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1.0 Cyflwyniad a Chefndir 

“Mae Llywodraeth Cymru yn gosod gwerth mawr ar chwarae a’i bwysigrwydd ym mywydau 

plant yn ein cymdeithas. Yn ein barn ni, mae gan blant hawl sylfaenol i fedru chwarae, ac 

mae’r chwarae hwnnw’n ganolog i’w gallu i fwynhau bywyd ac yn cyfrannu at eu llesiant. 

Rydym hefyd o’r farn bod chwarae’n hanfodol ar gyfer twf datblygiad gwybyddol, corfforol, 

cymdeithasol ac emosiynol plant.1” Mae Asesiad Digonolrwydd Chwarae Castell-nedd Port 

Talbot yn archwilio sut mae’r Awdurdod Lleol a’i bartneriaid yn cydweithio, a sut gallen nhw 

weithio’n wahanol yn y dyfodol i alluogi pob plentyn a pherson ifanc i fedru cyrchu 

cyfleoedd i chwarae. Mae hon yn ddyletswydd statudol, ond yn bwysicach yn offeryn i helpu 

i gynnal a gwella chwarae er budd plant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau ledled Castell-

nedd Port Talbot. 

 

Y ddogfen hon, ochr yn ochr â’r pecyn offer a’r cynllun gweithredu, yw Asesiad 

Digonolrwydd Chwarae Castell-nedd Port Talbot. Mae’n esbonio sut rydym ni wedi cynnal yr 

asesiad a beth rydym ni wedi’i ddysgu trwy siarad â phlant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a 

rhanddeiliaid. Mae’r broses wedi’n galluogi i ddeall beth mae cymuned Castell-nedd Port 

Talbot yn ei feddwl a’i deimlo am chwarae, yn ogystal â sut gall rhanddeiliaid sicrhau 

mynediad at chwarae a chael effaith ar y posibiliadau o ran “cynnal darpariaeth a 

gwasanaethau, a chynyddu a gwella cyfleoedd chwarae i’r holl blant yn ein hardal.2” 

 

Er mwyn bod yn broses werth chweil mae’n rhaid i’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae fod yn 

onest ynghylch yr heriau mae chwarae yn eu hwynebu ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae’n 

rhaid i ni fod yn realistig ynghylch pa newid mae modd ei gyflawni, a chydbwyso hynny â 

dyheadau ein cymuned. O ganlyniad, bydd ein cynllun gweithredu yn cyflawni newid 

cadarnhaol, ond wedi’i gydbwyso â’n capasiti a’n hadnoddau presennol. 

 

 

 

 

https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/cyp/141007-wales-a-play-friendly-country-en.pdf 

1 https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/cyp/141007-wales-a-play-friendly-country-en.pdf 
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2.0 Beth yw Asesiad Digonolrwydd Chwarae? 

 

Mae’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn edrych ar ddarpariaeth chwarae ar draws y 

Fwrdeistref Sirol ac wedi’i seilio ar ddealltwriaeth o 9 mater. 

 

 

Ffigur 1. Materion Digonolrwydd Chwarae  

 

 

 

 

 

 

   

   
 

Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys pecyn offer yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae (atodiad 

1), yn crynhoi ein canfyddiadau yng nghyswllt pob un o’r materion hyn. Mae’r cynllun 

gweithredu (atodiad 2) yn archwilio sut rydym ni’n bwriadu gweithio i wella chwarae mewn 

perthynas â phob un o’r materion hyn yn y dyfodol.  
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3.0 Gwerth Chwarae 

Mae’r canllawiau ar gyfer Asesu Digonolrwydd Chwarae yn gofyn i bob Awdurdod gydnabod 

gwerth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot 

yn ymroddedig i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle i chwarae a threulio amser 

gyda’u ffrindiau. Gall hynny fod trwy ddarparu chwarae yn uniongyrchol neu trwy weithio 

mewn partneriaeth â’r trydydd sector a’r sector preifat, sy’n ein galluogi i roi sylw i fylchau a 

nodwyd a gwella ansawdd y ddarpariaeth chwarae. Gall chwarae newid bywydau plant a 

phobl ifanc, a’u helpu i ddysgu, meithrin cyfeillgarwch a bod yn iach. Mae dogfen Y Castell-

nedd Port Talbot a Garem (Cynllun Llesiant 2018-2023) yn cyflwyno amcan “cefnogi plant yn 

eu blynyddoedd cynnar, yn arbennig plant sydd mewn perygl o ddioddef profiadau niweidiol 

yn ystod eu plentyndod”. Fel mae tabl 1 yn dangos, bydd yr amcan hwn yn cefnogi newid ar 

draws pob un o’r saith nod llesiant cenedlaethol. 

 
Tabl 1: Cefnogi plant yn eu blynyddoedd cynnar, yn arbennig plant sydd mewn perygl o ddioddef  
profiadau niweidiol yn ystod eu plentyndod 

 
 
  

Y 7 Nod Llesiant Cenedlaethol Y cyfraniad y bydd yr Amcan hwn yn ei wneud i bob nod 

Cymru lewyrchus Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu cefnogi i 
ddatblygu’n gyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae 
rhan lawn mewn bywyd a gwaith.  

Cymru gydnerth Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu cefnogi i 
ddatblygu’n ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu ar 
hyd eu hoes.  

Cymru iachach Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu cefnogi i 
ddatblygu’n unigolion iach, hyderus.  

Cymru sy’n fwy cyfartal Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn dysgu mewn 
amgylchedd sy’n eu meithrin ac yn rhoi boddhad iddynt, a lle ceir 
parch a sylw dyledus i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad.  

Cymru o gymunedau cydlynus Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu cefnogi i ddeall 
gwerth perthyn i gymuned a sut gall cymunedau gefnogi ei gilydd i 
ffynnu.  

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu cefnogi i ddysgu, 
gwerthfawrogi a deall eu bywydau, eu hanes a’u treftadaeth trwy 
gyfrwng y Gymraeg.  

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang Sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu cefnogi i 
ddatblygu’n ddinasyddion moesegol, gwybodus i Gymru a’r byd.  
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Gall chwarae gyfrannu at gyflawni’r amcan allweddol hwn, ac fe fydd yn gwneud hynny. O 
fod yn offeryn i gefnogi dysgu a dealltwriaeth, i helpu plant i “ddatblygu’n unigolion iach, 
hyderus”, bydd chwarae’n dylanwadu ar ddyfodol a llesiant plant a phobl ifanc ledled 
Castell-nedd Port Talbot. Yng nghyd-destun amcanion Llesiant y Cynllun Corfforaethol (2018-
2022) mae chwarae yn ddangosydd perfformiad allweddol gwerthfawr “% yr ysgolion sy’n 
adrodd bod plant yn cael eu paratoi’n well i ymgysylltu â chwarae a dysgu.” 

 
Mae’r Awdurdod wedi dangos ei ymrwymiad i chwarae trwy recriwtio Swyddog Datblygu 

Chwarae i gefnogi cyflawni’r Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae. Y cynllun fydd y 

sylfaen ar gyfer gweithredu newid cadarnhaol ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae cyfoeth o 

bobl, timau ac adrannau ar draws yr Awdurdod Lleol yn cael effaith ar brofiadau plant a 

phobl ifanc o chwarae, o’r timau sy’n cynnal ein parciau a’n mannau gwyrdd, i gynllunio, 

diogelwch ffyrdd, gwasanaethau ieuenctid a’r tu hwnt, a gall amrywiaeth eang o bobl 

effeithio ar sut mae plant a phobl ifanc yn cael mynediad at chwarae a’u teimladau amdano. 

Mae gennym ni Grŵp Gweithredu ar gyfer y Strategaeth Chwarae, sy’n dod â rhanddeiliaid 

allweddol at ei gilydd, nid yn unig ar draws yr Awdurdod, ond hefyd bartneriaid allweddol ar 

draws y trydydd sector. Dim ond trwy gydweithio y gallwn ni gael hyd i ffordd i ymateb i’r 

materion a amlygwyd gan yr asesiad hwn.  

 
Mae’r Awdurdod wrthi ar hyn o bryd yn datblygu ein Cynllun Plant a Phobl Ifanc, fydd yn 

gwreiddio rôl chwarae wrth drawsnewid bywydau ein plant a’n pobl ifanc. Mae proses yr 

Asesiad Digonolrwydd Chwarae wedi amlygu’r angen am wneud yn well o ran sicrhau bod 

chwarae a’i fanteision yn rhan o bolisïau ehangach yr Awdurdod Lleol, a bod mwy o bobl yn 

deall y canlyniad cadarnhaol a all ddeillio o chwarae. Mae’r mater hwn yn derbyn sylw 

manylach ar hyd yr adroddiad hwn a’r ymatebion ym mhecyn offer yr asesiad.  

 
Yn ein barn ni mae chwarae yn allweddol i newid bywydau ein plant a’n pobl ifanc. Mae’r 

adroddiad hwn a’r wybodaeth ategol yn dangos sut rydym ni’n deall anghenion chwarae ein 

cymuned ac yn bwriadu cydweithio i gynnal a gwella’r ddarpariaeth chwarae ar draws y 

Fwrdeistref Sirol.  
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4.0 Sut buom ni’n llunio’r 

asesiad 

4.1 Methodoleg 

Seiliwyd ein dull o ymdrin ag Asesiad Digonolrwydd Chwarae 2019 ar asesiadau blaenorol, 

a’r bwriad oedd sicrhau ymgysylltiad ystyrlon â’r gymuned a rhanddeiliaid, dadansoddiad 

cadarn o’r ddarpariaeth chwarae gyfredol, a chynllun gweithredu cyflawnadwy ar gyfer y 

dyfodol. I grynhoi, cymerwyd y camau canlynol i gwblhau’r asesiad.  

 

 
4.1.1 Dadansoddiad Pen Desg 

Yr adolygiad gwaelodlin yw sylfaen yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae, ac roedd yn 

hollbwysig i sicrhau bod y broses wedi’i seilio ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o’r 

ddarpariaeth bresennol ac anghenion yn awr ac yn y dyfodol. Cychwynnodd y broses hon ag 

adolygiad o Asesiadau Digonolrwydd Chwarae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn y 

gorffennol, er mwyn nodi bylchau yn y data a datblygu cynllun ar gyfer sicrhau’r data 

gofynnol o amrywiaeth o ffynonellau, gan fynd ati i goladu ac adolygu’r data hwnnw. 

Adolygwyd yr asesiadau blaenorol hefyd yn erbyn y Pecyn Offer diweddaraf ac adborth, er 

mwyn amlygu meysydd i’w gwella a’u datblygu. Ar ben hynny, defnyddiwyd proses yr 

adolygiad gwaelodlin i ymchwilio i’r holl bolisïau a strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol 

a lleol perthnasol sy’n cael effaith ar chwarae yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

 
 
 

4.1.2 Model a Diweddaru Data 

Fel rhan o’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae blaenorol crewyd nifer o offer i’n galluogi i 

ddeall sut a ble mae chwarae’n cael ei gyflwyno. Mae’r rhain yn cynnwys offer i ddadansoddi 

data demograffig a mapio darpariaeth chwarae sydd eisoes yn bodoli y tu mewn a’r tu allan 

ar GIS. Rydym wedi adolygu, profi a diweddaru’r holl setiau data ac offer hyn er mwyn 

sicrhau dadansoddiad SWOT a phroses cynllunio gweithredu cadarn. 
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4.1.3 Cyfweliadau â Rhanddeiliaid 

Mae deall y sefyllfa bresennol a’r potensial i newid yn y dyfodol yn rhan hanfodol o broses yr 

asesiad digonolrwydd chwarae, ac mae’n galw am ddealltwriaeth ehangach o’r gwaith sy’n 

cael ei gyflawni gan randdeiliaid uniongyrchol. Fe fuom ni’n cwrdd ag amrywiaeth o 

randdeiliaid allweddol o bob rhan o’r Awdurdod Lleol a’r trydydd sector er mwyn trafod eu 

heffaith ar chwarae a pha gyfraniadau ymarferol gallen nhw eu gwneud i gynnal a gwella 

chwarae ar draws y fwrdeistref sirol.  

 
4.1.4 Archwilio’r Ddarpariaeth 

Rhan o’r offer a amlinellir yn 4.1.2 yw system GIS sy’n cynnwys manylion yr holl 

ddarpariaeth chwarae y tu mewn a’r tu allan, gan gynnwys data am bob safle: 

 
• Gwerth o ran chwarae. 

• Pellter i’w deithio o’r fan lle mae plant yn byw heb rwystrau ffisegol sylweddol. 

• Hygyrchedd. 

• Rhyddid o beryglon amhriodol. 

• Lefelau derbyniol o gyfleoedd i gymryd risgiau manteisiol. 

• Defnydd presennol ar gyfer chwarae. 

• Potensial ar gyfer defnydd chwarae yn y dyfodol.  

 
Mae diweddaru’r wybodaeth hon yn gyson yn allweddol i sicrhau offeryn defnyddiol, 

gwerthfawr fydd yn cefnogi penderfyniadau ynghylch y ddarpariaeth chwarae. Fel rhan o’r 

asesiad hwn rydym wedi ymweld â mannau chwarae awyr agored ar draws y Fwrdeistref 

Sirol i adolygu ansawdd a gwerth pob un a diweddaru’r offeryn strategol.  

 
Ffigur 2. Grwpiau Ymgysylltu Allweddol 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rhieni, Arwyr  &  

Chymuned 
 

Rhanddeiliaid 

Plant a Phobl Ifanc 
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4.1.5 Cynllun Ymgysylltu â’r Gymuned 

Mae ymgysylltu ystyrlon â phlant, pobl ifanc, rhieni, trigolion a rhanddeiliaid yn rhan 

hanfodol o’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae. Fel rhan o’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae 

cyflwynwyd rhaglen o ymgysylltiad cymunedol oedd yn cynnwys: 

 
• Grwpiau Ffocws / Sesiynau Trafod 

- Plant a Phobl Ifanc 

- Rhieni a Gofalwyr 

- Gweithwyr Chwarae 

• Holiaduron 

- Plant a Phobl Ifanc 

- Rhieni a Gofalwyr 
 

Roedd patrwm y grwpiau ffocws a’r holiadur yn defnyddio canllawiau Chwarae Cymru i 

sicrhau bod yr wybodaeth yn cefnogi’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae, ond hefyd yn 

caniatáu meddwl yn strategol am chwarae. Crynhoir canlyniadau’r broses yn adran 6.0. 

 
4.1.6 Ymgynghori â Phlant a Phobl Ifanc sydd ag Anableddau 

Roedd y cam hwn yn ymwneud â sicrhau dealltwriaeth o anghenion plant ag anableddau, er 

mwyn gofalu eu bod yn cael eu diwallu yn narpariaeth chwarae Castell-nedd Port Talbot. 

Roedd yn cynnwys ymchwil pen desg i nodi’r ddarpariaeth, ynghyd ag ymchwil feintiol ac 

ansoddol er mwyn deall anghenion a chanfyddiadau plant a phobl ifanc sydd ag anableddau 

a’u teuluoedd.  

 

4.1.7 Dadansoddiad Bylchau a SWOT (Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau) 

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd yn y camau blaenorol, cynhaliwyd dadansoddiad 

SWOT rhagarweiniol o’r holl faterion cysylltiedig â’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae. Bu hyn 

yn sail ar gyfer y gweithdy gyda rhanddeiliaid (4.1.8) a’r cynllun gweithredu oedd yn deillio o 

hynny. Bydd yn ein galluogi i nodi dyheadau ymarferol, cyflawnadwy ar gyfer y dyfodol, a 

fydd o fudd i blant a phobl ifanc Castell-nedd Port Talbot. 

 
Elfen allweddol o broses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae yw canfod a deall bylchau yn y 

ddarpariaeth, fel bod modd i’r cynllun gweithredu archwilio dulliau ymarferol o ymdrin 

â hwy. Er mwyn cefnogi a gwella proses y dadansoddiad SWOT, fe wnaethom ni gyfuno’r 

data meintiol ac ansoddol oedd yn deillio o roi’r cynllun ymgysylltu ar waith, ynghyd â setiau 

data allweddol oedd yn cynnwys yr archwiliad o’r ddarpariaeth a gwybodaeth ddemograffig, 

yn ogystal â chyfoeth o waith ymchwil eilaidd.  
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Tabl 2: Deall y Bylchau yn y Ddarpariaeth Chwarae 

 

Y Math o Fwlch Enghraifft 

Bylchau Daearyddol Lle mae prinder cyflenwad cyffredinol mewn ardal ddaearyddol 

Bylchau Anghenion Amrywiol Lle mae prinder lleoedd addas i blant anabl, neu blant ag anghenion 
neu ofynion penodol eraill, gan gynnwys rhai o grwpiau ffydd neu 
gymunedol arbennig.  

Bylchau Mynediad Lle mae diffyg darpariaeth chwarae hygyrch 

Bylchau Oedran Lle mae diffyg darpariaeth chwarae sy’n addas ar gyfer anghenion a 
gofynion grŵp oed penodol (er enghraifft, plant ysgol hyd at 18 oed, 
os oes ganddynt anabledd). 

Bylchau Math Lle mae prinder o ran y math o chwarae y gall plant, pobl ifanc a 
rhieni fod yn mynegi awydd amdano 

Bylchau Gweithlu Lle ceir bylchau/prinder yn y gweithlu chwarae 

 

4.1.8 Gweithdy Cynllun Gweithredu 

Bydd llwyddiant proses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae a gweithredu a chyflawni’r 

Cynllun Gweithredu yn y pen draw yn dibynnu ar gydweithio rhwng nifer o Adrannau’r 

Cyngor, sefydliadau a rhanddeiliaid. I gefnogi’r broses honno, cynhaliwyd sesiwn gweithdy 

rhanddeiliaid. Nod y sesiwn hon oedd rhannu canlyniadau proses yr Asesiad Digonolrwydd 

Chwarae a’r dadansoddiad o’r bylchau yn sgîl hynny, a gweithio mewn partneriaeth i greu 

cynllun gweithredu cadarn, cyflawnadwy. Gan adeiladu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ar 

gyfer llunio Pecyn Offer Asesu Digonolrwydd Chwarae, roedd y sesiwn hon yn annog y rhai 

oedd yn bresennol i drafod y canlynol:   

 
• Archwilio’r dadansoddiad SWOT o’r ddarpariaeth chwarae bresennol a sut 

gallwn ni’n ymarferol adeiladu ar gryfderau, a rhoi sylw i wendidau a 

bygythiadau trwy ddatblygu cyfleoedd 

• Cyfraniad rhanddeiliaid i broses yr asesiad 

• Yr heriau sy’n wynebu’r ddarpariaeth chwarae yng Nghastell-nedd 

• Blaenoriaethu newid cadarnhaol, beth fydd yn cael yr effaith fwyaf 

• Enillion cyflym a newid hirdymor 
 

Ar sail profiad o brosiectau blaenorol, rydym wedi dysgu bod sesiwn fel hon yn amhrisiadwy, 

a bod dod â’r rhanddeiliaid ynghyd i ffurfio’r cynllun gweithredu yn annog ymwneud 

ystyrlon, fydd yn cefnogi’r cyflawni yn y dyfodol. 
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4.2 Heriau 

Fel yr ydym wedi trafod eisoes, mae nifer o bobl a sefydliadau sy’n dylanwadu ar brofiadau 

plant a phobl ifanc o chwarae. Wrth gynnal yr asesiad hwn rydym wedi nodi’r bobl hyn a’u 

gwahodd i gymryd rhan yn yr asesiad. Mae hyn wedi cynnwys Cynghorau Tref a Chymuned, 

cyrff Trydydd Sector, Darparwyr Gofal Plant, Ysgolion a Grwpiau Cymunedol, ond ni 

chyfyngwyd y cyfranogwyr i hynny. Buom ni’n gweithio’n galed i sicrhau amrywiaeth o 

wahanol ddulliau ymgysylltu er mwyn sicrhau ei fod mor hawdd â phosibl i bobl chwarae 

rhan. Serch hynny, mae lefelau cyfranogiad wedi bod yn isel. Mae’r trafodaethau a’r 

ymchwil a gynhaliwyd gennym fel rhan o’r asesiad yn awgrymu nad yw chwarae ar yr 

agenda ehangach yng Nghastell-nedd Port Talbot, a allai esbonio’r lefelau isel o ran 

cyfranogiad ac ymgysylltu ystyrlon. Wrth symud ymlaen bydd Grŵp Gweithredu’r 

Strategaeth Chwarae a’i bartneriaid yn gweithio’n galed i feithrin perthnasoedd fydd yn 

hyrwyddo manteision chwarae a hefyd yn galluogi penderfyniadau strategol er mwyn 

diogelu a gwella chwarae er budd y gymuned.   

 
4.3 Cyflawni Newid 

Grŵp Gweithredu’r Strategaeth Chwarae yw’r system ar gyfer cyflawni newid ystyrlon ac 

mae’n ceisio dod â phartneriaid allweddol ynghyd o bob rhan o’r Awdurdod Lleol, y sector 

preifat a’r trydydd sector. Mae proses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae wedi amlygu’r 

angen am adolygu ac ystyried aelodaeth y grŵp hwn ochr yn ochr â’i gylch gorchwyl. Mae 

sicrhau bod Grŵp Gweithredu’r Strategaeth Chwarae yn addas at y diben ymhlith amcanion 

blwyddyn gyntaf y cynllun gweithredu. Mae’n rhaid i ni fod yn agored ac yn onest ynghylch y 

cyfyngiadau adnoddau a chapasiti sy’n effeithio ar sut gallwn ni ddarparu chwarae. Mae 

gwaith ystyrlon mewn partneriaeth trwy Grŵp Gweithredu’r Strategaeth Chwarae yn 

hanfodol i gyflawni a monitro’r cynllun gweithredu.  
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5.0 Cydweithio 

Ar sail y canllawiau ar gyfer y pecyn offer nodwyd ychydig dros 100 o bobl sy’n cael effaith ar 

chwarae ar draws Castell-nedd Port Talbot. Roedd hyn yn cynnwys swyddogion y cyngor, 

cynghorwyr, cynghorau cymuned, ysgolion, darparwyr gofal plant, cyrff trydydd sector a 

grwpiau cymunedol. Mae angen i ni gydnabod yr heriau mae chwarae yng Nghastell-nedd 

Port Talbot yn eu hwynebu, sy’n cael eu crynhoi yn adran 11.0. Mae’r rhain yn rhwystrau i 

newid ond gellid eu goresgyn o bosibl trwy weithio mewn partneriaeth a gwneud y defnydd 

gorau o’r adnoddau sydd ar gael.  

 
Mae gan rai pobl a sefydliadau deimladau angerddol ynghylch chwarae, ond mae angen i ni 

ehangu’r gwaith mewn partneriaeth y tu hwnt i “bregethu i’r cadwedig” i ymgysylltu â 

llunwyr penderfyniadau allweddol ar draws yr amrywiaeth o adrannau a sefydliadau sy’n 

cael effaith ar naw elfen yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae. Mae’r broses wedi amlygu 

angen am weithio’n galed i gefnogi dealltwriaeth gynyddol o fanteision chwarae a’r angen i 

bartneriaid chwarae rhan ystyrlon. Mae ein hasesiad a’n cynllun gweithredu yn amlinellu sut 

bydd Grŵp Gweithredu’r Strategaeth Chwarae yn cael ei adfywio a’i ail-lansio i gefnogi 

cyflawni newid. Mae hefyd yn cydnabod yr angen am ymgysylltu â llunwyr penderfyniadau 

allweddol i gydnabod pwysigrwydd chwarae a’r manteision a all ddod yn sgîl hynny, er 

mwyn sicrhau bod yr adnoddau presennol yn cael eu diogelu, o leiaf, ac archwilio opsiynau 

ar gyfer gwella’r ddarpariaeth chwarae yn strategol er budd y gymuned a chefnogi dyheadau 

y Castell-nedd Port Talbot a Garem (Cynllun Llesiant 2018-2023). 

 
 

 
  



11  

6.0 Sgyrsiau am Chwarae 

6.1 Y Boblogaeth Chwarae 

Mae’r Canllawiau Statudol sy’n dylanwadu ar yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn gofyn i ni 

ddeall y boblogaeth blant sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy ddefnyddio grwpiau 

oed penodol. Mae ffigur 3 isod yn dangos y boblogaeth bresennol ar sail amcangyfrifon 

poblogaeth canol blwyddyn a rhagfynegiad poblogaeth 2024. 

 
Ffigur 3. Y Boblogaeth Chwarae 
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Mae gan Gastell-nedd Port Talbot boblogaeth o 27,891 o blant 17 oed a than hynny, ac yn 

ystod y pum mlynedd nesaf rhagwelir y bydd hynny’n cynyddu 0.8%. Fel rhan o broses yr 

Asesiad Digonolrwydd Chwarae rydym wedi mapio’r boblogaeth er mwyn deall ble mae 

plant yn byw, fesul ward, ac i gefnogi penderfyniadau strategol ynghylch pa fathau o 

chwarae mae angen amdanynt i gefnogi cymunedau penodol. Rydym hefyd wedi archwilio 

setiau data allweddol eraill a fydd yn ein helpu i ddeall anghenion plant, pobl ifanc, eu 

teuluoedd a’u cymunedau, a chrynhoir y rhain ar y gwybodlun dros y dudalen.  

Beth rydyn ni’n ei wybod am blant a phobl ifanc yng Nghastell-
nedd Port Talbot 

   

 

 
 
 



 

 

1.1% 
Plant yng Nghastell-
nedd Port Talbot yn 
blant sy'n derbyn. 

27,891  
Plant 17 oed ac iau yn byw yng 
Nghastell-nedd Port Talbot 

22%  
o blant a phobl ifanc yn 
byw mewn ardaloedd 
gwledig 

67% 
gadael yr ysgol gyda sgiliau a 
chymwysterau (lefel 2) 

25% o ddisgyblion yn derbyn cymorth ar 

gyfer angen addysgol arbennig 
 

11% o ddisgyblion 

(blynyddoedd 1 i 11) ar 
brydau ysgol am ddim. 

11%  
rhugl yn y Gymraeg, gall 17% siarad  
ond nid ydynt yn rhugl 

3.7%  
Yn meddu ar iaith gyntaf 
nad yw'n Gymraeg neu'n 
Saesneg. 
 

79%  
KS 2 gyflawni 
CSI. 

Yr hyn a wyddom am blant a phobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot 

4,188 
Plant 17 oed ac iau sydd ag 
anabledd gweledol, clyw neu 
gorfforol.  
 

26%  
O blant sy’n byw mewn tlodi  
 

591 
Plant sy’n 
mynychu 
cwnsela 

31 
Gofalwyr ifanc 
sy’n hysbys I’r 
gwasanaethau 
cymdeithasol  

52% cyflawni L2 (5 TGAU ar radd C neu’n 

uwch new gyfwerth gan gynnwys saesneg/ 
Cymraeg a mathemateg) 
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6.2 Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc 

Er ein bod ni’n chwarae ar hyd ein hoes, mae proses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn 

canolbwyntio’n benodol ar sut mae plant a phobl ifanc yn cael mynediad i chwarae ac yn ei 

fwynhau. Roedd yn bwysig, felly, siarad â phlant o bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol a gwrando 

arnyn nhw. I wneud hyn fe fuom ni’n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, 

gwasanaethau ieuenctid a sefydliadau, i ofyn i blant a phobl ifanc lenwi holiadur byr. Mae’r 

gwybodlun dros y dudalen yn crynhoi ymatebion 312 o blant a phobl ifanc i’r arolwg. 

 
Hefyd aethom ni allan i’r maes a chynnal 284 o sgyrsiau am chwarae gyda phlant a phobl 

ifanc rhwng 5 ac 17 oed. Roedd hyn yn cynnwys grwpiau ffocws strwythuredig, mewn 

partneriaeth ag ysgolion a grwpiau, yn ogystal â thrafodaethau anffurfiol mewn 

digwyddiadau a gweithgareddau.  

 
Roedd y sgyrsiau hyn yn canolbwyntio ar bedair prif thema: 

 
• Ym marn plant, beth yw manteision chwarae? 

• Ble a sut maen nhw’n chwarae? 

• Beth sy’n gallu eu hatal nhw rhag chwarae? 

• Sut gallwn ni wella cyfleoedd ar gyfer chwarae ar draws Castell-nedd Port Talbot. 

 
Ysgrifennwyd y nodiadau ‘post-it’ isod gan blant pan ofynnwyd iddyn nhw ddewis gair sy’n 

disgrifio sut maen nhw’n teimlo wrth chwarae. Dangosodd ein trafodaethau gyda phlant 

bod chwarae’n cael ei werthfawrogi, eu bod nhw’n deall bod ganddyn nhw hawl i chwarae, 

a’u bod nhw’n credu bod chwarae’n bwysig iddyn nhw o ran iechyd a llesiant.   

 

 
  



 

 
Ochr yn ochr â chanlyniadau’r holiadur, amlygodd ein sgyrsiau am chwarae gyda phlant a phobl ifanc y themâu 
allweddol canlynol. Mae’r dyfyniadau’n dod yn uniongyrchol o grwpiau ffocws, nodiadau cyfarfodydd ac ymatebion 
i’r holiadur. 

 
 

 

“Stopio fi rhag bod yn gaeth i aros mewn a chasáu’r 
awyr agored” 

Ymatebwr 7 oed i’r arolwg 

Er bod y rhan fwyaf o’r adborth gan blant a phobl ifanc wedi parhau’n gymharol gyson ar 

draws Asesiadau Digonolrwydd Chwarae (sy’n cael eu cynnal bob 3 blynedd), y tro yma mae 

technoleg wedi cael ei gweld fel rhywbeth sy’n gwella chwarae, ond hefyd fel rhwystr. Tra 

bod rhai plant yn teimlo nad yw chwarae ar gonsol yn chwarae “os wyt ti’n eistedd lawr, 

dwyt ti ddim yn actif, dwyt ti ddim yn chwarae”, mae eraill wedi croesawu hynny fel math 

arall o chwarae. Mae technoleg yn cael ei gweld yn gyson fel rhwystr i chwarae yn yr awyr 

agored, ac mae’n ddiddorol nodi y byddai rhai plant yn hoffi gweld profiadau chwarae 

seiliedig ar dechnoleg yn yr awyr agored.  

 
 

“Mae ein cymydog yn dweud wrthyn ni o hyd ein bod 
ni ddim yn cael cicio pêl, ond does dim arwydd i 
ddweud hynny.” 

Cyfranogwr 9 oed mewn grŵp ffocws 

 
Tra bod rhai plant yn teimlo nad oes dim yn eu hatal rhag chwarae, mae nifer o rwystrau i 

eraill, yn arbennig y tywydd neu oedolyn. Gall hynny olygu aelod o’r teulu “mae mam yn rhy 

amddiffynnol, bydd hi wastod yn dweud bod mynd allan i chwarae ddim yn saff”, neu 

oedolyn yn dweud wrthyn nhw eu bod nhw ddim yn cael chwarae fanna, fel yna, neu 

oruchwylydd amser cinio sy’n “difetha hwyl amser chwarae.” Fel mae canlyniadau’r holiadur 

yn dangos, mae plant yn teimlo bod angen i ni wneud yn well wrth eu cefnogi i chwarae, ac 

addysgu oedolion, yn arbennig y rhai sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar fywydau 

plant, i ddeall manteision chwarae.  

 
 
 

“Rydw i’n dwlu ar y parc, ond alla i ddim mynd yno 
heb i rywun fynd â fi... tase gen i barc ar fy stryd i 
gallen i chwarae pryd bynnag roeddwn i eisiau.” 
 

Ymatebwr 11 oed i’r arolwg 
Mae parciau’n darparu chwarae awyr agored gwerthfawr. Mae plant a phobl ifanc yn eu 

mwynhau fel lleoedd i dreulio amser a bod gyda’u ffrindiau. Ond mae profiad plant o 

barciau fel arfer yn cael ei bennu gan y parc / man chwarae agosaf, a gall ansawdd y mannau 

hynny amrywio’n sylweddol. Mae’n ddiddorol nodi mai dyma’r asesiad cyntaf lle nodwyd y 

traeth fel lleoliad chwarae poblogaidd, mae’n bosib o ganlyniad i dywydd gwell yn ystod haf 

2018. Mae cred o hyd mai “dim ond mewn mannau chwarae gallwch chi chwarae, lle mae 

pethau i’w gwneud, ac rydych chi’n gwybod eich bod chi’n gallu chwarae yno”, sy’n 
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awgrymu bod plant, pobl ifanc a theuluoedd ddim yn cael y budd mwyaf posibl o 

amrywiaeth eang Castell-nedd Port Talbot o fannau gwyrdd ac agored. Mae trafodaethau’n 

awgrymu bod mannau chwarae penodedig yn yr awyr agored yn cael eu ffafrio oherwydd eu 

bod nhw’n ddiogel a/neu byddan nhw ddim yn cael eu ceryddu am chwarae yno. Ar ben 

hynny, soniodd arddegwyr am “gael eu symud ymlaen, dweud ein bod ni’n methu aros 

mewn mannau cyhoeddus achos bod pobl yn cymryd yn ganiataol ein bod ni i gyd yr un fath 
 

 

“Dydw i ddim yn hoffi pan fydd plant hŷn yno, yn chwerthin ac yn 
gwneud hwyl am ein pennau.”  

Cyfranogwr 11 oed mewn grŵp ffocws 

Roedd plant oed ysgol gynradd yn gweld plant hŷn/pobl ifanc fel rhwystr i chwarae. Gallai 

hynny fod oherwydd eu bod nhw’n teimlo eu bod nhw’n “cymryd drosodd” mewn lle neu 

sesiwn chwarae. Soniodd rhai plant am deimlo eu bod nhw’n cael eu “beirniadu gan blant 

hŷn sydd ddim yn meddwl bod chwarae’n cŵl”. Mae plant yn meddwl y dylai chwarae 

“ymwneud â risg a rhoi cynnig ar bethau newydd”, ond maen nhw eisiau teimlo’n ddiogel a 

bod croeso iddyn nhw mewn man chwarae, ac ar adegau gall plant hŷn / pobl ifanc fod yn 

rhwystr i fynediad at chwarae.   

“Dydw i ddim yn hoffi pan fydd plant hŷn yno, yn chwerthin ac yn 
gwneud hwyl am ein pennau.” 

Cyfranogwr 11 oed mewn grŵp ffocws 

Roedd plant oed ysgol gynradd yn gweld plant hŷn/pobl ifanc fel rhwystr i chwarae. Gallai 

hynny fod oherwydd eu bod nhw’n teimlo eu bod nhw’n “cymryd drosodd” mewn lle neu 

sesiwn chwarae. Soniodd rhai plant am deimlo eu bod nhw’n cael eu “beirniadu gan blant 

hŷn sydd ddim yn meddwl bod chwarae’n cŵl”. Mae plant yn meddwl y dylai chwarae 

“ymwneud â risg a rhoi cynnig ar bethau newydd”, ond maen nhw eisiau teimlo’n ddiogel a 

bod croeso iddyn nhw mewn man chwarae, ac ar adegau gall plant hŷn / pobl ifanc fod yn 

rhwystr i fynediad at chwarae.   

 
 

“Wrth dyfu i fyny mae’n mynd yn anoddach cael hyd i 
bethau i’w gwneud, ac os dwyt ti ddim yn ddigon hen i 
yrru, sut mae cyrraedd yno.” 

Cyfranogwr 15 oed mewn grŵp ffocws 

 

Soniodd plant a phobl ifanc am gred bod “llai o bethau i’w gwneud” wrth dyfu i fyny. Mae’r 

rhan fwyaf o barciau’n darparu chwarae ar gyfer plant iau, sydd hefyd yn gallu chwarae yn yr 

ysgol ac mewn lleoliadau gofal plant. Mae arddegwyr yn credu bod eu hopsiynau’n 

gyfyngedig er bod treulio amser gyda ffrindiau yn enghraifft o chwarae. O ganlyniad mae 

cred nad oes digon i’w wneud, yn benodol ar gyfer pobl ifanc.  
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“Dydw i ddim yn hoffi pan fydd plant hŷn yno, yn chwerthin ac yn gwneud hwyl am 
ein pennau.” 

Cyfranogwr 11 oed mewn grŵp ffocws 

Roedd plant oed ysgol gynradd yn gweld plant hŷn/pobl ifanc fel rhwystr i chwarae. Gallai hynny fod 

oherwydd eu bod nhw’n teimlo eu bod nhw’n “cymryd drosodd” mewn lle neu sesiwn chwarae. Soniodd 

rhai plant am deimlo eu bod nhw’n cael eu “beirniadu gan blant hŷn sydd ddim yn meddwl bod chwarae’n 

cŵl”. Mae plant yn meddwl y dylai chwarae “ymwneud â risg a rhoi cynnig ar bethau newydd”, ond maen 

nhw eisiau teimlo’n ddiogel a bod croeso iddyn nhw mewn man chwarae, ac ar adegau gall plant hŷn / pobl 

ifanc fod yn rhwystr i fynediad at chwarae.   

 
 

“Wrth dyfu i fyny mae’n mynd yn anoddach cael hyd i 
bethau i’w gwneud, ac os dwyt ti ddim yn ddigon hen i 
yrru, sut mae cyrraedd yno.” 

Cyfranogwr 15 oed mewn grŵp ffocws 

 

Soniodd plant a phobl ifanc am gred bod “llai o bethau i’w gwneud” wrth dyfu i fyny. Mae’r rhan fwyaf o 

barciau’n darparu chwarae ar gyfer plant iau, sydd hefyd yn gallu chwarae yn yr ysgol ac mewn lleoliadau 

gofal plant. Mae arddegwyr yn credu bod eu hopsiynau’n gyfyngedig er bod treulio amser gyda ffrindiau yn 

enghraifft o chwarae. O ganlyniad mae cred nad oes digon i’w wneud, yn benodol ar gyfer pobl ifanc.  

 

 
6.3 Ymgysylltu â Rhieni a Gofalwyr 

 
Fel rydyn ni eisoes wedi trafod, mae rhieni, gofalwyr ac oedolion eraill yn effeithio ar sut, ble a phryd mae 

plant a phobl ifanc yn chwarae. Fel yn achos y plant a’r bobl ifanc, fe ofynnwyd i’r rhieni, y gofalwyr a’r 

oedolion lenwi holiadur byr. Hefyd cafwyd sgyrsiau am chwarae gyda 103 o rieni a gofalwyr, ac roedd y 

sgyrsiau hynny’n canolbwyntio ar y canlynol:  

 
• Ym marn oedolion, beth yw manteision chwarae i blant a’r gymuned ehangach? 

• Beth sy’n effeithio ar sut mae plant a phobl ifanc yn chwarae? 

• Yn eu barn nhw, beth sy’n rhwystro chwarae? 

• Sut gallwn ni oresgyn y rhwystrau hyn? 
 

Mae’r gwybodlun dros y dudalen yn crynhoi canlyniadau’r holiadur a gwblhawyd gan 184 o oedolion. 

Mae’n dangos canfyddiad a theimladau rhieni, gofalwyr ac oedolion eraill am fanteision chwarae. Mae 

hefyd yn amlygu’r materion mae angen rhoi sylw iddyn nhw, yn eu barn nhw.  
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Beth yw barn rhieni a gofalwyr? 

Bu rhaglen o grwpiau ffocws yn ein galluogi i adeiladu ar ganfyddiadau’r holiadur, ac roedd y 
trafodaethau hyn yn amlygu’r prif themâu canlynol. Mae’r dyfyniadau’n dod yn uniongyrchol 
o’r grwpiau ffocws, nodiadau cyfarfodydd ac ymatebion i’r holiadur. 

Ydy chwarae’n bwysig? 

Mae 96% yn cytuno’n bendant bod chwarae yn rhan bwysig o fywyd pob plentyn.  

Mae 94% yn cytuno y dylai pob plentyn gael mynediad at chwarae 

Mae 94% yn cytuno’n bendant y dylai pob plentyn gael mynediad at amrywiaeth o 
ddarpariaeth chwarae o safon.  

Mae 74% yn cytuno’n bendant bod gan ysgolion rôl bwysig i’w chwarae wrth ddarparu 
chwarae.  

Mae 69% yn cytuno’n bendant y dylai plant a phobl ifanc fod yn rhan o’r penderfyniadau sy’n 
effeithio arnyn nhw. 

Pam rydych chi’n meddwl y dylai plant a phobl ifanc gael mynediad at chwarae? 

• I ddysgu a phrofi pethau newydd (69%) 

• I gadw’n heini ac yn actif (57%) 

• I dreulio amser gyda phlant eraill (54%) 

• I gael hwyl (39%) 

Maen nhw’n meddwl bod plant a phobl ifanc yn hoffi treulio amser... 

• Mewn mannau chwarae (62%) 

• Mewn gerddi neu erddi ffrindiau (38%) 

• Mewn ardaloedd glaswellt lleol neu gaeau (35%) 

Mae 46% yn meddwl bod consolau cyfrifiadur yn atal plant a phobl ifanc rhag chwarae.  

Mae 43% yn meddwl bod perygl dieithriaid yn rhwystr.  

Mae 42% yn meddwl bod dim byd i blant ei wneud. 
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“Mae’r costau’n crynhoi’n gyflym. Nid dim ond y gweithgaredd ei hun, ond byrbryd, 
parcio... mae’n rhy ddrud i’n teulu ni.” 

Cyfranogwr mewn grŵp ffocws i rieni 
 

Y diffiniad o chwarae yw “ymwneud â gweithgaredd er mwynhad ac adloniant, yn hytrach nag at ddiben 

difrifol neu ymarferol.1” Gall chwarae fod yn ddi-dâl ac mae digon o gyfleoedd ar gael am ddim ar draws y 

Fwrdeistref Sirol, ond mae canfyddiad bod chwarae’n ddrud. Mae hynny’n rhannol oherwydd bod rhieni a 

gofalwyr yn cynnwys gweithgareddau fel aelodaeth clybiau theatr a chwaraeon. Ond hefyd teimlir bod 

cyrchfannau parc fel y Gnoll a Margam yn “ddiwrnod drud, oherwydd y parcio a’r prisiau uchel yn y caffi”.  

 

“Mae angen i rieni ddeall y dylai plant gael chwarae tu allan, nid bod o flaen 
tablet 24/7” 

Ymateb i’r holiadur 
 
 

Dangosodd canlyniadau’r holiadur fod rhieni’n teimlo mai technoleg yw’r prif beth sy’n rhwystro chwarae 

i’w plant a’u pobl ifanc. Mae pryder bod dibyniaeth ar gonsolau, ffonau a dyfeisiau eraill yn atal plant a 

phobl ifanc rhag profi chwarae, yn benodol yn yr awyr agored. Ar ben hynny, roedd rhai rhieni’n cyfaddef 

mai technoleg yw’r “opsiwn hawdd, achos eu bod nhw’n cael eu difyrru”, teimlai eraill fod angen i rieni a 

gofalwyr wneud mwy i “dynnu’r plant oddi wrth y peiriannau, er eu lles eu hunain”.  

 
“Gwnewch eich gwaith fel cyngor trwy gynnig a chynnal darpariaeth 
hamdden ar ôl ysgol.” 

Ymateb i’r holiadur 

Gellid dadlau mai prif ffynhonnell darpariaeth chwarae â goruchwyliaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot 

yw’r sector gofal plant. Ar wahân i Glybiau Ieuenctid nid yw’r Cyngor yn cynnig darpariaeth chwarae â 

goruchwyliaeth yn uniongyrchol. Mae’r ymatebion i’r arolwg rhieni a gofalwyr yn awgrymu eu bod yn 

credu nad yw’r Cyngor yn diwallu angen ei blant a’i bobl ifanc. Gellir egluro hyn yn rhannol yn nhermau 

canfyddiad y dylai’r ddarpariaeth hon fod ar gael am ddim neu am gost isel iawn. Ar ben hynny, nid oes 

cynlluniau chwarae wedi gweithredu dan ofal y Cyngor ers cryn amser yng Nghastell-nedd Port Talbot, ond 

mae pobl yn dal i gredu y dylen nhw gael eu darparu, fel yr eglurodd un rhiant “pan oeddwn i’n ifanc roedd 

cynllun chwarae’r haf yn golygu ein bod ni’n gwneud rhywbeth, yn rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae 

angen help arnaf fi i ddifyrru fy mhlant ar hyd yr haf, er eu lles nhw a minnau. Alla i ddim creu’r lefel yna o 

hwyl iddyn nhw bob dydd.” 

 
 

“Mae gen i faban ifanc, ond beth ddylwn i wneud gydag e pan fydd e’n hŷn? Sut 
dylwn i chwarae gydag e?” 

Cyfranogwr mewn grŵp ffocws 
 

 

Mae 61% o rieni a gofalwyr eisiau gallu darganfod yn rhwydd sut a ble mae chwarae. Mynegodd rhai rhieni 

a gofalwyr hefyd awydd i ddysgu mwy am sut mae chwarae gyda’u plant, yn arbennig pan fyddan nhw’n 

fach. Roedd y trafodaethau gyda rhieni a gofalwyr hefyd yn awgrymu bod angen cysylltiad gwell rhwng 

teuluoedd a chymunedau sydd â mannau hygyrch, diogel nad ydynt yn cael eu diffinio fel rhai ar gyfer 

chwarae, ond y gellir eu defnyddio ar gyfer chwarae. Yn ogystal â’u rhoi mewn cysylltiad â’r mannau hyn, 

mae angen i ni weithio gyda nhw i ddangos sut gallan nhw gael eu defnyddio.  
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6.2 Deall Anghenion Amrywiol 

Gall fod gan blant, pobl ifanc a’u teuluoedd anghenion gwahanol am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys 

anabledd, tlodi, ethnigrwydd, diwylliant a iaith. I gefnogi proses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae rydym ni 

wedi gweithio’n galed i sicrhau bod y lleisiau hynny’n cael eu clywed. Ochr yn ochr â’r holiadur fe 

gynhaliwyd grŵp ffocws gyda 9 plentyn 8-12 oed oedd ag anableddau, a buon ni hefyd yn siarad â phobl 

ifanc yng Ngrŵp Ieuenctid Castell-nedd ar gyfer pobl ifanc ag anghenion iaith a lleferydd ac yn cwrdd â 

rhieni yng ngrŵp cefnogi SAN Bryncoch.  

 

“Ychydig iawn sydd ar gael ar gyfer plant abl, ond does dim byd o gwbl ar 
gyfer plant anabl, ac mae angen i blant anabl gael profiad o chwarae yn 
ogystal.” 

Ymateb i’r holiadur 
 

Agwedd draddodiadol Castell-nedd Port Talbot at chwarae i blant ag anghenion amrywiol fu canfod a 

hyrwyddo cyfleoedd cynhwysol sy’n caniatáu ymgysylltiad ystyrlon â chwarae. Er bod rhai teuluoedd a 

phlant yn gwerthfawrogi’r dull gweithredu hwnnw, ac yn barnu ei fod yn werthfawr, “Dydw i ddim eisiau 

cael fy ngwahanu oddi wrth fy ffrindiau, rydw i eisiau treulio amser gyda nhw”, mae eraill yn teimlo bod 

lefel eu hangen yn galw am ddull gweithredu mwy arbenigol. Cafodd datblygiadau fel Siglen Rhianna yn y 

Gnoll a sesiynau hwylus ar gyfer awtistiaeth mewn canolfannau chwarae lleol eu canmol, ond roedd 

teimlad bod y ddarpariaeth chwarae “ddim yn cymryd anghenion ein plant i ystyriaeth”.  

 
Mae’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae llawn (atodiad 1) yn archwilio ac yn amlygu’r ddarpariaeth sydd ar 

gael i blant ag anghenion amrywiol yn fanylach.  

 
6.3 Cyfweliadau â Rhanddeiliaid 

Er mwyn cwblhau pecyn offer yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae (gweler atodiad 1) a datblygu cynllun 

gweithredu ymarferol a chyflawnadwy roedd angen i ni ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws yr Awdurdod 

Lleol, partneriaid allweddol a’r trydydd sector. Roedd yr wybodaeth a gafwyd yn ein galluogi i gwblhau’r 

asesiad mewn modd cadarn, ac yn amlygu cryfderau, cyfleoedd, gwendidau a bygythiadau. Y prif fater a 

ddaeth i’r amlwg o’r broses hon yw nad yw chwarae ‘ar yr agenda’, ac felly nad yw’n derbyn y gefnogaeth 

ehangach angenrheidiol i gyflawni newid strategol.  

 
 

 

“I’w roi’n syml, dyw chwarae ddim ar yr agenda bolisi.” 
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6.4 Ymgysylltu â Darparwyr Chwarae 

Mae Adran 7.0 o’r adroddiad hwn yn amlinellu’r ddarpariaeth chwarae, gyda a heb oruchwyliaeth, sydd ar 

gael yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae darparwyr gofal plant ac ysgolion ymhlith prif ddarparwyr 

chwarae dan oruchwyliaeth yn y Fwrdeistref Sirol. Fel rhan o’r broses ymgysylltu fe gysyllton ni â’r holl 

ysgolion a darparwyr gofal plant a gofyn iddyn nhw lenwi holiadur byr, ond er ein bod yn gweithio mewn 

partneriaeth â LLAN, NASH a rhanddeiliaid eraill allweddol, roedd y gyfradd ymateb yn siomedig. Wrth 

symud ymlaen, mae’r cynllun gweithredu i gefnogi’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn ceisio amlinellu sut 

gallwn ni ddefnyddio’r timau ar draws meysydd Chwarae, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i feithrin 

perthynas gyda darparwyr a gweithio gyda nhw er budd y sefydliadau hynny ac i alluogi cynllun strategol 

ym maes chwarae.    

 

“Oes gennym ni weithlu chwarae?” 
 
 

Fe gynhalion ni hefyd grŵp trafod bychan gyda 5 gweithiwr sy’n darparu chwarae, 3 o leoliadau gofal plant 

a 2 o ysgolion. Amlygodd y broses hon ddryswch ynghylch Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gweithlu 

Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar, yn benodol mewn perthynas â gofynion 

hyfforddiant/cymwysterau a therfynau amser. Mae teimlad hefyd nad oes gwerth digonol yn cael ei roi ar 

chwarae, nac adnoddau digonol yn cael eu darparu o gymharu â’r blynyddoedd cynnar a gofal plant. Fel yr 

eglurodd un cyfranogwr “mae chwarae’n helpu dysgu, mae chwarae’n rhan o ddysgu, ond er gwaethaf ei 

fanteision mae chwarae’n cael ei anghofio.” 

 
6.5 Gweithdy’r Cynllun Gweithredu 

Daeth 15 o bobl o wahanol rannau o’r Awdurdod Lleol, grwpiau cymunedol a’r trydydd sector i’r Gweithdy 

Cynllun Gweithredu. Roedd pawb oedd yn bresennol yn teimlo’n angerddol am chwarae a gweithio i 

gyflawni newid a fydd o fudd i blant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Y trafodaethau yn y gweithdy 

hwn sy’n darparu sylfaen y cynllun gweithredu (atodiad 2), ac awgrymodd y grŵp hwn roi blaenoriaeth i’r 

canlynol:  

• Adolygu ac adnewyddu aelodaeth a chylch gorchwyl Grŵp Gweithredu’r Strategaeth 

Chwarae. 

• Cynyddu ymwybyddiaeth o fanteision chwarae ymhlith y prif randdeiliaid. 

• Creu a chefnogi rhwydweithiau chwarae ehangach. 

• Annog plant, pobl ifanc a theuluoedd i ddefnyddio’r rhwydwaith o fannau gwyrdd ac 

agored ar draws y Fwrdeistref Sirol ar gyfer chwarae. 

• Cefnogi a datblygu’r gweithlu chwarae. 

• Cadw’r ddarpariaeth bresennol. 

• Sicrhau bod ymgysylltiad y gymuned yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch chwarae ac yn eu 
cefnogi.  
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7.0 Lleoedd i Chwarae 

7.1 Cyflwyniad 

Allwch chi ddim chwarae heb rywle i chwarae ynddo. Mae plant a phobl ifanc yn chwarae gartref, mewn 

ysgolion, ym mharciau a mannau agored Cyngor y Fwrdeistref Sirol. Mae’r adran hon yn amlinellu’r 

mannau lle gall plant a phobl ifanc fwynhau chwarae. I gefnogi’r asesiad hwn mae’r tîm wedi ymweld â 119 

o fannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored a’u hasesu, a cheir manylion y safleoedd hyn yn atodiad 3.  

 

7.2 Lle sydd ar gael i blant chwarae: Mannau Agored a mannau chwarae dynodedig heb staff yn yr Awyr 

Agored.  Allai plant a phobl ifanc ddim penderfynu oedden nhw’n hoffi chwarae y tu mewn neu’r tu allan 

yn well, ond roedden nhw’n gweld mannau agored fel elfen bwysig o chwarae. Pleidleisiodd 13% dros 

“ardal chwarae gyda siglenni, llithrenni a phethau eraill i chwarae arnyn nhw” a chwarae “mewn ardal 

laswellt neu gae yn lleol” fel hoff fannau plant i chwarae. Roedd 62% o’r rhieni a’r gofalwyr yn credu mai 

mannau chwarae gyda chyfarpar yw hoff le plant i chwarae. Yn ystod y grwpiau ffocws soniodd plant a 

phobl ifanc am chwarae ar strydoedd neu dreulio amser mewn mannau cyhoeddus fel Stryd Fawr.  

 
Mae mapio GIS i gefnogi Canllawiau Cynllunio Atodol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer Mannau Agored a 

Mannau Gwyrdd (Gorffennaf 2017) yn ein galluogi i ddeall pa le sydd ar gael ar gyfer chwarae, p’un a yw 

wedi’i ddynodi neu beidio. Ar ben hynny, cynhaliwyd ymweliadau asesu o’r holl fannau chwarae gyda 

chyfarpar sefydlog. Mae’r gwybodlun dros y dudalen yn crynhoi’r ddarpariaeth sydd ar gael.  

 
 
 



 

Mannau i chwarae yn yr awyr agored yng Nghastell-nedd Port Talbot 
Mae 123 o ardaloedd chwarae ar draws Castell-nedd Port Talbot 
Mae 12 ardal chwarae yn Ardaloedd Lleol ar gyfer Chwarae (LAP). Efallai na fydd y rhain yn 
cynnwys cyfarpar, ac mae’n rhaid iddyn nhw fod yn 100msg o leiaf 
 
Mae 5296 hectar o fannau gwyrdd ac agored yng Nghastell-nedd Port Talbot 
 
Mae 80 o ardaloedd chwarae yn Ardaloedd Lleol gyda Chyfarpar ar gyfer Chwarae (LEAP), a 
rhaid iddynt fod yn 400msg o leiaf  
 
Mae 3 safle yn gyrchfannau chwarae, sy’n gallu denu plant a phobl ifanc o bob rhan o’r 
Fwrdeistref Sirol a’r tu hwnt. Parc Sgiwen, Parc y Gnoll a Pharc Margam.  
 
Gwerth o ran chwarae yw sut rydym ni’n asesu a yw lle chwarae yn fan cyfoethog sy’n ennyn 
diddordeb plant a phobl ifanc. Y sgôr uchaf posibl yw 28.6. 
 
Y sgôr cyfartalog yng Nghastell-nedd Port Talbot yw 18.8. Y lle chwarae sy’n sgorio uchaf yw 
Heol y Felin, de Bryncoch, gyda 28.3. 
 
Roedd 59 o leoedd chwarae yn sgorio’n is na’r cyfartaledd.  
Dim ond un parc (Y Gnoll) sydd â chyfarpar yn benodol ar gyfer plant ag anableddau. Mae gan 
safleoedd eraill gyfarpar cynhwysol fel siglenni basged.  
 
Mae 90% o leoedd chwarae yn darparu ar gyfer plant 0-4 oed.  
 
Mae 53% o leoedd chwarae ar gyfer plant 13+, ond mae canfyddiad nad oes mannau chwarae 
ar gael ar gyfer plant hŷn.  
Mae hefyd ardaloedd eraill, gan gynnwys MUGAs, parciau sglefrio a pharthau chwaraeon sy’n 
cynnig cyfleoedd i chwarae. 
Mae 15.76 hectar o le agored wedi’i ddynodi ar gyfer chwarae, sef 0.3% o’r holl le agored. 
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Mae’n bwysig cydnabod a bod yn realistig am yr heriau mae darpariaeth chwarae sefydlog a pharciau yn eu 

hwynebu. Ers yr asesiad diwethaf yn 2016 rydym ni’n ymwybodol o 3 safle sydd bellach wedi cael eu clirio 

(Cae Glas, Tal y Wern a Wood Street). Mae amrywiaeth o resymau am hynny, gan gynnwys rhesymoli 

safleoedd cyfarpar chwarae sefydlog gyda ffocws ar sicrhau gwerth a diogelwch chwarae. Yn yr amser ers 

yr asesiad diwethaf mae Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, sy’n gyfrifol am fannau chwarae dynodedig yr 

Awdurdod Lleol, wedi wynebu toriadau i’r gyllideb. Fodd bynnag, mae nifer o barciau/fannau chwarae wedi 

elwa o gyllid, gan gynnwys Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan, a sicrhawyd gan Gynghorau Cymuned a 

Grwpiau Cyfeillion gyda chefnogaeth y Cyngor. Ond mae’r dull gweithredu hwn yn cael ei yrru gan 

argaeledd arian, ac nid yw’n cefnogi meddwl strategol ynghylch parciau/mannau chwarae er mwyn ymateb 

i angen ehangach y gymuned. Mae Adran 7 yn crynhoi sut mae Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan 

wedi cefnogi prosiectau chwarae ar draws Castell-nedd Port Talbot. Mae’r tîm Ariannu a Datblygu wedi 

gwneud cyfraniad pwysig i chwarae, gan gynnwys 17 MUGA (ardal chwaraeon aml-ddefnydd) a 5 parc 

sglefrio, y mae rhai ohonynt wedi’u lleoli mewn parciau a mannau chwarae, tra bod eraill yn ddarpariaeth 

annibynnol. 

 
Mae Ffigur 4 yn dangos dosbarthiad mannau chwarae sefydlog dynodedig ac yn cymhwyso canllawiau  

Fields in Trust Guidance for Sport and Play Beyond the Six Acre Standard (Wales)1 er mwyn darlunio ardal 

ddalgylch ar gyfer pob safle. Mae’n dangos y berthynas rhwng y ddarpariaeth a’r boblogaeth ac yn 

awgrymu bod mannau chwarae dynodedig wedi cael eu lleoli i ymateb i angen cymunedol. Mae’r mapio 

mannau gwyrdd ac agored a wnaed i gefnogi’r Cynllun Datblygu Lleol, fel y dangosir yn nhabl 3, yn 

awgrymu bod 4086.81 hectar o le agored ar draws y Fwrdeistref Sirol (gweler atodiad 5), a allai fod yn 

addas ar gyfer chwarae, ac sy’n cynnig cyfle i roi sylw i fylchau. Er mwyn gwneud hynny, mae angen mynd 

ati i annog y gymuned i ddefnyddio’r mannau hyn ar gyfer chwarae naturiol anturus.  

 
 
1 http://www.fieldsintrust.org/Upload/file/guidance/Guidance-for-Outdoor-Sport-and-Play-Wales-Apr18.pdf 

http://www.fieldsintrust.org/Upload/file/guidance/Guidance-for-Outdoor-Sport-and-Play-Wales-Apr18.pdf
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Tabl 3: Lleoedd sydd ar gael ar gyfer Chwarae* 

Teipoleg 

Gynradd 

Teipoleg Eilaidd Rhif Hectarau Y Boblogaeth 
Plant a Phobl Ifanc 

Ha fesul 1000 
o bobl yn y 
boblogaeth 

Rhandiroedd/ 
Gerddi 
Cymunedol/ 
Ffermydd 
Dinas 

Rhandiroedd 14 8.17 27,891 0.29 

Gerddi Cymunedol 6 1.09 27,891 0.04 

Man 

Gwyrdd 

Amwynder 

Anffurfiol 504 156.82 27,891 5.62 

Hamdden Anffurfiol 1 0.11 27,891 0.00 

Chwaraeon Eraill 1 0.10 27,891 0.00 

Maes Pentref 3 1.14 27,891 0.04 

Mannau Dinesig Sgwâr Ddinesig / 
Sgwâr Marchnad 

2 0.06 27,891 0.00 

Coridorau 
Gwyrdd 

Llwybrau Beicio 2 0.57 27,891 0.02 

Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus (PROW) 

5 1.54 27,891 0.06 

Llwybrau Afon/ 
Camlas 

10 4.63 27,891 0.17 

Gelltydd o Goed 63 15.99 27,891 0.57 

Mannau 

Gwyrdd 

Naturiol a 

Lled-naturiol 

Tir Comin / Tir 
Mynediad Agored 

47 1147.72 27,891 41.15 

Glaswelltir/ 
Prysgwydd 

1310 1755.22 27,891 62.93 

Tir Gwastraff/ wedi 
Dadfeilio 

22 59.86 27,891 2.15 

 Coetir 673 931.69 27,891 33.40 

Diddosbarth  4 2.10 27,891 0.08 

CYFANSWM 2667 4086.81  146.53 

Darpariaeth Ddynodedig ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 

Darpariaeth 

ar gyfer Plant 

a Phobl Ifanc 

MUGA, Pêl-fasged, 
Sglefrfyrddio ac ati 

44 4.03 27,891 0.14 

Mannau chwarae 124 11.5 27,891 0.41 

 Pwll padlo 1 0.21 27,891 0.01 

Cysgodfannau i’r 
Arddegau 

11 0.03 27,891 0.00 

Parciau Parciau Gwledig 2 418.43 27,891 15.00 

Parciau Trefol/ Ffurfiol 18 33.49 27,891 1.20 

Cyfleusterau 

Chwaraeon 

Awyr Agored 

Cyfleusterau 
Chwaraeon Ysgolion 

69 109.72 27,891 3.93 

Meysydd Chwarae 1 2.62 27,891 0.09 

Cyfanswm 270 580.03  20.80 

*Noder bod y tabl hwn wedi’i seilio ar yr asesiad mannau agored, nad yw eto wedi cael ei ddiweddaru i 

adlewyrchu’r asesiad o fannau chwarae a gynhaliwyd i gefnogi’r prosiect hwn, felly mae amrywiadau yn y 

data. 



 

 
Cynhaliwyd ymweliad â phob man chwarae dynodedig â chyfarpar a’u hasesu fel rhan o broses yr Asesiad 

Digonolrwydd Chwarae. Mae hyn wedi’n galluogi i ddeall gwerth pob safle o ran chwarae, gan gymryd i 

ystyriaeth amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys hygyrchedd, y cyfarpar sy’n cael ei ddarparu a’r dyluniad. 

Mae Tabl 4 yn crynhoi’r ddarpariaeth chwarae sydd ar gael ym mhob ardal ofodol.  

 
Tabl 4: Argaeledd Darpariaeth Chwarae â Chyfarpar yn ôl Math ac Ardal Ofodol 

 

Ardal Ofodol LAP LEAP NEAP CYRCHFAN ARALL GWERTH 
CHWARAE 
CYFARTALOG 

Cwm Afan 1 5 1 0 1 16.19 

Dyffryn Aman 0 6 0 0 0 17.84 

Cwm Dulais 3 4 5 0 2 16.26 

Castell-nedd 3 27 4 2 3 19.68 

Cwm Nedd 1 10 0 0 0 19.32 

Pontardawe 0 5 3 0 0 21.05 

Port Talbot 3 13 7 1 0 19.99 

Cwm Tawe 1 10 0 0 2 16.95 

CYFANSWM 12 80 20 3 8 18.83 
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7.3 Darpariaeth Chwarae dan Oruchwyliaeth 

Ac eithrio clybiau ieuenctid, nid yw’r Awdurdod Lleol yn darparu chwarae dan oruchwyliaeth yn 

uniongyrchol ar gyfer y gymuned ehangach. Gall timau fel Tîm Plant a Rhianta Teuluoedd yn Gyntaf 

ddarparu cefnogaeth un i un ar gyfer teuluoedd yng nghyswllt defnyddio chwarae, fel rhan o’u hymyriadau 

rhianta. Mae’r Awdurdod Lleol yn darparu cefnogaeth, hyfforddiant a chyllid ar gyfer darparwyr chwarae 

dan oruchwyliaeth allweddol yn yr ardal, yn benodol gofal plant ac ysgolion. Er enghraifft, mae rhaglen 

hyfforddi ar y cyd tîm Dechrau’n Deg a’r Blynyddoedd Cynnar yn sicrhau bod darparwyr gofal plant yn 

cyflawni eu gofynion gorfodol o ran hyfforddiant, er enghraifft cymorth cyntaf a hylendid bwyd. Hefyd mae 

hyfforddiant ychwanegol sy’n cefnogi darparwyr i ddatblygu’r chwarae maen nhw’n ei gynnig, yn y 

gorffennol mae hyn wedi cynnwys chwarae llanast a rhannau rhydd. Mae cefnogaeth ariannol ar gael ar 

gyfer adnoddau a chreu mannau chwarae. Mae canllawiau clir yn y rhaglen Dechrau’n Deg ynghylch 

darparu chwarae, gan gynnwys rheidrwydd i ddarparu lle chwarae y tu allan, ac o ganlyniad, mae modd 

darparu cefnogaeth yng nghyswllt hyfforddiant ac adnoddau. Mae Atodiad 4 yn darparu rhestr o’r 214 o 

weithgareddau chwarae dan oruchwyliaeth a nodwyd gennym wrth gynnal yr asesiad hwn.   

 
Mae Ffigur 5 yn dangos dosbarthiad darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth lle nad oes rhaid i 

riant/oedolyn aros gyda phlentyn, felly nid yw hyn yn cynnwys canolfannau chwarae a chyfleusterau 

chwarae eraill. Mae parth clustogi 10 munud o gerdded wedi cael ei ddefnyddio i ddeall dosbarthiad 

daearyddol y ddarpariaeth ar draws y Fwrdeistref Sirol.  

 
Dylid nodi bod yr wybodaeth ynghylch y ddarpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth, ar sail cyngor 

rhanddeiliaid a phartneriaid, wedi dod yn bennaf o gyfeirlyfr cymunedol Dewis Cymru. Mae’r cyfeirlyfr 

wedi’i seilio ar wybodaeth a roddwyd gan ddarparwyr sydd wedi dewis rhannu’r wybodaeth honno.  

 
Mae rhaglen O Gam I Gam yn cefnogi plant ag anableddau ac anghenion ychwanegol i gael mynediad i 

ddarpariaeth gofal plant, a fydd hefyd yn sicrhau mynediad i chwarae o ansawdd. Mae Play2gether, sy’n 

cael ei ariannu gan Teuluoedd yn Gyntaf, yn wasanaeth sy’n ceisio galluogi plant ag anableddau ac 

anghenion ychwanegol i gael gwell cyfleoedd, i wella cerrig milltir datblygiad ac i ymgysylltu â’u cyfoedion. 

Mae’r rhaglen yn cynnwys sesiynau cylch chwarae, sesiynau chwarae i rieni a siblingiaid, a gweithdai 

rhianta plant anabl. Ar ben hynny, mae 10 prosiect arall yn cynnig darpariaeth chwarae ar gyfer plant 

anabl, gan gynnwys clybiau gweithgaredd ar ôl ysgol, grwpiau rhieni a phlant bach a phrosiectau chwarae.  
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 Mannau i chwarae dan oruchwyliaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot 

 Roedd y lleoliadau gofal plant yn cynnwys: 

 56 o warchodwyr plant 

 26 o ganolfannau gofal dydd llawn 

 12 o glybiau gwyliau 

 o glybiau brecwast 

 12 o glybiau ar ôl ysgol 

 4 o ddarparwyr gofal di-fwlch 

 crèche 

 Mae 45 o ddarparwyr/weithgareddau yn hyrwyddo’u cefnogaeth i blant anabl chwarae.  

 Mae 12 o Glybiau Ieuenctid Awdurdod Lleol a 9 clwb arall yng ngofal y trydydd sector.  

 Mae 22 o’r 42 ward yng Nghastell-nedd Port Talbot heb ddarpariaeth clwb ieuenctid.  

 Mae 7 prosiect/darparwr yn cynnig chwarae dwyieithog.  

 Mae gan Gastell-nedd Port Talbot 27 o gylchoedd chwarae.  

 Mae 47 o Grwpiau Rhieni a Phlant Bach
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8.0 Mwyafu’r Adnoddau ar gyfer Chwarae 

 

Nid oes gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot gyllideb benodol wedi’i neilltuo i gynnal y ddarpariaeth 

chwarae. Defnyddir adnoddau a chapasiti o amrywiaeth o gyllidebau i ddarparu a chynnal chwarae ar 

draws y Fwrdeistref Sirol. Er enghraifft, yng nghyswllt mannau chwarae dynodedig, mae’r Cyngor yn talu 

am archwiliadau a thrwsio fel rhan o’i gyllid i gefnogi Parciau a Mynwentydd, gyda ffocws ar gadw’r 

mannau hynny yn ddiogel, ac ar gael i’w defnyddio. Mae gwelliannau i ddarpariaeth chwarae ddynodedig 

fel arfer yn galw am arian grant o ffynonellau megis Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan, arian Adran 

106, Cronfeydd Ffermydd Gwynt a’r cronfeydd disgresiynol sydd gan bob Cynghorydd i’w dosbarthu. Un o’r 

heriau wrth fuddsoddi mewn chwarae yw’r ffaith nad yw cyllideb y Cyngor yn cefnogi cynaliadwyedd 

darpariaeth newydd, felly bu ffocws ar gefnogi Cynghorau Cymuned a Grwpiau Cyfeillion ac ati i sicrhau 

cyllid a chynnal darpariaeth chwarae newydd. Mae mannau gwyrdd ac agored y Cyngor yn cael eu cynnal 

gan y Gwasanaeth Cefn Gwlad, mewn partneriaeth â’r trydydd sector a sefydliadau allweddol. 

 
Yn 2018/19 defnyddiwyd Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan o £79,942.10 i gefnogi 22 o brosiectau 

chwarae ledled Castell-nedd Port Talbot. Crynhoir y prosiectau hyn yn nhabl 5 dros y dudalen. 
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Tabl 5: Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan 2018/19 
 

Amcan / Targed Canlyniadau Arfaethedig 

Ychwanegu at y ddarpariaeth chwarae 

bresennol sy’n cael ei datblygu yng Nghlwb 

Plant Tiddlywinks drwy ddarparu cynhwysydd 

storio ar gyfer amrywiol gyfarpar chwarae awyr 

agored ac adnoddau sgrap i’r plant a’r 

gymuned eu defnyddio.  

• Gwella cyfleoedd chwarae mewn ardal lle mae’r 

opsiynau’n gyfyngedig. 

• Ystod ehangach o brofiadau chwarae. 

• Mwy o ymgysylltu â’r gymuned. 

• Cynyddu cyfranogiad plant. 

• Amcangyfrifir y byddai dros 100 o blant yn elwa o 
hyn. 

Gwella’r Lle Chwarae ar Stryd y Groes, Felindre, 

i gynnwys prynu 2 gât ddiogelwch a gwella’r 

ddarpariaeth chwarae bresennol i gynnwys 

llawr diogelwch.  

 

• Gwneud yr ardal chwarae’n fwy deniadol, a 

chynyddu defnydd ohoni 

• Creu ymdeimlad o gydlyniant rhwng cyfarpar hen 
a newydd ar y safle chwarae 

Gosod teledu cylch cyfyng (CCTV) yn Lle 

Chwarae Siglen Rhianna ym Mharc Gwledig y 

Gnoll.  

• Gwneud lle chwarae’n fwy deniadol yr olwg a 

chynyddu defnydd trwy ddiogelu’r defnyddwyr. 

• Creu ymdeimlad o gydlyniant yn y lle chwarae 

Adnewyddu Cyfarpar Chwarae ym Mharc 

Jersey, Llansawel. 

• Gwneud lle chwarae yn fwy deniadol yr olwg a 

chynyddu defnydd 

• Creu ymdeimlad o gydlyniant rhwng cyfarpar hen 

a newydd ar y safle chwarae 

• Rhoi gwedd newydd i hen gyfarpar sy’n gadarn yn 
strwythurol ac nad oes angen ei newid, ond sy’n 
edrych yn hen a blinedig, er mwyn ei wneud yn 
fwy deniadol i’r gymuned a cheisio newid 
agweddau a chanfyddiadau nad yw’r parc o 
ddefnydd.  

Prynu cyfarpar chwarae ychwanegol i 
ychwanegu at Werth Chwarae Parc Jersey, 
Llansawel. 

• Datblygu lle chwarae presennol mewn lleoliad lle 

mae cyfleoedd chwarae yn gyfyngedig. 
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Gwella’r Lle Chwarae ym Mharc Vivian, 

Sandfields. 

• Gwneud y lle chwarae’n fwy deniadol yr olwg a 

chynyddu defnydd ohono.  

• Creu ymdeimlad o gydlyniant rhwng cyfarpar hen 

a newydd ar y safle chwarae.  

• Adnewyddu cyfarpar i’w gwneud yn fwy deniadol 

i’r gymuned, bydd hyn yn helpu i newid canfyddiad 

nad yw’r parc o ddefnydd. 

• Bydd cyfarpar chwarae ychwanegol yn gwneud y 

parc yn fwy diddorol, a byddai plant yn y ward yn 

elwa.  

• Creu amgylchedd diogel i ddefnyddwyr ei 

fwynhau.  
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Amcan / Targed Canlyniadau Arfaethedig 

Gwella’r Lle Chwarae yn Nheras Margaret, 

Blaengwynfi 

• Gwneud y lle chwarae’n fwy deniadol yr olwg a 

chynyddu defnydd ohono 

• Creu ymdeimlad o gydlyniant rhwng cyfarpar hen 

a newydd ar y safle chwarae 

• Bydd gwella’r lle chwarae yn sicrhau ymdeimlad o 

ddarpariaeth i’r rhai sy’n byw yn y gymuned hon.  

Adnewyddu’r ardal bicnic ym mharc chwarae’r 

plant, Parc Jersey 

• Gwell cyfleusterau ardal chwarae i deuluoedd eu 

mwynhau, gyda tharged o 1,000 o gyfleoedd picnic 

rhwng Mai a Hydref bob blwyddyn.  

• Mwy o gyfle i gael diwrnodau allan fydd yn 

hwyluso gweithgareddau / chwarae awyr agored 

ym Mharc Jersey, gyda tharged o 20,000+ o 

gyfleoedd chwarae bob blwyddyn.  

Hwyluso chwarae plant yn ystod  digwyddiadau 
cymunedol yn y parc trwy brynu cyfarpar 
chwaraeon awyr agored 

• Cyfleoedd chwarae mynych ar gyfer cyfanswm o 
ryw 500 o blant ar hyd misoedd y gwanwyn a’r 
haf.  

Cyfeillion Parc Coffa Talbot 

Natur/Hanes 

• Annog ffyrdd actif o fyw yn yr awyr agored ar gyfer 

y teulu cyfan.  

• Plant yn cyfranogi’n weithredol wrth gynllunio a 

gweithredu’r cynllun.  

• Plant yn mwynhau ac yn archwilio’r byd naturiol 
o’u cwmpas, trwy chwarae a dysgu mewn ffordd 
weithredol yn yr awyr agored.  

Cyflwyno 8 x sesiwn Play Street neu Pirate Ship 

3 awr i’w cynnal mewn gwahanol leoliadau ar 

draws Castell-nedd Port Talbot. 

• Cyflwyno darpariaeth mewn cymunedau, gyda 

chyfleoedd dan oruchwyliaeth i chwarae a 

chymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden.  

• Cynyddu ymwybyddiaeth plant, pobl ifanc, 

teuluoedd a chymunedau, fel eu bod yn deall y gall 

plant chwarae mewn mannau heblaw ardaloedd 

chwarae a ddiffiniwyd.  

• Cynyddu ymwybyddiaeth o’r ddarpariaeth 

bresennol ymhlith plant, pobl ifanc a theuluoedd – 

strategaeth i hybu a chynyddu ymwybyddiaeth.  

Prynu cyfarpar chwarae i roi hwb i gydbwysedd.  • Bydd y gwasanaeth yn defnyddio’r cyfarpar i 
ddarparu sesiynau chwarae/beicio yn ystod y 
gwyliau mewn gwahanol leoliadau yng 
nghymunedau Castell-nedd Port Talbot. Byddwn 
ni’n ymgysylltu â 200 o blant a theuluoedd yn 
ystod 1 flwyddyn.  

Datblygu sesiynau chwarae Active i deuluoedd 
mewn ardaloedd cymunedol difreintiedig yng 
Nghastell-nedd Port Talbot 

• Hyfforddwyr profiadol i ddarparu sesiynau 

Chwarae diogel a difyr 
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Sefydlu chwarae cynhwysol newydd – ar gyfer 
plant ag anableddau – a gweithgareddau 
hamdden mewn partneriaeth â Chanolfannau 
Hamdden Celtic Community Leisure. 

• Clwb chwarae newydd cynhwysol 
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Amcan / Targed Canlyniadau Arfaethedig 

Gosod rhaniad yn yr hanner o’r neuadd mae 
Clwb ar ôl Ysgol Tiddlywinks yn ei ddefnyddio, a 
gosod ffenestr sy’n edrych allan dros yr ardal 
chwarae awyr agored, gan wella ffabrig yr ardal 
chwarae a chaniatáu mwy o gyfleoedd 
cymdeithasol a chwarae i blant a phobl ifanc.   

• Mae 67 o blant yn defnyddio’r gwasanaeth y tu 

allan i oriau ysgol yn rheolaidd. 

Creu lle hwylus ar gyfer chwarae i ofalwyr ifanc 

a phobl ifanc sydd ag anghenion iaith, lleferydd 

a chyfathrebu, i roi hwb i’w cyfleoedd 

cymdeithasol. 

• Datblygu lle diogel i bobl ifanc gwrdd, 
cymdeithasu, cael cefnogaeth gan eu cyfoedion a 
gweithwyr proffesiynol, cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol, 
chwarae a hamdden sy’n hybu iechyd meddwl 
cadarnhaol ac atal ynysu.  

Datblygu defnydd o’r lle awyr agored yng 

Nghroeserw i annog y disgyblion i chwarae 

gyda’i gilydd a datblygu eu sgiliau echddygol 

(motor) bras ar draws yr ysgol trwy ddefnyddio 

waliau croesi ar uchder sy’n addas ar gyfer y 

Cyfnod Sylfaen a CA2. 

• Mae’r disgyblion yn treulio amser gyda’i gilydd 

mewn modd cadarnhaol ac yn cael math gwahanol 

o ymarfer, gan wneud defnydd llawn o’r lle sydd ar 

gael ar y buarth.  

• Mae llawer o’n plant yn dod i’r ysgol ar lefel 

eithriadol o isel. Trwy ddarparu amrywiaeth o 

weithgareddau chwarae rôl awyr agored i’r plant 

eu mwynhau, bydd cyfleoedd i blant ddatblygu eu 

sgiliau llefaredd a’u rhyngweithio cymdeithasol 

gyda’u cyfoedion. Targedu Plant – Plant Iau’r 

Cyfnod Sylfaen / Grwpiau Ymyrraeth Siarad dan 

Arweiniad. 

• Darparu cyfleoedd ar gyfer chwarae corfforol, 
cydbwyso a chymdeithasu. Bydd hefyd yn 
cynyddu’r lle sydd ar gael i blant chwarae yn ystod 
oriau ysgol.  

Datblygu cyfleoedd chwarae yn Ysgol Gynradd y 

Cymer trwy prynu offer chwarae 

• Ail-lansio’r ‘Arwyr chwarae’ â chyfarpar newydd. 

• Annog gêmau tîm a sgiliau tîm. 

• Annog rhyngweithio cymdeithasol, mentora 

cyfoedion a chyfeillgarwch 

• Annog cymryd tro, gwell rhyngweithio 

cymdeithasol, sgiliau tîm ac amynedd. 

• Mae 65 o blant yn mynychu’r ysgol a byddent yn 
elwa o’r gwelliannau. 
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Prosiect i wella dealltwriaeth o gysyniadau 

gwyddonol trwy chwarae. 

• Mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau awyr 
agored. 

• Gwella medrusrwydd. 

• Gwella sgiliau pêl a meithrin tîm 

• Gwella sgiliau echddygol bras a sgiliau 

rhyngweithio cymdeithasol 

• Cyfleoedd i wella sgiliau echddygol bras 

• Cyfleoedd i wella sgiliau echddygol manwl trwy 
chwarae 
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Amcan / Targed Canlyniadau Arfaethedig 

Datblygu cyfleoedd chwarae yn Ysgol Gynradd 

Penafan: 

• Mae gan lawer o’n plant sgiliau echddygol (motor) 
bras gwael oherwydd diffyg datblygiad yn y maes 
yma. Bydd prynu citiau cydbwysedd yn gyfle i 
ddatblygu hyn.  

Gwella darpariaeth a hygyrchedd chwarae 
awyr agored ar gyfer 13 o blant anabl 3-5 oed 
yng Nghanolfan Asesu Gynradd Abbey. 

• Ardal chwarae fwy diogel sy’n bodloni rheoliadau 

iechyd a diogelwch CNPT. 

Prynu adnoddau i hybu cynhwysiad. • Adnoddau newydd i ddatblygu sgiliau echddygol 
bras a sefydlogrwydd craidd, gan ymgysylltu 
ymhellach â phlant sydd ag anghenion Anhwylder 
Sbectrwm Awtistig, Amlsynhwyraidd, SEBD, Oedi 
Cyffredinol, Iaith a Lleferydd,  anghenion difrifol 
meddygol, a nam ar y clyw neu’r golwg.  

 

Mae Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan yn llif ariannu gwerthfawr a werthfawrogir sy’n hybu ac yn 

cefnogi chwarae ar draws ystod eang o brosiectau a gwasanaethau. Mae’n cael ei ddefnyddio’n strategol i 

fwyafu ei fanteision, ac mae tîm cyllid y Cyngor wedi helpu i ychwanegu gwerth a chanlyniadau trwy 

sicrhau arian cyfatebol a gwella prosiectau.  

 

Defnyddir y gyllideb Teuluoedd yn Gyntaf i gefnogi gweithgareddau cymdeithasol a hamdden sydd wedi’u 

targedu fel rhan o’r llifoedd ieuenctid, cam-drin domestig ac anabledd, yn ogystal â gweithgareddau 

gwyliau ar gyfer rhieni a phlant o dan faner rhianta. Yn unol â’r Canllawiau mae ein dull gweithredu 

“Teuluoedd yn Gyntaf wedi’i lunio i wella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’n rhoi 

pwyslais ar ymyrraeth gynnar, ataliaeth, a darparu cefnogaeth i deuluoedd cyfan, yn hytrach nag 

unigolion.1” Mae asesiad o anghenion wedi gyrru ein dull gweithredu lleol o ymdrin â Theuluoedd yn 

Gyntaf, a defnyddir chwarae fel offeryn ac ymyrraeth i roi sylw i’r agenda Profiadau Niweidiol yn ystod 

Plentyndod (ACE), gyda ffocws ar rôl bosibl chwarae mewn ymyrraeth gynnar ac ataliaeth.  

 
Gall darparwyr gofal plant gael mynediad i’r Grant Gofal Plant a Chwarae, ac mae gan y Tîm Dechrau’n Deg 

a’r Blynyddoedd Cynnar arian i gefnogi a datblygu’r sector hwn, gan gynnwys darparu hyfforddiant ac 

adnoddau. Mae Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon (PASS) CNPT yn galluogi plant, pobl 

ifanc a theuluoedd i elwa o fynediad i chwaraeon a hamdden, a defnyddiwyd Grant Cyfleoedd Chwarae 

Cymru Gyfan i wella’r gwasanaeth hwn. Mae rhaglenni a phrosiectau eraill y Cyngor, megis Diogelwch 

Ffyrdd a Chynllunio yn cyfrannu at fynediad pobl i chwarae heb wneud cyfraniad uniongyrchol i’r cyllid.  

 
Mae natur gyfredol y rhaglenni a’r llifoedd ariannu yn golygu bod newid yn adweithiol yn hytrach na 

strategol, ac yn cael ei yrru gan argaeledd cronfeydd a systemau ariannol yn hytrach nag ymateb i 

ganfyddiadau’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae. Dyma realiti’r sefyllfa bresennol, ac wrth symud ymlaen 

bydd Grŵp Gweithredu Digonolrwydd Chwarae yn archwilio cyfleoedd i sicrhau bod yr holl adnoddau’n 

cael eu defnyddio hyd eithaf eu potensial a’u targedu i ymateb i anghenion a nodwyd.  

 
 

1 Canllawiau Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, Ebrill 2017 
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9.0 Chwarae ac Agenda Llesiant 

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, gyda ffocws ar 7 canlyniad allweddol.  

Ar lefel leol, y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n gyfrifol am 

yrru a chyflawni dyheadau’r Ddeddf. Yng Nghastell-nedd Port 

Talbot dylanwadir ar y broses hon gan ‘Y Castell-nedd Port Talbot 

a Garem (Cynllun Llesiant 2018-2023)’. Seiliwyd y cynllun hwn ar 

asesiad cynhwysfawr o anghenion, oedd yn cynnwys adolygiad o 

Asesiad Digonolrwydd Chwarae 2016. Arweiniodd y broses hon at 

gynllun sydd wedi’i seilio ar 6 amcan allweddol: 

 
Amcan 1: 

Cefnogi plant yn eu blynyddoedd cynnar, yn enwedig plant sydd 

mewn perygl o ddioddef profiadau niweidiol yn ystod eu 

plentyndod 

 
Amcan 2: 

Creu cymunedau diogel, hyderus a chydnerth, gan ganolbwyntio 

ar bobl fregus 

 
Amcan 3: 

Gwneud ein blynyddoedd hŷn yn fwy bywiog – Heneiddio’n Dda 
 

Amcan 4: 

Hybu llesiant trwy waith ac yn y gweithle 

 
Ffigur 6. Canlyniadau Llesiant 

 

 

Amcan 5: 

Gwerthfawrogi ein seilwaith werdd a’i chyfraniad i’n Llesiant 
 

Amcan 6: 

Mynd i’r afael ag eithrio digidol 
 

Gellid dadlau bod modd i chwarae, a chefnogi mynediad at chwarae, wneud cyfraniad ystyrlon i bob un o’r 

amcanion hyn. Er enghraifft, mae eisoes yn cefnogi plant yn y blynyddoedd cynnar, ond gall hefyd gyfrannu 

at annog pobl i gael mynediad i gyfoeth Seilwaith Werdd y Fwrdeistref Sirol. Gall chwarae a 

gweithgareddau pontio’r cenedlaethau greu cysylltiadau rhyngddynt a helpu pobl i heneiddio’n dda. Fodd 

bynnag, nid yw chwarae wedi’i wreiddio yn y cynllun Llesiant Lleol, ac mae hynny’n gyfle a gollwyd. Mae’n 

rhoi chwarae mewn perygl ac yn golygu nad yw’r cyfraniad y gall ei wneud i agenda llesiant yn cael ei 

gydnabod a’i gefnogi.  
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10.0Atebolrwydd am Chwarae 

Mae proses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn gofyn bod y Cyngor yn egluro pwy fydd yn atebol am 

fonitro’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae a’r cynllun gweithredu.  

 
Tabl 6: Rolau Monitro 

 

Cylch Gorchwyl Rôl 

Cyfarwyddwr Arweiniol 
Aled Evans 
Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes 

Aelod Arweiniol 
Peter Rees 
Aelod y Cabinet dros Addysg, Sgiliau a Diwylliant 

 
 
 
 
 
 
Grŵp Gweithredu’r 

Strategaeth Chwarae 

Gwastraff a  

Diogelwch Cymunedol y 

Gymdogaeth 

Polisi Cynllunio 

Diogelwch Ffyrdd 

Y Sector Gwirfoddol 

Polisi Amgylcheddol 

Cynrychioliadol 

PASS Llan (Ysgolion 

Cynradd) 

Think Family 

Cydlynydd Cyfranogiad 

Swyddog Cyfranogiad ac Ymgysylltu 

Dechrau’n Deg a’r Blynyddoedd 

Cynnar 

Gwasanaeth Ieuenctid 

Cyflogadwyedd 

 

Grŵp Gweithredu’r Strategaeth Chwarae sy’n gyfrifol am gyflawni a monitro’r cynllun gweithredu sy’n 

deillio o’r asesiad. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolaeth o brif adrannau’r Awdurdod Lleol a’r trydydd 

sector. Mae rôl a chylch gorchwyl y grŵp hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd fel rhan o’r gwaith ehangach 

i gefnogi’r agenda Llesiant trwy ddatblygu’r cynllun Plant a Phobl Ifanc. Rhagwelir y bydd y grŵp yn cael ei 

gadw fel rhan o’r dyletswyddau statudol sy’n gysylltiedig â’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae. Fodd bynnag, 

mae ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi dangos bod angen adnewyddu ac ailystyried aelodaeth a chylch 

gorchwyl y grŵp. Yn arbennig, mae awydd i weld pobl ifanc o’r cyngor ieuenctid yn cael eu cynrychioli’n 

uniongyrchol ar y grŵp, yn ogystal ag angen am ategu ac egluro manteision chwarae i lunwyr 

penderfyniadau ehangach, gan gynnwys Cynghorwyr.  



44 
 

 

11.0 Beth rydym ni wedi’i ddysgu? 

11.1 Cyflwyniad 

Mae copi o’r asesiad i’w weld yn atodiad 1, ac mae’n manylu ar ddull gweithredu cyfredol yr Awdurdod 

Lleol, yn unol â’r meini prawf a amlinellwyd. Mae’r broses hon wedi bod yn gyfle gwerthfawr i weithio 

mewn partneriaeth â rhanddeiliaid, darparwyr a’r gymuned i sicrhau trosolwg cynhwysfawr o’r 

ddarpariaeth bresennol a chanfod cryfderau, gwendidau a bygythiadau ar draws y ddarpariaeth bresennol. 

Mae’r adran hon o’r adroddiad yn defnyddio hyn yn sylfaen ar gyfer cynigion i’r dyfodol ac yn sail ar gyfer y 

cynllun gweithredu (atodiad 2). Mae’r cynllun gweithredu yn ceisio cynnwys ein dyheadau, ond cydbwysir 

hynny â’r angen am fod yn gyflawnadwy ac yn realistig.  

 
11.2 Dadansoddiad SWOT  

 
Tabl 7: Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau 

Cryfderau Gwendidau Cyfleoedd Bygythiadau 

Poblogaeth 

• Mae’r 

ddarpariaeth 

chwarae yn troi o 

amgylch 

ardaloedd lle ceir 

dwysedd 

poblogaeth uchel. 

• Bydd yr uned 

gwyddor data yn 

caniatáu gwell 

rhannu 

gwybodaeth am y 

boblogaeth. 

• Mae’r 

boblogaeth 

plant a phobl 

ifanc wedi cael 

ei mapio. 

• Mae data 

poblogaeth ar 

gael i gefnogi 

penderfyniadau 

a wneir mewn 

perthynas 

â chwarae. 

• Mae data 

rhagamcanion 

poblogaeth 

hefyd ar gael i 

• Data cyfyngedig 

sydd ar gael 

ynghylch plant o 

gefndir 

diwylliannol 

amrywiol, e.e. 

plant sipsiwn a 

theithwyr a 

hefyd ffoaduriaid 

a cheiswyr 

lloches. 

• Defnyddio’r data 

demograffig a 

goladir fel rhan o’r 

broses hon i lywio 

penderfyniadau 

mewn perthynas 

â’r ddarpariaeth 

yn y dyfodol.  

• Gweithio gydag 

uned gwyddor 

data’r Cyngor i 

sicrhau bod 

gwybodaeth yn 

cael ei 

diweddaru’n 

gyson.  

• Cynllun tymor 

canolig i hir ar sail 

anghenion y 

boblogaeth.  

• Hyfforddi a 

chefnogi Grŵp 

Gweithredu’r 

Strategaeth 

Chwarae 

ehangach (PSIG) i 

ddefnyddio’r offer 

a’r wybodaeth 

sydd ar gael.  

• Y ddarpariaeth 

yn methu 

ymateb i 

ddemograffeg 

newidiol.  

• Capasiti cymorth 

dadansoddwyr a 

choladu data i 

gynnal setiau 

data. 
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gefnogi 

penderfyniadau 

rhagweithiol.  

• Mae data PLASC yn 

cefnogi 

dealltwriaeth o 

ddisgyblion a’u 

hanghenion. 
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Cryfderau Gwendidau Cyfleoedd Bygythiadau 

Darparu ar gyfer Anghenion Amrywiol 

• Mae prosiectau a 

mentrau’n annog 

integreiddio trwy 

ddarpariaeth 

chwarae rhydd a 

than 

oruchwyliaeth. 

Mae plant, pobl 

ifanc a 

theuluoedd yn 

gosod gwerth 

mawr ar y 

mentrau hyn.  

• Mae amrywiaeth o 

gyrff trydydd 

sector yn 

gweithio’n 

benodol i 

ddarparu a/neu 

wella’r 

ddarpariaeth 

chwarae i blant a 

phobl ifanc ag 

anghenion 

amrywiol. 

• Mae darpariaeth 

ar gael mewn 

ardaloedd gwledig. 

• Siglen Rhianna ym 

Mharc y Gnoll. 

• Darpariaeth 

chwarae 

ddwyieithog 

gyfyngedig a dim 

darpariaeth 

chwarae dan 

oruchwyliaeth 

uniaith Gymraeg. 

• Mae darparwyr 

chwarae sy’n 

gweithio gyda 

phlant ag 

anghenion 

amrywiol, gan 

gynnwys SNAC 

ac Interplay, yn 

dibynnu’n drwm 

ar arian grantiau. 

Mae’n bwysig 

ystyried yr effaith 

bosibl os methant 

â sicrhau cyllid yn 

y dyfodol.  

• Gall diffyg dull 

gweithredu 

cydlynus rhwng 

sefydliadau sy’n 

gweithio gyda 

grwpiau tebyg 

arwain at 

ddyblygu. 

• Gwelir hygyrchedd 

fel rhwystr pwysig 

ymhlith ystod o 

grwpiau 

anghenion 

amrywiol.  

• Gwrthdaro rhwng 

dewisiadau 

cynhwysol a 

darpariaeth 

arbenigol. 

• Dim Cymdeithas 

• Ymgysylltu â 

phlant a phobl 

ifanc sydd ag 

anghenion 

amrywiol a 

datblygu mannau a 

gweithgareddau 

chwarae gyda 

nhw.  

• Adeiladu ar arfer 

gorau trwy geisio 

ehangu prosiectau 

a mentrau sy’n 

gwneud 

gwahaniaeth 

cadarnhaol, lle bo 

modd.  

• Ymgorffori cefnogi 

mynediad i 

chwarae trwy 

gyfeirio ymlaen ac 

ymgysylltu â rôl y 

cydlynydd 

anabledd. 

• Digwyddiadau/ 

hyfforddiant 

thematig ynghylch 

chwarae i 

anghenion 

amrywiol. 

• Gwella’r 

wybodaeth 

ynghylch 

cyfleoedd chwarae 

ar Dewis a GGD. 

• Mwy o 

gystadleuaeth am 

arian. 

• Dyblygu 

darpariaeth yn 

hytrach na dull 

gweithredu 

strategol. 

• Teuluoedd yn 

teimlo eu bod 

“yn cael eu 

gadael allan” 

ac yn colli 

diddordeb. 

• Diffyg Cymdeithas 

Chwarae i gefnogi 

cydlyniad a 

gweithio mewn 

partneriaeth.  
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Chwarae yn CNPT. 

• Mae cludiant 
cyhoeddus ar gael, 
ond nid yw’n 
ymdrin yn benodol 
â chysylltu plant, 
pobl ifanc a 
theuluoedd sydd 
heb gerbyd at eu 
defnydd 
â chwarae.  
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Cryfderau Gwendidau Cyfleoedd Bygythiadau 

Lle sydd ar gael i Blant Chwarae 

• Mae plant a phobl 

ifanc yn hoffi 

chwarae mewn 

mannau awyr 

agored ac yn eu 

gwerthfawrogi.  

• Mae teipoleg 

amrywiol o ran 

mannau agored 

hygyrch ar draws y 

Fwrdeistref Sirol. 

• Mae mannau 

gwyrdd ac agored 

yn hygyrch ym 

mhob cymuned.  

• Mae’r Cynllun 

Llesiant yn cynnwys 

targedau i annog 

pobl i ddefnyddio 

Seilwaith Werdd ar 

gyfer 

gweithgareddau 

sy’n cynnwys 

chwarae creadigol.  

• Mae polisi 

cynllunio yn 

diogelu meysydd 

ac yn cefnogi 

datblygu a gwella 

lleoedd chwarae. 

• Mae plant a 

phobl ifanc yn 

canolbwyntio ar 

fannau chwarae 

dynodedig ac 

mae angen eu 

cysylltu â 

mannau agored 

ehangach.  

• Mae plant, pobl 

ifanc a theuluoedd 

yn barnu’r 

ddarpariaeth ar 

sail y lle chwarae 

sefydlog a’r 

parciau yn eu 

hardal nhw.  

• Darpariaeth 

ddynodedig 

gyfyngedig sydd ar 

gael i rai dros 13 

oed o gymharu â’r 

boblogaeth. 

• Gostyngiad yn 

nifer y lleoedd 

chwarae sefydlog.  

• Mae llai o 

adnoddau wedi 

arwain at ffocws 

ar gynnal a chadw 

a diogelwch yn 

hytrach na gwella.  

• Canfyddiad 
cynyddol bod 
technoleg yn 
rhwystro plant 
rhag archwilio 
mannau i 
chwarae.  

• Gweithio mewn 

partneriaeth i 

gyflawni 

dyheadau’r Cynllun 

Llesiant a chysylltu 

cymunedau â 

mannau agored i 

chwarae ynddynt.  

• Ailgysylltu 

cymunedau â 

pharciau a mannau 

gwyrdd. 

• Gweithio mewn 

partneriaeth 

â grwpiau ac 

arweinwyr 

cymunedol i 

gyflawni cyfleoedd 

i archwilio mannau 

heb eu dynodi ar 

gyfer chwarae, gan 

gynnwys mannau 

gwyrdd, mannau 

agored a 

strydoedd. 

• Gweithio mewn 

partneriaeth â’r 

Tîm Cefn Gwlad 

a Bywyd Gwyllt i 

archwilio’r 

posibiliadau o 

ran chwarae 

naturiol mewn 

mannau 

chwarae 

dynodedig a 

mannau agored 

sy’n addas ar 

gyfer chwarae. 

• Mae plant a phobl 

ifanc yn ofni y 

byddant yn cael eu 

symud ymlaen o 

leoedd chwarae 

sydd heb eu 

dynodi. 

• Pryderon ynghylch 

risg a iechyd a 

diogelwch.  

• Cyllidebau’n 

parhau i 

leihau, a’r 

effaith yn sgîl 

hynny.  
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Cryfderau Gwendidau Cyfleoedd Bygythiadau 

Darpariaeth dan Oruchwyliaeth 
 

• Mae’r Gwasanaeth 

Ieuenctid, Pass CNPT, 

Ysgolion a’r sector 

gofal plant yn darparu 

cyfleoedd chwarae dan 

oruchwyliaeth.  

• Mae rhaglenni megis 

Teuluoedd yn Gyntaf 

yn darparu cymorth 

wedi’i dargedu i 

deuluoedd.  

• Mae’r Awdurdod Lleol 

yn darparu cyllid 

grantiau a hyfforddiant 

i gefnogi darpariaeth 

dan oruchwyliaeth.  

• Y cynllun grantiau 

Gofal Plant a 

Chwarae. 

• Mae’r gymuned yn 

dal i gredu bod 

cynlluniau chwarae 

dan oruchwyliaeth 

yn ystod y gwyliau yn 

fwlch.  

• Mae darpariaeth dan 

oruchwyliaeth yn llai 

hygyrch mewn 

ardaloedd gwledig.  

• Mae cryn amrywiaeth 

yn y dulliau 

gweithredu, yn 

dibynnu ar yr ysgol 

a’r lleoliad.  

• Ar hyn o bryd nid yw’r 

ddarpariaeth dan 

oruchwyliaeth yn cael 

ei hasesu o ran 

ansawdd. 

• Ymgysylltu cyfyngedig 
â darparwyr y tu hwnt 
i hyfforddiant.  

• Gwella’r cysylltiadau 

â darparwyr ac 

ysgolion trwy 

rwydwaith estyn 

allan, gan gynnwys 

Dechrau’n Deg, Gofal 

Plant a  Chwarae. 

• Cysylltu â Chwarae 

Cymru ynghylch 

cynigion ar gyfer safon 

ansawdd. 

• Archwilio sut gall 

cefnogaeth i 

ddarparwyr sy’n 

gysylltiedig â 

Dechrau’n Deg a’r 30 

awr o ofal plant gael ei 

defnyddio er budd 

chwarae.  

• Dibynnol ar 

gyfranogiad ac 

ymgysylltu 

â darparwyr. 

• Galw’r farchnad sy’n 

gyrru’r ddarpariaeth, 

ac mae’n bosibl na 

fydd hynny’n 

adlewyrchu’r angen.  

• Gostyngiad yng 

nghyllideb / nghyllid 

rhaglenni fel 

Teuluoedd yn Gyntaf a 

Dechrau’n Deg.  

Taliadau a godir am Ddarpariaeth Chwarae 

• Amrywiaeth o 

gyfleoedd cost isel a 

heb gost ar gael i 

deuluoedd ar draws 

Castell-nedd Port 

Talbot. 

• Mae data ar 

gael i gefnogi 

dealltwriaeth o 

incwm isel a 

theuluoedd 

difreintiedig, i 

gefnogi 

penderfyniadau

.  

• Canfyddiad bod 

chwarae’n ddrud, yn 

arbennig darpariaeth 

dan oruchwyliaeth a 

chynlluniau chwarae 

preifat yn ystod y 

gwyliau.  

• Gall cost chwarae 

gynnwys teithio a 

pharcio.  

• Canfyddir 

gweithgareddau fel 

clybiau chwaraeon a 

dawns fel chwarae. 

Mae rhieni wedi 

mynegi pryder 

ynghylch cost grwpiau 

o’r fath a her talu 

ymlaen llaw / blociau o 

wersi.  

• Mae amlygrwydd 

technoleg fel dull o 

chwarae a’r costau 

cysylltiedig yn cael ei 

ystyried yn faich gan 

rai teuluoedd.  

• Darparwyr gofal plant 
yw prif ffynhonnell 

• Cyfeirio teuluoedd at 

gyfleoedd chwarae 

cost isel / heb gost.  

• Cadw’r ddarpariaeth 

gost isel bresennol.  

• Mae gan Gastell-

nedd Port Talbot 

lefelau uchel o 

amddifadedd a 

thlodi.  

• Toriadau pellach 

i’r ddarpariaeth / 

mentrau 

chwarae.  

• Gall credu bod 

chwarae’n 

ddrud beri i 

deuluoedd golli 

diddordeb.  
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chwarae dan 
oruchwyliaeth, ac 
mae cost ynghlwm 
wrth hynny.  
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Cryfderau Gwendidau Cyfleoedd Bygythiadau 

Mynediad i’r Ddarpariaeth Chwarae 

• Mae mannau chwarae 

wedi’u lleoli mewn 

ardaloedd cyflymdra 

isel.  

• Mae rhwydwaith o 

lwybrau cerdded a 

beicio yn cysylltu 

plant a phobl ifanc 

â chwarae.  

• Mae’r tîm Plant a 

Theuluoedd yn darparu 

cludiant am ddim i’w 

sesiynau chwarae yn 

ystod y gwyliau ac oddi 

yno pan fyddan nhw’n 

eu cynnal.  

• Rhaglenni 

diogelwch 

ffyrdd. 

• Mae chwarae o 

fewn pellter 

cerdded rhesymol 

mewn cymunedau 

ar draws y 

Fwrdeistref Sirol.  

• Canfyddiad bod 

chwarae’n anodd ei 

gyrraedd oni bai ei fod 

ar garreg y drws.  

• Gwelir traffig, 

diogelwch ffyrdd a 

diffyg goleuadau stryd 

fel rhwystrau i 

chwarae.  

• Nid oes gan y Cyngor 

fformiwla penodol ar 

gyfer cau ffyrdd i 

gynnal digwyddiadau/ 

gweithgareddau 

chwarae.  

• Mae’r Map o’r 

Rhwydwaith 

Integredig yn 

cyflwyno 

dyheadau’r Cyngor 

ar gyfer gwella 

llwybrau yn ardal y 

Fwrdeistref Sirol.  

• Parhau i weithio 

mewn partneriaeth â 

Diogelwch Ffyrdd a 

Theithio Llesol fel 

rhan o PSIG. 

• Cysylltu teuluoedd 

â chyfleoedd chwarae 

lleol.  

• Map sut mae cyrraedd 

chwarae – yn dangos y 

cysylltiadau rhwng y 

llwybr beicio a mannau 

chwarae dynodedig a 

mannau gwyrdd addas.  

• Mewn rhai ardaloedd 

mae plant a phobl 

ifanc yn cael eu 

hannog yn bendant i 

beidio â chwarae ar y 

stryd.  

• Lefelau uchel o barcio 

ar y ffordd.  

• Cymunedau’n 

rhwystro cau ffyrdd 

ar gyfer chwarae.  

Sicrhau a Datblygu’r Gweithlu Chwarae 

• Hyfforddiant ar gael 

am ddim i rieni, 

gwirfoddolwyr a 

darparwyr 

• Rhaglen hyfforddi 

Dechrau’n Deg a’r 

Blynyddoedd 

Cynnar. 

• Swyddog 

Datblygu 

Chwarae yn ei 

swydd. 

• Dealltwriaeth 

gyfyngedig o’r 

gweithlu chwarae 

presennol. 

• Nifer cyfyngedig yn 

manteisio ar 

raglenni hyfforddi y 

tu allan i ofal plant.  

• Rhwystrau i 

hyfforddiant a 

datblygiad 

proffesiynol yn 

cael eu hamlygu 

gan y gweithlu a 

darparwyr. 

• Proffil o weithlu 

sesiynol, rhan amser 

ac achlysurol.  

• Ar hyn o bryd mae 

cyllid Grant 

Cyfleoedd Chwarae 

Cymru Gyfan ar gyfer 

Gwaith Chwarae ar 

gael dim ond i bobl 

• Creu Cynllun 

Datblygu ar gyfer 

Gweithlu 

Blynyddoedd 

Cynnar, Gofal 

Plant a Chwarae 

CNPT.  

• Datblygu a gwella’r 

rhaglenni hyfforddi 

presennol trwy 

ymgorffori chwarae.  

• Cynllun peilot 

goruchwylwyr amser 

cinio i wreiddio 

gweithwyr chwarae 

mewn ysgolion.  

• Dryswch ynghylch 

gofynion Cynllun 

LlC ar gyfer 

Datblygu’r 

Gweithlu 

Blynyddoedd 

Cynnar, Gofal Plant 

a Chwarae. 

• Cyfleoedd cyfyngedig 

ar gyfer profiad 

gwaith mewn 

lleoliadau chwarae.  
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sy’n gweithio 16 awr 

yr wythnos mewn 

lleoliad gofal plant.  
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Cryfderau  Gwendidau Cyfleoedd  Bygythiadau 

Ymgysylltu â’r Gymuned a Chyfranogiad 

• Cyngor Ieuenctid 

Castell-nedd Port 

Talbot. 

• Mae’r mwyafrif o 

rieni’n credu y dylai 

plant a phobl ifanc 

gael llais mewn 

penderfyniadau sy’n 

effeithio arnynt. 

• Gweithwyr 

allgymorth ar 

draws y 

Blynyddoedd 

Cynnar, Gofal 

Plant a Chwarae. 

• Weithiau gall 

ymgysylltu â’r 

gymuned gael ei weld 

fel ymarferiad ticio 

blychau.  

• Dyw plant, pobl ifanc, 

rhieni a gofalwyr ddim 

yn gwybod ble mae 

cael gwybodaeth am 

chwarae. 

• Gwella cysylltiadau a 

gwaith partneriaeth 

gyda thîm 

cyfathrebu’r Cyngor.  

• Archwilio cyfleoedd i 

ymgysylltu trwy 

gyfryngau 

cymdeithasol. 

• Creu 

rhwydweithiau 

allweddol ar gyfer 

rhannu 

gwybodaeth e.e. 

Cyfeillion a 

Grwpiau 

Cymunedol. 

• Rhoi llais i blant ar y 
PSIG. 

• Lefelau isel o 

ymgysylltu cymunedol 

ystyrlon.  

• Canfyddiad bod 

ymgysylltu’n 

arwynebol.  

Chwarae oddi mewn i’r holl feysydd Polisi ac Agendâu Perthnasol 

• Mae’r Cynllun Plant a 

Phobl Ifanc yn cael ei 

ddiweddaru ar hyn o 

bryd a bydd yn 

ymgorffori’r hyn 

fuasai’n flaenorol 

mewn strategaeth 

chwarae. 

• Defnyddiwyd Asesiad 

Digonolrwydd Chwarae 

2016 yn sylfaen o 

dystiolaeth ar gyfer y 

Cynllun Llesiant. 

• Mae polisi cynllunio 
yn cefnogi datblygu a 
gwella’r ddarpariaeth 
chwarae. 

• Y tu hwnt i’r Cynllun 

Plant a Phobl Ifanc 

arfaethedig, nid yw 

chwarae wedi’i 

wreiddio mewn 

meysydd polisi ac 

agendâu allweddol.  

• Y ffaith nad yw 

chwarae wedi’i 

gynnwys yn y Cynllun 

Llesiant.  

• O ganlyniad nid yw 

llunwyr 

penderfyniadau 

ehangach yn deall a 

gwerthfawrogi 

effaith chwarae.  

• Rôl chwarae wrth 

gyflawni a chynnal 

agenda llesiant. 

• Creu partneriaethau 

newydd i roi sylw i 

faterion a chyfleoedd 

penodol. Er enghraifft, 

gweithio gyda thimau 

Cefn Gwlad a 

Bioamrywiaeth i roi 

sylw i her annog pobl i 

ddefnyddio mannau 

agored a gwyrdd ar 

gyfer chwarae.  

• Os na chaiff 

gwerth chwarae ei 

gyfleu’n effeithiol i 

lunwyr 

penderfyniadau, 

gallai 

gwasanaethau 

leihau.  
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11.3 Dadansoddiad o’r Bylchau 

Yn dilyn y broses asesu nodwyd y bylchau canlynol yn y ddarpariaeth, a grynhoir fel a ganlyn: 

 
Tabl 8: Bylchau a Nodwyd yn y Ddarpariaeth 

 

Math o Fwlch Bylchau a Nodwyd yn y Ddarpariaeth 

Bylchau Daearyddol • Mae canfyddiad bod darpariaeth annigonol mewn ardaloedd gwledig.  

• Mae 2 ward (Cwmllynfell ac Aberdulais) heb ddarpariaeth gofal 

plant gofrestredig. 

• Mae 22 ward heb ddarpariaeth gwasanaeth ieuenctid. 

• Mae’r sgôr chwarae cyfartalog yng Nghwm Afan, Dyffryn Aman, Cwm 
Dulais a Chwm Tawe yn is na’r cyfartaledd ar draws y Fwrdeistref Sirol. 
Mae hyn yn awgrymu bod darpariaeth awyr agored o safon yn anoddach 
cael hyd iddi mewn ardaloedd gwledig.  

Bylchau Anghenion 
Amrywiol 

• Dim ond un lle chwarae dynodedig sydd â chyfarpar ar gyfer plant 

ag anableddau.  

• Mae’r cyfleoedd chwarae dan oruchwyliaeth ar gyfer plant ag 
anghenion amrywiol yn gyfyngedig.  

Bylchau Mynediad • Nid yw pob plentyn, person ifanc a theulu yn ymwybodol o 

gyfleoedd chwarae lleol.  

• Mae canfyddiad bod mynediad i gyfleusterau ac ardaloedd chwarae yn 
anodd. 

• Mae’r pecyn offer yn awgrymu nad yw cludiant cyhoeddus yn cefnogi 
mynediad i chwarae. 

• Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd chwarae dynodedig sydd wedi’u 
goleuo, sy’n lleihau’r amser pan fyddant ar gael i chwarae ynddynt. 

Bylchau Oedran • Nid yw lefel y ddarpariaeth i blant dros 13 oed yn adlewyrchu’r 
gyfran o’r boblogaeth. Efallai na fydd pobl ifanc yr oed yma “eisiau 
mynd i’r parc, ond mae angen pethau i’w gwneud arnon ni.” 

Bylchau Math • Cynlluniau chwarae fforddiadwy yn ystod yr haf. 

• Darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth yn benodol ar gyfer plant ag 

anghenion ychwanegol ac anableddau.  

• Mae’r gwerth chwarae cyffredinol a chyfartalog wedi gostwng ers yr 

asesiad diwethaf. 

• Nid yw’r Cyngor yn cyflawni ei ddyhead, sef darparu 0.25 hectar o 

chwarae plant fesul 1,000 o boblogaeth
1
. Y ddarpariaeth ar hyn o bryd yw 

0.11 hectar. 

Bylchau yn y 
Gweithlu 

• Mae rhanddeiliaid yn pryderu ynghylch diffyg eglurder o ran 

gofynion Cynllun Datblygu LlC ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd 

Cynnar, Gofal Plant a Chwarae, gan gynnwys pryd byddan nhw’n 

dod i rym a pha ddarparwyr fydd yn gorfod eu bodloni. Mae’r 

mater hwn wedi cael ei godi gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW), 

ac rydym ni’n disgwyl am ymateb.  

• Mae darparwyr gofal plant, ysgolion a gwasanaethau ieuenctid yn 
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allweddol i’r gweithlu chwarae, ond nid ydynt yn ystyried eu hunain 

felly.  

• Mae darparwyr yn canolbwyntio ar hyfforddiant a datblygiad gorfodol, 
ac mae’r nifer sy’n manteisio ar raglenni ehangach yn gyfyngedig.  

  
1 https://www.npt.gov.uk/media/7239/spg_open_space_july17.pdf 

http://www.npt.gov.uk/media/7239/spg_open_space_july17.pdf
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11.4 Argymhellion ar gyfer y Dyfodol 

Mae proses yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae yn darparu trosolwg cadarn o’r ddarpariaeth chwarae ledled 

Castell-nedd Port Talbot. Ar sail y canfyddiadau a amlinellwyd yn yr adroddiad hwn a’r asesiad sy’n sail iddo 

(atodiad 1), rydym ni’n cynnig bod y cynllun gweithredu tair blynedd (atodiad 2) yn canolbwyntio ar y 

themâu canlynol. Datblygwyd y themâu hyn mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol, a’u nod yw 

canolbwyntio ar yr hyn sy’n gyflawnadwy ac yn realistig o ystyried y cyllidebau a’r adnoddau presennol.  

 
• Dod â’r bobl sy’n cael effaith ar brofiadau plant a phobl ifanc o chwarae at ei gilydd 

• Cysylltu cymunedau â’r holl fannau lle gallan nhw chwarae 

• Gweithio gyda chymunedau i’w cefnogi i ymateb i’w hanghenion chwarae a nodwyd 

• Cadw’r ddarpariaeth chwarae bresennol o bob math a sicrhau agwedd strategol at ei gwella 

a, lle bo modd, datblygu darpariaeth newydd 

• Creu gweithlu chwarae a chyflawni dyheadau Rhaglen LlC ar gyfer Datblygu’r Gweithlu 

Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae 

• Rhoi chwarae ar yr agenda yng Nghastell-nedd Port Talbot! 
 

Mae Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Chwarae (atodiad 2) yn esbonio sut rydym ni’n bwriadu cyflawni 

newid yn erbyn y chwe thema allweddol hyn.  


