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Beth ddywedsoch wrthym.

Ein cynllun!

Defnyddio data i 
gyfrannu at 
benderfyniadau

Rhoi sylw i anghenion 
chwarae yn y gymuned

Grymuso pobl leol.

Darganfod pa 
ddarpariaeth chwarae 
a hamdden mae pobl 
ifanc ei heisiau.

Llenwi bylchau yn y 
ddarpariaeth ar gyfer 
plant ag anableddau ac 
anghenion ychwanegol.

Sicrhau ein bod yn 
gwneud y defnydd 
gorau o’r cyllid.

Helpu teuluoedd i ddod 
i wybod pa ddarpariaeth 
chwarae sydd ar gael 
iddyn nhw.

Hyfforddi ein 
gweithlu chwarae.

Gwreiddio gwerth 
chwarae mewn polisïau 
a strategaethau.

Rhwystro 
chwarae: 

Traffig

Cynllunio 
prosiectau 
chwarae

“
Mae gan Lywodraeth Cymru ddyhead i greu 
Cymru lle mae cyfle i chwarae, ac sy’n darparu 
cyfleoedd ardderchog i’n plant chwarae. Er mwyn 
i’r dyhead hwn gael ei wireddu, mae angen 
cydweithio rhwng Awdurdodau Lleol a nifer o 
bartneriaid a rhanddeiliaid. Mae Mesur Plant a 
Theuluoedd Llywodraeth Cymru yn cynnwys 
adran ar “Cyfleoedd Chwarae”, sef y sail i’r 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. 

Beth yw’r PSA?
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Lle mwyaf 
poblogaidd i aros

Chwarae 
bron bob 

dydd

Ddim yn cael 
mynd allan i 

chwarae ar fy 
mhen fy hun

Dibynnu ar 
oedolyn â char 
i fynd â nhw i 

chwarae

Arolwg
Plant

Mae glaw yn 
rhwystro chwarae 

yn yr ysgol

Dydyn nhw ddim yn 
meddwl fod lle i dreulio 
amser yn eu cymuned

Arolwg 
Pobl 
Ifanc

Gweithgaredd 
mwyaf poblogaidd: 
Sgwrsio a threulio 
amser gyda ffrindiau

Mae angen trafnidiaeth 
i gyrraedd y lleoedd 
maen nhw’n dweud 
maen nhw am dreulio 
amser ynddynt

Lle mwyaf 
poblogaidd i 
dreulio amser: 
Llecyn tir glas 
lleol

Treulio amser gyda 
ffrindiau bron bob dydd

64%
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62%
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44%

Y ddarpariaeth 
sydd ar gael: 

Mannau agored

67%

Y ddarpariaeth 
sydd ar gael: 

Parciau

73%

Y ddarpariaeth 
sydd ar gael: 

Lleoedd chwarae

93%

Rhwystro 
chwarae: 
Sbwriel/
baw cŵn

Rhwystro 
chwarae: Y 
Pandemig

32% 54%

Mae 
darpariaeth 
chwarae yn 
flaenoriaeth

100%0%

14%
Cael aelod o 
staff i arwain 
ar chwarae

3%

Aelod o staff 
a chanddynt 
gymhwyster 
chwarae

Caniatáu mynediad 
wedi’i oruchwylio 
ar gyfer clybiau ar 
ôl ysgol

28%
Cael cynllun hirdymor 
ar gyfer diogelu a 
datblygu chwarae

Darparu gwersi 
awyr agored

Mynediad i dir 
ysgolion ar ôl 
oriau ysgol

50%

1

Arolwg 
Cynghorau Tref 
a Chymuned

2

Arolwg 
Ysgolion

Buom yn cynnal rhaglen o arolygon, grwpiau 
trafod a chyfarfodydd er mwyn cael gwybod beth 
mae teuluoedd a rhanddeiliaid yn ei feddwl am 
chwarae. Yr ymateb a gawsom...

Yn seiliedig ar ein 
sgyrsiau gyda’r gymuned 
a rhanddeiliaid, yn 
ogystal â dadansoddiad 
o’r ddarpariaeth chwarae 
sydd ar gael byddwn yn:


