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Materion Meini Prawf Blaenoriaethau ar gyfer 2016 
A. Poblogaeth Data poblogaeth yn perthnasol i: 

 Oedran 

 Anabledd 

 Iaith 

 Diwylliant 

Parhau i ddefnyddio gwybodaeth poblogaeth wrth gynllunio 
darpariaeth chwarae newydd o fewn y sir. 
 
Parhau i ddefnyddio'r wybodaeth wrth gynllunio digwyddiadau 
chwarae o fewn y sir. 

B. Diwallu 
anghenion 
amrywiol 

Mae cyfleoedd chwarae yn ystyried: 

 Ardaloedd gwledig 

 Iaith 

 Diwylliant 

 Anabledd 

Parhau i gefnogi ardaloedd gwledig wrth ddatblygu cyfleoedd 
chwarae i blant a phobl ifanc trwy ariannu, llythyron cefnogaeth, 
arwyddbostio, cyngor a chyfarwyddyd. 
 
Ymchwilio’r posibilrwydd o ymateb i anghenion chwarae plant a 
phobl ifanc ac anabledd mewn perthynas ag ardaloedd chwarae 
cyfarpar sefydlog a chlybiau o dan oruchwyliaeth. 
 
Ymgynghoriadau bellach gyda’r gymdeithas teithwyr, gofalwyr 
ifanc, plant LGBT er mwyn darganfod ei anghenion chwarae a 
hamdden. 

C. Y lle sydd ar 
gael I blant 
chwarae 

Cydnabyddiaeth bod pob gwagle agored yn 
ardaloedd bwysig lle all plant chwarae 

 Diweddaru ac adolygu ffocws yr Asesiad Gwagleoedd Gwyrdd. 
 
Sicrhau fod y wybodaeth am gyfleusterau chwarae yn cael i 
ddiweddaru 
 
Cymhwysiad yr Asesiadau Gwagle Chwarae  wrth werthuso 
gwagleoedd chwarae. 
 
Cyfraniadau Adran 106 i ystyried cyfleoedd chwarae heblaw am 
gyfarpar sefydlog lle yn addas. 
 
Hyrwyddo ardaloedd ddi mwg a’r peryglon o fwg ail law ar iechyd 
a lles plant. 
 
Gweithio mewn partneriaeth gyda’r Adran Tai i leihau defnydd Dim 
Chwarae Pêl ar draws y Sir. 
 
Sicrhau ymgynghorid gyda chymunedau, plant a phobl ifanc a 
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chefnogi nhw yn y proses o drosglwyddo asedau. 

D. Darparu 
cyfleoedd dan 
oruchwyliaeth 

Dylai’r Awdurdod Lleol anelu i cynnig ystod o 
darpariaeth chwarae wedi goruwchwylio 

Hyrwyddo darpariaeth chwarae o ansawdd uchel trwy raglen 
Sicrwydd Ansawdd a chynnig cyngor a chefnogaeth i 
sefydliadau i gynnig awyrgylch o ansawdd uchel. 
 
 Ariannu wedi cysylltu gyda chwaraeon a hamdden i ystyried 
ariannu cyfleoedd chwarae 

E. Codi tâl am 
ddarpariaeth 
chwarae 

Effaith codi tâl ar plant yn byw o fewn teuluoedd 
incwm isel 

Ymchwilio'r posibilrwydd o gofnodi cost darpariaeth a sicrhau fod y 
wybodaeth am log a tal mynediad yn cael i gofnodi. 
 
Parhau i gefnogi cymunedau i gyrchu ffrwd ariannu ac 
arwyddbostio i wasanaethau fel CAVS ar gyfer gwybodaeth am 
ffrwd ariannu amrywiol. 
 
Darparu llythyron cefnogol, cyngor a chefnogaeth i gymunedau 
sydd yn dangos diddordeb yn datblygu darpariaeth chwarae yn eu 
hardaloedd. 
 
Cefnogi Groundworks Wales i adnabod ardaloedd er mwyn 
darparu sesiynau chwarae mynediad agored am ddim ( lleoliadau 
gwledig a rhai difreintiedig yn economaidd). 
 
Parhau i ariannu sesiynau Mynediad Agored am ddim yn 
ganolfannau plant Morfa a Felinfoel. 

F. Mynediad i 
le/darpariaeth 

Mynediad i cyfleoedd chwarae 
 
 
 
 
 
 

Parhau i ddarparu mentrau sydd yn cefnogi mynediad i 
ddarpariaeth chwarae a sicrhau fod gallu plant i fynediad i 
gyfleoedd chwarae yn cael i ystyried wrth ystyried cynlluniau yn 
berthnasol i hygyrchedd a mynediad. 
 
Rhan amlwg ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd   ar 
gyfer chwarae. 
 
Sicrhau fod y wefan yn cael i ddiweddaru yn gyson gyda 
gwybodaeth a syniadau newydd. 
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Sicrhau fod y Swyddog Cynorthwyol Gwybodaeth yn cael 
diweddariad cyson oddi wrth y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd a’r Swyddog Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
ynghyn ag unrhyw weithgareddau hamdden a chwarae o fewn y 
Sir er mwyn eu cynnwys ar i-Local.  
 

G. Sicrhau a 
Datblygu’r 
Gweithlu 
Chwarae 

Cefnogaeth i’r Gweithlu Chwarae yn cyflawni y 
lefel gywir o cymhwyster 

Darn o waith blynyddol er mwyn cadw cofrestr o wybodaeth am y 
gweithlu chwarae. 
 
Ariannu ar gyfer darparu cymhwyster trawsnewidiol o’r 
Blynyddoedd Cynnar i Waith Chwarae ar gyfer gweithwyr chwarae 
ar draws y Sir ( e.e. Bydd 6 gweithwyr chwarae yn costio £5000) 
 
Tîm Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd, Gofal Plant a 
Chwarae i gynnig 2 sesiwn hyfforddi bob tymor fel rhan o’r rhaglen 
hyfforddi. 
 

H. Ymgysylltu a’r 
gymuned a’I 
chynnwys 

Ymgynghori gyda: 

 Plant 

 Teuluoedd 

 Budd deiliaid arall 
Ar ei safbwynt ar darpariaeth chwarae.  
 
Hyrwyddo ymrwymiad y gymuned cyfan yn 
darparu cymunedau cyfeillgar i chwarae. 

Parhau i gysyllti ag ymgynghori gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd 
a chymunedau mewn partneriaeth a Thîm Cyfranogi'r Sir. 
 
Cysyllti yn bellach gyda rhieni a gofalwyr er mwyn ymateb i’w ofn 
o ddieithriaid o fewn sir Gaerfyrddin. 
 
Dosbarthu’r Pecyn Adnoddau ar gyfer cymunedau i ddatblygu a 
rheoli gwagleoedd chwarae ar draws y Sir. 

I. Chwarae ym 
mhob polisi 
perthnasol ac 
agenda 
weithredu 
berthnasol 

Effaith polisiau ac agenda ar cyfleoedd plant i 
chwarae 

I weithio ym mhartneriaeth gydag ysgolion er mwyn cefnogi nhw 
yn agor i fyny lle chwarae'r Ysgol tu allan i oriau addysgu; a 
chynnig cefnogaeth i aelodau o staff ar gyfer hyfforddiant a 
chefnogaeth i ddatblygu polisi chwarae. 
 
Parhau i weithio mewn partneriaeth a’r Adran Cynllunio er mwyn 
sicrhau fod cyfleoedd chwarae plant yn cael i amddiffyn a’i 
hystyried pan mae datblygiadau tai newydd yn digwydd ar draws y 
sir. 
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Parhau i weithio mewn partneriaeth a’r adran trafnidiaeth a 
chludiant er mwyn sicrhau fod ffordd ddiogel a cyraeddadwy tuag 
at gyfleoedd chwarae. 
 
Parhau i gysylltu â’r Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth 
er mwyn sicrhau fod pob rhan berthnasol o’r adolygiad o’r 
Strategaeth Gymunedol Integredig yn ystyried cyfleoedd chwarae 
plant. 
 
Gweithio ym mhartneriaeth gyda Thîm Iechyd Hywel Dda er mwyn 
hybu chwarae fel ffordd o gyfrannu tuag at iechyd a lles plant, pobl 
ifanc ai teuluoedd. 
 
Mentrau cefnogi teuluoedd i gydnabod pwysigrwydd chwarae ym 
mywydau plant a’r budd tuag at les emosiynol, meddyliol a 
corfforol gan hefyd lleddfu effaith negyddol tlodi ac amddifadedd.  
  
 

 


