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Cynnal yr Asesiad - Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  
 
Yn ogystal â sefydlu darpariaeth sylfaenol, bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn galluogi’r canlynol: 
 

 Nodi bylchau o ran gwybodaeth, darpariaeth, cyflenwi gwasanaethau a gweithredu polisi 

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

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

 Mewnbwn a chyfranogiad 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 arfer da  

 Lefelau cynyddol o bartneriaethau wrth asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae  

 Nodi camau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu Sicrhau Digonolrwydd Chwarae sydd yn cyd-fynd gyda’r Asesiad 
o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  

 
Lluniwyd templed i gefnogi arfarniad corfforaethol o'r materion sydd angen eu hystyried fel y nodir yn y Canllawiau Statudol. 
Darperir y dangosyddion a restrir ym mhob mater fel dangosyddion enghreifftiol a dylid eu diwygio i fodloni materion lleol fel y bo'n 
briodol. 
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Rhaid i’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ddangos fod yr Awdurdod Lleol wedi ystyried ac wedi asesu’r materion a   
nodir yn rheoliadau’r 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 
ei amlygu. 

 
Gallai Awdurdodau Lleol ystyried strwythuro'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn y ffordd ganlynol ac o leiaf ymdrin â’r 
holl adrannau a nodwyd. 
 
 
Datganiad o Egwyddor   

Dylid defnyddio'r adran hon i gyfleu cydnabyddiaeth yr Awdurdod Lleol o ran gwerth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant. 

      
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i sicrhau bod holl blant, pobl ifanc a phlant cymunedau yn cael mynediad at ddigon o amser, 
lle a chaniatâd i chwarae fel rhan o'u bywydau bob dydd. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod gan blant sy'n byw yn Sir y 
Fflint hawl i chwarae 
 
Mae Cyngor Sir y Fflint yn cydnabod bod chwarae yn ganolog i fwynhad plant o fywyd ac yn hanfodol er mwyn eu lles corfforol ac 
emosiynol a’u datblygiad iach. Rydym yn cydnabod y gall rhai agweddau ar ein cymdeithas fodern gyfyngu ar amser a lle ar gyfer 
chwarae plant a byddwn yn parhau i greu partneriaethau ar gyfer chwarae i helpu i greu amgylcheddau lle y gall plant chwarae yn 
rhydd ac annog cymunedau i fod yn fwy cyfeillgar i chwarae. 
 
Mae'r Tîm Datblygu Chwarae yn gweithio gydag adrannau Awdurdod Lleol eraill ac asiantaethau partner, gan annog unigolion i 
gydnabod eu heffeithiau eu hunain ar chwarae plant; annog i chwarae gael ei ystyried wrth gynllunio gwasanaethau lleol; gwella 
datblygiad a chyflawniad prosiectau gwaith chwarae, a darparu cyngor ymarferol parhaus i deuluoedd, cymunedau a gweithwyr 
proffesiynol wrth iddynt gefnogi hawl plant i chwarae. 
 
Drwy waith y Tîm Datblygu Chwarae, mae Sir y Fflint yn rhoi mwy o werth ar chwarae a'r pwyslais ar hawl plant i chwarae, a thrwy 
gynyddu cyfleoedd ar gyfer chwarae mewn cymunedau lleol, byddwn yn gwella profiad y plant o dyfu i fyny yn Sir y Fflint  
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Cyd-destun 
Dylai'r adran hon ddisgrifio'r fethodoleg a ddefnyddir i gynnal a chymeradwyo'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a'r 
Cynllun Gweithredu ac unrhyw ymgynghori â phartneriaid ar yr Asesiad/Cynllun Gweithredu. Dylai hefyd restru'r partneriaid allweddol 
sydd ynghlwm wrth y broses a nodi unrhyw heriau wrth gynnal yr Asesiad. Dylai ddisgrifio'r dull y mae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu ei 
ddefnyddio i ddatblygu'r camau gweithredu a nodwyd ar gyfer y cynllun gweithredu. 
 
Mae’r Awdurdod Lleol wedi adolygu ac asesu pob un o gynlluniau gweithredu ei chwarae ers yr archwiliad o'r llinell sylfaen a 
gynhaliwyd ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn 2013.  Y broses adolygu ac asesu hon oedd y sail ar gyfer 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2016 a chreu’r cynllun gweithredu wedi hynny. 
 
 
Gweithio mewn partneriaeth 
Dylai'r adran hon ddangos i ba raddau roedd y canlynol (ac eraill) yn rhan 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 yw'n briodol 

 Grwpiau cymunedol 

 Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf 
 
 
 
       
Mae’r Awdurdod Lleol yn parhau i weithio'n agos mewn partneriaeth gyda'r holl gynghorau tref a chymuned ar gyfer cynlluniau arian 
cyfatebol ardaloedd chwarae cyfarparedig a chynlluniau chwarae’r haf. Mae’r Awdurdod Lleol hefyd yn gweithio'n agos gydag 
amrywiaeth o bartneriaid eraill gan gynnwys sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol ar gyfer prosiectau chwarae sy’n cael 
eu cyflwyno ar draws y Sir 
 
e.e. 
 
Mae Uned Chwarae’r Awdurdod Lleol yn gweithio gydag Action for Children drwy’r grant Cyntaf i ddarparu Prosiect PALS - 
Cefnogaeth Chwarae a Hamdden 
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Cynlluniau Chwarae’r Haf Sir y Fflint 2015 mewn partneriaeth â’r holl gynghorau cymuned a chynghorau tref ac mewn trafodaeth ar 
gyfer 2016 
 
Cynllun arian atebol ar gyfer uwchraddio ardaloedd chwarae cyfarparedig yn y Sir ar system RAG i nodi’r cymunedau hynny sydd 
fwyaf mewn angen 
 
Mae’r Uned Chwarae yn gweithio mewn partneriaeth â’r Urdd i ddarparu cyfleoedd chwarae ar gyfer plant drwy gyfrwng y Gymraeg 
fel rhan o raglen cynlluniau chwarae’r haf yn y sir. 
 
 
 

 

Ymgynghori a chyfranogiad 
Dylai'r adran hon ddisgrifio sut mae’r Awdurdod Lleol wedi gwneud y canlynol: 

 

 Cael barn y plant am y cyfleoedd chwarae sydd ar gael iddynt ar hyn o bryd,    
                                                
                                              sut y byddan nhw’n hoffi i’r gymuned eu cefnogi’n well i chwarae a pha rwystrau sy’n eu rhwystro 
rhag chwarae 

 Cael barn ar ddarpariaeth chwarae gan rieni, teuluoedd a rhanddeiliaid eraill  

 Dadansoddi’r wybodaeth a’i ddefnyddio’n sail i gynlluniau yn y dyfodol 
 
 
Gofynnwyd i holl feysydd gwasanaeth a phartneriaid sydd ynghlwm yn y rhwydwaith chwarae ehangach yn Sir y Fflint i ystyried statws 
RAG 2013 a 2016 ac i wneud sylw o ran unrhyw newid. 
 
Ymgynghorwyd â’r meysydd gwasanaeth canlynol: 
 

 Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint 
 Gwasanaethau Cefn Gwlad 
 Dilyniant a Chynhwysiant 
 Cefnogaeth a Newid Busnes 
 Cynllunio ac Amgylchedd 
 Iechyd a Diogelwch 
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 Mannau Agored Cyhoeddus 
 Gwybodaeth a Chynhwysiant 
 Datblygu Chwaraeon 
 Strategaeth ac Adfywio Tai 
 Cymuned a Menter 
 Llyfrgelloedd, Celfyddydau a Diwylliant 
 Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth 

 
 
 
Mae’r Awdurdod Lleol yn cynnal arolwg ‘ymadael’ blynyddol o’r plant sy’n mynychu cynllun chwarae’r haf. Rhoddodd 290 o blant eu barn 
ar chwarae ar ddiwedd cyfnod cyflawni haf 2015 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad sir gyfan o blant sy’n siarad Cymraeg yn 2014/15 mewn partneriaeth â Chwarae Cymru a’r Urdd  
 
Drwy ymgynghoriad penodol casglwyd barn 41 o blant anabl oedd yn mynychu cynllun chwarae’r haf drwy gyfrwng Cynllun Cyfeillio Sir y 
Fflint  
 
Mae’r holl wybodaeth hon wedi'i chydnabod a'i hymgorffori yng Nghynllun Gweithredu Chwarae 2016 
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Sicrhau cymaint 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'u blaenoriaethu o'r newydd fel rhan o Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae 2013 a'r cynlluniau dilynol. 

Defnyddiwch yr adran hon i dynnu sylw at beth sydd wedi newid ers Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2013 o ran 
sut y caiff adnoddau eu dyrannu.  

Dylech hefyd amlygu sut y defnyddiwyd rhaglenni Llywodraeth Cymru yn lleol ar gyfer darpariaeth chwarae a sut maen nhw wedi ymdrin 
â blaenoriaethau o’ch asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae 2013: 
 
      
Mae'r awdurdod lleol wedi cynnal ei chyllideb graidd ar gyfer cyfalaf a refeniw chwarae plant. Fodd bynnag, oherwydd caledi ariannol 
mae’r Awdurdod Lleol yn ceisio dod o hyd i ffyrdd i ddiwallu anghenion chware plant a chymunedau yn erbyn cefndir o galedi ariannol. 
Mae hyn yn her 
 
 
Y grant a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru drwy PSA 203/14 a 14/15 oedd yr unig ffynhonnell cyllid i ddatblygu cyfleoedd chwarae a 
nodwyd yng Nghynlluniau Gweithredu Chwarae  
 
E.e. 
 
 Gwella ardaloedd chwarae cyfarparedig yn yr ardaloedd hynny a nodwyd sydd fwyaf mewn angen 
 
Treialu Prosiect 'Dyfodol Chwareus' i ddarparu tystiolaeth o sut mae diwrnod ysgol yn gwella drwy gynyddu ansawdd amser chwarae yn 
yr ysgol 
 
Ymgynghori gyda'r plant Cymraeg eu hiaith drwy’r Urdd 
 
Cynnal peilot brosiect yn y Sir yn benodol mewn perthynas â phlant sipsiwn crwydrol mewn partneriaeth â Chwarae Cymru  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’r Cynllun Integredig Sengl 
 
Dylai'r adran hon nodi sut mae'r Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn ffurfio rhan o'r asesiad o anghenion lleol ac i ba 
raddau mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a'r Cynllun Gweithredu yn cael eu hintegreiddio i gynllunio, gweithredu ac 
adolygu'r Cynllun Integredig Sengl. 
 
 
 
Mae’r Prif Swyddog ar gyfer Dysgu Gydol Oes yn cynrychioli materion chwarae i'w cynnwys yn y Cynllun Integredig Sengl.  Y Prif 
Swyddog yw Cadeirydd y Bwrdd Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir y Fflint a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint.  Mae Fforwm 
Chwarae Strategol Sir y Fflint yn is-grŵp i’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meini Prawf  
 
Yr Aelod Arweiniol ar gyfer chwarae yw’r Cynghorydd Kevin Jones, yr Aelod Arweiniol ar gyfer Strategaeth Gwastraff, Diogelu'r 
Cyhoedd a Hamdden.  Y Prif Swyddogion sydd yn cynrychioli chwarae yw Ian Bancroft, Prif Swyddog ar gyfer Sefydliadau Newid 1 
Cymunedau ac Ian Budd, Prif Swyddog Dysgu Gydol Oes. 
 
Bydd Fforwm Chwarae Strategol Sir y Fflint yn cael ei ail-ffurfio a’i adfywio yn nechrau 2016 yn dilyn ad-drefnu’r llywodraeth leol a 
bydd yn rhan o fforwm aml-asiantaeth i fonitro Cynllun Gweithredu PSA 2016. 
 
 
 
 
 
Mae’r adran hon yn cynnwys y “materion sydd angen eu hystyried” fel y nodir yn adran 10 y Canllawiau Statudol. 

Monitro Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Dylai'r adran hon nodi’r cyfarwyddwr arweiniol ac aelod arweiniol ar gyfer gwasanaethau plant a phobl ifanc.  Dylai hefyd 
ddisgrifio’r Grŵp Monitro Chwarae neu gyfwerth.  Ynghyd â rhestr o aelodau, disgrifiwch sut mae’r grŵp wedi'i hwyluso a 
manteision a heriau’r grŵp. 
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Y golofn Meini Prawf: nodi'r data sydd angen bod ar gael ac i ba raddau mae Awdurdodau Lleol yn bodloni’r meini prawf a nodir. 
 
Y golofn statws RAG: darparu blwch cwymplen, lle gall yr Awdurdod Lleol ddangos ei asesiad o p'un a yw’r meini prawf wedi’u 
bodloni’n llawn; yn rhannu; neu nad ydynt wedi’u bodloni.   Rhoddwyd marcwyr Coch, Ambr a Gwyrdd i’r rhain, sy’n ymddangos fel 
geiriau yn y blychau cwymplen. 

 
Mae statws Coch, Ambr Gwyrdd (RAG) yn offeryn i gyfleu statws yn gyflym ac yn effeithiol. 
 

Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

Bodloni’n 
llawn 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

Bodloni’n 
rhannol  

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

Nid ydynt 
wedi’u 
bodloni  

 

Y golofn Tystiolaeth i gefnogi cryfderau: dylid defnyddio’r golofn hon i roi rheswm dros y statws a ddewiswyd ar gyfer y meini 
prawf dewis a sut y cedwir y dystiolaeth. 
Y golofn Diffyg: dylid defnyddio’r golofn hon i esbonio'r ardaloedd lle nad yw’r Awdurdod Lleol yn bodloni'r meini prawf. 
Colofn y Cam Gweithredu a nodwyd ar gyfer y Cynllun Gweithredu: Dylid defnyddio’r golofn hon i ddangos blaenoriaethau 
cynllunio gweithredu’r Awdurdod Lleol am y mater hwnnw.   
Y Sylwadau Cyffredinol: ar gyfer pob mater, dylent 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. 
 
Dylai’r templed gael ei fonitro gan y swyddog sydd yn cydlynu’r Asesiad a dylai gael ei adolygu yn 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 i alluogi asesu 
eu gofynion chwarae posibl. Dylai'r data roi gwybodaeth am nifer y plant mewn categorïau gwahanol a allai effeithio ar eu gofynion 
chwarae. Dylai'r data hefyd ddangos os yw'r ardal wedi'i dosbarthu fel un dan anfantais/amddifadedd a ph’un a oes amcanestyniad 
poblogaeth 5 mlynedd ar gael.   
 

Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Mae data wedi’i ddadansoddi 
gan Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Is (LSOA) 

AMBR AMBR Bydd y Gwasanaethau 
Hamdden a 
Llyfrgelloedd yn parhau i 
weithio i ganfod yr 
ardaloedd hynny sydd 
fwyaf angen 
gwasanaethau chwarae 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      

Bydd Cyngor Sir y Fflint 
yn ystyried, dadansoddi 
a dehongli data yng 
Nghyfrifiad 2011 ac yn 
ceisio darparu 
dadansoddiad allweddol 
i sylw'r cyhoedd. Yn 
benodol bydd 
Gwasanaethau 
Hamdden a Chynllunio 
yn parhau i ddatblygu 
dulliau presennol yn 
seiliedig ar ddata 

Mae data cyfoes ar gyfer 
oedran: 

AMBR AMBR 

0-3 AMBR AMBR 

4-7  AMBR AMBR 

8-12 AMBR AMBR 

13-15 AMBR AMBR 

16-17 AMBR AMBR 

Mae nifer wedi’i gofnodi 
cyfredol o blant anabl ym 
mhob grŵp oedran 

AMBR AMBR 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

      
      
      
      
      

newydd 2011 i nodi 
meysydd digonolrwydd 
a diffyg yn y 
ddarpariaeth chwarae. 
Gan weithio gyda’r 
Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc a’r Urdd, 
bydd Gwasanaethau 
Hamdden (Uned 
Chwarae) yn ceisio nodi 
lleoliad cyffredinol 
myfyrwyr Cymraeg sy'n 
mynychu Maes Garmon, 
yr unig ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg yn Sir 
y Fflint. Bydd y cyfrifiad 
lleol hwn, yn nodi 
anghenion chwarae’r 
grŵp hwn o blant a sut 
gallai'r anghenion hyn 
gael eu diwallu naill ai 
drwy'r ysgol 
(darpariaeth cyn ac ar ôl 
ysgol) a/neu yn eu 
cymunedau lleol. Mae’r 
Awdurdod Lleol ar hyn o 
bryd yn gweithio mewn 
partneriaeth gyda'r Urdd 
ac yn ddiweddar mae 

Mae gwybodaeth gyfredol o 
ran y nifer o blant sy’n 
defnyddio’r Gymraeg fel eu 
hiaith gyntaf neu’n mynychu 
ysgolion cyfrwng Cymraeg 

AMBR AMBR Bydd y Gwasanaethau 
Hamdden a 
Llyfrgelloedd yn parhau i 
weithio i ganfod yr 
ardaloedd hynny sydd 
fwyaf angen 
gwasanaethau chwarae 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wedi cwblhau 
ymgynghoriad Sir gyfan 
gyda phlant Cymraeg eu 
hiaith a'u teuluoedd i 
ofyn am eu barn ar nifer 
ac ansawdd y 
ddarpariaeth chwarae 
ac i dreialu cynllun gyda 
sylw dyledus i'r angen 
am dai. 
 
 
Bydd Cyngor Sir y Fflint 
yn ystyried, dadansoddi 
a dehongli data yng 
Nghyfrifiad 2011 ac yn 
ceisio darparu 
dadansoddiad allweddol 
i sylw'r cyhoedd. Yn 
benodol bydd 
Gwasanaethau 
Hamdden a Chynllunio 
yn parhau i ddatblygu 
dulliau presennol yn 
seiliedig ar ddata 
newydd 2011 i nodi 
meysydd digonolrwydd 
a diffyg yn y 
ddarpariaeth chwarae.  
Bydd y Gwasanaethau 

Mae gwybodaeth gyfredol 
ynghylch ffactorau 
diwylliannol eraill a 
gofnodwyd, gan gynnwys iaith 
arall, a phlant sipsiwn 
crwydrol 

GWYRD
D 

GWYRD
D 

Bydd y Gwasanaethau 
Hamdden a 
Llyfrgelloedd yn parhau i 
weithio i ganfod yr 
ardaloedd hynny sydd 
fwyaf angen 
gwasanaethau chwarae 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 

Hamdden (Uned 
Chwarae) yn parhau i 
geisio ymgysylltu â 
phlant o leiafrifoedd 
ethnig. 
 

 

Sylwadau Cyffredinol: Mesurau Poblogaeth  
      
Sut mae/bydd yr Awdurdod Lleol yn defnyddio ei ddata poblogaeth i gynllunio ar gyfer digon o gyfleoedd chwarae lleol? 
 
Mae adran Mannau Agored Cyhoeddus yr Awdurdod Lleol yn y Gwasanaethau Hamdden gan gynnwys y Gwasanaeth Datblygu 
Chwarae yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddylunio gwasanaethau yn nhermau poblogaeth plant ac amddifadedd chwarae 
 
Mae Datblygu Chwaraeon yn defnyddio hyn i helpu i gynllunio darpariaeth mewn ardaloedd ar draws Sir y Fflint a sicrhau ei fod yn 
briodol i oedran ac yn y lle cywir ar yr adeg iawn. 
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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 anelu at gynnig 
cyfleoedd chwarae sy'n gynhwysol ac annog pob plentyn i chwarae a chyfarfod gyda'i gilydd.  
 

Statws RAG: 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

Ddeall a darparu ar gyfer 
gofynion chwarae plant sy'n 
byw mewn ardaloedd 
gwledig anghysbell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBR AMBR             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae asesiad o 
fapio meysydd 
chwarae sefydlog 
wedi’i gynnal 
eisoes a chynigir 
fod yr asesiad hwn 
yn cael ei 
ddatblygu 
ymhellach gan 
ddefnyddio Data 
Cyfrifiad 2011 i 
nodi lleoliadau’r 
angen mwyaf 
mewn ardaloedd 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gwledig. Bydd yr 
ymarfer hwn yn 
llywio 
penderfyniadau 
buddsoddi yn y 
dyfodol. 
 

Cynigir y cynhelir 
trafodaethau 
pellach gydag 
Addysg 
(Cynhwysiant) a 
Thrafnidiaeth 
(Trafnidiaeth 
Gyhoeddus a 
Taith) i hyrwyddo 
datblygiad 
gwasanaethau 
trafnidiaeth 
amgen.   
 

Gweithio gyda’r 
Urdd a’r 
Bartneriaeth Plant 
a Phobl Ifanc i 
asesu faint o blant 
Cymraeg eu hiaith 
sydd mewn 

Deall gofynion chwarae plant 
Cymraeg eu hiaith a darparu 
ar gyfer y rhain 

AMBR AMBR Yn ddiweddar bu i’r Uned 
Chwarae gwblhau 
ymgynghoriad gyda phlant, 
pobl ifanc a theuluoedd 
Cymraeg eu hiaith drwy 
grant PSA Llywodraeth 
Cymru 2015. Rhoddodd y 
cyllid hwb grant i’r Urdd 
mewn partneriaeth â 
Chwarae Cymru i 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

ddadansoddi data gan 360 
o deuluoedd. Mae'r data 
hwn yn cefnogi'r angen am 
fwy o gyfleoedd chwarae yn 
y Sir sy’n cael eu darparu 
trwy gyfrwng y Gymraeg 
 
Hefyd mae tîm datblygu 
chwarae’r sir yn gweithio 
mewn partneriaeth â’r Urdd 
i ddarparu tri chynllun 
chwarae’r haf sy’n cael eu 
cyflwyno drwy gyfrwng y 
Gymraeg 
 
Mae partneriaeth 
gadarnhaol a pharhaus 
rhwng yr awdurdod lleol a’r 
Urdd a pharodrwydd mawr i 
ddatblygu cyfleoedd 
chwarae i blant yn y Sir 
ymhellach  

ardaloedd gwledig 
anghysbell gyda’r 
bwriad o ddatblygu 
darpariaeth 
chwarae briodol a 
sicrhau fod y 
ddarpariaeth 
bresennol yn rhoi’r 
cyfle i sgwrsio 
drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
Mae angen 
ystyriaeth bellach 
er mwyn parhau i 
hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg a sicrhau 
fod anghenion lleol 
yn cael eu bodloni 
p’un a yw hynny 
yng nghyhoeddiad 
dogfennau FCC 
neu wrth gyflawni 
gwasanaethau 
FCC sy’n cynnig y 
potensial i bobl 
siarad Cymraeg. 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

I weithio gyda 
phartneriaid, gan 
gynnwys yr Urdd 
ac ysgolion 
Cymraeg eu hiaith 
a gyda 
Phartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc 
i asesu anghenion 
chwarae plant 
Cymraeg eu hiaith 
gyda'r bwriad o 
ddatblygu 
darpariaeth 
chwarae newydd 
priodol ac i sicrhau 
bod y ddarpariaeth 
bresennol yn rhoi 
cyfle i sgwrsio yn y 
Gymraeg. 
 

  

Deall gofynion chwarae plant 
o gefndir diwylliannol 
gwahanol a darparu ar gyfer 
y rhain 

AMBR AMBR Mae’r tîm datblygu chwarae 
yn parhau i nodi 
cysylltiadau i wahanol 
grwpiau a sefydliadau, nodi 
hyfforddiant ar gyfer staff,  

      
 
 
 
 

I barhau i nodi 
partneriaethau i 
gynyddu a gwella'r 
cyfleoedd i blant 
chwarae mewn 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

darparu hyfforddiant 
amrywiaeth a chynhwysiant 
ar gyfer pob aelod o staff a 
gweithio gyda'r tîm 
cydlyniant Cymunedol i 
ddatblygu cyfleoedd 
chwarae i bob plentyn yn y 
Sir ymhellach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sesiynau 
cynhwysol ac 
integredig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lobïo Llywodraeth 
Cymru i wneud 
digon o arian ar 
gael er mwyn 
parhau i ddarparu 
digon o 'Gyfeillion' 
i alluogi plant 
anabl i gael 
mynediad at 

Deall gofynion chwarae ac 
anghenion cefnogi plant 
anabl a darparu ar gyfer y 
rhain. 

AMBR AMBR       
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 



Pecyn Cymorth Asesu 

  19 

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae - Rhan 2 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

 
 
 
 
 

ddarpariaeth 
chwarae. 
      
 
I lobïo Llywodraeth 
Cymru i ddyrannu 
adnoddau 
ychwanegol er 
mwyn parhau â’r 
gyllideb gyfredol ar 
gyfer Gwasanaeth 
Chwarae Sir y 
Fflint 
      
I ymgysylltu â 
Gwasanaeth 
Anabledd 
Integredig Plant ac 
archwilio pa 
botensial sydd i 
ddatblygu a gwella 
systemau ar gyfer 
plant anabl er 
mwyn cael digon o 
gyfleoedd chwarae 
I ddiweddaru 
Arolwg Ardal 

Mae gan brosiectau a 
darparwyr chwarae fynediad 
at ystod o adnoddau sy'n 
cefnogi cynhwysiant 

COCH COCH             
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae mecanwaith 
adnabyddus a gytunwyd arno 
sy'n cael ei defnyddio i 
adnabod yr angen am 
ddarpariaeth ar wahân ar 
gyfer plant anabl 

AMBR AMBR             
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chwarae FCC ac i 
ystyried cynnal 
asesiadau DDA 
llawn o’r holl 
ardaloedd chwarae 
wrth ddiweddaru’r 
Arolwg.  
Uned Chwarae 
Mannau Agored 
Cyhoeddus FCC 
mewn partneriaeth 
â Gwasanaethau 
Corfforaethol FCC 
i ddatblygu cynllun 
peilot i safle 
sipsiwn crwydrol 
gael ei rheoli a’i 
gweithredu gan 
Gyngor Sir y Fflint 
mewn partneriaeth 
â’r gymuned leol.   
 
 
 

Bydd angen 
asesiad pellach 
mewn perthynas â 

Cynnal archwiliadau 
mynediad ar gyfer yr holl 
ddarpariaeth chwarae fel y 

GWYRDD GWYRDD Mae proses barhaus i reoli 
mynediad at yr holl fannau 
chwarae cyfarparedig i blant 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

disgrifir yn y canllawiau yn y sir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae dyhead yn yr 
awdurdod sydd angen 
parhau i gael ei ddatblygu 
drwy weithio mewn 
partneriaeth, fodd bynnag  
Chwarae Cymru drwy arian 
a dderbynnir gan grant PSA 
yr awdurdod lleol. Maent yn 
cynllunio i weithio gyda 
meysydd gwasanaeth eraill 
e.e. tai ac maent yn 
cynllunio i  
 beilota lleoliad chwarae 
dan oruchwyliaeth yn ystod 
2016 i nodi a datblygu 
cyfleoedd chwarae wrth 
symud ymlaen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

safleoedd 
awdurdodedig 
eraill i nodi 
anghenion 
chwarae a p’un a 
oes materion o 
ddiffyg 

Man chwarae dynodedig yn 
cael ei ddarpari a’i gynnal a’i 
gadw’n dda ar safleoedd 
sipsiwn crwydrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COCH COCH Ar hyn o bryd nid oes 
arian ar gael 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

 
 
 
 

Cynhelir cysylltiadau drwy' 
dîm datblygu chwarae'r 
awdurdod lleol 
Cynhelir cysylltiadau drwy' 
dîm datblygu chwarae'r 
awdurdod lleol 
 
 
 
 
 
      
      
      
      

Deall y gofynion ar gyfer 
gofalwyr ifanc a darparu ar 
gyfer y rhain 

AMBR AMBR  

Deall y gofynion ar gyfer 
plant lesbiaid, hoyw neu 
ddeurywiol (LGB) a darparu 
ar gyfer y rhain 
 

GWYRDD GWYRDD  

Deellir gofynion plant anabl a 
darparu ar gyfer y rhain 
mewn mentrau traffig a 
thrafnidiaeth 

AMBR AMBR  

 
 
 

 
Sylwadau Cyffredinol: Darparu ar gyfer Anghenion Amrywiol 
Sut y defnyddiwyd data (neu sut y defnyddir y data) i fynd i'r afael â rhwystrau mae plant ag anghenion amrywiol yn eu hwynebu wrth 
gael mynediad at gyfleoedd cynhwysol ar gyfer chwarae? 
 
 
UNED CHWARAE – ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth â: 
Gwasanaeth Pontio Teuluoedd yn Gyntaf Action for Children (Prosiect PALS) - prosiect teuluoedd yn gyntaf wedi’i ariannu i gefnogi 
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pobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed ar y sbectrwm awtistiaeth i gael mynediad at gyfleoedd chwarae a hamdden gyda chyfaill 
Datblygu Chwaraeon, Rhaglen Chwaraeon y Ddraig - cynnig staff cyfaill lle bo’n bosibl i gefnogi plant rhwng 5 a 12 mlwydd oed 
gydag anghenion ychwanegol i’w galluogi i gael mynediad at weithgareddau chwaraeon yn ystod sesiynau y tu allan i’r tymor 
 
Bydd yr awdurdod lleol mewn partneriaeth â Chwarae Cymru yn treialu prosiect chwarae cenedlaethol yn targedu plant sipsiwn 
crwydrol yn y Sir yn 2016/2017.  Mae hyn wedi’i alluogi drwy Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer digonolrwydd chwarae yn Sir y Fflint 
 
Gwaith Datblygu Chwaraeon gyda Chwaraeon Anabledd Cymru a’u rhaglen Insport i gynllunio a chyflwyno cyfleoedd hygyrch a 
chynhwysol ar gyfer plant.  Yn ogystal â hyn mae’r sesiynau KidzFit yn gynhwysol ac yn gweithredu ar broses atgyfeirio partner a 
hunan-atgyfeirio. Mae gwaith wedi'i wneud hefyd i roi cymwysterau chwaraeon i ofalwyr ifanc er mwyn cefnogi eu datblygiad a’u 
hanghenion chwarae. 
 
 

Rhaglen Datblygu Chwaraeon Actif 4-16 wedi’i ariannu gan Teuluoedd yn Gyntaf - yn darparu cefnogaeth ychwanegol i blant a phob 
ifanc rhwng 4 a 16 mlwydd oed gydag anghenion ychwanegol i gael mynediad at chwaraeon a gweithgareddau’r brif ffrwd yn Sir y 
Fflint, mae’r rhaglen hon hefyd yn cynnig cynllun cyfaill ochr yn ochr â rhaglenni ffitrwydd teulu a rhaglenni maeth, mae Kidz Fit yn 
rhaglen a ddatblygwyd o Actif 4-16 i sicrhau fod plant a phobl ifanc yn gallu cymryd rhan mewn sesiynau chwaraeon cynhwysol 
mewn amgylchedd diogel. 
 
 
Nid yw Addysg yn cadw cofnodion o blant gydag anabledd, er bod ganddynt wybodaeth am y rhai gydag anghenion addysgol 
arbennig drwy PLASC - mae hyn ar gyfer plant oedran ysgol yn unig, oni bai fod iechyd wedi rhoi gwybodaeth cyn-ysgol iddynt 
megis y rhai â nam synhwyraidd sylweddol ac ati.   
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Mater C: Mannau sydd ar gael i blant chwarae: Mannau Agored a mannau chwarae dynodedig heb staff 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol gydnabod bod pob man agored yn eu hardal yn ardaloedd pwysig posibl lle gall plant chwarae neu fynd 
drwyddo i gyrraedd mannau chwarae eraill neu fannau lle maent yn mynd. 
 
Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Mannau Agored 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar 
gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi 
cynnal Asesiad Mannau 
Agored (OSA) sy'n mapio 
ardaloedd a ddefnyddir, neu y 
gellid eu defnyddio ar gyfer 
chwarae fel y rhestrir yn y 
Canllawiau Statudol 

 

 

AMBR AMBR Yn 2005, cynhaliodd FCC 
Asesiad Mannau Agored.  
Diweddarwyd y ddogfen hon 
er mai yn rhannol yn 2010, 
fodd bynnag, mae hyn 
bellach yn hanesyddol.  Er 
bod yr arolwg hwn yn 
hanesyddol mae'n yn dal yn 
berthnasol i heddiw ac 
mae’n ffurfio’r man cychwyn 

Mae'r asesiad yn 11 mlwydd 
oed erbyn hyn.  Roedd yr 
astudiaeth yn seiliedig yn 
wreiddiol ar y safon 6 erw 
sydd wedi'i ddisodli â 
chanllawiau newydd gan FIT 
(008 & 2015) Mae angen 
diweddaru'r astudiaeth o ran 
darpariaeth mannau agored 
newydd, newidiadau i fannau 

Mae angen 
diweddaru’r 
Arolwg Mannau 
Agored yng 
nghyd-destun 
Safonau 
diwygiedig FIT 
2015. 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar 
gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

 

 

ar gyfer asesiadau o fannau 
agored manwl ar gyfer 
cymunedau unigol 

agored sy'n bodoli eisoes, a’r 
angen i ddiweddaru'r data 
poblogaeth. 

 
 

Mae safonau 
diwygiedig FIT 
nawr yn cyfeirio 
at fannau 
naturiol a 
safonau.  
Arolwg Mannau 
Agored 
diwygiedig. 
 
 
Parhau i fonitro 
a gweithredu 
arolwg 2010.   

 
 
 

Dim 
 
 
 
 

 
 
 

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

AMBR AMBR Mae FCC wedi cynnal 
arolwg ANGSt 

Mae angen arolwg ing eu 
hystyried o fewn yr arolwg 
gofod agored sydd ar hyn o 
bryd yn ystyried mannau 
chwarae a hamdden yn unig. 
 
 
 
 

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

AMBR AMBR Cynhaliodd FCC 
archwiliadau mynediad ar 
gyfer yr holl fannau chwarae 
cyfarparedig, parciau 
sglefrio a MGUAs fel rhan o 
arolwg maes chwarae 2010. 

Mae Arolwg 2010 yn dal yn 
berthnasol ac mae 
swyddogion yn ymgymryd â 
monitro’r Arolwg hwn yn 
flynyddol i nodi gwelliannau a 
dirywiad yn narpariaeth 
cyfleusterau. 

Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi datblygu ei 
Safonau Mannau 
Agored ei hun unol â 
gofynion a chyngor 
Polisi Cynllunio Cymru 

AMBR AMBR Yn 2013, mabwysiadodd 
FCC ei Strategaeth Mannau 
Gwyrdd - mae’r safonau 
mannau agored wedi’i 
gynnwys ynddo 

Dim 

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnal ac yn gweithredu 

AMBR AMBR Cynhaliodd FCC 
archwiliadau maes chwarae 

Mae Arolwg 2010 yn dal yn 
berthnasol ac mae 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar 
gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

asesiadau Chwarae Agored 
sy’n cynnwys camau 
gweithredu i wneud gofod 
cyhoeddus yn glir o beryglon 

ar gyfer y mannau chwarae 
cyfarparedig, parciau 
sglefrio a MUGAs fel rhan o 
arolwg maes chwarae 2010. 

swyddogion yn ymgymryd â 
monitro’r Arolwg hwn yn 
flynyddol i nodi gwelliannau a 
dirywiad yn narpariaeth 
cyfleusterau. 

Parhau i fonitro 
a gweithredu 
arolwg 2010 
      
 
 
Dim 

Mae safleoedd Brownfield 
sydd yn eiddo i’r Awdurdod 
Lleol yn cael eu hasesu am y 
potensial i’w hadennill i 
ddarparu ar gyfer chwarae 
plant 

COCH COCH Ni chynhaliwyd hyn erioed 
ac yng ngoleuni’r pwysau 
ariannol presennol mae’n 
annhebygol o gael ei gynnal 

Mae’r pwysau ariannol ar y 
Cyngor i barhau i ddarparu 
gwasanaethau yn golygu bod 
yr holl asedau yn cael eu 
hasesu i sicrhau'r gwerth 
gorau 

 
 

Mannau Chwarae Dynodedig yn yr Awyr Agored Heb eu Staffio 
 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

RAG 
Statws 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnod cyfredol o'r holl 
fannau chwarae dynodedig 
fel y disgrifir yn y Canllawiau 

GWYRDD GWYRDD Mae’r data hwn ar gael gan 
FCC 

Dim Dim 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

RAG 
Statws 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

Statudol  
 
 
Dim  
 
 
 
 
 
Dim 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
asesu mannau chwarae ar 
gyfer gwerth chwarae a'r 
potensial i gynyddu chwarae 
fel y nodir yn y Canllawiau 
Statudol 

GWYRDD GWYRDD Cynhaliodd FCC 
archwiliadau maes chwarae 
ar gyfer y mannau chwarae 
cyfarparedig, parciau 
sglefrio a MUGAs fel rhan o 
arolwg maes chwarae 
2010. 

Mae Arolwg 2010 yn dal yn 
berthnasol ac mae 
swyddogion yn ymgymryd â 
monitro’r Arolwg hwn yn 
flynyddol i nodi gwelliannau 
a dirywiad yn narpariaeth 
cyfleusterau. 

Mae'r awdurdod lleol yn 
cynnal archwiliadau 
mynediad ym mhob man 
chwarae dynodedig ac yn 
gweithredu cynigion i wella 
mynediad a diogelwch 

GWYRDD GWYRDD Cynhaliodd FCC 
archwiliadau maes chwarae 
ar gyfer y mannau chwarae 
cyfarparedig, parciau 
sglefrio a MUGAs fel rhan o 
arolwg maes chwarae 
2010. 

Mae Arolwg 2010 yn dal yn 
berthnasol ac mae 
swyddogion ymgymryd â 
monitro’r Arolwg hwn yn 
flynyddol i nodi gwelliannau 
a dirywiad yn narpariaeth 
cyfleusterau 

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

GWYRDD GWYRDD Yn 2013 mabwysiadodd 
FCC ei Strategaeth 
Mannau Gwyrdd - ynddo 
mae safon Mannau Agored 
sy’n cynnwys safonau 
gofod ansoddol ar gyfer 
chwarae cyfarparedig, 
hamdden a mannau 
gwyrdd.  

Dim 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cynnal ac yn rhoi camau 
gweithredu asesiadau 

GWYRDD GWYRDD Mae angen diweddaru’r 
Arolwg mannau Agored yng 
nghyd-destun Safonau 

Mae Arolwg 2010 yn dal yn 
berthnasol ac mae 
swyddogion ymgymryd â 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

RAG 
Statws 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

mannau chwarae mewn 
mannau chwarae dynodedig 
ar waith  

diwygiedig FIT 2015. 
 

monitro’r Arolwg hwn yn 
flynyddol i nodi gwelliannau 
a dirywiad yn narpariaeth 
cyfleusterau 

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

GWYRDD GWYRDD Mae hyn wedi'i gyflwyno ac 
mae arwyddion priodol ym 
mhob un o fannau 
chwarae’r Sir 

Dim 
 
 
 
 
 

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

COCH COCH Dim cynnydd ar y mater 
hwn hyd yma 

I edrych ar y potensial i 
adolygu'r arwyddion hyn 
gyda'r cynghorwyr lleol 

Mae’r Awdurdod Lleol wedi 
codi arwyddion, fel 
Arwyddion Blaenoriaeth i 
Chwarae i annog mwy o 
blant i chwarae yn y 
gymuned 

AMBR AMBR Mae'r Cyngor wedi gosod 
arwyddion i annog chwarae 
mewn ardaloedd dynodedig 

Fodd bynnag ni chodwyd 
arwyddion ychwanegol y tu 
hwnt i ardaloedd dynodedig 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cynnwys cydnabod 
pwysigrwydd caeau chwarae 
i blant chwarae pan wneir 
unrhyw benderfyniadau 

AMBR AMBR Mae gweithdrefnau 
anffurfiol ar waith i sicrhau 
fod y mater hwn yn cael ei 
ystyried 

Fodd bynnag mae'r mater 
hwn yn bennaf yn ystyriaeth 
eilaidd ar yr adeg hon o 
galedi ariannol 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

RAG 
Statws 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

gwaredu 

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

AMBR AMBR Mae'r weithdrefn ffurfiol ar 
gyfer gwaredu caeau 
chwarae yn ei gwneud yn 
ofynnol i ymgynghori â’r 
cyhoedd gan gynnwys 
teuluoedd 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
Sylwadau Cyffredinol: Mannau Agored  
 
     Sut mae'r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithredu rhwng Asesiadau Mannau Agored (OSA) ac Asesiadau o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae i wella'r mannau ar gyfer chwarae? 
Mae Gwasanaethau Hamdden a Chynllunio yn parhau i weithio’n dda mewn partneriaeth i gynnal Asesiadau Mannau Agored 
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Sylwadau Eraill ar fannau chwarae dynodedig yn yr Awyr Agored heb eu staffio 
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Mater D: Darpariaeth dan oruchwyliaeth 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol anelu at gynnig amrywiaeth o ran darpariaeth chwarae o dan oruchwyliaeth. 
 
Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Darpariaeth gwaith chwarae 
 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

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

AMBR AMBR Mae'r tîm Datblygu 
Chwarae yn parhau i 
weithio gyda 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd Sir y Fflint 
i ddiweddaru'r gronfa 
ddata sirol o holl 
wasanaethau a 
gweithgareddau. 
 
 

      I sicrhau bod darpariaeth o 
wybodaeth gyfredol am holl 
ddarpariaeth chwarae FCC 
drwy Wefan Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
FCC 
Bod Gwasanaethau 
Hamdden yn datblygu ac yn 
cynnal system ar gyfer 
cofnodi i sicrhau bod 
canfyddiadau’r Arolwg 
Chwarae yn gyfredol a bod 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

 
 
 
 
 
 

modd cyfeirio buddsoddiad ar 
sail blaenoriaeth i'r ardaloedd 
chwarae sefydlog mwyaf 
anghenus hynny. 
 
 
 

Fforwm Chwarae Strategol 
Sir y Fflint i gydlynu datblygu 
cynllun sy’n ceisio sicrhau 
adnoddau i alluogi cyflawni 
Maes Datblygu â 
Blaenoriaeth 2 - Chwarae 
mewn Lleoliadau Addysg 
 
 
 
 
 
 

Parhau i ganfod cyllid ar gyfer 
darparu hyfforddiant priodol a 
pherthnasol ar gyfer 
asiantaethau partner. 
 
 
 
 
 

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnig darpariaeth 
chwarae sy’n cynnig 
amgylchedd chwarae 
cyfoethog fel sydd wedi’i 
ddisgrifio yn y Canllawiau 
Statudol 

AMBR AMBR Holl ddarpariaeth 
chwarae (er mai yn y 
brif ran dros dro o ran 
chwarae dan 
oruchwyliaeth yn yr 
haf) a ddarperir gan 
yr awdurdod lleol yn 
cael ei gyflwyno 
drwy’r Egwyddorion 
Gwaith Chwarae a’i 
fesur yn erbyn 
system monitro 
ansawdd First Claim 

 
 
 
 
 
 

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

AMBR AMBR Darparwyd 
hyfforddiant ar gyfer 
sefydliadau allanol, 
partneriaid a 
meysydd eraill o'r 
gweithlu plant. Mae 
hyn wedi’i alluogi gan 
Lywodraeth Cymru 

Hyfforddiant yn 
gyfyngedig ar un 
gyllideb gan Lywodraeth 
Cymru drwy grant PSA 
2015 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

 
 

 
 
 

Ni nodwyd dim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni nodwyd dim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fonitro datblygiad unrhyw 

Mae’r ddarpariaeth 
chwarae wedi’i staff y 
mae’r Awdurdod Lleol yn 
ei ddarparu yn bodloni’r 
gofynion rheoliadol a’r 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol 

GWYRDD GWYRD
D 

Cyflwynir pob 
darpariaeth chwarae 
dan oruchwyliaeth i 
fodloni'r Safonau 
Gofynnol 
Cenedlaethol. Caiff 
darpariaethau 
cofrestredig eu 
harchwilio yn 
flynyddol gan 
Arolygiaeth 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Gofal 
Cymru ac mae wedi 
derbyn adroddiadau 
ffafriol a phositif 

      

Mae’r ddarpariaeth 
chwarae wedi’i staffio y 
mae’r Awdurdod Lleol yn 
ei hariannu yn bodloni’r 
gofynion rheoliadol a’r 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol 

GWYRDD GWYRD
D 

Cyflwynir pob 
darpariaeth chwarae 
dan oruchwyliaeth i 
fodloni'r Safonau 
Gofynnol 
Cenedlaethol. Caiff 
darpariaethau 
cofrestredig eu 
harchwilio yn 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

flynyddol gan 
Arolygiaeth 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Gofal 
Cymru ac mae wedi 
derbyn adroddiadau 
ffafriol a phositif 

ddarpariaeth chwarae newydd yn y 
Sir.  Os nodir unrhyw rai dylid 
sicrhau eu bod yn bodloni'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol. 
 
 
 
I archwilio'r rhaglenni sicrwydd 
ansawdd ledled y wlad er mwyn 
nodi ac asesu p’un a fyddai 
rhaglenni o'r fath yn briodol i 
Wasanaeth Chwarae Sir y Fflint 
 
 
 
 
 

I ymgysylltu â gwasanaethau 
allweddol FCC er mwyn 
archwilio gwerth datblygu dull 
mwy integredig o gomisiynu 
buddiannau preifat yn 
narpariaeth chwarae a 
gweithgareddau i blant. 
 
 
 
 

I hyrwyddo gwerth chwarae i’r 
holl ddarparwyr gwasanaeth 

Mae’r ddarpariaeth 
chwarae wedi’i staffio y 
mae partneriaid yr 
Awdurdod Lleol yn ei 
ddarparu yn bodloni’r 
gofynion rheoliadol a’r 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol 

COCH COCH Anhysbys Anhysbys 

Mae darpariaeth chwarae 
dan oruchwyliaeth staff ar 
draws yr Awdurdod Lleol 
yn gweithio i raglen 
sicrhau ansawdd 
cydnabyddedig 

AMBR AMBR Er nad yw’r rhan 
fwyaf ohono angen ei 
gofrestru gydag 
AGGCC, mae’r holl 
waith chwarae a 
ddarperir gan yr 
awdurdod lleol yn 
cael ei gyflwyno yn 
unol â’r gofynion 
rheoleiddiol 

      

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
blaenoriaethu materion 

AMBR AMBR Mae’r awdurdod lleol 
drwy’r gwasanaethau 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau 
Gweithredu a 

nodwyd ar gyfer 
y Cynllun 

Gweithredu 
 

ansawdd wrth ymgysylltu 
gyda’r sector 
preifat/comisiynu’r sector 
preifat i gyflwyno 
gweithgareddau hamdden 
ar gyfer plant. 

hamdden a’r 
gwasanaethau 
chwarae yn ceisio 
blaenoriaethu 
materion ansawdd 
wrth gomisiynu’r 
sector preifat i 
gyflwyno 
gweithgareddau 
hamdden i blant e.e. 
diogelu ac amddiffyn 
plant 

 
 
 
 
 
 

a’r holl ysgolion gyda'r bwriad 
o ddatblygu partneriaeth 
lwyddiannus  rhwng rheolwyr 
cyfleusterau a darparwyr 
chwarae.  Y nod yw rhoi 
cefnogaeth lleoliad ‘cyfatebol’ 
i ddarparwyr chwarae tra’n 
cynnig darpariaeth chwarae 
rhad ac am ddim er budd y 
gymuned 
 
 
 
 
 

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
rhoi safleoedd y Cyngor a 
gofod yn rhad ac am ddim 
i sefydliadau sy’n cynnig 
darpariaeth chwarae rhad 
ac am ddim (ar y pwynt 
mynediad) i blant 

AMBR AMBR Mae’r awdurdod lleol 
yn rhoi safleoedd yn 
rhad ac am ddim yn 
ystod yr haf lle 
bynnag mae 
darpariaeth chwarae 
rhad ac am ddim i 
ddarparu adeilad ar 
gyfer defnydd yn 
ystod tywydd garw 

      

 

Gweithgareddau hamdden strwythuredig i blant 
 

Meini Prawf Statws 
RAG 2013 

Statws 
RAG 

Tystiolaeth i 
gefnogi cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 
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2016 Gweithredu 
 

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cyflawni ar ei gyfrifoldeb i 
sicrhau’r gwasanaethau a 
nodir o dan Nod Craidd 4 
ar gyfer chwaraeon, 
hamdden a diwylliant 

GWYRDD GWYRDD Mae’r awdurdod lleol 
yn parhau mewn 
partneriaeth i 
gefnogi’r tîm datblygu 
chwarae i ddarparu 
rhaglen cynlluniau 
chwarae’r haf yn y sir  

      Ni nodwyd dim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae cynllun gweithredu, 
rhwydwaith a fforwm Creu 
Partneriaeth Weithredol yn 
cynnig cyfle i nodi camau 
gweithredu drwy’r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae i’w datblygu mewn 
cydweithrediad â 
rhanddeiliaid eraill. 
 
 
 

Ni nodwyd dim 
 
 
 
 
Ni nodwyd dim 
 
 

Lle mae llyfrgelloedd yn cael 
eu cau i weithio mewn 
partneriaeth gyda'r adran 

Mae’r cynllun lleol "Creu 
Cymru Egnïol" yn cynyddu 
gweithgareddau chwarae 
a hamdden ar gyfer plant 

GWYRDD GWYRDD             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae Cytundebau 
Partneriaeth yr Awdurdod 
Lleol (LAPA) yn cyfrannu 
at gynyddu chwarae rhad 
a gweithgareddau 
hamdden rhad ac am ddim 

GWYRDD GWYRDD             

Mae'r agenda chwaraeon 
yn cyfrannu at ddarparu 
digon o weithgareddau 
hamdden ar gyfer plant 

AMBR AMBR             
 
 
 
 

Mae'r agenda diwylliant a’r 
celfyddydau yn cyfrannu at 
ddarparu digon o 

GWYRDD GWYRDD             
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weithgareddau hamdden 
ar gyfer plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celfyddydau a Diwylliant, 
ynghyd â’r Tîm Rheoli 
Asedau er mwyn galluogi’r 
cyn-gyfleuster llyfrgell i gael 
ei drosglwyddo drwy'r 
pwerau presennol i Fenter 
Gymunedol Gofrestredig ee 
Gwnaed hyn eisoes gan 
Helygain. 
Ymgysylltu â’r adran 
Celfyddydau a Diwylliant i 
ystyried y potensial i 
gyflawni gweithgareddau 
celfyddydau a diwylliant 
mewn cyfleusterau amgen 
fel Ysgolion, Canolfannau 
Hamdden a Neuaddau 
Cymunedol.  
 

Gweithio mewn partneriaeth 
gyda’r Gwasanaeth 
Ieuenctid Integredig ac 
Addysg i ddatblygu dulliau 
ymgysylltu a all ymestyn 
allan i grwpiau ar gyrion 
cymdeithas yn 
llwyddiannus.  Byddai'r dull 
hwn yn ceisio hyrwyddo’r 
Gwasanaeth Ieuenctid a 
rhoi cyfle i blant a phobl 
ifanc o leiafrifoedd ethnig 
gael mynediad at 
ddarpariaeth. 
 

Mae Gwasanaeth 
Ieuenctid yr Awdurdod 
Lleol yn darparu cyfleoedd 
hamdden a chymdeithas 
plant 

AMBR AMBR  
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Ymgysylltu â’r 
Gwasanaethau Ieuenctid er 
mwyn sicrhau y rhoddir cyfle 
mewn clybiau ieuenctid i 
blant a phobl ifanc Cymraeg 
eu hiaith siarad drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg           
      

 

 
Sylwadau Cyffredinol: Darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth 
 
Lle mae’r Awdurdod Lleol wedi asesu lleoliadau fel rhan o Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant (CSA), sut mae’r lleoliadau hyn 
wedi’u hasesu mewn perthynas ag ansawdd y cyfleoedd chwarae maen nhw’n eu cynnig? 
 
Mae anghenion chwarae plant yn cael eu hymgorffori i’r CSA yn y sir. Bu trafodaeth rhwng y swyddog asesu a’r adran chwarae. 
Mae'r trafodaethau hynny'n parhau. 
 
Sut mae'r ddarpariaeth nad yw'n rhan o'r CSA wedi'i hasesu mewn perthynas ag ansawdd y cyfleoedd chwarae maent yn eu darparu 
ac yn eu cynnig? 
 
Mewn trafodaethau o hyd 
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Mater D: Taliadau ar gyfer darpariaeth chwarae 

 

Dylai'r Awdurdod :leol ystyried pa gyfleoedd chwarae sy’n cynnwys tâl ac i ba raddau mae’r Awdurdod Lleol yn cymryd taliadau hyn i 
ystyriaeth wrth asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae i blant sy’n byw mewn teuluoedd incwm isel fel y nodir yn y Canllawiau Statudol.  
 
Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i 
gefnogi cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

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

 

 

 

 

GWYRDD GWYRDD             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapio data ac i gymharu’r 
meysydd pryder a nodwyd 
gyda’r ardaloedd difreintiedig 
diffiniedig. 
Gallai hyn arwain at nodi 
meysydd newydd o bryder, 
lle gall plant fod yn byw 
mewn tlodi.  Bydd 
canfyddiadau'r ymarfer hwn 
yn llywio datblygiad 
strategaeth corfforaethol yn y 
dyfodol wrth fynd i'r afael â 
thlodi. 
 
Mapio'r data a dadansoddi 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnodion o nifer y plant 

GWYRDD GWYRDD             
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i 
gefnogi cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

sy'n byw mewn ardaloedd o 
amddifadedd 

 
 
 
 
 

ymhellach mewn perthynas â 
data MALLC 2008.  Bydd 
canfyddiadau'r ymarfer hwn 
yn llywio datblygiad 
strategaeth corfforaethol yn y 
dyfodol wrth fynd i'r afael â 
thlodi. 
 
Mapio'r data a dadansoddi.  
Bydd canfyddiadau'r ymarfer 
hwn yn llywio datblygiad 
strategaeth yn y dyfodol wrth 
wella mynediad i 
ddarpariaeth chwarae mewn 
ardaloedd gwledig. 
 
I ymgysylltu ag Addysg 
(FCC) i ystyried sut y gellir 
defnyddio'r cyfrifiad PLASC i 
nodi ac ymdrin ag anghenion 
plant a phobl ifanc ag 
anableddau ac anghenion 
ychwanegol. 
 
 
      
      
      
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnodion o nifer y plant 
sy'n byw mewn ardaloedd 
cefn gwlad 

GWYRDD GWYRDD             
 
 
 
 
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnodion o'r nifer o 
blant anabl a'r rhai ag 
anghenion arbennig. 

AMBR AMBR        
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi argaeledd darpariaeth 
rhad ac am ddim 

AMBR AMBR Gwybodaeth a 
gedwir gyda 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd Sir y 
Fflint 

      

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi'r ddarpariaeth o 

AMBR AMBR Gwybodaeth a 
gedwir gyda 
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i 
gefnogi cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

safleoedd heb unrhyw gost / 
cost isel a ddefnyddir ar gyfer 
darpariaeth chwarae 

Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd Sir y 
Fflint 

 
 
 
 
 
 
 
Uned Chwarae Sir y Fflint i 
barhau i nodi adnoddau 
ariannol er mwyn datblygu 
darpariaeth chwarae, bydd 
FCC yn ceisio dylanwadu ar 
Lywodraeth Cymru fel bod 
digon o arian ar gael i gynnal 
a gwella gwasanaethau 
trafnidiaeth cyhoeddus. 
Ymgysylltu â’r adran 
Trafnidiaeth (Trafnidiaeth 
Gyhoeddus) i nodi bylchau yn y 
ddarpariaeth trafnidiaeth 
gyhoeddus lle gallai 
cyfleusterau hamdden a 
chwarae allweddol gael eu 
gwasanaethu'n well a 
gwasanaethau sy'n ymateb i 
ofynion plant a phobl ifanc 
anghenion (e.e. plant sy'n teithio 
ar eu pen eu hunain) 
Ymgysylltu â’r Gwasanaeth 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi'r darpariaethau lle 
mae grantiau neu 
gymorthdaliadau sydd ar gael 
ar gyfer darparwyr chwarae 

AMBR AMBR  Information held 
with the Flintshire 
Families Information 
Service     

      

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

COCH COCH             
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i 
gefnogi cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y Cynllun 

Gweithredu 
 

Gwybodaeth i Deuluoedd a'r 
Tîm Trafnidiaeth Gyhoeddus 
er mwyn hybu’r cyngor a’r 
arbenigedd sydd ar gael yn 
FCC o ran llogi a darparu 
trafnidiaeth ar gyfer 
digwyddiadau, 
gweithgareddau rheolaidd a 
darpariaeth chwarae tu allan 
i oriau ysgol 

 

 
Sylwadau Cyffredinol: Taliadau ar gyfer darpariaeth chwarae 
      
Sut mae’r Awdurdod Lleol yn sicrhau bod plant yn cael mynediad at ddarpariaeth cost isel neu ddarpariaeth heb gost? 
 
 
Mae’r adran Datblygu Chwaraeon yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys Cynghorau tref a chymuned, yr heddlu a 
chymdeithasau tai er mwyn cynnig sesiynau chwaraeon heb gost i blant mewn ardaloedd difreintiedig.  Lle mae angen tâl er mwyn cefnogi 
cynaliadwyedd, bydd yn cael ei gadw mor isel ac mor fforddiadwy â phosibl. 
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Mater Dd: Mynediad at fannau/darpariaeth 

 

Dylai'r Awdurdod Lleol ystyried y ffactorau sy'n cyfrannu at fynediad plant at gyfleoedd chwarae neu symud o amgylch eu cymunedau. 
 

Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau  

Diffygion Camau Gweithredu a nodwyd ar 
gyfer y Cynllun Gweithredu 

 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnod cyfredol o 
nifer o barthau 20 
mya/parthau diogelwch 
ysgol mewn ardaloedd 
preswyl 

GWYRD
D 

GWYRD
D 

Parhau i gadw cofnod       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapio’r data hwn ochr yn ochr ag 
ardaloedd chwarae dynodedig a 
chyrchfannau chwarae a hamdden 
eraill; yn ogystal â chroesfan 
ddynodedig i gerddwyr i nodi lle y 
gallai tawelu traffig ychwanegol fod 
o fudd i blant a phobl ifanc. 

 

 
 
Ymgysylltu â’r adran trafnidiaeth 
(Traffig) er mwyn archwilio'r 

Mae gan yr Awdurdod 
Lleol ddull cydnabyddedig 

AMBR AMBR        
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o asesu effaith y 
gostyngiad hwn mewn 
cyflymder a mesurau 
diogelwch ffyrdd eraill ar y 
cyfle i blant chwarae y tu 
allan yn eu cymunedau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

potensial i adolygu gweithdrefn 
asesu diogelwch y briffordd 
bresennol i  ystyried anghenion 
plant neu bobl ifanc yn well 
      

      
      
      
Archwilio gyda’r adran Trafnidiaeth 
(Diogelwch ar y Ffyrdd) yn ystod 
2013 sut bydd anghenion a barn 
plant a phobl ifanc yn cael eu 
cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu 
unrhyw Gynllun Diogelwch ar y 
Ffyrdd ar gyfer Sir y Fflint.  
Ymgysylltu â’r adran Trafnidiaeth 
(Traffig) i archwilio'r posibilrwydd o 
ddefnyddio'r gronfa ddata 
damweiniau i fapio damweiniau 
sy'n ymwneud â damweiniau yn 
cynnwys plant. Defnyddio'r data 
hwn a gweithio gyda’r adran 
Trafnidiaeth (Diogelwch ar y 
Ffyrdd) a gwneud cymariaethau â 
strydoedd lle mae traffig wedi’i 
arafu sydd wedi’u mapio, lleoliadau 
ardaloedd chwarae dynodedig; a 
lleoliadau eraill allweddol / 
lleoliadau hamdden i nodi a oes 
potensial i wella diogelwch ffyrdd. 
      
      

Ymgysylltu ymhellach gyda'r adran 

Mae gan yr Awdurdod 
Lleol gynllun(iau) i leihau 
effaith negyddol y ffyrdd 
a’r cyffyrdd prysur drwy 
gyflwyno mesurau lleihau 
cyflymder a darparu 
mannau croesi 
diogel/llwybrau ar gyfer 
cerddwyr a beicwyr 

AMBR AMBR             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae gan yr Awdurdod 
Lleol gynllun(iau) i wella 
mynediad cerdded a 

AMBR AMBR             
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seiclo i barciau, 
cyfleusterau chwarae 
awyr agored a 
chanolfannau hamdden 
lleol o ardaloedd preswyl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafnidiaeth (Polisi) i hyrwyddo 
hawl plant i chwarae a chwarae fel 
y ffactor ysgogi allweddol ar gyfer 
teithio yn ardal cymdogaeth 
plentyn neu i ffwrdd o’r ardal.  
Ymgysylltu ymhellach gyda'r adran 
Cludiant (Polisi) i archwilio a deall 
anghenion plant o ran cael 
mynediad at gyfleoedd chwarae yn 
well 
Gellid gwneud hyn drwy gynlluniau 
a luniwyd i ddiwallu anghenion 
'cymudo' sydd hefyd yn ymwybodol 
o sut y bydd plant yn cael 
mynediad ac yn defnyddio’r un 
llwybrau hyn o bosibl wedi’u 
cyfiawnhau gan ddefnyddio data 
damweiniau traffig ffyrdd plant. 
 

 
Archwilio gyda’r adran Cludiant 
(Diogelwch ar y Ffyrdd) sut bydd 
anghenion a barn plant a phobl 
ifanc yn cael eu cymryd i ystyriaeth 
wrth ddatblygu unrhyw Gynllun 
Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer Sir y 
Fflint. 
Ymgysylltu â’r adran Cludiant 
(Traffig) i archwilio'r posibilrwydd o 
ddefnyddio'r gronfa ddata 
damweiniau i fapio damweiniau 
sy'n ymwneud â damweiniau yn 
cynnwys plant.  Defnyddio'r data 

Mae yna botensial i’r 
Awdurdod Lleol gymryd 
camau pellach i leihau 
cyflymder traffig a gwella 
diogelwch ar y ffyrdd i 
hyrwyddo cyfleoedd 
chwarae 

AMBR AMBR             
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hwn a gweithio gyda’r adran 
Cludiant (Diogelwch ar y Ffyrdd) a 
gwneud cymariaethau â strydoedd 
lle mae traffig wedi’i arafu sydd 
wedi’u mapio, lleoliadau ardaloedd 
chwarae dynodedig; a lleoliadau 
eraill allweddol / lleoliadau 
hamdden i nodi a oes potensial i 
wella diogelwch ffyrdd. 
 
 
 
 
 
 

Archwilio gyda’r adran Cludiant 
(Diogelwch ar y ffyrdd) y 
posibilrwydd i dargedu ardaloedd 
allweddol drwy ddefnyddio data 
damweiniau plant ac o bosibl gan 
ganolbwyntio ar gymunedau 
difreintiedig (e.e. Cymunedau yn 
gyntaf) i ddarparu hyfforddiant 
hyfedredd beicio ar gyfer plant iau 
trwy fapio’r data hwn, ochr yn ochr 
ag ardaloedd chwarae dynodedig a 
chyrchfannau hamdden eraill; yn 
ogystal â chroesfannau dynodedig 
i gerddwyr i nodi lle y gallai tawelu 
traffig ychwanegol fod o fudd i bobl 
ifanc. 
 
Ymgysylltu gyda’r Awdurdod 
Addysg Lleol i archwilio’r potensial 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio grantiau 
diogelwch ar y ffyrdd 
a/neu arian arall i 
ddarparu hyfforddiant 
seiclo ar gyfer plant i 
safonau cenedlaethol 

AMBR AMBR             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AMBR AMBR        
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 i nodi pa fesurau a ellir eu 
defnyddio i helpu’r ysgolion hynny 
sy’n dymuno cymryd rhan yn y 
cynllun KERBCRAFT, ond na 
allant ddarparu digon o 
wirfoddolwyr cymwys 
 

I ymgysylltu â Chymunedau yn 
gyntaf a gyda’r Bartneriaeth Plant 
a Phobl Ifanc i nodi a oes galw am 
gau ffyrdd dros dro i ganiatáu i un 
o ddigwyddiadau chwarae’r 
gymuned.   
Ymgysylltu â’r adran Cludiant 
(Traffig) i ymchwilio i'r mecanwaith 
sydd ar gael ar hyn o bryd a'r 
goblygiadau adnoddau mewn 
perthynas â chau ffyrdd dros dro. 

 
 

 
Ymgysylltu â’r adran Cludiant i 
archwilio pa gyfleoedd sy'n bodoli i 
ymgorffori anghenion plant a phobl 
ifanc wrth ddylunio strydoedd a sut 
y gellir defnyddio’r arfer gorau a 
geir yn y Llawlyfr ar gyfer 
Strydoedd gyda mwy o lwyddiant. 
 
 

Cwblhawyd yr ymgynghoriad 
Rhagfyr 2015 Bydd y cynllun yn 
cael ei roi ar waith maes o law 
 

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

COCH COCH             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cyfeirio at y Llawlyfr ar 
gyfer Strydoedd wrth 
ystyried datblygiadau 
newydd a newidiadau i 
amgylchfyd 
trefol/rhwydwaith priffyrdd 

AMBR AMBR             
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
gweithio i ganllawiau arfer 
da a gydnabyddir yn 
genedlaethol wrth 
ddatblygu cyfleusterau 
cerdded a seiclo 

AMBR AMBR Cafodd Deddf Teithio Llesol 
(Cymru) 2013 ei basio gan 
Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar 1 Hydref 2013 a 
chafodd Gydsyniad Brenhinol 
ar 4 Tachwedd 2013. Ei 
ddiben yw galluogi mwy o 
bobl i ymgymryd â theithio 
llesol ar gyfer teithiau byr yn 
hytrach na defnyddio 
cerbydau modur lle mae'n 
addas iddynt wneud hynny.   
Bydd Llwybrau Teithio Llesol 
yn llwybrau cyfleustodau h.y. 
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i siopau, cyfleusterau iechyd 
a chyfleusterau addysg ac 
iechyd ac i’r gwaith.    Mae 
gan yr awdurdod lleol 
ddyletswydd i fapio eu 
llwybrau teithio llesol 
presennol a llunio map o 
lwybrau i’w gwella a’r rhain 
fydd ein dyheadau dros 
gyfnod o 15 mlynedd y 
cynllun. Mae gennym hefyd 
ddyletswydd i gyhoeddi 
Mapiau o Lwybrau Presennol 
a hyrwyddo’r llwybrau hyn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymgysylltu â’r adran Trafnidiaeth 
(Traffig) i archwilio'r posibilrwydd o 
ddefnyddio'r gronfa ddata 
damweiniau i fapio damweiniau 
sy'n ymwneud â damweiniau yn 
cynnwys plant.  Defnyddio'r data 
hwn a gweithio gyda’r adran 
Cludiant (Diogelwch ar y Ffyrdd) a 
gwneud cymariaethau â strydoedd 
lle mae traffig wedi’i arafu sydd 
wedi’u mapio, lleoliadau ardaloedd 
chwarae dynodedig; a lleoliadau 
eraill allweddol / lleoliadau 
hamdden i nodi a oes potensial i 
wella diogelwch ffyrdd mewn 
cymunedau y tu allan i ardaloedd 
Cymunedau’n gyntaf diffiniedig. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio data anafiadau 
plant mewn damweiniau 
ffyrdd fel sail i leoliadau a 
dyluniad ymyriadau sy’n 
helpu i blant deithio o 
amgylch y lle yn 
annibynnol yn eu 
cymunedau 

AMBR AMBR             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r Awdurdod Lleol yn 
ystyried anghenion plant i 
gael mynediad at gyfleoedd 
chwarae wrth wneud 
penderfyniadau am 
gynllunio a gwariant 

AMBR AMBR             
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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. 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i 
gefnogi cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

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

GWYRDD GWYRDD Gwybodaeth ar 
dudalennau gwe 
Cyngor Sir y Fflint 
dan y teitl 
Digonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 
neu Chwarae Plant 

            
I sicrhau fod tudalennau 
gwe FIS yn cael eu 
cysylltu a’u hyrwyddo yn 
amlwg gan dudalennau 
gwe Uned Chwarae FCC 
a gwefannau allweddol 

trafnidiaeth gyhoeddus  

Archwilio gyda’r adran Trafnidiaeth 
(Trafnidiaeth Gyhoeddus) pa 
opsiynau allai fodoli o ran adolygu 
Gwasanaeth Gwennol Glannau 
Dyfrdwy wrth gynnig mynediad i 
blant a phobl ifanc i gyrchfannau 
hamdden a chwarae allweddol.  
Ymchwilio gyda'r Awdurdod 
Addysg Lleol a’r adran Trafnidiaeth 
(Trafnidiaeth Gyhoeddus) pa 
opsiynau allai fodoli ar gyfer gwella 
hyblygrwydd mewn gwasanaethau 
bysiau ysgol.  O bosibl gallai 
ddiwrnod ysgol hirach fod yn 
briodol ar gyfer rhai ysgolion. 
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darpariaeth chwarae, 
clybiau a’u hygyrchedd)  

yn Sir y Fflint; 
Datblygu 
Chwaraeon, 
Gwasanaethau 
Hamdden, 
Llyfrgelloedd a 
Diwylliant - hefyd 
mae gwybodaeth yn 
cael ei rhoi ar 
dudalennau gwe’r 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 

eraill ee. Partneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc  
 
 
 
 
 
 
 

 
I sicrhau fod tudalennau 
gwe FIS yn cael eu 
cysylltu a’u hyrwyddo yn 
amlwg gan dudalennau 
gwe Uned Chwarae FCC 
a gwefannau allweddol 
eraill ee. Partneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc  
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
darparu gwybodaeth ar 
fynediad at gyfleoedd 
chwarae a chyswllt ar 
gyfer cymorth os bydd 
angen 

GWYRDD GWYRDD Gwybodaeth ar 
dudalennau gwe 
Cyngor Sir y Fflint 
dan y teitl 
Digonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 
neu Chwarae Plant 
yn Sir y Fflint; 
Datblygu 
Chwaraeon, 
Gwasanaethau 
Hamdden, 
Llyfrgelloedd a 
Diwylliant - hefyd 
mae gwybodaeth yn 
cael ei rhoi ar 
dudalennau gwe’r 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 
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Mae’r Awdurdod Lleol 
yn cefnogi ac yn rhoi 
cyhoeddusrwydd i 
ddigwyddiadau sy’n 
annog cyfleoedd 
chwarae a 
digwyddiadau i blant a 
theuluoedd  

AMBR 
 

AMBR 
 

  
Mae’r awdurdod lleol wedi 
parhau ei gefnogaeth i 
raglen cynlluniau chwarae’r 
haf y sir yn Sir y Fflint a 
mentrau chwarae newydd 
gan gynnwys adeiladau 
newydd ac adnewyddu 
ardaloedd chwarae 
cyfarparedig plant 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archwilio gyda’r 
Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc i nodi p’un 
a yw gwefan FIS yn 
cael ei hyrwyddo’n 
eang. 
Ymgysylltu gyda'r 
Awdurdod Addysg 
Lleol i ymchwilio i’r 
opsiynau ar gyfer 
ymgysylltu'n 
llwyddiannus â 
chymunedau 
lleiafrifoedd ethnig 
hysbys sydd a’u plant 
yn mynychu ysgolion 
lleol.  Targedu’r 
cymunedau hyn drwy 
Ysgolion a sicrhau bod 
y wybodaeth ar gael 
mewn fformatau iaith 
priodol. 
 

Parhau i ymgysylltu 
gyda'r cyfryngau i 
amlygu a hyrwyddo 
arferion da a straeon 
newyddion da o’r Sir; i 
hyrwyddo cyfleoedd 
chwarae, i nodi’r angen 
am gyfleoedd chwarae 
yn arbennig yn yr 

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

GWYRDD GWYRDD   
Mae’r awdurdod lleol yn 
hyrwyddo ac yn cefnogi 
cynlluniau chwarae’r haf y 
sir yn Sir y Fflint a mentrau 
chwarae newydd gan 
gynnwys adeiladau newydd 
ac adnewyddu ardaloedd 
chwarae cyfarparedig plant 
drwy gyfrwng cyfathrebu 
corfforaethol 
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ardaloedd hynny lle 
mae diffygion wedi’u 
nodi yn y ddarpariaeth; 
ac i herio canfyddiad y 
cyhoedd o blant, pobl 
ifanc a gwerth chwarae 
yn gadarnhaol 
      
I archwilio gyda'r 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd a’r 
Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc pa fesurau 
ychwanegol y gellid eu 
datblygu i helpu rhieni i 
ddiwallu anghenion 
chwarae plant 
Mae angen i'r Uned 
Chwarae Mannau 
Agored Cyhoeddus 
adolygu arfer cyfredol 
ac ystyried cyflwyno 
polisi newydd lle mae 
chwarae yn cael ei 
hyrwyddo ar y mannau 
agored cyhoeddus 
priodol (ee nid 
rhandiroedd a mannau 
sensitif eraill) 
 

Parhau i ymgysylltu 
gyda'r cyfryngau i 

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

AMBR AMBR Mae’r cam gweithredu hwn 
wedi’i gyflawni drwy’r grant 
PSA gan Lywodraeth 
Cymru i weithio mewn 
partneriaeth â Chwarae 
Cymru i ddadansoddi data a 
dderbyniwyd gan 600+ o 
blant, pobl ifanc a thrigolion 
yn Sir y Fflint mewn 
perthynas â’u HATGOFION 
CHWARAE a phrofiadau 
chwarae. Cafodd y 
canlyniadau eu crynhoi a’u 
cyhoeddi ar dudalennau 
gwe Sir y Fflint. Hefyd, 
anfonwyd posteri gydag 
awgrymiadau i rieni a 
gofalwyr i bob gwasanaeth 
llyfrgell, ysgolion Sir y Fflint 
ac ati yn ystod 2015 
 
Cyffredinol  
 
Cyhoeddir gwybodaeth ar 
wefan yr awdurdod lleol o 
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ran cyngor i rieni a gofalwyr 
am waith chwarae  
 
 
Mae awgrymiadau 
ymarferol ar gyfer plant sy’n 
chwarae allan yn yr haf a 
chysylltiadau i gyrff chwarae 
eraill ac ati. 
 
 
Mae gan gfrif Twitter y sir 
fynediad at 10,000 o 
drigolion ac mae unrhyw 
weithgaredd 
chwarae/hamdden/ 
adloniant yn cael ei 
gyhoeddi yma er mwyn cael 
y cyhoeddusrwydd gorau 
posibl 
 
 
 

amlygu a hyrwyddo 
arferion da a straeon 
newyddion da o’r Sir; i 
hyrwyddo cyfleoedd 
chwarae, i nodi’r angen 
am gyfleoedd chwarae 
yn arbennig yn yr 
ardaloedd hynny lle 
mae diffygion wedi’u 
nodi yn y ddarpariaeth; 
ac i herio canfyddiad y 
cyhoedd o blant, pobl 
ifanc a gwerth chwarae 
yn gadarnhaol 
 
 

Mae’r Awdurdod Lleol 
yn defnyddio arwyddion 
ar safleoedd i ddiogelu a 
hyrwyddo chwarae eang 

AMBR AMBR Gosodir arwyddion ar bob 
ardal chwarae cyfarparedig 
yn y sir ac arwyddion dros 
dro ar y 60 o safle sy’n 
cynnig cynlluniau chwarae 
yn ystod yr haf 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn GWYRDD GWYRDD Mae pwyslais mawr ar       
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gweithio gyda'r 
cyfryngau i annog 
portread cadarnhaol o 
blant yn chwarae yn yr 
ardal leol 

straeon newyddion da gan 
yr awdurdod lleol i'r 
cyfryngau lleol ac mae 
straeon 
chwarae/hamdden/adloniant 
plant yn Sir y Fflint i gyd yn 
cael sylw  

 

 
Sylwadau Cyffredinol: Mynediad at fannau/darpariaeth 
 
Sut mae'r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithio i sicrhau bod plant yn gallu symud o amgylch eu cymunedau i gynyddu mynediad at 
gyfleoedd i chwarae? 
 
Cafodd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 1 Hydref 2013 a chafodd Gydsyniad Brenhinol ar 4 
Tachwedd 2013. Ei ddiben yw galluogi mwy o bobl i ymgymryd â theithio llesol ar gyfer teithiau byr yn hytrach na defnyddio cerbydau modur 
lle mae'n addas iddynt wneud hynny.   Bydd Llwybrau Teithio Llesol yn llwybrau cyfleustodau h.y. i siopau, cyfleusterau iechyd, addysg a 
chyfleusterau iechyd ac i’r gwaith.    Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i fapio eu llwybrau teithio llesol presennol a llunio map o 
lwybrau i’w gwella a’r rhain fydd ein dyheadau dros gyfnod o 15 mlynedd y cynllun. Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i gyhoeddi 
Mapiau o Lwybrau Presennol a hyrwyddo’r llwybrau hyn.  Mae Cyngor Sir y Fflint  wedi cwblhau eu hymgynghoriad yn ddiweddar ym mis 
Rhagfyr 2015 
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Sylwadau Cyffredinol Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd, digwyddiadau 
 
 
Sut mae'r Awdurdod Lleol wedi defnyddio gwybodaeth i gefnogi mynediad i ddarpariaeth chwarae yn gadarnhaol? 
 
 
Mae’r Sir yn parhau i reoli a chyflawni rhaglen cynlluniau chwarae ar gyfer 4000+ o blant dros gyfnod o bum wythnos mewn 

partneriaeth â’r cynghorau tref a chynghorau cymuned leol a’r Urdd. Felly mae'r digwyddiad yn darparu 
'conglfaen' ar gyfer darpariaeth chwarae yn y sir. Mae gan y cynllun broffil uchel ac mae’n uchel ei barch 
gan gymunedau yn Sir y Fflint. Mae’r rhaglen haf yn ddigwyddiad mawr yn y sir ac mae’n cael ei 
hyrwyddo’n dda drwy’r cyfryngau lleol 

 
Mae’r holl wybodaeth sy’n berthnasol i chwarae plant gan gynnwys PSA, lleoliadau gwasanaeth chwarae’r haf, ardaloedd chwarae 

cyfarparedig, parciau sglefrio a gwasanaethau diwylliannol a hamdden eraill yn cael eu cadw ar gronfa 
ddata Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint, yn ogystal ag ar dudalennau gwe’r awdurdodau 
lleol  
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Mater E: Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 
 
Dylai'r Awdurdod :leol ddarparu gwybodaeth am strwythur sefydliadol y maes polisi sy'n rheoli'r agenda chwarae a'r gweithlu chwarae. 
Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion 
      
 
Cyflogir y rhan fwyaf o 
weithwyr chwarae (100 o 
Aelodau’r Tîm Chwarae 
Cymunedol) gan yr 
awdurdod lleol ar gytundeb 
cyflenwi, tymor penodol 
Fel y cyfryw maen nhw’n 
cael 37 awr o hyfforddiant 
amrywiol gan gynnwys 
cymorth cyntaf pediatrig, 
diogelu ac amddiffyn plant, 
iechyd a diogelwch wrth 
gyflwyno gwasanaethau 
chwarae a rheoli risg  
 
 
 
 

Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw gwybodaeth gyfredol 
ynghylch y gweithlu ar draws 
yr Awdurdod Lleol (dylai hyn 
gynnwys nifer y gweithwyr 
chwarae, strwythur rheoli 
chwarae, lefelau 
cymwysterau, cyfleoedd 
hyfforddiant a gwirfoddolwyr) 

AMBR AMBR Cedwir yr holl gofnodion gan 
Reolwyr drwy system 
electronig y sir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
ymgymryd ag 
Archwiliad Sgiliau’r 
Gweithlu FCC i asesu 
lefelau sgiliau o ran 
rheoli cyfleoedd 
chwarae plant.  
I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
gynnwys 
ymwybyddiaeth 
chwarae a datblygu 
chwarae yng 
Nghynllun Datblygu 
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Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi pob aelod o'r 
gweithlu i gyflawni lefel y 
cymhwyster sy'n ofynnol gan 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol Llywodraeth 
Cymru 
 

AMBR AMBR Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi staff parhaol i gyflawni 
lefel y cymhwyster sydd ei 
angen gan Lywodraeth Cymru 
i fodloni’r safonau gofynnol. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Gweithlu Sir y Fflint 
 
 

Adolygu cynnydd pob 
aelod o staff yn 
flynyddol o ran 
cyflawni Cymwysterau 
Gwaith Chwarae i 
sicrhau ein bod yn 
bodloni unrhyw ofynion 
a nodwyd drwy’r 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 
 

Nodi ffynhonnell 
ariannu i gefnogi staff 
tymhorol yr haf i 
weithio tuag at 
gymhwyster gwaith 
chwarae dros gyfnod 
eu cyflogaeth. 
Datblygu staff FCC fel 
darparwyr hyfforddiant 
fel eu bod yn gallu 
darparu hyfforddiant a 
chymwysterau. 
 
 
 

Adolygu cynnydd pob 
aelod o staff yn 
flynyddol o ran 
cyflawni Cymwysterau 
Gwaith Chwarae i 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi’r gweithlu i gyflawni 
lefelau derbyniol y 
cymhwyster a nodir gan 
SkillsActive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBR  AMBR       

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

COCH AMBR Ystyrir gwaith chwarae yn 
rhan annatod o strategaethau 
datblygu gweithlu Plant 
awdurdodau lleol  
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sicrhau ein bod yn 
bodloni unrhyw ofynion 
a nodwyd drwy’r 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 
Nodi ffynhonnell 
ariannu i gefnogi staff 
tymhorol yr haf i 
weithio tuag at 
gymhwyster gwaith 
chwarae dros gyfnod 
eu cyflogaeth. 
Datblygu staff FCC fel 
darparwyr hyfforddiant 
fel eu bod yn gallu 
darparu hyfforddiant a 
chymwysterau. 
I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
ymgymryd ag 
Archwiliad Sgiliau’r 
Gweithlu FCC i asesu 
lefelau sgiliau o ran 
rheoli cyfleoedd 
chwarae plant. 
 

I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
gynnwys 
ymwybyddiaeth 
chwarae a datblygu 

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

AMBR AMBR Drwy ddarpariaeth y grant 
PSA a dderbyniodd Cyngor 
Sir y Fflint gan Lywodraeth 
Cymru yn 2014 a 2015 mae’r 
awdurdod lleol wedi cyflawni 
hyfforddiant chwarae 
cymunedol a gwaith chwarae i 
120 o aelodau’r gymuned gan 
gynnwys:- gweithlu Plant; y 
sector Gwirfoddol; gofalwyr 
plant, ysgolion Cynradd Sir y 
Fflint, ac ysgolion Coedwig; 
meysydd gwasanaeth eraill yn 
yr awdurdod lleol a 
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chynghorau cymuned a 
threfol lleol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chwarae yng 
Nghynllun Datblygu 
Gweithlu Sir y Fflint 
Ystyried y defnydd o 
wirfoddolwyr ar draws 
yr awdurdod ymhellach 
gydag Adnoddau 
Dynol FCC fanteisio i'r 
eithaf ar y cyfleoedd 
sydd ar gael i 
wirfoddolwyr (uwch-
sgilio a phrofiad) tra’n 
gwneud y mwyaf o 
werth gwirfoddolwyr i 
helpu i ddarparu 
gwasanaethau 
chwarae. 
 

I Uned Chwarae FCC 
ymgysylltu gyda 
gwasanaethau 
corfforaethol FCC a 
Chyngor Gwirfoddol 
Lleol Sir y Fflint i 
archwilio’r potensial i 
ddarparu hyfforddiant 
priodol i grwpiau 
cymunedol, rhieni a 
gwirfoddolwyr.  I lobïo 
Llywodraeth Cymru a 
Chyngor Sir y Fflint er 
mwyn sicrhau bod 
adnoddau ar gael i 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi 
cynnal dadansoddiad 
cynhwysfawr o anghenion 
hyfforddi ar gyfer y gweithlu 
chwarae fel y'i diffinnir yng 
ngeirfa’r pecyn cymorth 

AMBR AMBR Cynhelir dadansoddiad 
cynhwysfawr o anghenion 
hyfforddi llawn ar gyfer staff 
gwasanaethau hamdden 
mewn perthynas â sgiliau 
angenrheidiol sydd eu hangen 
i ddarparu gwasanaethau yn 
briodol. Mae’r Tîm Datblygu 
Chwarae a thîm technegol 
chwarae yn gymwys i’r lefel 
ofynnol i ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus o 
ansawdd uchel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pecyn Cymorth Asesu 

  60 

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae - Rhan 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ariannu’r rhaglen 
hyfforddi. 
 
Uned Chwarae FCC i 
gynnal adolygiad 
blynyddol o 
ddadansoddiad 
anghenion hyfforddiant 
cynhwysfawr ac i 
ddatblygu rhaglen 
hyfforddi briodol.  
Uned Chwarae FCC i 
ddatblygu a chyflwyno 
achos drwy’r Fforwm 
Chwarae Strategol yr 
anghenion am gyllideb 
hyfforddiant wedi’i 
neilltuo i ddatblygu’r 
gweithlu Chwarae. 
 
 
 
 
 
 

Uned Chwarae FCC i 
ddatblygu a chyflwyno 
achos drwy’r Fforwm 
Chwarae Strategol yr 
anghenion am gyllideb 
hyfforddiant wedi’i 
neilltuo i ddatblygu’r 
gweithlu chwarae. 

 

Mae gan yr Awdurdod Lleol 
gyllideb datblygu staff wedi'i 
neilltuo ar gyfer chwarae, 
gan gynnwys gwaith 
chwarae 

COCH AMBR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae gan y Gwasanaethau 
Hamdden gyllideb 
hyfforddiant cyffredinol 
cyfyngedig 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cymryd camau i ehangu'r 
amrywiaeth o gyfleoedd 
dysgu a datblygu sy'n cael 
eu cynnig i staff 

AMBR AMBR Mae amrywiaeth eang o 
gyfleoedd hyfforddiant 
mewnol i ychwanegu at DPP 
gweithwyr unigol gan 
gynnwys sgiliau TG, cymorth 
cyntaf, llawlyfr trin, ysgrifennu 
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adroddiad    

I lobïo FCC a 
Llywodraeth Cymru ar 
gyfer adnoddau i 
ariannu amcanion 
hyfforddiant 
Strategaeth Chwarae 
Sir y Fflint.  I Uned 
Chwarae FCC a 
Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
ymgymryd ag 
Archwiliad Sgiliau’r 
Gweithlu FCC i asesu 
lefelau sgiliau o ran 
rheoli cyfleoedd 
chwarae plant. 
I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
gynnwys 
ymwybyddiaeth 
chwarae a datblygu 
chwarae yng 
Nghynllun Datblygu 
Gweithlu Sir y Fflint 
 
I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
ymgymryd ag 
Archwiliad Sgiliau’r 
Gweithlu FCC i asesu 

Mae ystod gynhwysfawr o 
Ddatblygiad Proffesiynol 
Parhaus (DPP) ar gael ar 
gyfer gweithwyr chwarae yn 
yr ardal 

AMBR AMBR Mae amrywiaeth eang o 
gyfleoedd hyfforddiant 
mewnol i ychwanegu at DPP 
gweithwyr unigol gan 
gynnwys sgiliau TG, cymorth 
cyntaf, llawlyfr trin, ysgrifennu 
adroddiad 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae cyfleoedd ystod 
cynhwysfawr o DPP ar gyfer 
amrywiaeth o weithwyr 
proffesiynol sy'n gweithio 
gyda phlant 

AMBR AMBR Mae amrywiaeth eang o 
gyfleoedd hyfforddiant 
mewnol i ychwanegu at DPP 
gweithwyr unigol gan 
gynnwys sgiliau TG, cymorth 
cyntaf, llawlyfr trin, ysgrifennu 
adroddiad 
 
Mae sefydliadau partner yn 
gallu cael mynediad at 
gyfleoedd hyfforddiant tîm 
chwarae’r haf sy’n cynnwys: 
Hyfforddiant cymorth cyntaf, 
diogelu ac amddiffyn plant, 
rheoli risg a hyfforddiant 
cydraddoldeb 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae hyfforddiant ar gael i 
wirfoddolwyr a rhieni er 

COCH AMBR Drwy ddarpariaeth y grant 
PSA a dderbyniodd Cyngor 

Gwnaeth natur ‘untro’ y 
grantiau PSA gan 
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mwyn datblygu eu 
gwybodaeth a'u sgiliau ym 
maes gwaith chwarae 

Sir y Fflint gan Lywodraeth 
Cymru yn 2014 a 2015 mae’r 
awdurdod lleol wedi cyflawni 
hyfforddiant chwarae 
cymunedol a gwaith chwarae i 
120 o aelodau’r gymuned gan 
gynnwys:- gweithlu Plant; y 
sector Gwirfoddol; gofalwyr 
plant, ysgolion Cynradd Sir y 
Fflint, ac ysgolion Coedwig; 
meysydd gwasanaeth eraill yn 
yr awdurdod lleol a 
chynghorau cymuned a 
threfol lleol 

Lywodraeth Cymru y 
gwaith hwn yn y cynlluniau 
gweithredu yn 
gyraeddadwy. Mae galw 
mawr yn y sir a derbyniwyd 
y cyrsiau hyn yn dda. Fodd 
bynnag, heb gyllid 
ychwanegol nid yw'n bosibl 
i barhau i ddarparu'r math 
hwn o hyfforddiant 
 
 
 
 
 
 
 
 

lefelau sgiliau o ran 
rheoli cyfleoedd 
chwarae plant. 
 
 
 
 
 
I Uned Chwarae FCC 
a Hyfforddiant 
Corfforaethol FCC 
gynnwys 
ymwybyddiaeth 
chwarae a datblygu 
chwarae yng 
Nghynllun Datblygu 
Gweithlu Sir y Fflint 
 
I lobïo Llywodraeth 
Cymru a FCC er mwyn 
sicrhau bod adnoddau 
ar gael i ariannu’r 
rhaglen hyfforddi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lobïo Llywodraeth 
Cymru a FCC er mwyn 

Mae sesiynau 
ymwybyddiaeth hyfforddiant 
ar gael i weithwyr 
proffesiynol a’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau y 
mae eu gwaith yn effeithio ar 
gyfleoedd plant i chwarae  

COCH AMBR Drwy ddarpariaeth y grant 
PSA a dderbyniodd Cyngor 
Sir y Fflint gan Lywodraeth 
Cymru yn 2014 a 2015 mae’r 
awdurdod lleol wedi cyflawni 
hyfforddiant chwarae 
cymunedol a gwaith chwarae i 
120 o aelodau’r gymuned gan 
gynnwys:- gweithlu Plant; y 
sector Gwirfoddol; gofalwyr 
plant, ysgolion Cynradd Sir y 
Fflint, ac ysgolion Coedwig; 
meysydd gwasanaeth eraill yn 
yr awdurdod lleol a cynghorau 
cymuned a threfol lleol 

Gwnaeth natur ‘untro’ y 
grantiau PSA gan 
Lywodraeth Cymru y 
gwaith hwn yn y cynlluniau 
gweithredu yn 
gyraeddadwy. Mae galw 
mawr yn y sir a derbyniwyd 
y cyrsiau hyn yn dda. Fodd 
bynnag, heb gyllid 
ychwanegol nid yw'n bosibl 
i barhau i ddarparu'r math 
hwn o hyfforddiant 
 



Pecyn Cymorth Asesu 

  63 

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae - Rhan 2 

 
 
 

 
Sylwadau Cyffredinol Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 
      
Sut mae'r Awdurdod Lleol yn cyflawni'r gofyniad i gynnal neu i sicrhau swyddogaethau rheoli a darparu angenrheidiol i sicrhau cyfleoedd 
chwarae digonol? 
 
Sut mae'r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu ar gyfer anghenion datblygu gweithlu’r gweithlu chwarae (fel y'i diffinnir 
yn nogfen Cymru: Gwlad Gyfeillgar i Chwarae)? 
 
Sut mae'r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu’r gweithlu chwarae (fel y'i diffinnir yn nogfen Cymru: Gwlad Gyfeillgar i 
Chwarae)? 
 
Mae’r awdurdod lleol drwy’r tîm Chwarae o fewn Mannau Agored Cyhoeddus wedi parhau i roi Cynllun Gweithredu Chwarae ar waith am 
flwyddyn 1. Lle y llwyddodd i fanteisio i'r eithaf ar adnoddau neu ymgymryd â rhai enillion cyflym. Gwnaed cynnydd mewn nifer o feysydd ers 
2013 yn erbyn heriau ariannol 
 
Datblygu Chwaraeon – Mae cynllun gweithlu ar gyfer hyfforddwyr chwaraeon gyda strwythur cymwysterau.  Rydym hefyd yn cefnogi ystod 
eang o wirfoddolwyr gan gynnwys gwirfoddolwyr ifanc ac oedolion (gan gynnwys rhieni) 
Cedwir y wybodaeth ddiweddaraf ar y gweithlu, gan gynnwys anghenion yn y dyfodol ar gyfer DPP 

sicrhau bod adnoddau 
ar gael i ariannu 
rhaglen i godi 
ymwybyddiaeth. 
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Mater F: Ymgysylltiad cymunedol a chyfranogiad. 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol ymgynghori'n eang â phlant, eu teuluoedd a rhanddeiliaid eraill ynghylch eu barn ar ddarpariaeth chwarae.  Dylai hefyd 
hyrwyddo ymgysylltu cymunedol eang o ran darparu cymunedau sy’n gyfeillgar i chwarae. 
 
Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 
2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a nodwyd ar 
gyfer y Cynllun Gweithredu 

 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
hyrwyddo mentrau i ymgysylltu 
â grwpiau ieuenctid, cynghorau 
ysgolion, cyrff llywodraethu 
ysgolion, grwpiau cymunedol a 
grwpiau perthnasol eraill wrth 
wella cyfleoedd chwarae i blant 
yn ei ardal. 

AMBR AMBR        Gweithio gyda Gwasanaethau 
Corfforaethol i ddatblygu dulliau i 
leihau dyblygu ymgynghori a 
gorlwytho ar gyfer rhanddeiliaid, ac 
ar yr un pryd manteisio i'r eithaf ar 
y potensial ar gyfer cydweithredu 
rhwng gwasanaethau FCC, o ran 
darparu cyfleoedd i blant a phobl 
ifanc chwarae 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
hyrwyddo ymgysylltu 
cymunedol yn y canlynol: 
- gwneud lle ar gael ac sy’n 

addas ar gyfer chwarae 
- trefnu digwyddiadau 

AMBR AMBR             Gweithio gyda Gwasanaethau 
Corfforaethol i ddatblygu dulliau i 
leihau dyblygu ymgynghori a 
gorlwytho ar gyfer rhanddeiliaid, ac 
ar yr un pryd manteisio i'r eithaf ar 
y potensial ar gyfer cydweithredu 
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chwarae 
- agweddau cadarnhaol tuag 

at blant a chwarae 
- hyfforddiant ar bwysigrwydd 

chwarae. 
 

rhwng gwasanaethau FCC, o ran 
darparu cyfleoedd i blant a phobl 
ifanc chwarae 
Parhau i ymgysylltu â chynghorwyr 
FCC; cynghorwyr Tref a 
Chymuned, y sawl sy’n gwneud 
penderfyniadau i’r FCC, y Trydydd 
Sector, gydag oedolion yn y 
gymuned i godi ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd chwarae, i dynnu 
sylw at sut y mae penderfyniadau 
yn effeithio ar chwarae, ac i 
ddarparu hyfforddiant a chodi 
ymwybyddiaeth o werth chwarae.   
Ymgysylltu â chyfryngau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol i 
hyrwyddo agweddau cadarnhaol 
tuag at blant a phobl ifanc ac i 
hyrwyddo gwerth chwarae. 

 

 
Sylwadau Cyffredinol Ymgysylltiad cymunedol a chyfranogiad. 
Sut mae'r Awdurdod Lleol wedi defnyddio mecanweithiau yn effeithiol ar gyfer prosesau ymgynghori cyfranogiad plant a'r teulu 
mewn perthynas â chwarae? 
 
Ymgynghorir â’r holl blant sy’n mynychu cynlluniau chwarae’r haf (4,010 yn ystod 2015) yn flynyddol o ran eu barn ar chwarae allan 
a chyfleoedd chwarae yn eu cymunedau eu hunain 
 
Mae gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint amrywiaeth o fforymau, grwpiau a dulliau i ymgysylltu gyda phlant a phobl 
ifanc ar draws y sir drwy eu gwaith cyfranogiad a chynhwysiant 
 
Drwy’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc mae’r awdurdod lleol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer ymgysylltu a chyfranogiad cymunedol 
effeithiol 
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Mae Datblygu Chwaraeon yn gweithio gyda chynghorau ysgolion ac maen nhw wedi chwarae rôl fawr wrth sefydlu cynghorau 
chwaraeon ysgolion.  Rydym wedi cefnogi myfyrwyr i weithio gyda Llywodraethwyr ac wedi helpu myfyrwyr sy'n dod yn hyfforddwyr 
gyda grwpiau chwaraeon cymunedol ac mewn clybiau ieuenctid 
 
 
 
 

Mater Ff: Chwarae yn yr holl bolisïau perthnasol ac agendâu gweithredu 
 
Dylai'r Awdurdod :leol ystyried ei holl agendâu polisi o ran eu heffaith bosibl ar gyfleoedd plant i chwarae a chynnwys targedau a chamau 
gweithredu i wella cyfleoedd chwarae i blant yn yr holl bolisïau a strategaethau o'r fath.  
 
Statws RAG 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n llawn. 

 

Meini Prawf wedi’u 
bodloni’n rhannol. 

 

Nid yw’r meini prawf 
wedi’u bodloni. 

 

 

 

Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae person a enwir ar y 
Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol sy'n hyrwyddo 
chwarae plant ac yn 
sicrhau bod yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae a'r 
Cynllun Gweithredu yn 

AMBR AMBR             Yn dilyn cynhyrchu’r 
Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae, 
bydd cyflwyniad yn cael 
ei gyflwyno i’r ddau 
Hyrwyddwr Chwarae yng 
Nghyngor Sir y Fflint. 
 Bydd y cyflwyniad hwn 
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cyfrannu at y Cynllun 
Integredig Sengl ac yn 
cael eu cynnwys yn y 
Cynllun Integredig Sengl 

ar ffurf {g} briffio, i sicrhau 
y gellir cyflwyno 
canfyddiadau’r PSA, {g} i 
grwpiau allweddol eraill 
sy’n gwneud 
penderfyniadau, {g} gan 
gynnwys y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol 
 
 
 

 

Addysg ac Ysgolion 
 

 

Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu 
a Nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 

 

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

AMBR AMBR Mae’r awdurdod lleol wedi 
cynnal cynllun peilot ar 
gyfer prosiect chwarae 
Dyfodol Chwareus yn Sir y 
Fflint mewn tair ysgol 
gynradd yn ystod tymor yr 
Hydref. Y gwerthusiad 
cynnar o'r cynllun peilot 
hwn yw ei fod wedi cael 
effaith gadarnhaol fawr ar 
y diwrnod ysgol 
 
Bu i’r cynllun peilot hwn 
gael ei alluogi drwy’r grant 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymgysylltu gyda’r 
Awdurdod Addysg 
Lleol ac i nodi’r ffordd 
orau i ymgysylltu 
gydag ysgolion unigol 
er mwyn nodi sut 
mae ysgolion wedi 
ceisio darparu 
amgylcheddau 
chwarae cyfoethog a 
hyrwyddo arfer da. 
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Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu 
a Nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 

 

PSA a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 
2014 a 2015 

 
 
 

Ymgysylltu gyda’r 
Awdurdod Addysg 
Lleol a nodi’r ffordd 
orau i ymgysylltu 
gydag ysgolion 
unigol. 
 Nodi sut mae 
ysgolion wedi ceisio 
darparu cyfleoedd 
chwarae y tu allan i 
oriau’r ysgol a 
hyrwyddo arfer da. 
 
 
 
Ymgysylltu gyda’r 
Awdurdod Addysg 
Lleol a nodi’r ffordd 
orau i ymgysylltu 
gydag ysgolion 
unigol. 
 Nodi p’un a yw tir yr 
ysgol yn hygyrch ar 
gyfer defnydd 
cymunedol (Oriau y 
tu allan i oriau’r ysgol/ 

Ysgolion yn darparu 
cyfleoedd chwarae y tu 
allan i oriau addysgu 

AMBR AMBR Mae’r awdurdod lleol wedi 
cynnal cynllun peilot ar 
gyfer prosiect chwarae 
Dyfodol Chwareus yn Sir y 
Fflint mewn tair ysgol 
gynradd yn ystod tymor yr 
Hydref. Y gwerthusiad 
cynnar o'r cynllun peilot 
hwn yw ei fod wedi cael 
effaith gadarnhaol fawr ar 
y diwrnod ysgol 
 
Bu i’r cynllun peilot hwn 
gael ei alluogi drwy’r grant 
PSA a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 
2014 a 2015 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ysgolion yn darparu 
mynediad i dir yr ysgol ar 
gyfer chwarae y tu allan i 
amserau ysgol 

AMBR AMBR Mae’r awdurdod lleol wedi 
cynnal cynllun peilot ar 
gyfer prosiect chwarae 
Dyfodol Chwareus yn Sir y 
Fflint mewn tair ysgol 
gynradd yn ystod tymor yr 
Hydref. Y gwerthusiad 
cynnar o'r cynllun peilot 
hwn yw ei fod wedi cael 
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Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu 
a Nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 

 

effaith gadarnhaol fawr ar 
y diwrnod ysgol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu i’r cynllun peilot hwn 
gael ei alluogi drwy’r grant 
PSA a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 
2014 a 2015 
 
 
 
 
Bydd y Tîm Datblygu 
Chwarae, ymgynghorydd 
Dyfodol Chwareus ac 
Uwch Ddarlithydd mewn 
gwaith chwarae ym 
Mhrifysgol Leeds Beckett 
yn cyflwyno i ffederasiwn 
Penaethiaid Sir y Fflint ym 
mis Mawrth 2016 o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y tu allan i dymor yr 
ysgol) a p’un a oes 
mynediad agored neu 
a oes angen cadw lle 
gyda’r ysgol. 
 
 
 
Ymgysylltu gyda’r adran 
Addysgu a’r Tîm Iechyd a 
Diogelwch Corfforaethol i 
nodi dulliau priodol a 
chanllawiau y gellir eu 
cyflwyno i ysgolion, i 
ddangos sut y gellir 
gwneud tir yr ysgol ar gael 
i’r gymuned (Naill ai drwy 
fynediad agored neu drwy 
archebu) tra’n cynnal 
diogelwch yr adeiladau ac 
asedau eraill. 
 
 
 
FCC i gynnal 
Ymgynghoriad ar hyd y sir 
yn ystod 2016  Ymgysylltu 
gyda’r Awdurdod Addysg 
Lleol, i hyrwyddo gwerth 
amser egwyl i hwyluso 
chwarae plant. 
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Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu 
a Nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 

 

ganlyniad uniongyrchol i 
lwyddiant y prosiect hwn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymgysylltu gyda'r 
Awdurdod Addysg 
Lleol, cyflawni 
prosiect peilot mewn 
tair ysgol gynradd yn 
Sir y Fflint yn ystod 

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

AMBR AMBR Mae'r awdurdod lleol yn 
cyflogi swyddog Ysgolion 
Iach i weithio gydag 
ysgolion i annog cerdded a 
beicio 
 
 
Llwyddodd yr awdurdod 
lleol i brynu a gosod raciau 
beiciau (12 beic) mewn 8 o 
leoliadau hamdden ac 
ysgolion yn unol â’r 
Cynllun Teithio Llesol ar 
gyfer Sir y Fflint. Bu i’r 
cynllun peilot hwn gael ei 
alluogi drwy’r grant PSA a 
dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 
ystod 2014 a 2015 
 
 

      
 
 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cynnig canllawiau i sicrhau 
bod ysgolion yn deall ac yn 
sicrhau nad yw’r amser y 
maen nhw’n ei gael i 
chwarae allan yn cael ei 

AMBR AMBR Mae’r awdurdod lleol wedi 
cynnal cynllun peilot ar 
gyfer prosiect chwarae 
Dyfodol Chwareus yn Sir y 
Fflint mewn tair ysgol 
gynradd yn ystod tymor yr 
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Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu 
a Nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 

 

gwtogi Hydref. Y gwerthusiad 
cynnar o'r cynllun peilot 
hwn yw ei fod wedi cael 
effaith gadarnhaol fawr ar 
y diwrnod ysgol 
 
Bydd y Tîm Datblygu 
Chwarae, ymgynghorydd 
Dyfodol Chwareus ac 
Uwch Ddarlithydd mewn 
gwaith chwarae ym 
Mhrifysgol Leeds Beckett 
yn cyflwyno i ffederasiwn 
Penaethiaid Sir y Fflint ym 
mis Mawrth 2016 o 
ganlyniad uniongyrchol i 
lwyddiant y prosiect hwn 
 
Bu i’r cynllun peilot hwn 
gael ei alluogi drwy’r grant 
PSA a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn 
2014 a 2015 

2015/2016 i ddarparu 
tystiolaeth o 
effeithiolrwydd dull 
Gwaith Chwarae yn 
ystod amser cinio 
ysgol.  Mae’r Uned 
Chwarae wedi’u 
gwahodd i roi 
cyflwyniad i 
Ffederasiwn 
Penaethiaid Ysgolion 
Cynradd yn Sir y 
Fflint gyda’r 
canlyniadau o’r 
prosiect peilot sydd 
wedi bod yn 
llwyddiannus iawn 
      



Pecyn Cymorth Asesu 

  72 

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae - Rhan 2 

 

Cynllunio Gwlad a Thref 
 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae’r Cynllun Datblygu 
Lleol yn cydnabod 
anghenion plant o grwpiau 
oedran a galluoedd 
amrywiol o ran chwarae y 
tu allan, ac yn rhoi sylw i’r 
anghenion hyn  

COCH AMBR              
Mae Cyngor Sir y Fflint 
wedi ymrwymo eisoes i 
gychwyn ar Gynllun 
Datblygu Lleol.  
Mae gwaith ar y gweill 
ar hyn o bryd.  
 
 
Bydd Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y Fflint yn 
ymgysylltu gyda’r 
Awdurdod Cynllunio, i 
sicrhau fod y polisïau 
sy’n cael eu drafftio yn 
adlewyrchu anghenion 
chwarae plant o 
oedrannau a galluoedd 
gwahanol. 

 

 

Traffig a Thrafnidiaeth 
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Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae’r Cynllun Trafnidiaeth 
leol yn cydnabod 
pwysigrwydd strydoedd, 
ffyrdd a llwybrau cerdded a 
beicio lleol o ran cynnig 
cyfleoedd chwarae i blant o 
oedrannau a galluoedd 
gwahanol 

AMBR AMBR             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymgysylltu â Taith i 
hyrwyddo anghenion 
plant a 
 
 
 phobl ifanc o ran cael 
mynediad at lwybrau, 
ffyrdd beicio a 
gwasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus i 
gael mynediad at 
gyfleusterau chwarae a 
hamdden, a defnyddio’r 
rhain. 

      
 
 
Ymgysylltu â Taith i 
hyrwyddo anghenion 
plant a phobl ifanc wrth 
gael mynediad at 
wasanaethau 
trafnidiaeth cyhoeddus a 
defnyddio’r rhain. 

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth 
leol yn nodi ffyrdd o asesu 
a mynd i'r afael ag 
anghenion pob grŵp, gan 
gynnwys y rhai sy'n aml ar 
y cyrion. 

GWYRDD GWYRDD             
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Iechyd a lles 
 

 

Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae cynlluniau ac agenda’r 
Awdurdod Lleol i hyrwyddo 
iechyd a lles yn cydnabod 
pwysigrwydd chwarae i 
iechyd a lles corfforol plant 
a theuluoedd 

AMBR AMBR              
 
Pob un o’r partneriaethau 
strategol allweddol i barhau i 
fonitro rhaglenni’n rheolaidd, 
sef y rhaglenni sy’n 
effeithio’n uniongyrchol ar 
iechyd a lles corfforol plant a 
theuluoedd. 

 
 

Tlodi Plant 
 

 

Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 



Pecyn Cymorth Asesu 

  75 

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae - Rhan 2 

Mae agenda a chynlluniau 
mynd i’r afael â thlodi yr 
Awdurdod Lleol yn 
cydnabod pwysigrwydd 
sicrhau fod cyfleoedd 
chwarae ar gael i 
deuluoedd waeth beth fo’u 
hincwm. 

GWYRDD GWYRDD              
 
 
Ceisio dylanwadu ar 
Lywodraeth Cymru er 
mwyn i gyllid fod ar gael 
i alluogi gwasanaethau 
presennol i barhau er 
budd plant a hyrwyddo a 
darparu cyfleoedd 
chwarae. 
 

 
 

Blynyddoedd Cynnar/Gofal Plant  
 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae cynlluniau a 
gwasanaethau 
Blynyddoedd Cynnar, a 
Dechrau’n Deg yn 
cydnabod pwysigrwydd 
chwarae ac yn cyfrannu 
at ddarpariaeth cyfleoedd 
chwarae cyfoethog i blant 
iau  

GWYRDD GWYRDD              

Ni nodwyd dim 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ymgysylltu gyda’r 
Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc, i 

Mae’r Strategaeth Gofal 
Plant yn cynnig 
canllawiau i sicrhau fod 

GWYRDD GWYRDD        
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Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

darparwyr gofal plant 
lleol yn deall 
pwysigrwydd 
amgylchedd chwarae 
cyfoethog, a darparu 
amgylchedd chwarae 
cyfoethog fel rhan arferol 
o’r gofal y maen nhw’n 
eu darparu. 

archwilio'r hyn sydd 
eisoes yn cael ei 
wneud i ymgysylltu 
darparwyr gofal plant, 
er mwyn hyrwyddo 
amgylcheddau 
chwarae cyfoethog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polisi teuluol a mentrau 
 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae mentrau cymorth i 
deuluoedd yn darparu 
gwybodaeth a chefnogaeth 
i rieni i'w galluogi i gefnogi 
eu plant i chwarae 

GWYRDD GWYRDD             Ni nodwyd dim 



Pecyn Cymorth Asesu 

  77 

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae - Rhan 2 

 

Mentrau a pholisi rhyng-genedliadol 
 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

 AMBR AMBR       
 
 
 
 
 
 

       
 
 
Yr holl wasanaethau 
sy’n ymwneud â 
darparu 
gweithgareddau rhyng-
genedliadol sy’n annog 
rhyngweithio gwell 
rhwng plant o wahanol 
oedrannau.  Defnyddio 
gwasanaethau’r 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd er mwyn 
codi ymwybyddiaeth a 
hyrwyddo 
gweithgarwch 
 

Mae dull creadigol o fynd i’r 
afael â gweithgarwch 
rhyng-genedliadol sy’n 
annog rhyngweithio gwell 
rhwng plant o wahanol 
oedrannau 

AMBR AMBR             

 

Datblygiad Cymunedol 
 

Meini Prawf RAG 
Statws 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
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Mae’r Strategaeth 
Gymunedol yn gwneud 
datganiad clir o ran hawliau 
plant i chwarae yn eu 
cymunedau 

GWYRDD GWYRDD       
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymgysylltu gyda’r 
Gwasanaethau 
Corfforaethol i 
archwilio’r potensial i 
ymgorffori “Hawl y 
Plentyn i Chwarae” yn 
y gymuned mewn 
diwygiadau yn y 
dyfodol o’r Strategaeth 
Gymunedol a/neu yng 
Nghynllun Integredig 
Sengl Sir y Fflint FCC 
      
Ni nodwyd dim 
 
 
 
Ni nodwyd dim 
 
 
 
 

Mae'r Strategaeth 
Gymunedol yn cefnogi 
cymunedau i ddarparu 
cyfleoedd chwarae ar gyfer 
eu plant 

GWYRDD GWYRDD             

Mae'r Strategaeth 
Gymunedol yn gwneud 
datganiad clir o ran sut mae 
darparu cyfleoedd chwarae 
yn cyfrannu at gydlyniant 
cymunedol 

GWYRDD GWYRDD             

 

Diogelwch Cymunedol 
 

 

 

Meini Prawf Statws 
RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 

Cynllun Gweithredu 
 

Mae’r Strategaeth COCH COCH             Cyfrannu at 
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Diogelwch Cymunedol yn 
gwneud datganiad clir sy’n 
cydnabod hawliau plant i 
chwarae yn eu cymunedau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

adolygiadau o Gynllun 
Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol 
yn y dyfodol, i sicrhau 
bod barn plant a phobl 
ifanc yn cael eu 
cynnwys a bod ‘yr hawl 
i chwarae’ yn cael ei 
gydnabod yn y cynllun 
hwnnw. 
 
Cyfrannu at 
adolygiadau o Gynllun 
Partneriaeth 
Diogelwch Cymunedol 
yn y dyfodol, i sicrhau 
bod barn plant a phobl 
ifanc yn cael eu 
cynnwys a bod 
cydnabyddiaeth 
benodol i werth 
chwarae fel 
gweithgaredd 
gwrthdyniadol yn y 
gymuned. 
Ymgysylltu gyda'r 
Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol 
i gryfhau'r cysylltiadau 
sy'n bodoli eisoes wrth 
ddarparu ymyriadau 
‘gwrthdyniadol’ ac 
‘ataliol’. 

Mae'r Strategaeth 
Diogelwch Cymunedol yn 
cynnwys camau 
gweithredu sy'n darparu 
amgylchedd diogel i blant 
chwarae yn eu cymunedau 

AMBR AMBR             
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Iechyd a Diogelwch 
 

 

 

Meini Prawf Statws RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 
 

Mae’r polisïau 
Iechyd a Diogelwch 
yn cydnabod gwerth 
plant yn gallu profi 
risg a her yn 
benodol 

AMBR AMBR Mae uned iechyd a 
diogelwch yr awdurdod lleol 
yn darparu cymorth a 
chyngor ar holl faterion 
chwarae a hamdden plant. 
Mae penodi swyddog 
penodol wedi galluogi 
partneriaeth waith agos i 
sicrhau dull cadarn o ran 
iechyd a diogelwch, 
datblygu systemau priodol o 
weithio a'r gweithdrefnau 
sy'n sail i'r ddarpariaeth 
chwarae mewn partneriaeth. 
Mae Uned iechyd a 
diogelwch yr Awdurdod 
Lleol wedi datblygu 
hyfforddiant pwrpasol ar 
gyfer rheoli Risg wrth 
ddarparu gwasanaethau 

      Ymgysylltu â’r Tîm 
Iechyd a Diogelwch i 
archwilio’r potensial i 
adolygu Polisïau 
Iechyd a Diogelwch yn 
ffurfiol, gyda’r bwriad i 
gynnwys cyfeiriad at 
risg a her mewn 
chwarae plant 
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Meini Prawf Statws RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 
 

chwarae. Mae hyn pwrpasol 
i’r tîm dros dro ac yn 
seiliedig ar flynyddoedd o 
gyflenwi. Mae’r plentyn wrth 
wraidd yr hyfforddiant ond 
mae diogelwch drwy 
wybodaeth ar gyfer y 
gweithlu. Darperir yr 
hyfforddiant gan y swyddog 
iechyd a diogelwch yn ystod 
yr hyfforddiant ar gyfer tîm 
yr haf drwy gyfrwng 
amrywiaeth o sesiynau 
ystafell ddosbarth ffurfiol a 
sesiynau ymarferol. Yn 
ogystal â hynny bydd 
gweithwyr chwarae yn 
ymwybodol o fudd risg ac 
asesiad risg dynamig a’r 
materion ymarferol wrth 
gyflawni yn y tymor byr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymgysylltu gyda’r 
Awdurdod Addysg 
Lleol, y Tîm Iechyd a 
Diogelwch 
Corfforaethol a gyda 
rhwydweithiau 
gwybodaeth allweddol 
fel y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd y plant a'r 
Bartneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc i helpu i 

Mae’r polisïau a’r 
gweithdrefnau 
Iechyd a Diogelwch 
ac yn ymgorffori’r 
dull risg-budd i 
asesiadau iechyd a 
diogelwch fel yr 
argymhellir gan Yr 

AMBR AMBR             
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Meini Prawf Statws RAG 
2013 

Statws 
RAG 2016 

Tystiolaeth i gefnogi 
cryfderau 

Diffygion Camau Gweithredu a 
nodwyd ar gyfer y 
Cynllun Gweithredu 
 

Awdurdod 
Gweithredol Iechyd 
a Diogelwch (HSE)   

 
 
 
 
 
 
 
 

ddatblygu 
ymwybyddiaeth iechyd 
a diogelwch a 
goresgyn agweddau o 
osgoi risg 
      
  Gellir cyflawni hyn yn 
syml drwy gynnig 
taflen cyngor ac 
arweiniad, o ran pa 
grwpiau cymunedol a 
trydydd sector sydd 
angen eu hystyried 
wrth sicrhau y gwneir 
digon o ddarpariaeth 
yswiriant.      

  GWYRDD GWYRDD             

 
 

 
Sylwadau Cyffredinol:  
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I’r awdurdod lleol nodi dau Hyrwyddwr Chwarae allweddol newydd i gynrychioli chwarae plant ar y lefel strategol uchaf ac i sicrhau fod 
chwarae ar yr holl agendâu, gan gynnwys y Cynllun Integredig Sengl 
 
 
Ailfywiogi Fforwm Chwarae Strategol Sir y Fflint, grŵp aml-asiantaeth i ddarparu canllawiau ar gyfer y rhwydwaith chwarae mwy. Bydd yr 
FSPF yn gyfrifol am oruchwylio a monitro'r broses o roi Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae, 2016 ar waith 
 
 
I’r awdurdod lleol barhau i ddatblygu partneriaethau effeithiol er mwyn diogelu chwarae plant yn y sir. O ran ardaloedd chwarae plant 
cyfarparedig bydd y sir yn parhau i archwilio modelau cyflawni amgen (ADM) a chynlluniau trosglwyddo asedau Cymunedol (CAT) 
 
 
Parhau i ddarparu cyfleoedd chwarae o’r ansawdd uchaf i blant yn y sir, gan gynnwys hyfforddiant priodol i staff 
 
 
Parhau i ddarparu gwasanaethau chwarae o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc a chymunedau mewn partneriaeth drwy ymgynghoriad llawn 
a’r anghenion a nodwyd 
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Y Ffordd Ymlaen 

 
Dylai'r adran hon gyflwyno'r Cynllun Gweithredu yn gryno gan nodi'r camau 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 a blaenoriaethu camau 
gweithredu. Dylai hefyd ddisgrifio'r camau y bydd yr Awdurdod Lleol yn eu cymryd o ran newid yn y seilwaith, gweithio mewn partneriaeth 
neu fecanweithiau i sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i gyflawni'r ddyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Llofnodwyd: …………………………………………………………… 
 
 
Dyddiad: …………………………………………………………….. 
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Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae  

Enw’r awdurdod lleol:   CYNGOR SIR Y FFLINT 
 
Enw'r person sydd yn swyddog cyfrifol:   MIKE WELCH 
 
Teitl swydd:     PRIF SWYDDOG HAMDDEN 
 
Dyddiad cwblhau:   31 MAWRTH, 2016 
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Camau gweithredu i’w cymryd i fynd i’r afael â’r materion / diffygion a gofnodwyd yn yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  
 

Camau gweithredu arfaethedig ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2017 

(Ffynhonnell ariannu: arian o gyllidebau’r Awdurdod Lleol eu hunain ac i'w cynnwys yn y Cynllun 
Integredig Sengl). 

Mater Blaenoriaethau Targedau Cerrig milltir Adnoddau, gan 
gynnwys costau 

Ffynhonnell 
ariannu 
(ffrydiau 

ariannu newydd 
neu bresennol) 

Fframwaith polisi 
Canllawiau Statudol 
 

Adfywio Fforwm 
Chwarae 
Strategol Sir y 
Fflint 

 
 
 
 
Cyflawni’r Cynllun 
Gweithredu 
Chwarae a’i roi ar 
waith 

Penodi dau 
hyrwyddwr chwarae 
newydd i gynrychioli 
chwarae ar y lefel 
strategol uchaf 
 
Cyfarfod cyntaf 
Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y Fflint 
sydd newydd ei 
ffurfio. Cofnodion o'r 
holl gyfarfodydd a 
gofnodwyd 

     Dim cost      AMH 

Mater A:  Poblogaeth 
 

Parhau i gael 
mynediad at 
ddata cyfredol ac 
sy’n berthnasol i 
gynllunio 
gwasanaethau 
yn briodol ac er 
mwyn helpu i 

Manteisio i'r eithaf 
ar y defnydd o 
adnoddau i 
dargedu’r 
cymunedau a'r 
plant sydd fwyaf 
mewn angen 

Cynrychiolaeth yn y 
cyfarfod cyntaf o'r 
trydydd sector a 
sefydliad perthnasol 
ar Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y Fflint 
 

Costau Posibl 
presenoldeb 
gwirfoddolwyr 

I’w nodi 
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dargedu’r 
grwpiau hynny 
sydd fwyaf 
agored i niwed 

Mater B: Darparu ar 
gyfer anghenion 
amrywiol 
 

Parhau i 
ddatblygu 
partneriaethau 
presennol a nodi 
partneriaethau 
newydd ar gyfer 
plant ag 
anghenion 
amrywiol  

I Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y 
Fflint nodi 
argaeledd 
gwasanaethau 
presennol ac i 
gydlynu datblygiad 
gwasanaethau 
ategol eraill 
I weithio gydag 
ystod o feysydd 
gwasanaeth a 
darparwyr eraill i 
rannu arfer da a 
chreu 
partneriaethau 
newydd 

Cynrychiolaeth yn y 
cyfarfod cyntaf o'r 
trydydd sector a 
sefydliad perthnasol 
ar Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y Fflint 
 

Costau Posibl 
presenoldeb 
gwirfoddolwyr 

I’w nodi 

Mater C:  Mannau sydd 
ar gael i blant chwarae 
 

I’r uned 
gwasanaethau a 
hamdden barhau 
i weithio mewn 
partneriaeth 
gyda’r adrannau 
cynllunio, tai a 
gwasanaethau 
amgylcheddol 
drwy brosiectau 
ar y cyd a’u 
cynrychioli yn 

Mynediad at 
ddarpariaeth 
chwarae eang ac o 
ansawdd uchel yn 
unol â 
deddfwriaeth a 
drwy ymgynghori 
ar y cyd 

Cynrychiolaeth o'r 
meysydd 
gwasanaeth 
strategol pwysig 
hyn yng nghyfarfod 
cyntaf Fforwm 
Chwarae Strategol 
Sir y Fflint sydd 
newydd ei ffurfio. 
Cofnodion o'r holl 
gyfarfodydd a 
gofnodwyd 

Ariannu craidd ar 
gyfer staff 
presennol ym mhob 
maes gwasanaeth 

Cyllideb graidd 
yr Awdurdod 
Lleol 
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Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y 
Fflint 

Mater D:  Darpariaeth 
dan oruchwyliaeth 

Nodi dulliau 
amgen a newydd 
o ddarparu 
mewn 
partneriaeth â 
chynghorau tref 
a chymuned lleol 
a'r trydydd sector 

Parhau i ddarparu 
ar gyfer rhaglen 
Cynllun Chwarae'r 
Haf Sir y Fflint o 
2017 ymlaen 

 Mae cyllideb graidd 
yr awdurdod lleol 
neu gynlluniau 
chwarae’r haf yn 
caniatáu cyflogi’r 
Swyddog Datblygu 
Chwarae a fydd yn 
gweithio i nodi 
adnoddau newydd, 
amgen a 
chynaliadwy 

I’w nodi drwy 
ymgynghoriad 
partneriaeth yn 
ystod 2016 

 
Mater Dd:  Taliadau ar 
gyfer darpariaeth 
chwarae 
 

                              

 
Mater Dd:  Mynediad at 
fannau/darpariaeth 
 

I’r uned 
gwasanaethau a 
hamdden barhau 
i weithio mewn 
partneriaeth 
gyda’r adrannau 
cynllunio, tai a 
gwasanaethau 
amgylcheddol 
drwy brosiectau 
ar y cyd a’u 
cynrychioli yn 
Fforwm Chwarae 
Strategol Sir y 

Mynediad at 
ddarpariaeth 
chwarae eang ac o 
ansawdd uchel yn 
unol â 
deddfwriaeth a 
drwy ymgynghori 
ar y cyd 

Cynrychiolaeth o'r 
meysydd 
gwasanaeth 
strategol pwysig 
hyn yng nghyfarfod 
cyntaf Fforwm 
Chwarae Strategol 
Sir y Fflint sydd 
newydd ei ffurfio. 
Cofnodion o'r holl 
gyfarfodydd a 
gofnodwyd 

Ariannu craidd ar 
gyfer staff 
presennol ym mhob 
maes gwasanaeth 

Cyllideb graidd 
yr Awdurdod 
Lleol 
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Fflint 
 

 
Mater E:  Sicrhau a 
datblygu'r gweithlu 
 

Cael gafael ar 
gyfleoedd 
hyfforddi ar gyfer 
pob aelod o staff 
sydd yn cymryd 
rhan mewn 
chwarae Plant 

Cynnal ansawdd 
darparu 
gwasanaethau 
chwarae yn y sir ar 
gyfer y tîm arolygu 
a thechnegol a 
chwarae dan 
oruchwyliaeth 

Datblygu cynllun 
hyfforddi’r gweithlu 
yn unol â darparu 
gwasanaethau 
chwarae o ansawdd 
-  
Mehefin 2016 

Nodi grantiau a 
ffrydiau refeniw 
eraill i helpu gyda'r 
costau ar gyfer 
hyfforddiant yn 
ychwanegol at 
gyllideb graidd yr 
awdurdod lleol 

I’w nodi drwy 
ymgynghoriad 
partneriaeth yn 
ystod 2016 

 
Mater F:  Ymgysylltiad 
cymunedol a 
chyfranogiad 
 

Parhau i 
ddiogelu 
chwarae plant yn 
y sir trwy 
bartneriaethau 
newydd gyda 
chymunedau yn 
y sir gan 
gynnwys 
datblygu 
Modelau 
Cyflawni Amgen 
a Throsglwyddo 
Asedau 
Cymunedol  

Ymgynghori â 
phlant, pobl ifanc a 
chymunedau 
Diogelu ardaloedd 
chwarae 
cyfarparedig plant  

Cynaliadwyedd 
cyfleoedd plant i 
gael mynediad at 
gyfleoedd chwarae 
dan oruchwyliaeth. 
Partneriaid a 
nodwyd i ddarparu 
Cynllun Chwarae’r 
Haf Sir y Fflint yn 
2017 
 
Ymgynghoriad 
cyhoeddus gyda'r 
holl bartneriaid o 
ran Trosglwyddo 
Asedau a modelau 
cyflawni amgen ar 
gyfer ardaloedd 
chwarae 
cyfarparedig 
 
 
 

Mae’r Uned 
Chwarae a 
Gwasanaethau 
Hamdden wedi nodi 
hyn fel maes gwaith 
â blaenoriaeth ar 
gyfer 2016/17 

Arian craidd gan 
yr awdurdod 
lleol      
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Mater Ff:  Chwarae yn yr 
holl bolisïau perthnasol 
ac agendâu gweithredu 
 

I’r awdurdod lleol 
sicrhau fod 
materion 
chwarae plant yn 
cael eu 
cynrychioli ar y 
lefel strategol 
uchaf posibl a 
bod pob maes 
gwasanaeth yn 
ymwybodol ac 
yn rhagweithiol 
mewn perthynas 
â hawliau plant i 
chwarae  

Penodi Cadeirydd 
ar gyfer Fforwm 
Chwarae Strategol 
Sir y Fflint Ebrill 
2016 2016 
 
Cyfarfod cyntaf i'w 
drefnu ar gyfer mis 
Mai 2016 

Adfywio Fforwm 
Chwarae Strategol 
Sir y Fflint 
 
Penodi dau 
hyrwyddwr chwarae 
newydd i gynrychioli 
chwarae ar y lefel 
strategol uchaf 
 

Dim cost      AMH 

 
 


