
 
 

Dyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae – Papur Briffio 
 
 
Beth mae’n ofynnol i’r Awdurdod Lleol ei wneud? 
 
Asesu 
 
Daeth Adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, Cyfleoedd Chwarae i blant, i rym 
ym mis Tachwedd 2012. Mae’r rhan hon o’r ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol i 
Awdurdodau Lleol asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd. Cafodd 
Awdurdodau Lleol ganllawiau statudol i’w cynorthwyo i gwblhau’r Asesiadau Digonolrwydd. 
Cyflwynwyd yr Asesiad cyntaf o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i Lywodraeth Cymru ym 
mis Mawrth 2013 ynghyd â Chynllun Gweithredu. Rhoddwyd crynodeb o’r asesiad ar wefan 
yr Awdurdod Lleol. Caiff yr asesiad ei gwblhau bob tair blynedd ac mae Cynllun Gweithredu i 
gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ynghyd ag adroddiad cynnydd 
blynyddol. 
***Mae hwn yn ofyniad statudol o dan adran 11 (1), 11 (2), 11 (5), 11 (6) o’r mesur*** 
 
Sicrhau 
 
Mae’r ail ran o’r ddyletswydd yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i sicrhau cyfleoedd 
chwarae digonol i blant, gan roi sylw i’r asesiad. Cychwynnwyd y rhan hon o’r ddyletswydd 
ar 1af Gorffennaf 2014. 
O dan y ddyletswydd i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol i blant, dylai’r Awdurdod Lleol 
ddefnyddio pob modd ymarferol sydd ar gael iddo i gynnal y ddarpariaeth a’r gwasanaethau, 
ac i gynyddu a gwella cyfleoedd chwarae i bob plentyn. 
***Mae hwn yn ofyniad statudol o dan adran 11 (3) *** 
 
Cyhoeddi 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i bob Awdurdod Lleol ddatblygu adran amlwg ar 
chwarae ar ei wefan i roi gwybodaeth gynhwysfawr am y canlynol: 

 Parciau, meysydd chwarae a mannau eraill yn yr awyr agored sy’n darparu cyfleoedd 

chwarae i blant; darpariaeth chwarae dan do; clybiau a gweithgareddau chwarae 

 Cynlluniau Chwarae yn ystod y gwyliau 

 Digwyddiadau i blant a theuluoedd; digwyddiadau cymunedol ehangach lle gall plant 

chwarae 

Mae gofyniad i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn diweddaru’r wybodaeth gyhoeddedig 
uchod yn rheolaidd. 
Cychwynnwyd y rhan hon o’r ddyletswydd ar 1af Gorffennaf 2014 hefyd. 
***Mae hwn yn ofyniad statudol o dan adran 11 (4) *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amserlen ar gyfer asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol am y 10 mlynedd nesaf 
 

 
Dyddiadau cyflwyno 
 

 
Gofynion 

Mawrth 2016 
 
Mawrth 2019 
 
Mawrth 2022 
 
Mawrth 2025 

Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol 
gwblhau a chyflwyno copi o’u 
Hasesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae; y Crynodeb Gweithredol o’r 
Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae; a’r Cynlluniau Gweithredu 
Chwarae am y flwyddyn ganlynol i 
Weinidogion Cymru. 
 
Dylai’r Crynodebau Gweithredol o’r 
Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae gael eu cyhoeddi ar wefannau’r 
Awdurdodau Lleol. Rhaid i’r crynodebau 
a gyhoeddir gynnwys canlyniadau’r 
Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae ac amlygu’r camau gweithredu 
mae’r Awdurdodau Lleol yn bwriadu eu 
cymryd er mwyn sicrhau cyfleoedd 
chwarae digonol. 
 
Rhaid i Gynlluniau Gweithredu Chwarae 
gael eu datblygu a’u cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. 
 
Roedd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol 
gyfrannu canlyniadau’r Asesiadau o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i’r 
Cynllun Integredig Sengl. 
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