wedi’u 
lleoli yn safleoedd ysgolion 
Sir Ddinbych yn llenwi 
ffurflen monitro diogelu sy’n 
cynnwys dyletswyddau 
perthnasol, gwiriadau’r 
Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd, Yswiriant a 
gwybodaeth cofrestru 
Arolygiaeth Gofal Cymru. 
 
Mae Canolfannau Hamdden 
Sir Ddinbych yn cwblhau 
proses Archwiliad Diogelu i 
sicrhau bod yr holl glybiau a 
chymdeithasau sy’n darparu 
yn eu safleoedd yn meddu 
ar y cymwysterau priodol, yn 
cydymffurfio â’r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd a bod 
ganddynt yswiriant 
perthnasol ar waith. 
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D9 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
darparu adeiladau cyngor a lle 
am ddim i sefydliadau sy'n 
darparu darpariaeth gwaith 
chwarae am ddim (ar y pwynt 
mynediad) i blant 

  Mae’r gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae yn darparu 
sesiynau mynediad agored 
am ddim ar draws y sir gan 
ddefnyddio adeiladau a 
mannau awdurdodau lleol.   
 
Mae mynediad i bob parc ac 
eiddo sy’n eiddo i 
awdurdodau lleol yn rhad ac 
am ddim. 
 
Mae Dechrau’n Deg yn 
cynnig sesiynau chwarae 
mynediad agored am ddim 
ar draws yr ardaloedd a 
nodwyd yn Sir Ddinbych. 
 
Mae gwasanaethau 
ieuenctid yn cynnig 
sesiynau allgymorth 
mynediad agored am ddim 
ar draws yr ardaloedd a 
nodwyd yn Sir Ddinbych. 
 

  

 

 

Gweithgareddau hamdden strwythuredig i blant 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

D10 Mae cynlluniau chwaraeon, 
gweithgarwch corfforol a 
hamdden egnïol awdurdodau 
lleol yn cyfrannu at gynyddu 
gweithgareddau hamdden a 
chwarae am ddim 
 

  Mae hamdden Sir Ddinbych 
yn cynnig amrywiaeth o 
weithgareddau gwyliau sy’n 
cael eu trefnu ar gyfer pob 
gwyliau er mwyn cynnwys 
plant a phobl ifanc mewn 
gweithgareddau ar draws y 
sir. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio mewn partneriaeth 
â Gwasanaeth Hamdden Sir 
Ddinbych i ddarparu 
sesiynau ‘chwarae am ddim’ 
yn ne’r sir yn ystod gwyliau’r 
ysgol.  
 
 

  

D11 Mae’r agenda chwaraeon yn 
cyfrannu at ddarparu digon o 
weithgareddau hamdden i 
blant 

  Mae hamdden Sir Ddinbych 
yn cynnig amrywiaeth eang 
o weithgareddau hamdden i 
blant. Yn yr ysgolion 
cynradd, mae’r cynnig yn 
annog plant 4-11 oed i 
gymryd rhan mewn 
gweithgareddau chwaraeon 
allgyrsiol ac mewn ysgolion 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

uwchradd mae’r cynnig 
ysgol uwchradd yn annog 
disgyblion 12-16 oed i 
gymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgyrsiol. 
Ceir hefyd wersylloedd aml-
chwaraeon gwyliau 
Sportzone, rhaglenni 
ffitrwydd iau a chwaraeon 
cymunedol. 
 

D12 Mae’r agenda ddiwylliannol a 
chelfyddydol yn cyfrannu at 
ddarparu digon o 
weithgareddau hamdden i 
blant 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mae gan y Gwasanaeth 
Ieuenctid raglen lawn o 
ddiwylliant a chelfyddydau 
ar draws darpariaeth 
gyffredinol a darpariaeth 
wedi’i thargedu sy’n 
cyfrannu at yr agenda 
ddiwylliannol a chelfyddydol. 
Mae’r gwasanaeth yn 
darparu’r gwaith hwn o fewn 
amser ysgol, y tu allan i’r 
ysgol a darpariaeth gwyliau. 
Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn gweithio mewn 
partneriaeth â Chelfyddydau 
Cymunedol i ddarparu 
prosiectau wedi’u targedu ar 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 
25 oed. 

D13 Mae Gwasanaeth Ieuenctid yr 
Awdurdod Lleol yn darparu ar 
gyfer cyfleoedd plant ar gyfer 
hamdden a chymdeithasu 

 
 
 

 
 
 

Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn cynnig 
cyfleoedd i bobl ifanc 11-25 
oed gael gafael ar 
ddarpariaeth Gwaith 
Ieuenctid ledled y sir.  
Mae hyn yn cynnwys tîm 
gwledig sy’n darparu gwaith 
ieuenctid mewn cymunedau 
llai sy'n anodd eu cyrraedd. 
Gweithio’n agos gydag 
adrannau a phartneriaid 
eraill i sicrhau bod cyfleoedd 
cynhwysol amrywiol ar gael.  
Rydyn ni’n gwneud hyn 
drwy ddarpariaeth rhaglenni 
gwyliau, wedi’u targedu a 
mynediad agored cyffredinol 

 

 

 

 
Darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth 
 
Os yw’r Awdurdod Lleol wedi asesu lleoliadau fel rhan o’r Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant (CSA), sut mae’r lleoliadau hyn wedi 
cael eu hasesu o ran ansawdd y cyfleoedd chwarae maen nhw’n eu darparu a’u cynnig? 
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Asesir y ddarpariaeth gan Dechrau’n Deg ac Addysg Gynnar drwy ITERS ac ECERS. Caiff lleoliadau eu sgorio a’u graddio yn ôl lliw a rhoddir 
adborth ar ansawdd yr amgylchedd a rhoddir darpariaeth i’r lleoliadau fel y gellir mynd i’r afael â hyn gyda’r Cynllun Gwella Safle ac Adolygiad 
Ansawdd Gofal. Cynigir cyrsiau chwarae hefyd drwy raglen hyfforddi FIS ac mae pob lleoliad wedi derbyn fersiwn wedi’i hargraffu o Becyn 
Cymorth Rhannau Rhydd Chwarae Cymru sy’n cynnwys archwiliad i’w galluogi i asesu eu darpariaeth eu hunain. 
 
Sut mae darpariaeth nad yw’n rhan o’r CSA wedi cael ei hasesu mewn perthynas ag ansawdd y cyfleoedd chwarae y maent yn eu 
darparu a’u cynnig? 
 
Mae’n arfer da ystyried safonau CIW wrth ddarparu gwasanaeth y Ceidwaid Chwarae. Cynigir cyrsiau chwarae hefyd drwy Ddysgu Oedolion 
Cymru/colegau lleol, ac mae elfen o hyn yn cynnwys ymweliadau â’r lleoliadau gan yr hyfforddwr. 
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Mater E: Ffioedd am ddarpariaeth chwarae 

 

Dylai’r Awdurdod Lleol ystyried pa gyfleoedd chwarae sy’n cynnwys tâl ac i ba raddau y mae’r Awdurdod Lleol yn ystyried y taliadau hyn wrth 
asesu am gyfleoedd chwarae digonol i blant sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel fel y nodir yn y Canllawiau Statudol.  

 
Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

E1 Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnodion o nifer y plant sy’n 
byw mewn teuluoedd incwm 
isel 

  Mae’r awdurdod yn 
defnyddio gwybodaeth y 
cyfrifiad a Mynegai 
Amddifadedd Lluosog 
Cymru (WIMD) er 
gwybodaeth  

Data cyfrifiad 2022 
ar gael ddechrau 
haf 2022. 

Data cyfrifiad 2022 ar gael 
ddechrau haf 2022. 

E2 Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnodion o nifer y plant sy’n 
byw mewn ardaloedd o 
amddifadedd 

  Mae’r awdurdod yn 
defnyddio gwybodaeth y 
cyfrifiad a Mynegai 
Amddifadedd Lluosog 
Cymru (WIMD) er 
gwybodaeth 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

E3 Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnodion o nifer y plant sy’n 
byw mewn ardaloedd gwledig 

  Mae’r wybodaeth hon ar 
gael yn y cyfrifiad 
diweddaraf. 

 

E4 Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnodion o nifer y plant anabl 
a’r rhai sydd ag anghenion 
penodol. 

  Cedwir y wybodaeth hon o 
fewn adran Gwasanaethau 
Plant yr awdurdod lleol o 
fewn eu systemau 
diogelwch electronig. 
 

 

E5 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi argaeledd darpariaeth 
am ddim 

  Mae gwybodaeth ar gael ar 
wefan Sir Ddinbych. 
 
Hysbysebir gwybodaeth 
hefyd ar lwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol Sir 
Ddinbych.  
 
Mae Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
cadw rhywfaint o’r data hwn 
hefyd. 

Mae hyn yn dibynnu 
ar ddarparwyr 
allanol yn diweddaru 
eu gwybodaeth 

E6 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi darpariaeth safleoedd 
am ddim/ cost isel a ddefnyddir 
ar gyfer darpariaeth chwarae 

 
 
 
 

 Mae gwybodaeth yn cael ei 
hysbysebu/ar gael ar wefan 
Sir Ddinbych. 
 
Hysbysebir gwybodaeth 
hefyd ar lwyfannau 

Mae hyn yn dibynnu 
ar ddarparwyr 
allanol yn diweddaru 
eu gwybodaeth 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

cyfryngau cymdeithasol Sir 
Ddinbych.  
 
Mae Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
cadw rhywfaint o’r data hwn 
hefyd. 

E7 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi’r darpariaethau lle mae 
grantiau neu gymorthdaliadau 
ar gael i ddarparwyr chwarae 

 
 

 Mae gan yr Awdurdod Lleol 
wybodaeth am grantiau y tu 
allan i oriau ysgol, cyllid 
PSA, cyllid cist gymunedol, 
cyllid dechrau’n deg a 
Chymunedau yn Gyntaf. 

 

E8 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
darparu trafnidiaeth â 
chymhorthdal ar gyfer plant 
sy’n teithio i gyfleoedd 
chwarae 

  Gall hyn gael ei ddarparu 
gan raglenni Gwasanaethau 
Ieuenctid, Dechrau’n Deg a 
Theuluoedd yn Gyntaf. 
 
Mae Dechrau’n Deg yn 
darparu cludiant ar gyfer 
plant a’u teuluoedd drwy fws 
mini i ddigwyddiadau fel 
Ysgol y Goedwig.  
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Ffioedd am ddarpariaeth chwarae 
 
Sut y mae’r Awdurdod Lleol yn sicrhau bod gan blant fynediad at ddarpariaeth ddi-dâl neu gost isel? 
 
Mae’r gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn cynnig cyfleoedd chwarae mynediad agored am ddim ledled y sir. Sesiynau ar ôl ysgol yn ystod amser 
ysgol a sesiynau yn ystod gwyliau’r ysgol. 
 
Mae’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn cael ei gynnal yn olynol bob blwyddyn gyda ymhell dros 2000 o bobl yn bresennol. Mae hwn yn 
ddigwyddiad rhad ac am ddim, gyda’r adrannau canlynol yn cyfranogi, Hamdden, Gwasanaethau Ieuenctid, Gwasanaethau Cefn Gwlad a Thai 
Cymunedol. Mae’r partneriaid sy’n mynychu yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, Gwylwyr y Glannau, yr RNLI, Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru. 
 

 

 

Mater F: Mynediad at le/darpariaeth 

 

Dylai’r Awdurdod Lleol ystyried yr holl ffactorau sy’n cyfrannu at fynediad plant at chwarae neu symud o gwmpas yn eu cymuned. 

 

Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

F1 Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw 
cofnod cyfredol o nifer y 
parthau 20 mya/parthau 
diogelwch ysgolion mewn 
ardaloedd preswyl. 

  Cynhelir a chedwir rhestr a 
chofnod o’r holl barthau 
20mya yn yr Adran Draffig. 
Yn ogystal â hyn, mae 
Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda phob 
awdurdod lleol yng Nghymru 
i leihau’r cyfyngiad 
cyflymder presennol o 
30mya i 20mya ar gyfer pob 
ffordd ddigyfyngiad yng 
Nghymru. Bydd y 
gostyngiad hwn yn y 
cyfyngiad cyflymder, a fydd 
yn cael ei gyflwyno yn 2023, 
yn cynnwys y mwyafrif 
helaeth o ffyrdd trefol yng 
Nghymru 

  

F2 Mae’r Awdurdod Lleol wedi 
nodi peirianwaith ar gyfer 
asesu effaith lleihau cyflymder 
a mesurau diogelwch eraill ar y 
ffyrdd ar y cyfle i blant chwarae 
y tu allan yn eu cymunedau. 

   Mae grantiau 
Llywodraeth Cymru 
yn canolbwyntio ar 
gyrchfannau 
cyfleustodau fel 
Clinigau Iechyd a 
Chanolfan 
Hamdden ac nid 
yw’n cynnwys 
mannau chwarae 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

penodol yn yr awyr 
agored fel parciau a 
meysydd chwarae 

F3 Mae gan yr Awdurdod Lleol 
gynllun(iau) i leihau effaith 
negyddol ffyrdd prysur a 
chyffyrdd drwy gyflwyno 
mesurau lleihau cyflymder a 
darparu mannau/llwybrau 
croesi diogel i gerddwyr a 
beicwyr. 

  Ceir Map Rhwydwaith 
Integredig (INM) sirol gyda 
phrosiectau tymor 
byr/canolig. Mae’r cyfan 
wedi’i gytuno â Llywodraeth 
Cymru ac mae’n cael ei 
gyflawni ar hyn o bryd 

 

F4 Mae gan yr Awdurdod Lleol 
gynllun(iau) i wella mynediad 
cerdded a beicio i barciau, 
cyfleusterau chwarae awyr 
agored a chanolfannau 
hamdden lleol o ardaloedd 
preswyl. 

  Mae grantiau Llywodraeth 
Cymru yn canolbwyntio ar 
gyrchfannau cyfleustodau 
fel Clinigau Iechyd a 
Chanolfan Hamdden ac nid 
yw’n cynnwys mannau 
chwarae penodol yn yr awyr 
agored fel parciau a 
meysydd chwarae 

 

F5 Mae potensial i’r Awdurdod 
Lleol gymryd camau pellach i 
arafu traffig a gwella diogelwch 
ar y ffyrdd er mwyn hyrwyddo 
cyfleoedd chwarae. 

  Mae’r awdurdod lleol bob 
amser yn ymateb i unrhyw 
gais am gamau o’r fath neu 
angen a nodwyd. 
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F6 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio grantiau diogelwch 
ar y ffyrdd a/neu gyllid arall i 
gefnogi’r gwaith o ddarparu 
hyfforddiant seiclo i blant yn 
unol â safonau cenedlaethol. 

  Hamdden Sir Ddinbych – 
Darperir hyfforddiant Beicio 
Cenedlaethol Lefel 1 a 2 i 
ddisgyblion Blwyddyn 6 
mewn ysgolion cynradd 
drwy’r tîm Cymunedau Actif. 
Y targed ar gyfer y flwyddyn 
ariannol hon yw 713 o blant  
Hefyd, yn ddiweddar, rydym 
wedi dechrau rhedeg 
rhaglen Dysgu reidio ar 
gyfer plant rhwng 3 a 5 oed 

  

F7 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio grantiau diogelwch 
ar y ffyrdd a/neu gyllid arall i 
ddarparu hyfforddiant 
diogelwch cerddwyr i blant 

  Mae hyfforddiant sgiliau 
seiclo i gerddwyr yn 
nodwedd barhaol yn ein cais 
blynyddol am grant Refeniw 
Diogelwch ar y Ffyrdd 
Llywodraeth Cymru. 

 

F8 Mae gan yr Awdurdod Lleol 
ffordd hygyrch a chyfarwydd o 
drefnu i gau ffyrdd dros dro, i 
gefnogi mwy o blant i chwarae 
y tu allan i’w cartrefi 

  Mae aelod o staff yr Adran 
Draffig yn mynychu seminar 
“Strydoedd Diogel i Blant” 
Llywodraeth Cymru ar 28ain 
Mawrth er mwyn gwella 
gwybodaeth a dealltwriaeth 
ymhellach er mwyn 
galluogi’r awdurdod lleol i 
lunio polisïau i’r dyfodol. 

 

F9 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cyfeirio at y Llawlyfr Strydoedd 
wrth ystyried datblygiadau 
newydd a newidiadau i’r 
rhwydwaith priffyrdd/tir trefol. 

  Mae’r awdurdod lleol yn 
mabwysiadu’r Llawlyfr 
Strydoedd ym mhob 
datblygiad newydd neu 
unrhyw newidiadau 
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arfaethedig i’r rhwydwaith 
priffyrdd. 

F10 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
gweithio ar ganllawiau arferion 
da sy’n cael eu cydnabod yn 
genedlaethol wrth ddatblygu 
cyfleusterau cerdded a beicio 

  Mae’r awdurdod lleol yn 
cyfeirio at ganllawiau 
dylunio’r Ddeddf Teithio 
Llesol ac yn cydymffurfio â 
nhw wrth ddatblygu 
cyfleusterau o’r fath. 

 

F11 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio data damweiniau ac 
anafiadau plant ar y ffyrdd i 
hysbysu lleoliad a dyluniad 
ymyriadau sy’n helpu plant i 
symud o gwmpas yn 
annibynnol yn eu cymunedau. 

  Mae’r awdurdod lleol yn 
aelod o Grŵp Lleihau 
Anafiadau Strategol 
Gogledd Cymru. Mae hyn 
yn cynnwys Heddlu Gogledd 
Cymru sy’n darparu data am 
anafiadau er mwyn gallu 
adnabod problemau a 
thueddiadau a phatrymau 
sy’n dod i’r amlwg. 

 

F12 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
ystyried anghenion plant er 
mwyn manteisio ar gyfleoedd 
chwarae wrth wneud 
penderfyniadau am wariant a 
chynllunio trafnidiaeth 
gyhoeddus. 

  
  

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
ystyried anghenion plant 
wrth ddarparu 
gwasanaethau trafnidiaeth i 
gael mynediad at addysg ac 
ar gyfer cyfleusterau 
cymdeithasol cyffredinol. 
 
Er nad yw’r awdurdod lleol 
yn ystyried yn benodol 
anghenion plant o ran 
cyfleoedd chwarae, mae’n 
ystyried yr anghenion 
cyffredinol o ran mynediad i 
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gymunedau lle mae’r 
cyfleoedd chwarae wedi’u 
lleoli. 

F13 Mae anghenion plant anabl yn 
cael eu deall a darperir ar eu 
cyfer o fewn cynlluniau traffig a 
thrafnidiaeth 

  Rydym yn cynnwys pob 
rhan o’n cymuned wrth 
gydymffurfio â’r holl 
ganllawiau dylunio 
perthnasol 

 

 

Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau: 
Er mwyn i blant a theuluoedd gymryd rhan mewn cyfleoedd chwarae, gweithgareddau hamdden a digwyddiadau, mae angen iddynt 
wybod beth sydd ar gael yn eu hardal. 
 

 

F14 Mae gan yr Awdurdod Lleol 
adran wedi’i nodi’n glir ar ei 
wefan sy’n rhoi gwybodaeth 
am gyfleoedd chwarae fel y 
disgrifir yn y Canllawiau 
Statudol (ardaloedd chwarae, 
darpariaeth chwarae, clybiau 
a’u hygyrchedd)  

  Mae adran ‘Cymunedau 
Byw’ Hamdden Sir 
Ddinbych ar eu gwefan yn 
darparu’r wybodaeth hon. 
 
Mae tudalennau gwe 
Cyngor Sir Ddinbych yn 
darparu’r holl wybodaeth 
am y cyfleoedd chwarae 
sydd ar gael ar hyn o bryd 
a’r rhai sydd ar y gweill a 
hwylusir gan y gwasanaeth 
ceidwaid chwarae. Yn 
cynnwys gwybodaeth i 
rieni/gwarcheidwaid am 
archebu a lleoliadau. 
 

 Parhau i ddiweddaru a 
hyrwyddo llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol. 
 
Parhau i weithio gyda FIS a 
thîm y We i hyrwyddo 
cyfleoedd.  
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Mae gan dudalen we 
Cyngor Sir Ddinbych 
dudalen lanio gwasanaeth 
‘Ceidwaid Chwarae’ sy’n 
eirioli ac yn hyrwyddo 
pwysigrwydd chwarae yn 
Sir Ddinbych. Mae’r 
wybodaeth ar y wefan yn 
dangos y weledigaeth ar 
gyfer Chwarae yn Sir 
Ddinbych a’r cyfleoedd sydd 
ar gael. 
 
 
Mae’r gwaith o ddatblygu 
tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol ‘Ceidwaid 
Chwarae’ yn parhau ac yn 
datblygu’n raddol. Mae 
gwybodaeth ar gael yno 
hefyd.  
 
Mae gwefan Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
sydd ar y wefan 
gorfforaethol yn cynnwys 
dolenni at wybodaeth 
chwarae berthnasol. Mae 
FIS yn mynd ati’n frwd i 
hyrwyddo gwefan DEWIS 
ac mae pob darparwr a 
sefydliad yn cael eu hannog 
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i lwytho eu gwybodaeth i 
fyny i’r wefan. Mae 
cyfleuster chwilio wedi’i 
gynnwys yn y wefan FIS 
sy’n cael ei chynnal gan 
DEWIS. 
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F15 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
darparu gwybodaeth am 
fynediad at gyfleoedd chwarae 
a chyswllt i gael cymorth os 
oes angen 

  Mae tudalennau gwe 
Cyngor Sir Ddinbych yn 
darparu’r holl wybodaeth 
am y cyfleoedd chwarae 
sydd ar gael ar hyn o bryd 
a’r rhai sydd ar y gweill a 
hwylusir gan y gwasanaeth 
ceidwaid chwarae. Yn 
cynnwys gwybodaeth i 
rieni/gwarcheidwaid am 
archebu a lleoliadau. 
 
Mae gan dudalen we 
Cyngor Sir Ddinbych 
dudalen lanio gwasanaeth 
‘Ceidwaid Chwarae’ sy’n 
eirioli ac yn hyrwyddo 
pwysigrwydd chwarae yn 
Sir Ddinbych. Mae’r 
wybodaeth ar y wefan yn 
dangos y weledigaeth ar 
gyfer Chwarae yn Sir 
Ddinbych a’r cyfleoedd sydd 
ar gael. 
 
 
Mae gwefan Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
sydd ar y wefan 
gorfforaethol yn cynnwys 
dolenni at wybodaeth 
chwarae berthnasol. Mae 
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FIS yn mynd ati’n frwd i 
hyrwyddo gwefan DEWIS 
ac mae pob darparwr a 
sefydliad yn cael eu hannog 
i lwytho eu gwybodaeth i 
fyny i’r wefan. Mae 
cyfleuster chwilio wedi’i 
gynnwys yn y wefan FIS 
sy’n cael ei chynnal gan 
DEWIS. 
 

F16 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi ac yn rhoi 
cyhoeddusrwydd i 
ddigwyddiadau sy’n annog 
cyfleoedd a digwyddiadau 
chwarae i blant a theuluoedd.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Mae’r holl ddigwyddiadau 
chwarae yn cael eu rhannu 
drwy’r tîm cyfathrebu a 
marchnata a fydd yn mynd 
ati i hyrwyddo drwy 
dudalennau gwe, cyfryngau 
cymdeithasol a datganiadau 
i’r wasg. Mae deunydd 
marchnata yn cael ei brynu i 
hysbysebu digwyddiadau a’i 
ddosbarthu ar draws y sir. 
 
 
Mae gan dudalen we 
Cyngor Sir Ddinbych 
dudalen lanio gwasanaeth 
‘Ceidwaid Chwarae’ sy’n 
eirioli ac yn hyrwyddo 
pwysigrwydd chwarae yn 
Sir Ddinbych. Mae’r 
wybodaeth ar y wefan yn 

Mwy o gefnogaeth a 
mynediad at 
wybodaeth i’r rheini 
sydd o bosibl heb 
fynediad at 
ddarpariaeth 
rhyngrwyd. 
 
Cyn hyn 
cynhyrchwyd llyfryn 
‘Mynd i Chwarae’ a 
oedd yn 
adlewyrchu’r 
wybodaeth a oedd 
ar gael ar-lein. 
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dangos y weledigaeth ar 
gyfer Chwarae yn Sir 
Ddinbych a’r cyfleoedd sydd 
ar gael. 
 
Mae gwefan Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
sydd ar y wefan 
gorfforaethol yn cynnwys 
dolenni at wybodaeth 
chwarae berthnasol. Mae 
FIS yn mynd ati’n frwd i 
hyrwyddo gwefan DEWIS 
ac mae pob darparwr a 
sefydliad yn cael eu hannog 
i lwytho eu gwybodaeth i 
fyny i’r wefan. Mae 
cyfleuster chwilio wedi’i 
gynnwys yn y wefan FIS 
sy’n cael ei chynnal gan 
DEWIS. 
Mae deunyddiau marchnata 
Chwarae Sir Ddinbych 
wedi’u lleoli mewn 
safleoedd chwarae ar draws 
y sir i godi ymwybyddiaeth o 
ymrwymiad Sir Ddinbych i 
gyfleoedd chwarae yn y Sir. 

F17 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cyhoeddi gwybodaeth sy’n 
cyfrannu at agweddau 
cadarnhaol y gymuned tuag at 

  Mae gan dudalen we 
Cyngor Sir Ddinbych 
dudalen lanio gwasanaeth 
‘Ceidwaid Chwarae’ sy’n 
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chwarae eirioli ac yn hyrwyddo 
pwysigrwydd chwarae yn 
Sir Ddinbych. Mae’r 
wybodaeth ar y wefan yn 
dangos y weledigaeth ar 
gyfer Chwarae yn Sir 
Ddinbych a’r cyfleoedd sydd 
ar gael. 
 
Mae Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
mynd ati’n frwd i roi 
cyhoeddusrwydd i chwarae 
a’r manteision i blant, pobl 
ifanc a’r cymunedau ac i 
annog plant i chwarae. 
 

F18 Mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi 
cyhoeddusrwydd i wybodaeth 
a chefnogaeth i rieni i’w helpu i 
annog eu plant i chwarae 

  Mae Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
mynd ati’n frwd i roi 
cyhoeddusrwydd i chwarae 
a’r manteision i blant, pobl 
ifanc a’r cymunedau ac i 
annog plant i chwarae. 
 

Angen mwy o 
gyfathrebu ar draws 
gwasanaethau. 

F19 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio arwyddion ar y safle 
yn eang i ddiogelu a hyrwyddo 
chwarae 

  Mae Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn mynd ati’n frwd i 
hyrwyddo pwysigrwydd 
chwarae diogel. 
Mae PCOS’s, swyddogion 
cyswllt heddlu ysgolion (y 
mae’r gwasanaeth ceidwaid 

Angen mwy o 
gyfathrebu ar draws 
gwasanaethau. 
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chwarae’n gweithio’n agos 
gyda hwy yn ystod sesiynau 
mynediad agored) a 
Gweithwyr Addysg 
Ieuenctid yn mynd i ysgolion 
a chymunedau lleol i 
hyrwyddo chwarae. 
 
Ategir hyn gan dudalen 
lanio’r gwasanaeth 
‘ceidwaid chwarae’ a 
gwefan y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd. 

F20 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
ymgysylltu â’r cyfryngau i 
annog portreadu plant yn 
chwarae mewn modd 
gadarnhaol yn yr ardal leol 

  Mae’r holl farchnata 
chwarae yn dangos 
delweddau cadarnhaol o 
blant yn chwarae. Mae 
tudalen lanio gwasanaeth 
‘ceidwaid chwarae’ ar wefan 
Sir Ddinbych yn apelgar a 
hwyliog ac mae’n cynnwys 
delweddau o gyfleoedd 
chwarae mewn gwahanol 
leoliadau ar draws y sir. 
 
Mae gan bob datganiad i’r 
wasg luniau o blant yn 
chwarae mewn 
digwyddiadau swyddogol yn 
Sir Ddinbych, sy’n sail i 
weledigaeth yr awdurdod a 
phwysigrwydd chwarae. 

Angen mwy o 
gyfathrebu ar draws 
gwasanaethau. 
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Mae’r tîm cyfathrebu a 
marchnata yn hyrwyddo’r 
holl straeon newyddion 
cadarnhaol ar bob un o’r 
llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Cynhaliwyd cyfweliadau 
teledu â Wales in the 
Spotlight a ddaeth i’r 
Diwrnod Chwarae 
Cenedlaethol. 

 

 
Mynediad at le/darpariaeth 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithio i sicrhau bod plant yn gallu symud o gwmpas eu cymunedau i gynyddu mynediad 
at gyfleoedd i chwarae? 
Mae Adran Hamdden Sir Ddinbych yn darparu hyfforddiant Beicio Cenedlaethol Lefel 1 a 2 i ddisgyblion Blwyddyn 6 mewn ysgolion cynradd 
drwy’r tîm Cymunedau Byw. Y targed ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yw 713 o blant  
Hefyd, rhaglen dysgu reidio ar gyfer plant rhwng 3 a 5 oed. 
 
 
 
Sylwadau 
 
Datblygwyd holiadur i gael adborth gan y bobl ifanc a’r ysgol. 
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Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio gwybodaeth yn gadarnhaol i gefnogi mynediad at ddarpariaeth chwarae? 
 
Gweithio’n gydweithredol gyda thîm y we i lunio tudalen lanio ar gyfer y gwasanaeth. Ein galluogi i hyrwyddo cyfleoedd chwarae a materion 
chwarae eraill. 
 
 
A oes heriau wedi bod?        
 
Materion capasiti 
 
Sut y gellir goresgyn y rhain? 
 
Gweithio’n gydlynol gyda gwasanaethau eraill 
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Mater G: Sicrhau a datblygu’r gweithlu chwarae 
 
Dylai’r Awdurdod Lleol ddarparu gwybodaeth am strwythur trefniadol y maes polisi sy’n rheoli’r agenda chwarae a’r gweithlu chwarae.  
 
Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

 

Sylwer – Mae’r meini prawf hyn yn ymwneud yn benodol â Gwaith Chwarae: Mae gwaith chwarae yn broffesiwn medrus iawn sy’n 
cyfoethogi ac yn gwella chwarae. Mae’n digwydd lle mae oedolion yn cefnogi chwarae plant ond nid yw’n cael ei yrru gan addysg 
ragnodedig na chanlyniadau gofal. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau gofal plant y tu allan i’r ysgol a mynediad agored. 

Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

G1 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cadw’r wybodaeth 
ddiweddaraf am y gweithlu 
gwaith chwarae ar draws yr 
Awdurdod Lleol (dylai hyn 
gynnwys nifer y gweithwyr 
chwarae, strwythur rheoli 
gwaith chwarae, lefelau 
cymwysterau, cyfleoedd 
hyfforddi a gwirfoddolwyr) 

  Mae Cyngor Sir 
Ddinbych yn cadw 
cofnod o holl gofnodion 
staff y gweithlu gwaith 
chwarae, ar y cyd ag 
adnoddau dynol.  
 
Mae Sir Ddinbych yn 
gweithio’n agos gyda 
Dysgu Oedolion Cymru a 
Choleg Llandrillo i 
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ddarparu cymwysterau 
gwaith chwarae 
 
Mae gan Gyngor Sir 
Ddinbych yr holl 
gofnodion o staff sy’n 
gymwys ar gyfer gwaith 
chwarae. Yn y 
gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae, mae 4 aelod o 
staff wedi’u hyfforddi ar 
lefel 2. Hyfforddwyd dau 
aelod o staff ar lefel 3. 
 
Yn y Ganolfan Blant 
Integredig, mae 2 aelod 
o staff wedi’u hyfforddi 
hyd at lefel 2, 5 aelod o 
staff wedi’u hyfforddi hyd 
at lefel 3 a 2 wedi’u 
hyfforddi ar lefel 3 
MAHPS (Rheoli Cynllun 
Chwarae yn ystod 
Gwyliau) cymhwyster 
Lefel 3. 
 
Mae gan Adran 
Hamdden Sir Ddinbych 4 
Gweithiwr Chwarae Lefel 
2 cymwysedig yn y tîm 
Cymunedau Byw.  
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Mae gan Ganolfannau 
Hamdden Sir Ddinbych 
sy’n cynnig offer 
chwarae sefydlog ac 
offer chwarae meddal 
staff chwarae 
cymwysedig. 
 
Darperir adnoddau gan 
Chwarae Cymru i helpu i 
hyfforddi ac addysgu 
gweithlu Cyngor Sir 
Ddinbych. Megis 
gweithdai gyda’r 
gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae a Chanolfan 
Hamdden Sir Ddinbych. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn darparu rhaglen 
hyfforddi helaeth bob 
blwyddyn i bob darparwr 
gofal plant a chwarae. 
Mae’r hyfforddiant yn 
cynnwys y CCPLD L2, 3, 
4 a 5 newydd a hefyd y 
Dyfarniad Trosiannol i 
Waith Chwarae Lefel 3. 
Mae FIS yn tanysgrifio i 
gronfa ddata 
Hyfforddiant 
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cenedlaethol Dewis sydd 
yn benodol ar gyfer 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
i gofnodi a chynnal 
gwybodaeth hyfforddi 
sy’n ymwneud â 
lleoliadau gofal plant a 
chwarae. 
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Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

G2 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi’r holl weithlu i 
gyrraedd y lefel cymhwyster 
sy’n ofynnol o dan Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru.  

  Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn darparu rhaglen 
hyfforddi helaeth bob 
blwyddyn i bob darparwr 
gofal plant a chwarae. 
Mae’r rhaglen hyfforddi 
yn cael ei chymorthdalu 
gan y Grant Gofal Plant 
a Chwarae i sicrhau nad 
oes unrhyw rwystrau 
rhag cael gafael ar 
hyfforddiant a 
chymwysterau 
perthnasol. Mae’r 
hyfforddiant yn cynnwys 
y CCPLD L2, 3, 4 a 5 
newydd a hefyd y 
Dyfarniad Trosiannol i 
Waith Chwarae Lefel 3. 
Mae hyn yn sicrhau bod 
yr holl ddarparwyr gofal 
plant a chwarae 
cofrestredig yn gallu cael 
gafael ar y cymwysterau 
perthnasol yn rhwydd er 
mwyn sicrhau bod eu 
lleoliadau’n cydymffurfio 
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â’r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 
 
Mae’r newidiadau i 
ofynion y Cymhwyster 
Gwaith Chwarae ar gyfer 
lleoliadau gofal plant sy’n 
darparu chwarae a gofal 
i blant dros 8 oed wedi 
cael eu hymestyn 
oherwydd pandemig 
Covid-19 tan fis Medi 
2022. Mae hyn yn dal 
wedi’i gynnwys ar 
gofrestr risg gorfforaethol 
yr Awdurdodau Lleol i 
fonitro effaith y 
newidiadau ar weithredu 
o fewn darpariaeth gofal 
plant a chwarae ar draws 
y sir. Mae hyn hefyd yn 
cael ei fonitro yn y CSA. 
 
Cynigir pob hyfforddiant 
gorfodol arall drwy raglen 
hyfforddi’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd, gan gynnwys 
Diogelu, Cymorth Cyntaf 
Pediatrig a Hylendid 
Bwyd Sylfaenol. 
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G3 Mae gan yr Awdurdod Lleol 
gyllideb datblygu staff a 
neilltuwyd ar gyfer chwarae, 
gan gynnwys gwaith chwarae 

  Yn y Grant Gofal Plant a 
Chwarae, ceir cynllun 
cyflawni sy’n cynnwys 
swm wedi’i neilltuo sy’n 
gysylltiedig â’r 
Gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae i gefnogi’r 
gwaith o ddarparu 
cyfleoedd chwarae yn Sir 
Ddinbych, gan gynnwys 
hyfforddiant ychwanegol 
fel Hyfforddiant Ysgol 
Goedwig a hyfforddiant 
gwaith Coed. Mae grant 
Gwaith Chwarae ar gael 
hefyd sy’n benodol ar 
gyfer darparu cyfleoedd 
Chwarae yn ystod 
gwyliau’r ysgol ac i 
hyfforddi staff i allu 
darparu sesiynau 
chwarae priodol ac 
ystyrlon.  
 

  

G4 Mae ystod gynhwysfawr o 
gyfleoedd Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus (DPP) 
ar gael i weithwyr chwarae yn 
yr ardal. 

  Fel Uchod – G2 
 
Cynigir hyfforddiant ad 
hoc nad yw’n orfodol 
hefyd i wella DPP a 
darpariaeth ymhellach 
mewn lleoliadau. 
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Os oes angen 
hyfforddiant penodol ar 
unigolyn neu leoliad, 
mae FIS yn chwilio’n 
frwd i gefnogi a darparu’r 
hyfforddiant i sicrhau bod 
cynnig hyfforddiant 
cynhwysfawr a pharhaus 
ar gael bob amser. 
 
Mae holl staff ceidwaid 
chwarae Sir Ddinbych yn 
mynd drwy broses 
gynefino DCC, yn cael 
cyflwyniad i Ddiogelu 
mewn gwaith chwarae, 
Cymorth Cyntaf Brys, 
canllawiau iechyd a 
diogelwch, canllawiau 
Budd Risg. 
 
Darperir hyfforddiant i 
alluogi cefnogi plant a 
phobl ifanc ag 
anableddau yn ystod 
sesiynau chwarae. 

G5 Mae hyfforddiant ar gael i 
wirfoddolwyr a rhieni i 
ddatblygu eu gwybodaeth am 
sgiliau mewn gwaith chwarae 

  Mae Dechrau’n Deg a 
Theuluoedd yn Gyntaf yn 
cynnal grwpiau rhiantu i 
helpu i ddatblygu sgiliau 
chwarae i rieni. 
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Tîm Teuluoedd Integredig 

Lleol (L.I.F.T.) yn cefnogi 

teuluoedd i reoli 

ymddygiad sy’n heriol yn y 

cartref gan ddefnyddio 

llawer o strategaethau gan 

gynnwys chwarae dan 

arweiniad plant. 
 
Cynhelir sesiynau Iaith a 
Chwarae gan Weithwyr 
Cyswllt Teulu ym mhob 
ysgol gynradd yn Sir 
Ddinbych i fodelu sgiliau 
chwarae da a helpu i 
ddatblygu sgiliau 
chwarae rhieni. Mae 
pandemig Covid-19 wedi 
effeithio ar y rhain, ond 
ers mis Mawrth 2022 
mae wedi ailddechrau 
mewn 4 ysgol gyda 
chynlluniau i ehangu 
ymhellach wrth i fwy o 
gyfyngiadau lacio. 
 
Mae gwaith Portage yn 
cael ei wneud gan 
Weithwyr Cyswllt Teulu a 
Dechrau’n Deg i 
ddatblygu sgiliau 
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chwarae yn y cartref ar 
gyfer rhieni sydd wedi 
cael eu hadnabod drwy 
ymwelwyr iechyd fel rhai 
sydd angen cymorth 
ychwanegol i ddatblygu 
sgiliau 
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Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

G6 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnwys gwaith chwarae yn 
ei strategaethau Datblygu 
Gweithlu 

  Mae’r awdurdod lleol 
wedi ymateb i anghenion 
datblygu’r gweithlu 
gwaith chwarae ac mae 
unrhyw anghenion sydd 
heb eu diwallu yn cael 
sylw yn y Grant Gofal 
Plant a Chwarae a hefyd 
y Grant Gwaith Chwarae.  
 
Mae Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae 
newydd wedi cael ei roi 
ar waith gyda thîm o 7 
Ceidwad Chwarae. Mae’r 
tîm i gyd wedi cael 
hyfforddiant L2APP ac 
yn ymgymryd â 
chymwysterau CCPLD. 

  

G7 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi partneriaid i ddarparu 
hyfforddiant priodol i grwpiau 
cymunedol, rhieni a 
gwirfoddolwyr 
 

  Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn parhau i gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu 
hyfforddiant gwaith 
chwarae ac mae wedi 
gweithio gyda Choleg 
Cambria a Choleg 
Llandrillo i gynnig y 
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cymwysterau am ddim 
mewn gofal plant a 
gwaith chwarae drwy’r 
rhaglen hyfforddi 
flynyddol.  
Pan fydd tâl wedi’i godi 
am y cymhwyster megis 
y dyfarniad pontio, mae 
hwn wedi’i ariannu’n 
llawn drwy’r Grant Gofal 
Plant a Chwarae a hefyd 
AWPOG (Grant 
Cyfleoedd Chwarae 
Cymru gyfan). 

Sylwer – mae’r meini prawf hyn yn ymwneud â’r gweithlu Chwarae: Mae hyn yn cynnwys unrhyw un a gyflogir y mae eu rôl yn effeithio 
ar blant yn chwarae – y rheini a all naill ai hwyluso eu chwarae’n uniongyrchol, dylunio ar gyfer chwarae, neu’r rheini sydd â’r pŵer i 
roi caniatâd i blant chwarae, neu beidio. 

G8 Mae’r Awdurdod Lleol wedi 
cynnal dadansoddiad 
cynhwysfawr o anghenion 
hyfforddi’r gweithlu chwarae 
fel y’i diffinnir yng ngeirfa’r 
pecyn cymorth ac uchod. 

  Mae dadansoddiad o 
anghenion wedi cael ei 
gynnal ar ddarparwyr 
gofal plant ac mae 
hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu fel rhan o’u 
cyfleoedd DPP. 

  

G9 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
gweithredu i ehangu’r 
amrywiaeth o gyfleoedd 
dysgu a datblygu a gynigir i 
staff 

  Fel yr uchod – G4 
 
Mae staff bob amser yn 
cael cynnig y cyfle i 
ehangu eu set sgiliau i 
gefnogi anghenion y 
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gymuned. Mae’r tîm 
Ceidwaid Chwarae a 
hefyd rhaglen hyfforddi’r 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn chwilio am 
hyfforddiant ychwanegol 
ac yn ei gynnig bob 
amser. Rydym yn 
gwerthfawrogi ein staff a 
byddwn bob amser yn 
dod o hyd i ffyrdd o’u 
helpu i ddatblygu. 
 

G10 Mae ystod gynhwysfawr o 
gyfleoedd DPP ar gael i 
ystod o weithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio 
gyda phlant 

  Mae staff bob amser yn 
cael cyfle i ehangu eu 
set sgiliau i gefnogi’r 
anghenion o ddarparu 
Cyfleoedd Chwarae 
ystyrlon yn y gymuned. 
Rydym yn gwerthfawrogi 
ein staff a byddwn bob 
amser yn dod o hyd i 
ffyrdd o’u helpu i 
ddatblygu. 
 

  

Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
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Sicrhau a datblygu’r gweithlu chwarae 
 
Mae’r awdurdod lleol yn cyflogi Rheolwr Gofal Plant a Datblygu Chwarae i reoli’r gwasanaeth Ceidwaid Chwarae sy’n cael ei gydlynu gan y 
Cydlynydd Chwarae Cynhwysol. Mae llawer iawn o gynnydd wedi cael ei wneud ar draws chwarae, gyda dros 9,000 wedi mynychu ers mis Mai 
2021. Mae hyfforddi a datblygu staff ar draws y sector wedi bod yn llwyddiannus iawn. 
  
Mae’r Cydlynydd Chwarae Integredig yn cael ei hyfforddi i ddarparu hyfforddiant gwaith chwarae deinamig. Gellir cyflawni hyn drwy reoli staff. 

G11 Mae sesiynau 
ymwybyddiaeth o 
hyfforddiant ar gael i 
weithwyr proffesiynol a 
llunwyr penderfyniadau y 
mae eu gwaith yn effeithio 
ar gyfleoedd plant i chwarae 

  Anfonwyd gwahoddiad i 
weithdy PSA at bob un 
o’r gweithwyr proffesiynol 
y mae eu gwaith yn 
effeithio ar gyfleoedd 
chwarae o fewn yr ardal 
leol. 
 
Cyflwynodd Chwarae 
Cymru weithdai i Adran 
Hamdden Sir Ddinbych i 
hyrwyddo chwarae 
mewn chwaraeon.  
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Mater H: Ymgysylltu â’r gymuned a chymryd rhan. 
 
Dylai’r Awdurdod Lleol ymgynghori’n eang â phlant, eu teuluoedd a rhanddeiliaid eraill ynghylch eu barn am ddarpariaeth chwarae.  Dylai hefyd 
hyrwyddo ymgysylltu eang â’r gymuned wrth ddarparu cymunedau sy’n ystyriol o chwarae. 
 
Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

H1 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
hyrwyddo mentrau i gynnwys 
grwpiau perthnasol yn y 
gwaith o wella cyfleoedd 
chwarae i blant yn ei ardal. 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
hyrwyddo ac yn cyfeirio’r 
bobl ifanc a’r teuluoedd 
rydyn ni’n gweithio gyda 
nhw at gynlluniau i ennyn 
diddordeb plant mewn 
cyfleoedd chwarae. Gwneir 
hyn drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol, gwefannau a 
thrwy ddolenni i ysgolion, 
partneriaid a theuluoedd’. 
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Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn hyrwyddo ac 
yn cyfeirio’r bobl ifanc a’r 
teuluoedd rydyn ni’n 
gweithio gyda nhw at 
gynlluniau i ennyn 
diddordeb plant mewn 
cyfleoedd chwarae. Gwneir 
hyn drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol, gwefannau a 
thrwy ddolenni i ysgolion, 
partneriaid a theuluoedd’. 

H2 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
hyrwyddo ymgysylltu â’r 
gymuned drwy: 
- sicrhau bod lle ar gael a’i 

fod yn addas ar gyfer 
chwarae 

- trefnu digwyddiadau 
chwarae 

- agweddau cadarnhaol tuag 
at blant a chwarae 

- hyfforddiant ar 
bwysigrwydd chwarae. 

 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio mewn 
partneriaeth â Thai 
Cymunedol, 
Gwasanaethau Ieuenctid a 
hamdden sir Ddinbych 
mewn ardaloedd wedi’u 
targedu i gynnal 
digwyddiadau ymgysylltu 
â’r gymuned.  
 
Gweithio mewn 
partneriaeth â Chyngor 
Cymuned Dyserth i gynnal 
digwyddiadau chwarae 
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Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

cymunedol drwy gydol y 
flwyddyn. 
 
Mae’r gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio’n agos gyda 
swyddogion Cyswllt Ysgol 
Heddlu Gogledd Cymru 
mewn ardaloedd penodol 
yn ystod gwyliau’r ysgol. 
 
Mae Diwrnod Chwarae 
Cenedlaethol bob amser 
yn cael ei ddathlu yn Sir 
Ddinbych. Yn 2019, daeth 
dros 2500 o bobl i’r 
digwyddiad cymunedol yn 
y Rhyl. Roedd y partneriaid 
a fu’n rhan o’r digwyddiad 
yn cynnwys Heddlu 
Gogledd Cymru, yr RNLI, 
Gwylwyr y Glannau a 
Gwasanaeth Tân y Rhyl. 
 
Yn ogystal ag adrannau o’r 
awdurdod, gan gynnwys 
Hamdden, Addysg, 
Gwasanaethau Cefn 
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Cyf. ALl Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Gwlad, FIS, Celfyddydau 
Cymunedol, 
Gwasanaethau Ieuenctid. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Ieuenctid yn hwyluso 
mynediad at ofod ar gyfer 
cyfleoedd chwarae lle bo 
hynny ar gael ac yn 
briodol. 
Mae gweithio ar y cyd 
mewn cymunedau wedi 
galluogi darpariaeth 
ychwanegol i blant ac 
mae’n hyrwyddo 
agweddau cadarnhaol tuag 
at blant a chwarae. 

 

 

 

 
Ymgysylltu â’r gymuned a chymryd rhan. 
 
Sut y mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio’r mecanweithiau presennol ar gyfer cyfranogiad plant a phrosesau 
ymgynghori â theuluoedd mewn perthynas â chwarae? 
Mae’r gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn gwella cysylltiadau gyda nifer o wasanaethau i helpu i ddarparu mwy o ymgynghori mewn 
cymunedau i wella chwarae plant. Mae’r cysylltiadau gyda gwasanaethau ym maes addysg a gwasanaethau plant yn helpu i 
gefnogi cyfleoedd chwarae mwy ystyrlon mewn ysgolion. 
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Mae’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn gweithio’n agos gyda’r Ganolfan Ni i ymgynghori â theuluoedd a phlant ar eu cyfleoedd 
presennol i chwarae ac ymgysylltu â’r gymuned. 
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Mater I: Chwarae o fewn yr holl agendâu polisi a gweithredu perthnasol 
 
Dylai’r Awdurdod Lleol archwilio ei holl agendâu polisi am eu heffaith bosibl ar gyfleoedd plant i chwarae ac ymgorffori targedau a chamau 
gweithredu i wella cyfleoedd chwarae plant ym mhob polisi a strategaeth o’r fath.  
 
Statws RAG 

Bodlonwyd y meini 
prawf yn llawn. 

 

Mae’r meini prawf 
wedi’u bodloni’n 
rhannol. 

 

Ni fodlonwyd y meini 
prawf. 

 

 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I1 Mae yna berson a enwir ar y 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Lleol sy’n 
hyrwyddo chwarae plant ac 
sy’n sicrhau bod yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae a’r Cynllun 
Gweithredu yn cyfrannu at y 
Cynllun Llesiant ac yn cael eu 
hymgorffori ynddo. 

  Dim ar lefel ranbarthol nac 
isranbarthol. Nid yw’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
yn ystyried chwarae. Ceir 
mwy o lwyddiant ar lefel 
leol, yn enwedig mewn 
cymunedau, a ariennir drwy 
grantiau a weinyddir gan y 
cyngor. 

Nid yw’r Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn 
neilltuo rolau 
hyrwyddwr i’w 
aelodau. 
 
Mae’n rhy hawdd 
anwybyddu 
chwarae wrth 
wynebu pwysau 
cyllidebol ac 
eitemau agenda 
pwysicach. 

Bydd unrhyw ddiffyg mewn 
chwarae yn cael ei ddwyn i 
sylw’r Aelod Cabinet 
perthnasol i helpu i 
hyrwyddo cynnydd. Hefyd, 
hysbysir yr Arweinydd a’r 
Prif Weithredwr os oes 
angen gweithredu ar lefel 
Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 
 
Darparu gwybodaeth neu 
hyfforddiant i Uwch Reolwyr 
a Chynghorwyr ar 
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Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I2 Mae’r Cynllun Llesiant yn 
cydnabod pwysigrwydd 
chwarae ac yn cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd chwarae 
cyfoethog 

  Mae’r cyngor wedi 
ymrwymo i sicrhau bod 
plant yn sir Ddinbych yn 
cael y dechrau gorau mewn 
bywyd, ac yn benodol i fynd 
i’r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd 
y mae plant yn eu hwynebu. 
 

Roedd Cynllun 
Llesiant 2018 y 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn rhy 
eang i ystyried 
Chwarae. Byddai 
mwy o lwyddiant 
gyda’r agenda hon 
pe bai camau 
pendant yn cael eu 
cynnwys yng 
nghynllun strategol 
y cyngor ar gyfer 
cyflawni (Cynllun 
Corfforaethol). 

bwysigrwydd Chwarae er 
mwyn helpu i godi proffil yr 
agenda. 
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Addysg ac ysgolion 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I3 Mae ysgolion yn sicrhau bod 
plant yn cael amgylchedd 
chwarae cyfoethog ar gyfer 
egwyliau yn ystod y diwrnod 
ysgol 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio ar y cyd â 
gwasanaethau eraill ym 
maes Addysg i ganfod 
ysgolion sydd angen 
cymorth i wella eu 
hamserau chwarae 
presennol. Trafodir 
canfyddiadau pob plentyn 
o’u hamser chwarae 
presennol. Darparu 
gweithwyr chwarae i gefnogi 
a hwyluso yn ystod 
amseroedd chwarae yn yr 
ysgol. 
 
Cafodd pob Ysgol yn Sir 
Ddinbych grant ‘Pod 
Chwarae’ o £2,800 i’w 
galluogi i brynu lle storio ac 
adnoddau i wella eu 
hamseroedd chwarae 
presennol yn yr ysgol. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Darperir pecyn rhannau 
rhydd hefyd. 
 
 
Cyflwyno’r wobr Arweinwyr 
Chwarae i ddisgyblion ym 
mlwyddyn 6, gweithdai a 
ddarparwyd i ddysgu’r 
sgiliau arwain sylfaenol i 
ddisgyblion drwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg. 
 
Mewn ysgolion cynradd ac 
uwchradd, sicrhau bod 
cynghorwyr chwaraeon yn 
annog plant i annog plant 
eraill i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau allgyrsiol 
yn eu hysgol 

I4 Mae ysgolion yn darparu 
cyfleoedd chwarae y tu allan i 
oriau dysgu 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio gydag ysgolion 
sydd wedi adnabod plant 
sy’n ei chael hi’n anodd yn 
gymdeithasol ac 
academaidd i ddarparu 
ymyriadau drwy chwarae. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Mae Hamdden Sir Ddinbych 
yn gweithio gydag ysgolion i 
ddarparu cyfleoedd 
chwaraeon ar ôl ysgol 

I5 Mae ysgolion yn darparu 
mynediad i dir yr ysgol ar gyfer 
chwarae y tu allan i oriau ysgol 

  Mae’r Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio’n agos gydag 
Ysgol Pendref – Dinbych i 
ddarparu cyfleoedd 
chwarae mynediad agored 
gan ddefnyddio tir yr ysgol. 
 
Penderfynir ar hyn ar sail 
ysgolion unigol a 
phenderfyniad yr ysgol a'r 
llywodraethwyr ydyw. Nid 
oes polisi awdurdod ar hyn. 

 

I6 Mae ysgolion yn annog plant i 
gerdded a beicio i’r ysgol 

  Mae ysgolion yn annog 
plant i gerdded a beicio i’r 
ysgol fel rhan o raglen 
Ysgolion Iach y sir. Darperir 
hyfforddiant Beicio 
Cenedlaethol Lefel 1 a 2 i 
ddisgyblion Blwyddyn 6 
mewn ysgolion cynradd 
drwy’r tîm Cymunedau Actif. 
Y targed ar gyfer y flwyddyn 
ariannol hon yw 713 o blant  
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Hefyd, yn ddiweddar, rydym 
wedi dechrau rhedeg 
rhaglen Dysgu reidio ar 
gyfer plant rhwng 3 a 5 oed 

 

I7 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnig canllawiau i sicrhau 
bod ysgolion yn deall ac yn 
sicrhau nad yw chwarae 
rheolaidd yn yr awyr agored yn 
cael ei gwtogi 

  Mae’r gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae wedi darparu 
pecyn offer ‘rhannau rhydd’ 
i bob ysgol. 
Mae’r gwasanaeth mewn 
cysylltiad ag addysg i 
gynnig cefnogaeth ac 
arweiniad os oes angen. 
 
Cyflwyno’r wobr Arweinwyr 
Chwarae i ddisgyblion ym 
mlwyddyn 6, gweithdai a 
ddarparwyd i ddysgu’r 
sgiliau arwain sylfaenol i 
ddisgyblion drwy gyfrwng y 
Gymraeg a’r Saesneg. 

Cyfarfodydd 
rheolaidd i gynnig 
mwy o gefnogaeth. 
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Cynllunio Gwlad a Thref 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I8 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol 
yn cydnabod ac yn rhoi sylw i 
anghenion chwarae yn yr awyr 
agored i blant o wahanol 
grwpiau oedran a galluoedd.  

  Rhoddir sylw i hyn drwy’r 
Asesiad o Ofod Agored 

  

 

Traffig a Thrafnidiaeth 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I9 Mae’r Cynllun Trafnidiaeth lleol 
yn cydnabod pwysigrwydd 
strydoedd, ffyrdd a llwybrau 
cerdded a beicio lleol o ran 
cynnig cyfleoedd chwarae i 
blant o wahanol oed a gallu  

  Mae Sir Ddinbych yn 
rhannu Cynllun Trafnidiaeth 
lleol gyda’r 5 awdurdod arall 
yng Ngogledd Cymru. 
Mae’n dangos y cysylltiadau 
â blaenoriaethau eraill y 
Llywodraeth megis cysylltu 
cymunedau a chymunedau 
diogel i bawb. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I10 Mae’r Cynllun Trafnidiaeth lleol 
yn nodi ffyrdd o asesu a rhoi 
sylw i anghenion pob grŵp, 
gan gynnwys y rheini sydd 
wedi’u hymyleiddio’n aml.  

  Mae Sir Ddinbych yn 
rhannu Cynllun Trafnidiaeth 
lleol gyda’r 5 awdurdod arall 
yng Ngogledd Cymru. 
Mae’n dangos y cysylltiadau 
â blaenoriaethau eraill y 
Llywodraeth megis cysylltu 
cymunedau a chymunedau 
diogel i bawb. 
Ymgynghorir â’r gymuned 
leol lle bo hynny’n briodol. 
 

 

 
 
 

Cynlluniau Blynyddoedd Cynnar 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I11 Cynlluniau a gwasanaethau 
Blynyddoedd Cynnar a 
Dechrau’n Deg yn cydnabod 
pwysigrwydd chwarae ac yn 
cyfrannu at ddarparu 
cyfleoedd chwarae cyfoethog i 

  Mae staff Teuluoedd yn 
Gyntaf / Dechrau’n Deg 
wedi bod yn darparu Ysgol 
ar y Traeth am y tro cyntaf 
ers llacio cyfyngiadau Covid 
19.  
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

blant iau   

 

 

Polisi a mentrau i deuluoedd 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I12 Mae cynlluniau cefnogi 
teuluoedd yn darparu’r 
wybodaeth a’r gefnogaeth 
ddiweddaraf i rieni i’w galluogi 
i gefnogi eu plant i chwarae 

  Bydd cymorth i deuluoedd 
yn cefnogi teuluoedd yn eu 
cartrefi ar sut i chwarae ac 
yn eu cefnogi gyda 
strategaethau ar sut i 
chwarae a’u cyfeirio at 
weithgareddau chwarae yn 
y gymuned.  

Diffyg ymgysylltu 
gan rieni, gallai fod 
yn gostus, rhieni 
ddim yn gallu cael 
mynediad i’r lleoliad 
oherwydd 
cyfyngiadau teithio. 
Mae’r rhieni’n hapus 
i’r plant chwarae ar 
ddyfeisiadau 
electronig. Yn 
amharod i fynd i’r 
lleoliadau chwarae 
neu allan i’r 
gymuned. Iechyd 
meddwl rhieni. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I13 Mae gweithrediad y rhaglen 
Teuluoedd yn Gyntaf yn lleol 
yn cydnabod pwysigrwydd 
chwarae ac yn cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd chwarae 
cyfoethog  

  Mae’r Rhaglen Teuluoedd 
yn Gyntaf yn ariannu swydd 
Cydlynydd Chwarae 
Cynhwysol yn rhannol. 
 
Mae’r Rhaglen Teuluoedd 
yn Gyntaf yn cefnogi plant 
dan 5 sydd ag ADY i gael 
cefnogaeth 1-1 mewn 
Lleoliadau Gofal Plant i 
wella eu profiad o chwarae 
a thwf datblygiadol. 
 
Mae Gweithwyr Cefnogi 
Teuluoedd yn Teuluoedd yn 
Gyntaf a Dechrau'n Deg, yn 
defnyddio chwarae i 
ymgysylltu yn y cartref, ac 
yn ehangach, gyda 
theuluoedd, a phobl ifanc i 
annog rhieni i chwarae 
gyda’u plant, a chefnogi 
gwelliannau mewn 
ymddygiad heriol. 

 

I14 Mae cynlluniau i leihau effaith 
Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod yn cydnabod 
pwysigrwydd chwarae ac yn 

  Cydnabyddir o fewn yr 
awdurdod yr effaith y gall  
Profiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod eu cael ar 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

cyfrannu at ddarparu 
cyfleoedd chwarae cyfoethog 

blentyn. Mae hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth o Brofiadau 
Niweidiol yn ystod 
Plentyndod wedi ei gyflwyno 
mewn nifer o adrannau.  
 
Bydd y Gwasanaeth 
Ceidwaid Chwarae yn 
gweithio gyda 
gwasanaethau eraill i 
ddarparu ymyrraeth 
chwarae i ostwng profiadau 
niweidiol yn ystod 
plentyndod. 

 

 

Polisïau a chynlluniau rhyng-genhedlaeth 
 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I15 Mae amrywiaeth o ddulliau 
chwarae ar gyfer 
gweithgareddau rhwng y 
cenedlaethau 

  Mae celfyddydau 
cymunedol DLL wedi 
parhau i redeg ei brosiect 
Lost on Art i bobl sy'n byw 
gyda dementia yng 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Nghanolfan Grefftau 
Rhuthun. Oherwydd y 
pandemig, nid yw wedi bod 
yn bosibl gwahodd ysgolion 
i gydweithio â’r grŵp ond y 
gobaith yw y bydd hyn yn 
cael ei ailgyflwyno yn ystod 
tymor yr haf 2022.  
 
Mewn ymateb i’r pandemig, 
mae celfyddydau 
cymunedol DLL wedi 
gweithio gydag artist i greu 
prosiect pontio’r 
cenedlaethau o bell, Story 
Pals, a gynhaliwyd gennym 
gyda 4 ysgol a 4 cartref 
gofal ledled y sir, gyda 
straeon yn cael eu rhannu 
a’u cyd-greu o bell rhwng 
cenedlaethau.  
 
Gan weithio mewn 
partneriaeth â’r 
Gwasanaeth Cefn Gwlad, 
darparodd Celfyddydau 
Cymunedol DLL sesiynau 
celf a natur hygyrch ar gyfer 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

pobl anabl a theuluoedd 
ledled Sir Ddinbych fel rhan 
o’r rhaglen Natur ar gyfer 
Iechyd. 
 
Gan weithio mewn 
partneriaeth â Thai, 
darparodd Celfyddydau 
Cymunedol DLL sesiynau 
crefft rhwng y cenedlaethau 
yng nghanolfan gymunedol 
Trem y Foel, Rhuthun. 

I16 Ceir agwedd greadigol tuag at 
weithgaredd rhwng y 
cenedlaethau sy’n annog 
rhyngweithio gwell rhwng plant 
o wahanol oedrannau 

  Yn ystod haf 2021, bu’r 
Gwasanaeth Ceidwaid 
Chwarae yn gweithio gyda’r 
Tîm Ieuenctid i ddarparu 
cyfleoedd chwarae 
mynediad agored i bobl o 
bob oed. Rhoi cyfle i 
amrywiaeth o oedrannau 
fanteisio ar amrywiaeth o 
gyfleoedd yn eu cymunedau 
lleol. 
 
Gweithiodd Celfyddydau 
Cymunedol Hamdden Sir 
Ddinbych gyda thîm 
Adsefydlu’r DU i gyflwyno 
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Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

prosiect celf ar gyfer 
teuluoedd Syria ac 
Afghanistan. Roedd plant 
rhwng 2 a 15 oed yn gallu 
cysylltu a chwarae gyda’i 
gilydd yn ogystal ag 
oedolion o wahanol 
deuluoedd. 
 

Bu Celfyddydau Cymunedol 
DLL yn gweithio mewn 
partneriaeth â thîm lles 
Ysgol Glan Clwyd i gyflwyno 
prosiect celf, gyda 
disgyblion blwyddyn 7 yn 
cael eu nodi fel rhai y mae 
angen cymorth ychwanegol 
arnynt ar gyfer eu lles.  
 
Bu Celfyddydau Cymunedol 
DLL yn gweithio mewn 
partneriaeth â 
gwasanaethau Llyfrgell i 
gyflwyno sesiwn teuluol 
creadigol Gaeaf Llawn Lles 
ar dydd Sadwrn ledled y sir. 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
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Iechyd a Diogelwch 
 

 

 

Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

I17 Mae’r polisïau Iechyd a 
Diogelwch yn cydnabod yn 
benodol werth gallu plant i 
wynebu risg a her 

  Cynghorir ysgolion i sicrhau 
bod asesiad risg wedi’i 
gwblhau ar gyfer pob 
gweithgaredd a drefnir”. Y 
diffyg yw ei fod yn ei 
gwneud yn ofynnol i 
ysgolion wneud hyn ac nad 
oes gennym yr adnoddau i 
wirio popeth y cynghorir 
iddynt ei wneud. Gallwn 
ddweud ein bod yn monitro 
sampl rheoli diogelwch 
ysgolion yn flynyddol. 

  

I18 Mae’r polisïau a’r 
gweithdrefnau Iechyd a 
Diogelwch yn ymgorffori’r 
agwedd risg-budd tuag at 
asesiadau iechyd a diogelwch 
fel yr argymhellir gan yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd 
a Diogelwch (HSE)   

  Mae’r polisi CH&S yn 
bodloni gofynion yr 
Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch ac os 
bydd ysgolion yn defnyddio 
ein canllawiau, bydd eu 
polisi hwy hefyd yn gwneud 
hynny. Mae Cyngor Sir 
Ddinbych yn monitro’r 
gwaith o reoli iechyd a 
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Cyf. 
ALl 

Y meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

diogelwch mewn ysgolion 
bob blwyddyn 

I19 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnig yswiriant drwy gynllun 
yr Awdurdod Lleol i bob 
darparwr chwarae a chyngor 
cymuned yn y trydydd sector.  

   Nid yw’r Awdurdod 
Lleol yn darparu’r 
gwasanaeth hwn. 

 

 
Sylwadau:  
 
Ar gyfer ymweliadau addysgol, mae ysgolion DCC yn defnyddio’r broses “Esblygu”. Mae hon yn broses Cymru gyfan ar gyfer asesu’r budd risg 
a’r gweithdrefnau rheoli ar gyfer ymweliadau addysgol. Mae cydlynwyr Gogledd Cymru Sir Ddinbych wedi’u lleoli yn Nant BH. 

 

Casgliad  
 
Dylai’r adran hon nodi’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer yr Awdurdodau Lleol yn unol â’r rheoliadau a ddisgrifir yn y Canllawiau Statudol. 
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Y ffordd ymlaen 
 
Dylai’r adran hon gyflwyno’n gryno y Cynllun Gweithredu sy’n nodi pa gamau y mae angen eu cymryd i wella’r cyfleoedd  
i blant chwarae yn ardal yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys pa fecanwaith a meini prawf a ddefnyddiwyd i gytuno ar gamau gweithredu a’u 
blaenoriaethu. Dylai hefyd ddisgrifio’r camau y bydd yr Awdurdod Lleol yn eu cymryd o ran newid mewn seilwaith, gweithio mewn partneriaeth 
neu fecanweithiau i sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i gyflawni’r ddyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol. 
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn deall pwysigrwydd y rôl Chwarae o ran cyfrannu at les a datblygiad plant a phobl ifanc. Mae’n hanfodol ac yn rhan 
annatod o ddatblygiad iach – nid yn unig i blant unigol, ond hefyd i’r gymdeithas y maent yn byw ynddi. Credwn y dylai pob plentyn a pherson 
ifanc gael mynediad at gyfleoedd chwarae a chymryd rhan ynddynt.  

Mae gan Sir Ddinbych Wasanaeth Ceidwaid Chwarae ar waith i gydlynu a darparu cyfleoedd chwarae mynediad agored yn Sir Ddinbych. Mae’r 
gwasanaeth wedi bod ar waith ers mis Mai 2021 gyda dros 9,000 wedi mynychu. 

Bydd y gwasanaeth Ceidwaid Chwarae yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill i hyrwyddo ac eiriol dros chwarae ac mae wedi 
ymrwymo i sicrhau bod plant yn Sir Ddinbych yn cael y dechrau gorau mewn bywyd, ac yn benodol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd 
y mae plant yn eu hwynebu. 
 
Nid yw’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried chwarae ar hyn o bryd. Ceir mwy o lwyddiant ar lefel leol, yn enwedig mewn cymunedau, 
a ariennir drwy grantiau a weinyddir gan y cyngor. Bydd unrhyw ddiffyg mewn chwarae yn cael ei ddwyn i sylw’r Aelod Cabinet perthnasol i helpu 
i hyrwyddo cynnydd. 
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Llofnodwyd: JRWILLIAMS 
 
Dyddiad: 12/08/2022 
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Camau 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 1af Ebrill 2022 – 31ain Mawrth 2023 
 

Mater  Blaenoriaethau Targedau Cysylltiadau â 
Materion eraill 

Adnoddau, gan 
gynnwys costau 

Ffynhonnell gyllido 
(ffrydiau cyllido 

newydd neu 
bresennol) 

Canllawiau Statudol-fframwaith 
polisi 

     

Mater A: Poblogaeth  

 

    

Mater B: Darparu ar gyfer 
Anghenion Amrywiol 

     

Mater C: Y lle sydd ar gael i blant 
chwarae 

     

Mater D: Darpariaeth dan 
oruchwyliaeth 

 

 

    

Mater E: Ffioedd am 
ddarpariaeth chwarae 

     

Mater F: Mynediad at 
le/darpariaeth 

     

Mater G: Sicrhau a datblygu’r 
gweithlu  

     



 Pecyn Asesu 

  110 

Templed Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Mater H: Ymgysylltu â’r gymuned 
a chymryd rhan 

     

Mater I: Chwarae o fewn yr holl 
agendâu polisi a gweithredu 
perthnasol 

     

 


