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









Canfod bylchau mewn gwybodaeth, yn y ddarpariaeth, y gwasanaethau a gyflenwir a’r polisïau a weithredir
Helpu i sefydlu tystiolaeth i roi arwydd o’r pellter a deithiwyd o safbwynt digonolrwydd cyfleoedd chwarae
Amlygu ffyrdd posibl o roi sylw i faterion yn ymwneud â gweithio mewn partneriaeth
Mewnbwn a chyfraniad pob partner gan gynyddu lefelau gwybodaeth a dealltwriaeth
System fonitro a fydd yn annog ac yn gwella cyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol
Canfod enghreifftiau o arferion da
Lefelau partneriaeth cynyddol i asesu cyfleoedd chwarae digonol
Dewis camau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu Sicrhau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae sy’n cyd-fynd â’r Asesiad
o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Cafodd templed ei greu i helpu i wneud gwerthusiad corfforaethol o’r materion y mae’n rhaid rhoi ystyriaeth iddynt fel y nodir yn y
Canllawiau Statudol. Caiff y dangosyddion a restrir ym mhob mater eu darparu fel dangosyddion sampl, a dylid addasu’r rhain i
fodloni materion lleol fel sy’n briodol.
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Rhaid i’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ddangos bod yr Awdurdod Lleol wedi ystyried ac wedi asesu’r materion a nodir yn
Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 a’r Canllawiau Statudol.
Yn ogystal â darparu gwybodaeth am y llinell sylfaen, gall yr Asesiad gynnwys enghreifftiau o’r arfer cyfredol y mae’r awdurdod lleol eisiau
tynnu sylw ato.
Gallai awdurdodau lleol ystyried strwythuro’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae fel a ganlyn a, fan leiaf, rhoi sylw i’r holl adrannau a
nodir.

Prif Ddatganiad
Dylai’r adran hon gael ei defnyddio i ddatgan cydnabyddiaeth yr Awdurdod Lleol o werth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau
plant.

Mae Sir Ddinbych yn cydnabod gwerth chwarae a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant.
Rhoddir ystyriaeth i chwarae mewn nifer o gynlluniau a strategaethau lefel uchel a cheir cydnabyddiaeth bod chwarae yn digwydd
mewn amrywiol leoliadau. Gellir categoreiddio’r cyfleoedd yn rhai ffurfiol ac anffurfiol.
Yn Sir Ddinbych mae dewis eang o ddarpariaeth Chwarae eisoes ar gael heb fod angen am dîm datblygu chwarae penodol.
Mae deilliannau lefel uchel y Strategaeth Hamdden yn rhoi ystyriaeth i chwarae. Sef:
“Mae’r sefydliadau sy’n ymwneud â chyflenwi cyfleoedd hamdden yn gweithio mewn partneriaeth i ddefnyddio adnoddau yn y ffordd
orau er mwyn dylunio, cyflenwi a hyrwyddo hamdden”.
“Mae gan bobl yn Sir Ddinbych fynediad i ddewis o leoliadau o ansawdd da ar gyfer mwynhau eu gweithgareddau hamdden”
“Mae sgiliau, adnoddau ac argaeledd yr holl drefnwyr, arweinwyr, hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr cymunedol sy’n gweithio i ddarparu
hamdden ar draws pob sector wedi gwella”.
Mae mwy o unigolion yn ein grwpiau targed allweddol yn cymryd rhan mewn cyfleoedd hamdden.
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Mae Cynllun Llesiant Sir Ddinbych yn defnyddio’r “Pum Ffordd at Lesiant” a ddatblygwyd gan y Sefydliad Economeg Newydd fel
fframwaith cyflenwi ac mae gweithgareddau chwarae ffurfiol ac anffurfiol yn cyfrannu at ddeilliannau iechyd a chymdeithasol positif
sy’n gysylltiedig â llesiant.
Mae gan Gynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd y Rhyl amcan allweddol o “Arallgyfeirio’r mannau gwyrdd presennol fel eu bod yn
darparu mwy o gyfleoedd i’r gymuned gymryd rhan mewn chwaraeon, addysg awyr agored, digwyddiadau, tyfu bwyd a gwneud lle i
fywyd gwyllt”.
Mae Canolfan Hamdden Nova, sy’n werth £5m, ac a agorodd eleni wedi buddsoddi’n drwm yn ei arlwy chwarae ac, yn ganolbwynt i’r
cyfleusterau dan do, ceir ardal chwarae dan do fawr at y pwrpas.
Mae’r Aelod Arweiniol dros Gyfathrebu, Marchnata a Hamdden, y Cynghorydd Huw Jones yn frwd iawn ei gefnogaeth i Chwarae, a
bu’n gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y cymunedau lleol yn elwa o’r cyllid a ryddhawyd i fodloni gofynion yr Asesiad o Ddigonolrwydd
Cyfleoedd Chwarae diwethaf.

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 ymgynghori gyda phartneriaid ar yr Asesiad/Cynllun Gweithredu. Dylai hefyd restru’r partneriaid
allweddol a fu’n rhan o’r broses a nodi unrhyw heriau a wynebwyd wrth gynnal yr Asesiad. Dylai ddisgrifio’r peirianwaith y mae’r
Awdurdod Lleol yn bwriadu ei ddefnyddio i fwrw ymlaen y camau gweithredu a nodir ar gyfer y cynllun gweithredu.
Ymgynghori:
Gwnaed yr asesiad hwn ar ran Sir Ddinbych gan y Tîm Hamdden Strategol gyda’r Swyddog Arweiniol yn cydlynu’r cyfan. Cyfrannodd
nifer o adrannau a rhanddeiliaid at y broses drwy’r amrywiol ddulliau a ddisgrifir isod
Cynllunio – Mae’r adran Gynllunio wrthi’n gwneud Asesiad Mannau Agored i asesu hygyrchedd mannau agored sy’n syrthio dan
gategorïau TAN16 a’r defnydd a wneir ohonynt. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda swyddogion allweddol o’r adran gynllunio a rhannwyd
gwybodaeth am y canfyddiadau rhwng y gwasanaethau. Dyfeisiwyd holiadur a fyddai’n cefnogi’r ddau asesiad.
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Gwasanaethau Amgylcheddol – cynhaliodd y Gwasanaethau Amgylcheddol archwiliad blynyddol o safleoedd sydd dan ofal Cyngor
Sir Ddinbych ac maent wedi rhannu’r wybodaeth hon gyda’r tîm Hamdden Strategol.
Canolfan Plant Integredig – mae’r ICC yng Nghanolfan Derwen wedi trefnu sesiynau chwarae ar offer meddal a chyflenwant
weithgareddau Ysgol Goedwig ac mae wedi helpu’r Tîm Hamdden Strategol drwy roi gwybodaeth ar gyfer yr asesiad.
Chwarae Cynaliadwy – Mae Chwarae Cynaliadwy yn sefydliad cenedlaethol sy’n gweithredu dan ymbarél y Groundwork Trust a
buont yn cyflenwi prosiect mewn un rhan wledig o’r sir. Maent wedi cefnogi’r Tîm Hamdden Strategol drwy roi gwybodaeth am
ddeilliannau’r prosiect.
Methodoleg
Holiaduron i rieni
Ymweliadau arsylwi ag ardaloedd chwarae i asesu’r defnydd
Casglu gwybodaeth gan bartneriaid i weld a yw’r gofynion yn cael eu bodloni

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


Cynghorau Tref a Chymuned



Sefydliadau’r trydydd sector, yn enwedig cymdeithasau chwarae rhanbarthol



Y sector preifat os yn briodol



Grwpiau cymunedol



Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf
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Ymgynghori a chyfranogi
Dylai’r adran hon ddisgrifio sut mae’r Awdurdod Lleol wedi:


Cael barn plant ynglŷn â’r cyfleoedd chwarae a gânt ar hyn o bryd, sut hoffent i’r gymuned roi
gwell cefnogaeth iddynt chwarae a pha rwystrau sy’n eu hatal rhag chwarae



Cael barn am y ddarpariaeth chwarae gan rieni, teuluoedd a rhanddeiliaid eraill



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

Dosbarthwyd holiaduron a chafwyd sgyrsiau wyneb wrth wyneb gyda theuluoedd yn y safleoedd canlynol
Nova (Prestatyn)
Canolfannau hamdden yn ystod gwersi nofio
Canolfan Plant Integredig (y Rhyl)
Parciau
Safle ysgol gynradd
Gwneud y gorau o’r adnoddau
Dylai’r adran hon roi trosolwg ar sut mae’r partneriaid yn defnyddio’u cyllidebau presennol i gefnogi mynediad plant i gyfleoedd chwarae.
Dylai nodi fel yr aildrefnwyd blaenoriaethau cyllidebau fel rhan o’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn 2013 a’r cynlluniau
dilynol.
Defnyddiwch yr adran hon i ddisgrifio’r hyn sydd wedi newid ers Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2013 o ran sut
caiff adnoddau eu dyrannu.
Disgrifiwch hefyd sut cafodd rhaglenni Llywodraeth Cymru eu defnyddio’n lleol i ddarparu cyfleoedd chwarae a sut maent wedi rhoi sylw i
flaenoriaethau o’ch asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae ar gyfer 2013:

Cafodd y rhaglenni canlynol eu defnyddio’n lleol i ddarparu cyfleoedd chwarae er mwyn bodloni gofynion Cynllun Gweithredu
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Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2013:
Adeiladwyd Canolfan Hamdden Nova ym Mhrestatyn gyda man chwarae dan do mawr fel y canolbwynt – lle i 150 o blant ar y tro.
Mae’r rhaglen Campau’r Ddraig wedi cyflenwi cyrsiau Aml-Sgiliau a Chwarae i Ddysgu
Mae cyllid gan Lywodraeth Cymru a ddyrannwyd i gefnogi’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae wedi ariannu amrywiol
gyfleoedd
Mae grant y Tu Allan i Oriau Ysgol wedi talu i sefydliadau gofal plant ddatblygu chwarae fel rhan o’u darpariaeth
Gosodwyd cynwysyddion mewn parciau gyda gweithgareddau adeiladu cuddfannau, darnau rhydd ac offer chwaraeon ar gyfer y
gymuned
Mae prosiect Chwarae Cynaliadwy yn cael ei gyflenwi yn Llangollen
Cyfleoedd chwarae wedi’u cyflenwi yn Llangollen, Dyserth, Corwen, Dinbych a Rhuthun
Darparwyd offer chwarae i gyfleuster cymunedol
Prynwyd offer chwarae meddal a threfnwyd sesiynau mewn Canolfannau Hamdden
Mae gan y Ganolfan Plant Integredig ystafell synhwyraidd
Mae Dechrau’n Deg wedi cynnal gweithgareddau yn y Ganolfan Plant Integredig
Cynhaliwyd Diwrnod Chwarae gydag ystod eang o bartneriaid yn bresennol
Mae’r Gwasanaethau Ieuenctid wedi cefnogi chwarae mynediad agored a diwrnod chwarae
Cynhaliodd y tîm Hamdden Strategol Ŵyl Lan y Môr a oedd yn cynnwys cerfluniau tywod, chwaraeon traeth, gweithgareddau celf.

Yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’r Cynllun Integredig Sengl
Dylai’r adran hon nodi sut mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn ffurfio rhan o’r asesiad o anghenion lleol ac i ba
raddau y mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’r Cynllun Gweithredu wedi’u hintegreiddio i’r broses o gynllunio,
gweithredu ac adolygu’r Cynllun Integredig Sengl.

Cynhwysir chwarae yng Nghynllun Llesiant Sir Ddinbych drwy’r fframwaith cyflenwi Pum Ffordd at Lesiant, sef cysylltu, bod yn egnïol,
sylwi, dal ati i ddysgu, rhoi.

7

Pecyn Cymorth ar gyfer Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae – Rhan 2
Assessment Toolkit

Monitro Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae
Dylai’r adran hon enwi’r cyfarwyddwr arweiniol a’r aelod arweiniol dros wasanaethau plant a phobl ifanc. Dylai
hefyd ddisgrifio’r Grŵp Monitro Cyfleoedd Chwarae neu gorff cyfatebol. Cynhwyswch restr o’r aelodau a hefyd
disgrifiwch sut cafodd y grŵp ei hwyluso a manteision a heriau’r grŵp.
Caiff cynnydd ar y Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ei fonitro drwy’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc.
Gellir sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen o’r partneriaid allweddol o bryd i’w gilydd i gynllunio a goruchwylio prosiectau unigol
Meini prawf
Mae’r adran hon yn cynnwys y “materion y mae angen rhoi ystyriaeth iddynt” fel y nodir dan adran 10 o’r Canllawiau Statudol.
Mae’r golofn meini prawf: yn disgrifio’r data sydd angen iddo fod ar gael ac i ba raddau y mae Awdurdodau Lleol yn bodloni’r
meini prawf a nodir.
Mae’r golofn statws CAG: yn darparu blwch cwympo, y gall yr Awdurdod Lleol ei ddefnyddio i ddangos ei asesiad o ba un a yw’r
maen prawf hwnnw wedi’i fodloni’n llwyr, yn rhannol neu heb ei fodloni. Rhoddwyd marcwyr Coch, Ambr, Gwyrdd i’r rhain, ac mae’r
rhain yn ymddangos fel geiriau yn y blychau cwympo.
Mae statws Coch, Ambr, Gwyrdd (CAG) yn offeryn i gyfleu statws yn gyflym ac effeithiol.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.

Bodlonwyd yn llwyr
Bodlonwyd yn rhannol
Ni fodlonwyd

Dylid defnyddio’r golofn Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau: i roi’r rheswm dros y statws meini prawf a ddewiswyd a sut delir y
dystiolaeth.
Dylid defnyddio’r golofn Diffygion: i egluro’r meysydd lle nad yw’r Awdurdod Lleol yn bodloni’r meini prawf yn llwyr.
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Dylid defnyddio’r golofn Camau a Ddewiswyd i’r Cynllun Gweithredu: i ddangos blaenoriaethau’r Awdurdod Lleol ar gyfer y
Cynllun gweithredu ar gyfer y Mater hwnnw.
Dylai’r Sylwadau Cyffredinol: ar gyfer pob mater roi trosolwg clir ar sut mae’r Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â bwriad y mater
hwn ac yn ei weithredu fel y nodir yn llawn yn y Canllawiau Statudol.
Dylai’r templed gael ei fonitro gan y swyddog sy’n cydlynu’r Asesiad a chael ei adolygu’n rheolaidd gan y Gweithgor Digonolrwydd
Cyfleoedd Chwarae.
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Mater A: Poblogaeth
Dylai’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gyflwyno data am nifer y plant sy’n byw yn yr Awdurdod Lleol er mwyn gallu
asesu eu gofynion chwarae posibl. Dylai’r data ddarparu gwybodaeth am nifer y plant sydd i’w cael mewn gwahanol gategorïau
oherwydd y gallai hynny effeithio ar eu gofynion chwarae. Dylai’r data hefyd ddangos a yw’r ardal yn cael ei hystyried yn un
ddifreintiedig ac a oes amcanestyniad poblogaeth 5 mlynedd ar gael.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.
Meini prawf

Ceir data sydd wedi’u
dadansoddi yn ôl Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach Haen Is
(LSOAs)

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau
http://wales.gov.uk/docs/stati
stics/lsoamaps/lsoa.htm#Den
bighshire
linc i fanylion LSOA
cymru.gov.uk

Diffygion

am

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu
Dal i ddefnyddio data
poblogaeth i helpu i
gynllunio ar gyfer
datblygiadau mewn
gwasanaethau.

http://www.neighbourhood.sta
tistics.gov.uk/dissemination/L
eadAreaSearch.do?a=3&c=d
enbighshire&d=141&i=1001x
1009&m=0&r=1&s=13595556
38141&enc=1&areaSearchTe
xt=denbighshire+&areaSearc
hType=141
Linc i ystadegau cymdogaeth
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Ceir data diweddar ar gyfer
oedrannau
0-3

4-7

8-12

13-15

16-17

Ceir nifer gofnodedig
ddiweddar o’r plant anabl ym
mhob grŵp

4234 yw nifer y rhai 0-3 oed.
Y dystiolaeth ar gael gan
StatsCymru
4013 yw nifer y rhai 4-7 oed.
Y dystiolaeth ar gael gan
StatsCymru.
5156 yw nifer y rhai 8-12 oed.
Y dystiolaeth ar gael gan
StatsCymru
3488 yw nifer y rhai 13-15
oed. Y dystiolaeth ar gael
gan StatsCymru
2543 yw nifer y rhai 16-17
oed. Y dystiolaeth ar gael
gan StatsCymru.
Ceir cofrestr o blant oed
ysgol sydd ag anghenion
ychwanegol.
Mae plant cyn oed ysgol y
cyfeiriodd yr adran iechyd
nhw at yr adran addysg hefyd
i’w cael ar y gofrestr.
Ceir 4181 o ddisgyblion ar y
gofrestr AAA 3-18 oed.
Mae hwn yn newid drwy’r
amser a bydd gan y 4181
angen bychan i gymedrol a’r
plant â datganiad angen mwy
sylweddol.
Darparwyd y wybodaeth gan:
StatsCymru.

Ni yw’r mynegai
anabledd yn cael ei
ddiweddaru bob
amser
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Ceir gwybodaeth ddiweddar
ynglŷn â nifer y plant y mae
Cymraeg yn iaith gyntaf
iddynt neu sy’n mynychu
ysgolion cyfrwng Cymraeg

Ysgolion cyfrwng Cymraeg yn
Sir Ddinbych:14 ysgol gynradd
3 ysgol uwchradd
3 ysgol dwy ffrwd.

Ceir gwybodaeth ddiweddar
ynglŷn â ffactorau diwylliannol
cofnodedig eraill, gan
gynnwys iaith arall, a phlant
sipsiwn a theithwyr

http://wales.gov.uk/docs/stati
stics/2011/111213sdr153201
1ren.pdf
Cyfeiria tudalen 12 at
Ethnigrwydd, ffactorau
diwylliannol, plant sipsiwn a
theithwyr.

Sylwadau Cyffredinol:

Mesurau’r Boblogaeth

Sut mae/bydd yr Awdurdod Lleol yn defnyddio’r data sydd ganddo ar y boblogaeth i gynllunio ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol
yn lleol?
Bydd y CDLl yn rhoi sylw i’r angen am ddarpariaeth chwarae. Gofynnwyd i rieni sgorio’r ddarpariaeth chwarae yn ôl grŵp oedran.
Teimlai 70% o’r ymatebwyr fod y ddarpariaeth chwarae i Blant dan 5 yn dda neu’n dda iawn. I’r gwrthwyneb, teimlai 50% o’r
ymatebwyr fod y ddarpariaeth chwarae i’r glasoed yn ddigonol neu’n wael
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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’i bartneriaid yn ceisio cynnig
cyfleoedd chwarae sy’n gynhwysol ac sy’n annog pob plentyn i gyfarfod a chwarae gyda’i gilydd.
Statws CAG :
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.

Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

Deallir gofynion chwarae
plant sy’n byw mewn
ardaloedd gwledig ynysig a
darperir ar eu cyfer

Darpariaeth Chwarae cynaliadwy
yn Llangollen.
Gosodwyd cynwysyddion chwarae
mewn parciau ar draws y sir drwy
arian PSA

Deallir gofynion chwarae
plant sy’n siarad Cymraeg a
darperir ar eu cyfer

Mae’r Urdd yn cynnal
gweithgareddau chwarae
cymunedol yn y sir. Maent hefyd
yn darparu llawer o weithgareddau
mewn ysgolion lleol.
Darparwyd y wybodaeth gan yr
Urdd.

Diffygion

Angen dynodi
ymhellach y
ddarpariaeth
chwarae agored
mewn pentrefi
gwledig

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu
Helpu pentrefi
gwledig i ganfod
cyfleoedd i
ddatblygu’r
ddarpariaeth
chwarae

Mae Menter Iaith, hefyd yn cynnal
darpariaeth chwarae drwy gyfrwng
y Gymraeg ar draws Sir Ddinbych.
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i
Deuluoedd yn darparu hyfforddiant
ac adnoddau i ddarparwyr chwarae
er mwyn i’r Gymraeg gael ei
defnyddio mwy.

Helpu lleoliadau y
tu allan i oriau
ysgol i ddatblygu
eu sgiliau
Cymraeg drwy
gyfrwng yr
OOSHG a
ddyfernir gan
Lywodraeth Cymru

Mae Clwb Cic yn cynnal clybiau
ieuenctid cyfrwng Cymraeg yn y
Rhyl
Deallir gofynion chwarae
plant o gefndir diwylliannol
gwahanol a darperir ar eu
cyfer

Deallir gofynion chwarae ac
anghenion cefnogaeth plant

Mae Safon 16 Cyfle Cyfartal yn y
Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar
gyfer Gofal plant wedi’i reoleiddio
yn golygu y dylai pob sefydliad fod
â Pholisi Cyfle Cyfartal y mae’n
rhaid glynu wrtho fel rhan o’r
broses arolygu ar gyfer darparwyr
gofal plant.
Mae gan Faes Chwarae Antur y
Rhyl bolisïau ar waith sy’n
cwmpasu’r ardal ddifreintiedig o’r
Sir, sef y Rhyl, i ennyn diddordeb
ac annog plant o bob cefndir
diwylliannol gwahanol.
Ceir amrywiaeth o weithgareddau
sy’n hygyrch i blant ar draws y sir

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

Angen datblygu
mwy o waith er
mwyn deall unrhyw
wahaniaethau
diwylliannol wrth
ddatblygu
cyfleoedd chwarae

Angen sicrhau bod
darparwyr

Parhau i rannu
14

Pecyn Cymorth ar gyfer Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae – Rhan 2
Assessment Toolkit

Meini Prawf

anabl a darperir ar eu cyfer.

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

gan gynnwys nofio, pêl-droed,
dawns a phêl-fasged cadeiriau
olwyn. Gall clybiau’n awr hefyd
gofrestru ar gyfer y rhaglen insport
a gynhelir drwy Chwaraeon
Anabledd Cymru sydd â’r nod o
wneud clybiau prif ffrwd yn
gynhwysol.
Darparwyd y wybodaeth gan y
Swyddog Chwaraeon Anabledd,
Gwasanaethau Hamdden CSDd

darpariaeth
gyffredinol yn deall
cynhwysiant.

gwybodaeth a
hybu’r
gweithgareddau
sydd ar gael drwy’r
sir.

Mae’r Gwasanaethau Hamdden a’r
Gwasanaethau Plant a
Theuluoedd wedi cydweithio i greu
pecyn cymorth cynhwysiant ar
gyfer clybiau chwaraeon, lleoliadau
gofal plant, addysg ayb er mwyn
iddynt fod yn ddarpariaeth fwy
cynhwysol. Fel rhan o’r pecyn
cymorth cânt ymgeisio am grant o
hyd at £1000 i’w ddefnyddio ar
gyfer offer, hyfforddiant ac
adnoddau.
Cyllid gan y Gwasanaethau Plant a
Theuluoedd i ddarparu cefnogaeth
1-1 i garfan o blant i’w galluogi i

Sicrhau bod y
ddarpariaeth
gyffredinol yn
hygyrch i blant ag
anableddau.
Parhau i
hyrwyddo’r Pecyn
cymorth i leoliadau
ar draws y sir.
Recriwtio a
hyfforddi
gweithwyr cefnogi
1-1
Rhedeg cyrsiau
DIT i ddarparwyr
darpariaeth
gyffredinol
Gweithio gyda’r
15
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

gael mynediad i ddarpariaeth
wyliau gynhwysol.
Mae’r Hyfforddiant Cynhwysiant
Anabledd a gynhelir drwy
Chwaraeon Anabledd Cymru yn
rhoi cipolwg a syniadau am sut i
wneud gweithgaredd corfforol yn
gynhwysol. Ceir gweithgareddau
ymarferol a theori yn y cyrsiau hyn.

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu
adran gynllunio i
sicrhau bod cyfle i
chwarae yn cael ei
gynnwys yn y
Cynllun
Gweithredu ar
gyfer Asesu
Mannau Agored

Mae plant dan oed ysgol yn gallu
cael mynediad i gyfleoedd chwarae
mewn cylchoedd chwarae a’r
Cylch Meithrin gyda chefnogaeth
1-1 gan oedolyn ar gael lle bo
angen.
Mae gan blant 3-11 fynediad i
gefnogaeth er mwyn mynychu
clybiau gwyliau, clybiau ar ôl ysgol
a chlybiau brecwast.
Hyfforddiant cyfleodd chwarae
integredig yn cael ei ddarparu i
weithwyr gofal plant proffesiynol i
wella’r cyfleoedd chwarae a roddir i
blant ag anghenion ychwanegol
16
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

e.e. chwarae cynhwysol i blant ag
Awtistiaeth a Play 2gether.
Mae Safon 16 Cyfle Cyfartal yn y
Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar
gyfer Gofal plant wedi’i reoleiddio
yn golygu y dylai pob sefydliad fod
â Pholisi Cyfle Cyfartal y mae’n
rhaid glynu wrtho fel rhan o’r
broses arolygu ar gyfer darparwyr
gofal plant.

Mae gan ddarparwyr a
phrosiectau chwarae
fynediad i amrywiol adnoddau
sy’n gefnogol i gynhwysiant
Ceir peirianwaith hysbys y
cytunwyd arno a ddefnyddir i
ganfod yr angen am
ddarpariaeth ar wahân i blant
anabl
Cynhelir archwiliadau

Mae gan Faes chwarae Antur y
Rhyl bolisïau ar waith sy’n rhoi
sylw i’r ardal ddifreintiedig yn y sir,
sef y Rhyl, i ennyn diddordeb ac
annog arferion cynhwysol mewn
darpariaeth mynediad agored.
Prynwyd darpariaeth chwarae
hygyrch drwy sicrhau grant
digonolrwydd cyfleoedd chwarae i’r
awdurdod
Sefydlwyd Bwrdd Plant ag
anableddau yn dilyn prosiect
ymchwil Cordis Bright i ganfod yr
angen hwn.
Mae’r arolwg darpariaeth chwarae
17
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Meini Prawf

mynediad ar gyfer yr holl
ddarpariaeth chwarae fel y
disgrifir yn y canllawiau
Caiff mannau agored
dynodedig eu darparu a’u
cynnal ar safleoedd sipsiwn a
theithwyr
Deallir gofynion gofalwyr
ifanc a darperir ar eu cyfer

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

yn cynnwys cwestiynau am
fynediad a gaiff eu bwydo i’r
asesiad o fannau agored
Nid oes dim safleoedd teithwyr yn
ardal CSDd

Mae gofalwyr ifanc yn cynnal
grwpiau ar gyfer gofalwyr ifanc gan
gynnig sgiliau bywyd a hamdden,
gwaith 1-1, tripiau gwyliau a
gweithgareddau preswyl gyda PGL
ayb. Cynhelir sesiynau wythnosol
yn y Rhyl, Prestatyn a Dinbych, ac
mae 3 o ofalwyr ifanc o rannau
deheuol y sir yn defnyddio
rhaglenni yn Wrecsam neu
Ddinbych.
Mae’r gwasanaeth presennol i
ofalwyr ifanc yn cael ei gyflenwi a’i
gydariannu gan y Gwasanaethau
Plant a Theuluoedd, CSDd, a
Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych.
Mae’r gwasanaeth hwn yn gwella’r
gofynion statudol drwy ychwanegu
gwerth. Mae Grŵp Gorchwyl a
Gorffen yn cael ei sefydlu er mwyn
18
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Meini Prawf

Deallir gofynion plant
lesbiaid, hoyw neu
ddeurywiol (LGB) a darperir
ar eu cyfer
Deallir gofynion plant anabl a
darperir ar eu cyfer mewn
cynlluniau traffig a
thrafnidiaeth

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc
yn well. Mae rhaglen Teuluoedd
yn Gyntaf Sir Ddinbych yn
cynnwys prosiect i ofalwyr ifanc
sy’n rhoi cymorth yn y maes a
chefnogaeth seiliedig ar anghenion
i ofalwyr ifanc i wella’u hiechyd, eu
lles addysgol, gofal cymdeithasol a
llesiant.
Mae Viva yn y Rhyl yn sefydliad
Ni welwyd dim.
sy’n darparu ar gyfer gofynion
plant Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol.
Mae’r Gwasanaethau Plant yn
bodloni gofynion trafnidiaeth plant
anabl yn unigol.

Sylwadau Cyffredinol: Darparu ar gyfer Anghenion Amrywiol
Sut cafodd y data ei ddefnyddio (neu sut caiff y data ei ddefnyddio) i roi sylw i’r rhwystrau y mae plant ag anghenion amrywiol yn eu
hwynebu i gael mynediad i gyfleoedd cynhwysol i chwarae?
Caiff data ei ddefnyddio i sicrhau bod y ddarpariaeth gyffredinol dan ofal yr awdurdod lleol a’i bartneriaid yn hygyrch i blant ag
anghenion amrywiol.
Darperir cefnogaeth drwy ddatblygu rhaglenni a hyfforddiant.
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Mater C: Mannau sydd ar gael i blant chwarae: Mannau Agored a Mannau chwarae dynodedig awyr agored heb staff
Dylai’r Awdurdod Lleol gydnabod y gallai’r holl fannau agored yn eu hardal fod yn ardaloedd pwysig lle gall plant chwarae neu basio
drwyddynt i gyrraedd mannau neu ardaloedd chwarae eraill.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn
rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.
Mannau Agored
Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol wedi
cynnal Asesiad Mannau
Agored sy’n mapio’r mannau
a ddefnyddir, neu y gellid eu
defnyddio ar gyfer chwarae
fel y’u rhestrir yn y
Canllawiau Statudol

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

Mae mannau agored a
mannau hamdden wedi’u
dynodi a’u diogelu rhag
datblygiadau amhriodol yn y
CDU mabwysiedig a’r
Cynllun Datblygu Lleol a
gyflwynir maes o law. Er
hynny, nid yw hyn yn
cynnwys yr holl fannau a
restrir yn y Canllawiau
Statudol ac nid yw ond yn
cwmpasu’r ardaloedd o

Mae’r asesiad mannau
agored wrthi’n cael ei gynnal
a bydd wedi’i gwblhau erbyn
Medi 2016.

Gweithio gyda’r
adran gynllunio i
sicrhau bod y
cynllun
gweithredu yn
cynnwys
datblygu
cyfleoedd
chwarae.
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Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol wedi
gwneud astudiaeth Mannau
Gwyrdd Hygyrch sy’n mapio
ardaloedd a ddefnyddir ar
gyfer chwarae

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

fewn ffiniau datblygu. Ceir
ymrwymiad yn y Cynllun
Datblygu Lleol i baratoi
Asesiad Mannau Agored, i
gydymffurfio â TAN 16 a
PCC, cyn pen 5 mlynedd o
fabwysiadu’r CDLl.
Mae’r Asesiad Mannau
Agored wedi’i gwblhau.

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

Cynhelir archwiliadau
mynediad mewn mannau
agored.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi
datblygu ei Safonau ei hun ar
gyfer Mannau Agored yn unol
â’r cyngor a’r gofynion ym
Mholisi Cynllunio Cymru

Mae’r CDU mabwysiedig yn
cynnwys safonau mannau
agored yn seiliedig ar
arolwg a gynhaliwyd yn
2000. Mae’r Cynllun
Datblygu Lleol a gyflwynir
maes o law yn cynnwys
safonau ar gyfer mannau
sy’n adlewyrchu safonau

Ddim yn glir a yw pob man
agored yn cael ei archwilio –
caiff hyn sylw yn yr Asesiad
Mannau Agored.
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Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnal ac yn gweithredu
asesiadau Mannau Chwarae
sy’n cynnwys camau i sicrhau
nad oed dim peryglon mewn
mannau cyhoeddus.

Caiff safleoedd tir llwyd y
mae’r Awdurdod Lleol yn
berchen arnynt eu hasesu ar

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

meincnodi Meysydd
Chwarae Cymru fel yr
argymhellir yn Tan 16. Ceir
ymrwymiad yn y CDLl i
baratoi Asesiad Mannau
Agored sy’n cydymffurfio â
Tan 16 a PCC, cyn pen 5
mlynedd o fabwysiadu’r
Cynllun Datblygu Lleol.
Cyflawnir y safonau Mannau
Agored yn unol â TAN 16
Caiff mannau chwarae eu
harchwilio’n ffurfiol o leiaf 3
gwaith y flwyddyn gan
gwmni allanol.
Mae’r staff Glanhau
Strydoedd yn gwneud
archwiliad gweledol yn
wythnosol wrth gasglu
sbwriel mewn mannau
chwarae ac yn dweud am
unrhyw feiau.
Mae hyn yn rhan o’r asesiad
o fannau chwarae agored.
Mae Marsh tracks yn y Rhyl
yn esiampl o safle tir llwyd
datblygedig poblogaidd sydd

Gweithio gyda
Marsh Tracks i
ddatblygu
cyfleoedd
22
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Meini Prawf

gyfer y potensial i’r safle gael
ei adfer i ddarparu man
chwarae i blant

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

wedi’i hen sefydlu. Mae’n
esiampl wych o safle tir
llwyd a adnewyddwyd ac a
wnaed yn ddarpariaeth ar
gyfer chwarae a hamddena.
(hen safle Glan Morfa yn y
Rhyl). Ceir hefyd safle Coed
y Morfa sy’n defnyddio’r hen
safle tirlenwi ym Mhrestatyn
sydd â dau bwrpas – mae’n
safle rhandir â gwelyau
uwch na’r llawr (gan
ddefnyddio’r safle
amwynder dinesig
blaenorol) ac yn 13.63 ha o
goetir cymunedol.

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu
hamdden

Mae’r Gwasanaethau cefn
gwlad hefyd yn cynnal
prosiectau hamdden.
Mae esiamplau eraill ar gael
yn y:CDU – Cynllun Datblygu
Unedol Sir Ddinbych 19962011.
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Mannau Chwarae Dynodedig Awyr Agored Heb Staff

Meini Prawf

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

Mae’r Awdurdod Lleol yn
asesu’r mannau chwarae am
eu gwerth i chwarae a’u
potensial i gynyddu’r defnydd
ohono fel man chwarae fel y
nodir yn y Canllawiau
Statudol
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnal archwiliadau
mynediad yn yr holl fannau
chwarae dynodedig ac yn
gweithredu cynigion i wella
mynediad a diogelwch
Mae’r Awdurdod Lleol wedi
datblygu a chytuno ar safon
ar gyfer darpariaeth chwarae

Statws
CAG
2013

RAG
Status
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Caiff mannau chwarae dan
ofal yr awdurdod lleol eu
harchwilio bob blwyddyn.
Mae’n cynnwys 80 safle.
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cadw cofnod diweddar o
hwn.
Rhoddwyd cyflwyniadau i
gynghorau tref a chymuned
i’w helpu i ddynodi mannau
chwarae.

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnal archwiliadau
diogelwch blynyddol.
Mae’r Gwasanaethau Stryd
wedi gwneud dvd gyda
chanlyniad yr archwiliadau a
wnaed
Mae CSDd yn awr yn
bodloni’r safonau
cenedlaethol yn hytrach nag

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

Gofynnir i
brosiectau a
gyflenwir yn
allanol asesu
gwerth y man a
ddefnyddir ar
gyfer chwarae
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Meini Prawf

sefydlog
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnal ac yn gweithredu
asesiadau o fannau chwarae
mewn mannau chwarae
dynodedig

Statws
CAG
2013

RAG
Status
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

yn dibynnu ar ei safonau ei
hun.
Nid yw hyn yn digwydd ar
hyn o bryd ond bydd yn
ffurfio rhan o’r Asesiad
Mannau Agored.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi
cyflwyno meysydd chwarae
di-fwg

Cyflwynwyd hyn ar 13eg
Mawrth 2013.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi
tynnu’r arwyddion “dim
chwarae pêl” i annog mwy o
blant i chwarae yn y gymuned

Mae’r rhan fwyaf o’r
arwyddion wedi’u tynnu

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

Nid oes dim arwyddion
Blaenoriaeth i Chwarae yn
CSDd yr ydyn ‘ni’ yn
ymwybodol ohonynt

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnwys cydnabyddiaeth o
bwysigrwydd caeau chwarae
i chwarae plant pan wneir
unrhyw benderfyniad i werthu

Fe’i cynhwysir yng Nghymal
20 yn nogfen Mai 2015
Llywodraeth y DU ar Werthu
neu newid defnydd caeau
chwarae a thir ysgolion

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnwys plant a’u teuluoedd

Mae Cyngor Sir Ddinbych
yn hyrwyddo ac yn gefnogol

Nid yw pob arwydd dim
chwarae pêl wedi’i dynnu

Codi mater yr
arwyddion “dim
chwarae pêl”
gyda’r cynghorau
tref a’r adran
priffyrdd.
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

RAG
Status
2016

mewn unrhyw
ymgynghoriadau ynglŷn â
phenderfyniadau i werthu
caeau chwarae

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

i gyllidebu cyfranogol.
Un esiampl o hyn ydy caeau
chwarae Cae Ddol a Chae
Hywel. Cynhaliwyd
ymgynghoriadau cymunedol
ynglŷn â’r elfen hamdden a
chwarae ar y ddau cyn i’r
adeiladwaith a’r cyfleusterau
gael eu newid.
Pob tro y gwerthir caeau
chwarae cydymffurfir ag
adran 77 o’r ddeddf
fframwaith safonau ysgolion.

Sylwadau Cyffredinol:

Mannau Agored

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithrediad rhwng Asesiadau o Fannau Agored ac Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd
Chwarae er mwyn gwella mannau ar gyfer chwarae?
Mae Asesiad Chwarae Agored Sir Ddinbych wrthi’n cael ei gynnal a bydd ar gael ym mis Medi 2016.
Sylwadau eraill am Fannau chwarae dynodedig awyr agored heb staff
Gweler yr Atodiad ar holiaduron
Gofynnwyd i rieni beth, yn eu barn nhw, ddylai gofynion sylfaenol parc fod, a dywedodd 90% offer chwarae priodol.
Ymysg yr atebion poblogaidd eraill yr oedd ffensys cŵn, toiledau, arwynebau diogel a biniau.
Gofynnwyd i rieni a oedd ganddynt bryderon am y ddarpariaeth chwarae ac nid oedd gan 70% unrhyw bryderon.
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Mater D: Darpariaeth dan oruchwyliaeth
Dylai’r Awdurdod Lleol ymdrechu i gynnig amrywiol ddarpariaethau chwarae dan oruchwyliaeth.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.
Darpariaeth gwaith chwarae
Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cadw cofnod diweddar o’r holl
ddarpariaeth chwarae dan
oruchwyliaeth fel y disgrifir yn
y Canllawiau Statudol
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnig darpariaeth chwarae
sy’n cynnig amgylchedd
chwarae cyfoethog fel y
disgrifir yn y Canllawiau
Statudol

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

Cedwir cofnodion ar y
gwasanaethau a
gyflenwa’r Awdurdod
Lleol. Ni chedwir
cofnodion ar unrhyw
ddarpariaeth breifat.
Maes Chwarae Antur y
Rhyl.
Prosiect Chwarae
Cynaliadwy.
Prosiect y Gwasanaethau
Cefn Gwlad.
Sesiynau Chwarae Offer
Meddal a gynhelir yng
Nghanolfan Derwen, y
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Meini Prawf

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

Mae’r ddarpariaeth chwarae
dan ofal staff y mae’r
Awdurdod Lleol yn ei darparu
yn bodloni’r gofynion
rheoleiddiol a’r Safonau
Gofynnol Cenedlaethol.

Mae’r ddarpariaeth chwarae
dan ofal staff y mae’r
Awdurdod Lleol yn ei darparu
yn bodloni’r gofynion
rheoleiddio a’r Safonau
Gofynnol Cenedlaethol

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

Rhyl.
Prosiect Nova Newydd
maent oll yn esiamplau o
brosiectau a gynhelir gan
yr Awdurdod Lleol.
Mae’r Awdurdod Lleol yn
gweithio’n agos gyda
Chwarae Cynaliadwy.
Gweithredu dros Blant,
Prosiect y Bont,
Dechrau’n Deg – drwy eu
cefnogi i allu cynnig
amgylcheddau chwarae
cyfoethog.
Mae’r offer yn cael ei
archwilio’n rheolaidd.
Cymerir llofnod pan mae’r
plant yn cyrraedd ac yn
gadael. Mae gan yr holl
staff archwiliad DBS
cyfredol.
Nid yw’r Awdurdod Lleol
yn darparu cyllid i
bartneriaid allanol
mwyach.
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Meini Prawf

Mae’r ddarpariaeth chwarae
dan ofal staff y mae
partneriaid yr Awdurdod Lleol
yn ei darparu yn bodloni’r
gofynion rheoleiddio a’r
Safonau Gofynnol
Cenedlaethol
Mae’r ddarpariaeth chwarae
dan ofal staff ar draws yr
Awdurdod Lleol yn gweithio’n
unol â rhaglen sicrhau
ansawdd gymeradwy

Mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi
blaenoriaeth i ansawdd pan
gomisiyna/pan ymgysyllta â’r
sector preifat i gyflenwi
gweithgareddau hamdden i
blant.

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

Fel uchod

Mae’r Gwasanaethau
Gwybodaeth i Deuluoedd
wedi llunio Pecyn
Cwestiynau ac Atebion i
ddarparwyr gofal plant.
Gwneir asesiadau risg
llawn ar gyfer y sesiynau
offer meddal mewn
Canolfannau Hamdden
ac mae’r staff mewn gofal
yn aelodau staff
cymwysedig
Mae swyddogion 5 x 60
yn defnyddio’r system
Evolve gydag unrhyw
weithgareddau oddi ar y
safle gyda darparwyr
preifat. Mae’r system hon
yn sicrhau ansawdd y
darparwyr hyn.
Llofnodir a defnyddir
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun
Gweithredu

CLGau hefyd i archwilio
manylion yswiriant a
DBS.
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnal Diwrnod Chwarae
Cenedlaethol.
Mae Dechrau’r Deg hefyd
yn cynnig sesiynau
chwarae Mynediad
Agored am ddim.

Mae’r Awdurdod Lleol yn
darparu mannau ac
adeiladau’r cyngor am ddim i
sefydliadau sy’n darparu
darpariaeth am ddim (yn y
pwynt mynediad) i blant

Gweithgareddau hamdden wedi’u trefnu i blant
Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cyflawni ar ei gyfrifoldeb i
sicrhau’r gwasanaethau a
nodir dan Nod Craidd 4 ar
gyfer chwaraeon,
hamdden a diwylliant
Mae’r cynllun “Creu Cymru
Egnïol” lleol yn cynyddu’r
gweithgareddau hamdden
a chwarae i blant

Statws
CAG 2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i
gefnogi’r cryfderau
Caiff y maes hwn
sylw yn “Strategaeth
Hamdden Sir
Ddinbych”.

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Parhau i sicrhau cyllid drwy’r
rhaglen Pobl Ifanc Egnïol i
ddatblygu gweithgareddau
hamdden

Fel uchod.
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Mae Cytundebau
Partneriaeth yr Awdurdod
Lleol (LAPAs) yn cyfrannu
at gynyddu
gweithgareddau hamdden
a chwarae am ddim
Mae’r agenda chwaraeon
yn cyfrannu at ddarparu
gweithgareddau hamdden
digonol i blant

Mae’r agenda celf a
diwylliannol yn cyfrannu at
ddarparu gweithgareddau
hamdden digonol i blant

Mae Gwasanaeth
Ieuenctid yr Awdurdod
Lleol yn darparu cyfleoedd
i blant ar gyfer hamdden a

Defnyddiwyd cyllid
ychwanegol LAPA i
ddatblygu beicio
hamdden.

Mae Sir Ddinbych yn
cynnig dewis eang o
weithgareddau
hamdden i blant. Yn
yr ysgolion cynradd
ceir Campau’r Ddraig
sy’n annog plant 7-11
oed i gymryd rhan
mewn
gweithgareddau
chwaraeon allgyrsiol.
Ceir hefyd Rhaglen
sportzone, Ffitrwydd
Iau, chwaraeon
cymunedol, gemau
stryd ac “US girls”.
Mae’r Rhaglen Celf
Cymunedol yn awr
wedi’i chynnwys ym
mhortffolio’r Tîm
Ffyrdd Egnïol o Fyw a
chyflenwyd nifer o
raglenni ar y cyd.
Cynigir i bobl ifanc 11
oed a hŷn fynediad i
ddarpariaeth
ieuenctid gyffredinol
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chysylltiad

Sylwadau Cyffredinol:

ac wedi’i thargedu ar
draws y 6 lleoliad yn
Sir Ddinbych.

Darpariaeth dan oruchwyliaeth

Os yw’r Awdurdod Lleol wedi asesu lleoliadau fel rhan o’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, sut cafodd y lleoliadau
hyn eu hasesu o safbwynt ansawdd y cyfleoedd chwarae a ddarparant ac a gynigiant?
Sut cafodd darpariaeth nad yw’n rhan o’r Asesiadau hyn eu hasesu o safbwynt ansawdd y cyfleoedd chwarae a ddarparant ac a
gynigiant?
Ni chaiff y ddarpariaeth ei hasesu ond gwnaed pecyn cymorth ar ddarpariaeth chwarae o ansawdd a chynigir hwn i ddarparwyr
drwy’r Fforwm Gofal Plant.

Mater E: Ffioedd am ddarpariaeth chwarae
Dylai’r Awdurdod Lleol ystyried pa gyfleoedd chwarae sy’n codi ffioedd ac i ba raddau y mae’r Awdurdod Lleol yn rhoi ystyriaeth i’r ffioedd
hyn wrth asesu am gyfleoedd chwarae digonol i blant sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel fel y nodir yn y Canllawiau Statudol.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.
Meini Prawf

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

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i
gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Caiff hwn ei fonitro
drwy’r Rhaglen
Teuluoedd yn
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Meini Prawf

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

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i
gefnogi’r cryfderau

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

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

Y Gwasanaethau
Plant sy’n cadw’r
cofnodion hyn.

Mae’r Awdurdod Lleol yn cofnodi
faint o ddarpariaeth am ddim
sydd ar gael

Mae’r
Gwasanaethau
Gwybodaeth i
Deuluoedd yn
rhestru’r
ddarpariaeth a geir
am ddim ar ei
gronfa ddata
Mae’r
Gwasanaethau
Gwybodaeth i
Deuluoedd yn dal
rhyw gymaint o’r
data hwn.
Mae’r Awdurdod
Lleol yn dal
gwybodaeth am
grantiau y tu allan i

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cofnodi’r darpariaethau lle mae
grantiau neu gymorthdaliadau ar

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Gyntaf.
Fel uchod

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

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cofnodi’r lleoliadau am ddim /
rhad a ddarperir ar gyfer
darpariaeth chwarae

Diffygion

Mae’n dibynnu ar a yw’r
darparwyr allanol yn
diweddaru eu gwybodaeth

Annog darparwyr i hyrwyddo
a diweddaru eu
gweithgareddau drwy wefan
Dewis
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

gael i ddarparwyr chwarae

Mae’r Awdurdod Lleol yn darparu
cludiant â chymhorthdal i blant
sy’n teithio i gyfleoedd chwarae

Sylwadau Cyffredinol:

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i
gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

oriau ysgol, cyllid
PSA, cyllid y gist
gymunedol, cyllid
Dechrau’r Deg a
Cymunedau yn
Gyntaf.
Gall hyn gael ei
ddarparu gan y
Gwasanaethau
Ieuenctid, a
rhaglenni Dechrau’n
Deg a Teuluoedd yn
Gyntaf.

Ffioedd am ddarpariaeth chwarae

Sut mae’r Awdurdod Lleol yn sicrhau bod gan blant fynediad i ddarpariaeth am ddim neu isel ei chost?
Cynigir darpariaeth am gost isel yn y Ganolfan Plant Integredig. Mae Sir Ddinbych yn gweithio gyda’i phartneriaid i gyflenwi darpariaeth am
ddim. Adeg y PSA y prif bartner yw Chwarae Cynaliadwy. Mae’r Ddarpariaeth Chwarae newydd yn Nova ym Mhrestatyn am ddim i rai dan 12
mis ac mae’r ffioedd yn fwriadol isel i bawb arall.
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013
Mater F: Mynediad i fannau/darpariaeth

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i
gefnogi’r cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Dylai’r Awdurdod Lleol ystyried yr holl ffactorau sy’n cyfrannu at fynediad plant i gyfleoedd chwarae neu i symud o amgylch eu cymuned.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.
Meini Prawf

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

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r Cynllun
Gweithredu

Mae’r Awdurdod Lleol
yn cadw cofnod
diweddar o nifer y
terfynau/parthau 20mya
sydd mewn grym.

Mae gan yr Awdurdod
Lleol beirianwaith ar gyfer
asesu effaith arafu traffig
a mesurau diogelwch
ffyrdd eraill ar y cyfle i
blant chwarae y tu allan
yn eu cymuned
Mae gan yr Awdurdod
Lleol gynllun(iau) i leihau
effaith negyddol ffyrdd a
chyffyrdd prysur drwy

Mae’r Awdurdod yn
hybu mesurau rheoli
cyflymder er mwyn
gwneud ffyrdd yn fwy
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gyflwyno mesurau arafu
traffig a darparu mannau
croesi diogel/llwybrau i
gerddwyr a beicwyr

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

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

diogel i holl
ddefnyddwyr y ffordd.
Mae hyn yn cynnwys
mesurau arafu traffig a
darparu croesfannau
diogel.
Mae’r Awdurdod Lleol
yn mynd ar ôl cyfleoedd
i wella llwybrau cerdded
a beicio i gyfleusterau
cymunedol allweddol.
Yn bennaf, gwnaed hyn
drwy ddefnyddio Grant
Llywodraeth Cymru
Llwybrau Diogel mewn
Cymunedau.
Cyflwynwyd cynlluniau
yn y Rhyl, Llangollen,
Dinbych, Rhuthun,
Dyserth, Prestatyn a
Bodelwyddan.
Adeiladwyd llwybr beicio
newydd rhwng Rhewl a
Rhuthun.
Mae’r Awdurdod Lleol
yn hybu llwybrau diogel
er mwyn annog
mynediad i gyfleoedd
chwarae oddi ar y
briffordd. Mae cyflymder
traffig a gwella
diogelwch y ffordd yn
rhan annatod o’r CDLl.

Datblygu rhaglenni cerdded a
beisio o ganolfannau hamdden
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Mae’r Awdurdod Lleol yn
defnyddio grantiau
diogelwch ffyrdd a/neu
gyllid arall i helpu i
gyflenwi hyfforddiant
beicio i blant i safonau
cenedlaethol
Mae’r Awdurdod Lleol yn
defnyddio grantiau
diogelwch y ffyrdd a/neu
gyllid arall i ddarparu
hyfforddiant diogelwch
cerddwyr i blant
Mae gan yr Awdurdod
Lleol ffordd hygyrch a
hysbys o drefnu i gau
ffyrdd dros dro er mwyn
cefnogi mwy o blant i
chwarae y tu allan i’w
cartrefi

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cyfeirio at y Llawlyfr
Strydoedd pan maent yn
ystyried datblygiadau

Mae hyfforddiant beicio
Lefel 1 a 2 ar gael i bob
plentyn ym mlwyddyn 6
yr ysgol gynradd.
Defnyddir cyllid gan
Lywodraeth Cymru drwy
Taith a’r sir sy’n
ariannu’r gweddill.
Mae cyllid Llywodraeth
Cymru drwy Taith yn ein
galluogi i roi hyfforddiant
Kerbcraft i 350-400 o
ddisgyblion blwyddyn 1
bob blwyddyn.
Nid yw CSDd erioed
wedi cael cais am y
gwasanaeth hwn. Gall
cau ffordd gostio naill ai
£400 neu £1250 yn
ddibynnol ar am faint
mae angen cau’r ffordd.
Byddai gofyn i’r cwsmer
hefyd dalu cost unrhyw
waith dargyfeirio ac am
y gwaith gweinyddol
cysylltiedig. Byddai’n
bosibl i’r costau hyn fod
yn rhy ddrud ac atal
cwsmer rhag ymgeisio.
Mae CSDd yn symud at
ddefnyddio’r Llawlyfr
Strydoedd ar gyfer
datblygiadau newydd.
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newydd a newidiadau yn y
rhwydwaith priffyrdd/tir
trefol

Mae’r Awdurdod Lleol yn
gweithio’n unol â
chanllawiau arferion da
cydnabyddedig wrth
ddatblygu cyfleusterau
cerdded a beicio
Mae’r Awdurdod Lleol yn
defnyddio data am
gerddwyr ifanc sy’n cael
anaf mewn damweiniau
ffyrdd i hysbysu lleoliad a
dyluniad ymyriadau i
helpu plant i fynd o
gwmpas eu cymunedau’n
annibynnol

Mae’r Awdurdod Lleol yn
ystyried anghenion plant i
gael cyfleoedd chwarae
pan wnânt benderfyniadau
am wariant a chynlluniau

Bwriedir i egwyddorion
y “llawlyfr strydoedd”
gael eu cynnwys pan yn
briodol mewn
datblygiadau tai i’r
dyfodol yn Sir Ddinbych.
Mae CSDd yn
gweithio’n unol â
chanllawiau a
gydnabyddir yn
genedlaethol wrth
ddatblygu cyfleusterau
cerdded a beicio.
Mae’r Awdurdod yn
defnyddio data am
gerddwyr ifanc mewn
damweiniau ffyrdd i
hysbysu eu flaenraglen
o gynlluniau diogelwch i
gerddwyr/beicwyr. Er
nad yw’r Awdurdod yn
edrych yn benodol ar
blant yn mynd o
gwmpas yn annibynnol
yn eu cymunedau, bydd
hyn yn amlwg yn un o
sgil-gynhyrchion y
broses.
Nid yw CSDd ond yn
ystyried anghenion plant
pan ddarparant
wasanaethau bysys i
gyrraedd cyrchfannau
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cludiant cyhoeddus

addysg a chyfleusterau
cymdeithasol
cyffredinol.

Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd, 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.

Meini Prawf

Mae gan yr Awdurdod
Lleol adran amlwg ar ei
wefan sy’n rhoi
gwybodaeth am gyfleoedd
chwarae fel y disgrifir yn y
Canllawiau Statudol
(meysydd chwarae,
clybiau a manylion
hygyrchedd)

Mae’r Awdurdod Lleol yn
darparu gwybodaeth am
fynediad i gyfleoedd
chwarae a manylion
cysylltu am gymorth os

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Delir y wybodaeth hon
ar wefan y
Gwasanaethau
Gwybodaeth i
Deuluoedd ac ar y
wefan gorfforaethol.
Mae gan yr FIS hefyd
elfen hunan-gofrestru
i’w cronfa ddata sy’n
annog grwpiau sy’n
gysylltiedig â chwarae i
gofrestru am ddim. I’r
dyfodol bydd y
wybodaeth hon ar gael
ar wefan DEWIS.
Mae gwefan FIS yn
cynnwys gwybodaeth
am chwarae drwy
wefannau cyfryngau
cymdeithasol a’i wefan.
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oes angen

Darperir manylion
cysylltu os cânt eu rhoi i
FIS neu gall swyddogion
maes FIS gael y
wybodaeth fel un pwynt
mynediad am
wybodaeth.
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Mae’r Awdurdod Lleol yn
cefnogi ac yn rhoi
cyhoeddusrwydd i
ddigwyddiadau sy’n annog
digwyddiadau a
chyfleoedd chwarae i
blant a theuluoedd

Mae’r Awdurdod Lleol yn
rhoi cyhoeddusrwydd i
wybodaeth sy’n cyfrannu
at agweddau cymunedol
positif at chwarae

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

Mae’r Awdurdod Lleol yn
defnyddio dulliau cyfeirio’n
eang ar y safle i ddiogelu

Mae’r awdurdod
lleol yn cefnogi nifer
o ddigwyddiadau ac
mae hefyd yn
rhedeg ei
ddigwyddiad ei hun
ar Ddiwrnod
Chwarae
Cenedlaethol.
Mae’r
Gwasanaethau
Gwybodaeth i
Deuluoedd yn
rhannu gwybodaeth
sy’n cyfrannu at
agweddau
cymunedol positif at
chwarae ar eu
gwefan.
Mae’r
Gwasanaethau
Gwybodaeth i
Deuluoedd yn rhoi
cyhoeddusrwydd i
awgrymiadau
defnyddiol a
chefnogaeth i rieni
i’w helpu i annog eu
plant i chwarae.
Mae PCSO’s a
swyddogion cyswllt
heddlu ysgolion yn
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a hyrwyddo chwarae

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cysylltu â’r cyfryngau i’w
hannog i bortreadu plant
yn chwarae yn yr ardal
leol mewn ffordd bositif

Sylwadau Cyffredinol:

mynd i ysgolion i
hyrwyddo. Mae
Pentre Peryglon ym
Mhrestatyn yn
ganolfan addysg
sy’n rhoi
gwybodaeth am
Iechyd a Diogelwch,
damweiniau,
anafiadau a sut i fod
yn ddiogel.
Caiff cynlluniau
chwarae eu
hyrwyddo mewn
papurau newydd
h.y. chwarae
cynaliadwy yn
Llangollen.

Mynediad i fannau/darpariaeth

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithrediad i sicrhau bod plant yn gallu symud o gwmpas eu cymunedau i gynyddu mynediad i
gyfleoedd i chwarae?
Mae Grwpiau Cymunedol lleol yn sicrhau mwy o gyfleoedd i chwarae drwy gyfrwng y cynwysyddion chwarae a ariannwyd drwy’r “cyllid
sicrhau cyfleoedd i chwarae”. Mae’r cynwysyddion chwarae hyn wedi’u lleoli mewn parciau ar draws y sir gydag offer chwarae ar gael ym
mhob un i bawb eu defnyddio.
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Sylwadau Cyffredinol

Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd, digwyddiadau

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio gwybodaeth mewn ffordd bositif i hwyluso mynediad i ddarpariaeth chwarae ?
Defnyddir delweddau positif o blant yn chwarae i hyrwyddo chwarae.
Defnyddir deunydd hyrwyddo Amser Tymbl yng Nghanolfan Derwen, y Rhyl.
Canolfan Nova, Prestatyn, mae deunydd hyrwyddo ar gael yn benodol ar gyfer Chwarae
Mae’r Strategaeth Hamdden yn hyrwyddo llawer iawn ar chwarae.
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Mater G: Diogelu a datblygu’r gweithlu chwarae
Dylai’r Awdurdod Lleol ddarparu gwybodaeth am strwythur trefniadol y maes polisi sy’n delio â’r agenda chwarae a’r gweithlu chwarae.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.

Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cadw gwybodaeth
ddiweddar am y gweithlu ar
draws yr Awdurdod Lleol
(dylai hwn gynnwys nifer y
gweithwyr chwarae,
strwythur rheoli chwarae,
lefelau cymwysterau,
cyfleoedd hyfforddiant a
gwirfoddolwyr)
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cefnogi’r holl weithlu i ennill
y lefel cymhwyster sy’n
ofynnol gan Safonau
Gofynnol Cenedlaethol
Llywodraeth Cymru
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cefnogi’r gweithlu i ennill y

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Nid oes gan Sir Ddinbych
weithlu chwarae, er hynny,
mae lleoliadau gofal plant yn
cynnig hyfforddiant gweithwyr
chwarae i’r staff. Ceir staff
chwarae cymwysedig mewn
cyfleusterau hamdden sy’n
cynnig chwarae sefydlog.

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu
Rhoi ystyriaeth i
gymwysterau
gweithwyr chwarae fel
rhan o’r rhaglen
hyfforddiant gyda
chymorth grant OOSH

AMH gan nad oes dim staff yn
cael eu cyflogi fel gweithwyr
chwarae yn yr Awdurdod Lleol
ar hyn o bryd

Fel uchod
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Meini Prawf

lefelau cymwysterau
derbyniol a nodir yn
SkillsActive
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnwys gwaith chwarae yn
ei strategaethau Datblygu’r
Gweithlu
Mae’r Awdurdod Lleol yn
cefnogi ei bartneriaid i
gyflenwi hyfforddiant priodol
i grwpiau cymunedol, rhieni
a gwirfoddolwyr

Mae’r Awdurdod Lleol wedi
gwneud dadansoddiad
cynhwysfawr o anghenion
hyfforddiant ar gyfer y
gweithlu chwarae fel y
diffinnir yng ngeirfa’r pecyn
cymorth
Mae gan yr Awdurdod Lleol
gyllideb datblygu staff sydd
wedi’i neilltuo ar gyfer
chwarae, gan gynnwys
gwaith chwarae
Mae’r Awdurdod Lleol yn
gweithredu i ehangu’r

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Er nad oes gan yr Awdurdod
Lleol weithlu chwarae, caiff
gwaith chwarae ei gynnwys
yn y strategaethau datblygu.
Caiff hyfforddiant gwaith
chwarae ei gynnwys yn yr
hyfforddiant gofal plant FIS a
gynigir. Mae’n dangos beth
sydd ar gael yn y llyfryn a
gynhyrchir gan y
Gwasanaethau Gwybodaeth i
Deuluoedd.
Gwnaed dadansoddiad o
anghenion ar ddarparwyr
gofal plant a darperir
hyfforddiant fel rhan o’u
cyfleoedd DPP.

Mae gan y Gwasanaethau
Gwybodaeth i Deuluoedd
gyllideb wedi’i neilltuo ar gyfer
hyfforddiant gwaith chwarae
Oes – mae Campau’r Ddraig
yn rhedeg cynllun y dyfarniad
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

cyfleoedd dysgu a datblygu
a gynigir i staff
Ceir dewis helaeth o
gyfleoedd Datblygiad
Proffesiynol Parhaus (DPP) i
weithwyr chwarae yn yr
ardal
Ceir dewis cynhwysfawr o
gyfleoedd DPP i amrywiol
weithwyr proffesiynol sy’n
gweithio gyda phlant
Mae hyfforddiant ar gael i
wirfoddolwyr a rhieni i
ddatblygu eu gwybodaeth
am sgiliau mewn gwaith
chwarae
Mae sesiynau hyfforddiant
ymwybyddiaeth ar gael i
weithwyr proffesiynol a
swyddogion penderfyniadau
y mae eu gwaith yn effeithio
ar gyfleoedd plant i chwarae

Sylwadau Cyffredinol

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Playmaker
Darparwyd llyfryn hyfforddiant
y Gwasanaethau Gwybodaeth
i Deuluoedd at y diben hwn.

Fel uchod

Mae Dechrau’n Deg yn
rhedeg Grwpiau magu plant i
helpu i ddatblygu sgiliau
gwaith chwarae ymysg rhieni.
Mae DVSC, Partneriaeth
Clybiau plant Cymru, FIS,
Teuluoedd yn Gyntaf, Addysg
Gynnar (Cyfnod Sylfaen), a
Dechrau’n Deg i gyd yn
darparu sesiynau
ymwybyddiaeth.

Diogelu a datblygu’r gweithlu chwarae

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi bodloni’r gofynion i gynnal neu ddiogelu’r swyddogaethau rheoli neu gyflenwi sy’n angenrheidiol i sicrhau y
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ceir cyfleoedd chwarae digonol? –
Saif chwarae yn awr ym Mhortffolio un o’r Swyddogion Arweiniol yn y Gwasanaethau Hamdden
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu ar gyfer anghenion datblygu’r gweithlu chwarae (fel y’u diffinir yn Cymru:
Gwlad sy’n Creu Cyfle i Chwarae)?
Mae gweithlu gwaith chwarae Sir Ddinbych wedi’u cyfyngu i Ganolfannau Hamdden ac adeiladau cymunedol ond cynigir cyfle i ddarparwyr
gofal plant ennill cymwysterau gwaith chwarae, ac felly sicrheir bod sefydliadau’n deall ethos chwarae.

Mater H: Ymgysylltu â’r gymuned a chyfranogaeth y gymuned.
Dylai’r Awdurdod Lleol ymgynghori’n eang gyda phlant, eu teuluoedd a rhanddeiliaid eraill am eu barn am y ddarpariaeth chwarae. Dylai
hefyd hyrwyddo ymgysylltiad eang â’r gymuned i ddarparu cymunedau sy’n creu cyfleoedd i chwarae.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.

Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol yn
hyrwyddo cynlluniau i
ymgysylltu grwpiau ieuenctid,
cynghorau ysgol, cyrff
llywodraethu ysgolion, grwpiau
cymunedol a grwpiau
perthnasol eraill i wella

Statws
CAG
2013

Statws
CAG
2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r Cynllun
Gweithredu

Mae’r Awdurdod Lleol
wedi cefnogi New Play
sy’n cyflenwi i ysgolion.
Mae’r prosiect Chwarae
Cynaliadwy yn
Llangollen yn cyflenwi i
ysgolion. Mae’r Awdurdod
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cyfleoedd chwarae i blant yn ei
ardal.

Mae’r Awdurdod Lleol yn hybu
ymgysylltiad y gymuned drwy:
- ddarparu mannau addas ar
gyfer chwarae
- trefnu digwyddiadau
chwarae
- agweddau positif at blant a
chwarae
- hyfforddiant ar bwysigrwydd
chwarae.

Lleol wedi prynu
cynwysyddion i barciau
gyda chyllid chwarae a’r
cynghorau tref sy’n gofalu
am y rhain.
Caiff digwyddiad y
Diwrnod Chwarae
Cenedlaethol ei gydlynu
gan y Ganolfan Plant
Integredig ac mae
cymunedau lleol yn helpu i
drefnu’r digwyddiad.

Sylwadau Cyffredinol
Ymgysylltu â’r gymuned a chyfranogaeth y gymuned.
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio’n effeithiol y peirianweithiau presennol ar gyfer cyfranogaeth plant a’r prosesau
ymgynghori â theuluoedd o safbwynt chwarae?
Bu aelod staff yn gofyn i rieni lenwi holiaduron mewn amrywiol leoliadau.
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Mater I: Chwarae ym mhob polisi ac agenda weithredu perthnasol
Dylai’r Awdurdod Lleol archwilio agenda pob polisi o safbwynt yr effaith bosibl ar gyfleoedd plant i chwarae a sefydlu targedau a chamau
gweithredu i wella cyfleoedd chwarae plant ym mhob un o’r cyfryw bolisïau a strategaethau.
Statws CAG
Bodlonwyd y meini prawf yn llwyr.
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.
Ni fodlonwyd y meini prawf.
Meini Prawf

Mae unigolyn wedi’i enwi
ar y Bwrdd
Gwasanaethau 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
Integredig Sengl ac yn
rhan ohono

RAG
Status 2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Mae un o’r Cyfarwyddwyr
Corfforaethol yn
ysgwyddo’r cyfrifoldeb i
sicrhau bod y PSA a’r
Cynllun Gweithredu yn
cyfrannu at Gynllun Iechyd
a Llesiant Sir Ddinbych.
Hefyd, mae’r aelod
Cabinet, Huw Jones, yn
hyrwyddwr chwarae.
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Education and schools

Meini Prawf

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Mae ysgolion yn sicrhau y
darperir i blant amgylchedd
chwarae cyfoethog yn ystod
egwyliau yn y diwrnod ysgol

Caiff hwn ei ddatblygu
drwy’r cynllun Ysgolion
Iach a Rhaglen Playmaker
Campau’r Ddraig.

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

Fel uchod.

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

Mae’r Polisi ar fynediad
agored yn amrywio o un
ysgol i’r llall a saif y
penderfyniad gyda’r
Pennaeth, er hynny mae
rhai ysgolion wedi caniatáu
mynediad i dir yr ysgol.
Mae rhai ysgolion yn
rhedeg y cynllun Bws
cerdded a gweithredant
hefyd y cynllun beicio
diogel. Mae Ysgol
Uwchradd newydd y Rhyl
yn cynnig darpariaeth
beicio helaeth.

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

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu

Cynnal rhaglen
hyfforddiant gemau’r
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Meini Prawf

Mae’r Awdurdod Lleol yn
cynnig arweiniad i sicrhau
bod ysgolion yn deall ac yn
sicrhau na chwtogir ar
chwarae rheolaidd yn yr
awyr agored

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Hyfforddiant gemau’r iard a
gynhelir drwy’r Rhaglen
Campau’r Ddraig.

Diffygion

Camau a
Ddewiswyd i’r
Cynllun Gweithredu
iard i ysgolion a
lleoliadau cymunedol.

51

Pecyn Cymorth ar gyfer Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae – Rhan 2
Assessment Toolkit

Cynllunio Gwlad a Thref

Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG 2016

Mae’r Cynllun Datblygu
Lleol yn cydnabod ac yn
rhoi sylw i anghenion plant
o amrywiol grwpiau oedran
a galluoedd i chwarae yn yr
awyr agored

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun Gweithredu

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun Gweithredu

Mynnai’r adroddiad archwilio
o’r CDLl a wnaed yn Ebrill
2013 fod yr awdurdod lleol
yn cynnal asesiad mannau
agored a gaiff ei gwblhau
ym Medi 2016.

Traffig a Thrafnidiaeth

Meini Prawf

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth
lleol yn cydnabod
pwysigrwydd strydoedd,
ffyrdd a llwybrau cerdded a
beicio lleol i gynnig
cyfleoedd chwarae i blant o
wahanol oedrannau a
galluoedd

Ers yr asesiad yn 2013 mae
Sir Ddinbych wedi datblygu
nifer o lwybrau beicio a
cherdded newydd.

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth
lleol yn nodi ffyrdd o asesu
a rhoi sylw i anghenion pob
grŵp gan gynnwys y rheini

Cynhelir ymgynghoriadau yn
lleol pan fo hynny’n briodol.
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Meini Prawf

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun Gweithredu

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun Gweithredu

sy’n aml yn cael eu gwthio
i’r cyrion.
Iechyd a Llesiant

Meini Prawf

Mae cynlluniau ac agenda’r
Awdurdod Lleol i hybu
iechyd a llesiant yn
cydnabod pwysigrwydd
chwarae i lesiant ac iechyd
corfforol plant a theuluoedd

Mae Cynllun Iechyd a
Llesiant CSDd wedi disodli’r
Cynllun Mawr ond mae’n dal
i gydnabod pwysigrwydd
chwarae i blant a
theuluoedd.

Sicrhau bod y camau yn
y PSA yn cael eu
hystyried yn ymateb yr
awdurdod lleol i Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru).

Tlodi Plant

Meini Prawf

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun Gweithredu
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Mae agenda a chynlluniau’r
Awdurdod Lleol i roi sylw i
dlodi yn cydnabod
pwysigrwydd sicrhau bod
cyfleoedd chwarae ar gael i
bob teulu ni waeth faint yw
eu hincwm.

Caiff nifer o gyfleoedd
chwarae am ddim/rhad eu
cyflenwi ar draws y sir h.y.
Offer chwarae meddal yn y
Ganolfan Plant Integredig yn
y Rhyl.
Rhaglen RAPA.

Blynyddoedd Cynnar/ Gofal Plant

Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Mae cynlluniau a
gwasanaethau
Blynyddoedd Cynnar a
Dechrau’n Deg yn
cydnabod pwysigrwydd
chwarae a chyfrannant at
ddarparu cyfleoedd
chwarae cyfoethog i blant
iau

Adroddiad Dechrau’n
Deg a’r ICC i Hawl Bore
Oes sydd â chyfrifoldeb
arweiniol i gefnogi’r
cyfryw swyddogaethau.
Mae’r ICC yn y Rhyl yn
gefnogol i ddarparu
chwarae mynediad
agored ar y safle.

Mae’r Strategaeth Gofal
Plant yn cynnig arweiniad
i sicrhau bod darparwyr
gofal plant lleol yn deall
pwysigrwydd ac yn
darparu amgylchedd
chwarae cyfoethog fel
rhan arferol o’r gofal a

Nid oes strategaeth gofal
plant i’w chael er hynny
mae’r FIS yn dal i
gefnogi darparwyr gofal
plant lleol i ddatblygu
chwarae drwy
hyfforddiant a grantiau.

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Sicrhau bod yr ICC yn
parhau i ddatblygu
cyfleoedd chwarae
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Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

ddarparant
Cynlluniau a pholisïau teuluol

Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Mae cynlluniau cefnogi
teuluoedd yn darparu
gwybodaeth ddiweddar a
chefnogaeth i rieni i’w
galluogi i helpu eu plant i
chwarae

Mae gwybodaeth ar
gael ar wefan Cyngor
Sir Ddinbych.

Polisïau a chynlluniau rhyng-genhedlaeth

Meini Prawf

Statws
CAG
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu
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Ceir amrywiol ddulliau
seiliedig ar chwarae o
gynnal gweithgareddau
rhyng-genhedlaeth

Datblygwyd nifer o
brosiectau h.y. rhaglen
Ymgolli mewn Celf lle bu
plant ysgol lleol yn gweithio
ochr yn ochr â phobl â
dementia i wneud gwaith
celf a arddangoswyd yng
Nghanolfan Grefftau
Rhuthun.
Mae gweithgareddau rhynggenhedlaeth yn rhan bwysig
o’r Strategaeth Pobl Hŷn.
Cynhelir y gweithgareddau
canlynol ym mis Mawrth
2013: Celf, Dechrau Arlunio

Caiff gweithgareddau
rhyng-genhedlaeth eu
cynnal mewn ffordd
greadigol gan annog gwell
cysylltiad rhwng plant o
wahanol oedrannau

Celf, Dechrau Peintio
Dechrau â Chaligraffi.
Cynhaliwyd sesiynau hefyd
mewn Canolfannau Dydd,
gyda’r Bobl Ifanc yn
chwarae ar y consol Wii
gyda phobl hŷn.
Datblygu Cymunedol
Meini Prawf

Mae’r Strategaeth
Gymunedol yn gwneud

RAG
Status
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Cynhwysir hyn yn y Cynllun
Iechyd a Llesiant sydd â
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datganiad clir am hawliau
plant i chwarae yn eu
cymunedau
Mae’r Strategaeth
Gymunedol yn helpu
cymunedau i ddarparu
cyfleoedd chwarae i’w plant
Mae’r Strategaeth
Gymunedol yn gwneud
datganiad clir am sut mae
darparu cyfleoedd chwarae
yn cyfrannu at gydlyniant
cymunedol

ffocws ar Ddatblygu
Cymunedol a chadernid.
Fel uchod

Fel uchod

Diogelwch Cymunedol

Meini Prawf

Mae’r Strategaeth
Gymunedol yn gwneud
datganiad clir sy’n
cydnabod hawliau plant i
chwarae yn eu cymunedau
Mae’r Strategaeth
Gymunedol yn cynnwys
camau sy’n darparu
amgylchedd diogel i blant
chwarae yn eu cymunedau

Statws
CAG
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Yn y Cynllun llesiant ceir
deilliannau sy’n
canolbwyntio’n benodol ar
Ddiogelwch Cymunedol.
Fel uchod
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Iechyd a Diogelwch

Meini Prawf

Mae’r polisïau
Iechyd a Diogelwch
yn benodol yn
cydnabod gwerth
bod plant yn gallu
profi risg a her
Mae’r polisïau a’r
gweithdrefnau
Iechyd a Diogelwch
yn cynnwys y dull
risg-budd i
asesiadau iechyd a
diogelwch fel y
mae’r Awdurdod
Gweithredol Iechyd
a Diogelwch (HSE)
yn ei argymell.
Mae’r Awdurdod
Lleol yn cynnig
darpariaeth
yswiriant drwy
gynllun yr
Awdurdod Lleol i
holl ddarparwyr
chwarae’r trydydd
sector a

Statws CAG
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

Ni cheir un Polisi Iechyd a
Diogelwch “sengl”, er hynny
caiff asesiadau risg eu
cynnal.

Mae’r holl bolisïau Iechyd a
Diogelwch yn cydymffurfio
ag argymhellion HSE.

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

Statws CAG
2013

Statws
CAG 2016

Tystiolaeth i gefnogi’r
cryfderau

Diffygion

Camau a Ddewiswyd
i’r Cynllun
Gweithredu

chynghorau
cymuned

Sylwadau Cyffredinol:

Chwarae ym mhob agenda polisi a gweithredu perthnasol

Defnyddiwch yr adran hon i dynnu sylw at esiamplau o gydweithredu llwyddiannus ar draws meysydd polisi i wella cyfleoedd chwarae.
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Casgliad
Dylai’r adran hon nodi’r prif flaenoriaethau ar gyfer yr Awdurdod Lleol yn unol â’r rheoliadau ac fel y disgrifir yn y Canllawiau Statudol.

Y brif flaenoriaeth i’r Awdurdod Lleol i’r dyfodol yw sicrhau bod y cyfle i chwarae yn thema drawsbynciol a bod gwasanaethau’n gweithio
gyda’i gilydd i sicrhau bod gwerth chwarae yn cael ei gynnwys mewn cynlluniau i gyflawni deilliannau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol.
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Y ffordd ymlaen
Dylai’r adran hon roi cyflwyniad byr i’r Cynllun Gweithredu sy’n amlinellu’r camau y mae angen eu cymryd i wella’r cyfleoedd i blant
chwarae yn ardal yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys pa beirianwaith a meini prawf a ddefnyddiwyd i gytuno ar y camau gweithredu a’u rhoi
yn nhrefn eu blaenoriaeth. Dylai hefyd ddisgrifio’r camau y bydd yr Awdurdod Lleol yn eu cymryd o ran newid mewn seilwaith, gweithio
mewn partneriaeth neu beirianweithiau i sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i gyflawni ar y ddyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.
Camau gweithredu sy’n codi o’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae:

Parhau i ddefnyddio data poblogaeth i helpu i gynllunio ar gyfer datblygiadau mewn gwasanaethau.
Helpu pentrefi gwledig i ganfod cyfleoedd i ddatblygu’r ddarpariaeth chwarae
Camau a Ddewiswyd i’r Cynllun Gweithredu
Helpu pentrefi gwledig i ganfod cyfleoedd i ddatblygu’r ddarpariaeth chwarae
Helpu lleoliadau y tu allan i oriau ysgol i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg drwy’r OOSHG a ddyfernir gan Lywodraeth Cymru
Parhau i rannu gwybodaeth a hybu’r gweithgareddau sydd ar gael drwy’r sir.
Sicrhau bod y ddarpariaeth gyffredinol yn hygyrch i blant ag anableddau
Parhau i hyrwyddo’r Pecyn cymorth i leoliadau ar draws y sir
Recriwtio a hyfforddi gweithwyr cefnogi 1-1
Rhedeg cyrsiau DIT i ddarparwyr y ddarpariaeth gyffredinol
Gweithio gyda’r adran gynllunio i sicrhau bod cyfle i chwarae yn cael ei gynnwys yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Asesu Mannau Agored

Llofnod: Stephen

Hughes.

Dyddiad: 31.03.16
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