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Adnodd 1 – Dadansoddiad o Opsiynau  

Rhestrwch y manteision ar gyfer pob opsiwn, gan roi 1 pwynt ar gyfer pob mantais a -1 ar gyfer pob anfantais. 
 

Opsiwn 
 

Manteision (+1) Anfanteision (-1) Sgôr 

Cynnal yr 
Asesiad  
'yn fewnol' 
 

Efallai yr hoffech ystyried: 
 

• A fyddech yn cael budd o gael mynediad i rwydwaith cymorth cenedlaethol 
 

• Yr ystod o wybodaeth leol y bydd ei hangen i gynnal yr asesiad 
 

• I ba raddau y bydd hyn yn eich cynorthwyo i gynnal asesiadau yn y dyfodol 
 

 

Defnyddio 
cymorth gan 
sefydliad partner 
lleol, rhanbarthol 
neu genedlaethol 
i sicrhau gallu ac 
adnoddau 
 

Efallai yr hoffech ystyried: 
 

• I ba raddau y mae gweithio mewn partneriaeth yn cefnogi cynaliadwyedd 
 

• Arferion/gallu presennol o ran gweithio mewn partneriaeth 
 

• I ba raddau y mae'r gweithgarwch hwn yn ysgogi'r broses o weithio mewn partneriaeth 
 

• Gallu partneriaid i gyfrannu'r defnydd o arbenigedd lleol 
 

• Gallu sefydliadau eraill i gymryd rhan 
 

 

Rhoi'r gwaith o 
ymgymryd ag 
agweddau 

Efallai yr hoffech ystyried: 
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penodol i 
asiantaeth allanol 
 

• I ba raddau y mae defnyddio gweithwyr ar gontract allanol yn llenwi bwlch sgiliau 
 

• I ba raddau y mae defnyddio gweithwyr ar gontract allanol yn cynorthwyo o ran gallu 
 

• I ba raddau y bydd hyn yn eich cynorthwyo i gynnal asesiadau yn y dyfodol 
 

Rhoi'r holl waith i 
asiantaeth allanol 
 

Efallai yr hoffech ystyried: 
 

• I ba raddau y mae defnyddio gweithwyr ar gontract allanol yn llenwi bwlch sgiliau 
 

• I ba raddau y mae defnyddio gweithwyr ar gontract allanol yn cynorthwyo o ran gallu 
 

• I ba raddau y bydd hyn yn eich cynorthwyo i gynnal asesiadau yn y dyfodol 
 

• I ba raddau y mae hyn yn cefnogi profiad dysgu i Awdurdod Lleol 
 

• Gallu swyddogion Awdurdod Lleol i ddarparu gwybodaeth i asiantaeth allanol 
 

• Gallu partneriaid i ddarparu gwybodaeth 
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Adnodd 2 - Disgrifiad Swydd Enghreifftiol Swyddog Arweiniol 
 
Rôl Swyddog sy'n gyfrifol am gydgysylltu'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 
Prif Ddiben: 
 

• Arwain yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a sicrhau 
ei fod yn bodloni'r gofynion a nodir yn y Canllawiau Statudol gan 
alluogi'r Awdurdod Lleol i nodi cryfderau a diffygion a llunio 
Cynlluniau Gweithredu i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau a nodir yn y 
ddarpariaeth 

 
Cyfrifoldebau, Dyletswyddau a Thasgau:  
 

• Sicrhau yr ymgysylltir â'r ystod eang o randdeiliaid a phartneriaid 
sydd eu hangen i gasglu gwybodaeth 

• Nodi, ar y cyd â phartneriaid, ddulliau a gweithdrefnau ar gyfer 
ymgynghori â phlant, darparwyr a rhieni/gofalwyr, gan sicrhau y 
defnyddir dulliau o ymgysylltu â grwpiau y mae'n anodd ymgysylltu 
â hwy yn draddodiadol 

• Sicrhau bod systemau data yn cael eu diweddaru, eu cynnal a'u 
cadw a'u huwchraddio fel y bo angen 

• Arwain a goruchwylio'r holl weithgareddau sy'n ymwneud â'r 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gan sicrhau y 
cyflawnir dyletswyddau statudol  

• Dehongli'r Canllawiau Statudol a'r pecyn cymorth a ddarparwyd gan 
Lywodraeth Cymru a phenderfynu ar y fethodoleg i'w defnyddio ar 
gyfer casglu data  

• Gweithredu a rheoli systemau ar gyfer casglu a choladu data 
priodol er mwyn cynnal asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae 

• Cychwyn prosesau perthnasol yn yr Awdurdod Lleol a chyda 
phartneriaid allanol i fynd i'r afael â bylchau o ran y cyfleoedd 
chwarae sydd ar gael 

• Llunio a datblygu systemau ar gyfer sicrhau bod gwybodaeth yn 
cael ei rhannu'n effeithiol â nifer o bartneriaid mewnol ac allanol a 
bod yr holl ddata perthnasol mewn perthynas â digonolrwydd yn 
cael ei ddefnyddio  

• Bod yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynlluniau a grwpiau 
rheoli/gweithgorau mewnol mewn perthynas â'r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

• Gweithio gydag ystod o bartneriaid allweddol sy'n ymwneud â'r 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ac sydd â diddordeb 
ynddo  
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• Llunio adroddiadau cynnydd ar gyfer Cyfarwyddiaethau, y Cabinet a 
phartneriaid unigol ar gais 
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• Bod yn ymwybodol o'r datblygiadau lleol a chenedlaethol 
diweddaraf o ran Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  

 
Bydd cynnal yr asesiad mewn ffordd gorfforaethol yn sicrhau y ceir ymateb 
cynhwysfawr. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gan Awdurdodau 
Lleol a'u partneriaid ystod o sgiliau sydd eu hangen i gynnal Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.  
 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o gyfleoedd chwarae a'r ffactorau sy'n 
effeithio ar gyfleoedd chwarae 

• Profiad o weithio mewn partneriaeth i ddatblygu polisïau 

• Sgiliau ymchwilio ac archwilio  

• Y gallu i ymgymryd â gwaith ymchwil cymdeithasol meintiol, fel arolygon, 
a'i ddadansoddi 

• Y gallu i ymgymryd â gwaith ansoddol, fel grwpiau ymgynghori, a'i 
ddadansoddi 

• Y gallu i nodi bylchau mewn darpariaeth 

• Gwybodaeth gadarn am anghenion demograffig lleol 

• Gwybodaeth a phrofiad o gynnal ymgynghoriadau cymunedol  

• Gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc 

• Gwybodaeth am y cyd-destun polisi 
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Adnodd 3 – Cylch Gorchwyl Enghreifftiol y Gweithgor Cyfleoedd 
Chwarae Digonol 
 
Nod 
 
Cydweithio er mwyn helpu i ddatblygu'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae. 
 
1. Cylch Gorchwyl 

 
1.1 O dan Bennod 2, Adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, 
mae gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd i asesu p'un a oes digon o 
gyfleoedd chwarae ar gael.  
 
1.2 Yr Awdurdod Lleol yw'r arweinydd strategol o ran Digonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae a disgwylir iddo weithio gyda phartneriaid i asesu 
digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn ei ardal. Rhaid iddo gwblhau ei asesiad 
cyntaf o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae erbyn 1 Mawrth 2013. 
 
1.3 Caiff yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ei adolygu'n 
flynyddol a chwblheir asesiad newydd bob tair blynedd.  
 
1.4 Bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn cyfrannu at 
yr asesiad cyffredinol o anghenion a rhaid i'r Cynllun Gweithredu ar Sicrhau 
bod Digon o Gyfleoedd Chwarae gael ei gynnwys yn y Cynllun Integredig 
Sengl. 
 
1.5 Yr Awdurdod Lleol yw'r arweinydd strategol hefyd o ran digonolrwydd 
cyfleoedd chwarae fel y'i disgrifir yn ail ran y ddyletswydd. Eir i'r afael â'r 
ddyletswydd hon ar ôl ystyried yr asesiadau a'r cynlluniau ar gyfer sicrhau 
cyfleoedd chwarae digonol. 
 
2. Wrth fynd ati i ddatblygu a chyflawni'r nodau uchod, bydd y Grŵp 
yn: 

 

2.1 rhoi gwybodaeth a data cywir a chyfamserol er mwyn sicrhau bod yr 
asesiad yn ystyried: 

 

• Poblogaeth 

• Anghenion amrywiol 

• Y lle sydd ar gael i blant chwarae  

• Y cyfleoedd a ddarperir i chwarae dan oruchwyliaeth 
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• Gweithgareddau hamdden strwythuredig i blant 
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• Mynediad i le/darpariaeth 

• Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 

• Chwarae yn unol â phob polisi perthnasol ac agenda weithredu 

• Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau 
 

2.2 ystyried ymgynghoriadau eraill a gynhaliwyd neu sy'n cael eu cynnal yn 
yr Awdurdod Lleol. 

 

2.3 ceisio cymorth, cyngor a chanllawiau gan Lywodraeth Cymru, 
Awdurdodau Lleol eraill a Chwarae Cymru drwy rannu arfer da/gwersi a 
ddysgwyd.  

 

2.4 sicrhau bod tasgau yn cael eu cwblhau gan yr adran berthnasol o fewn 
yr amserlenni y cytunwyd arnynt 

 

2.5 sicrhau bod y llinell amser yn cael ei monitro er mwyn nodi unrhyw 
lithriant 

 

2.6 cytuno ar ddiwyg terfynol canfyddiadau'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae.  
 
3. Yr Egwyddorion a fabwysiedir gan y Gweithgor 
 

Dylai'r Asesiad: 

 

3.1 gael ei gynnal mewn ffordd foesegol a moesol 

 

3.2 sicrhau bod pob partner â diddordeb yn yr Asesiad wedi cael 
cynrychiolaeth ddigonol 

 

3.3 rhoi gwybodaeth i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol i'w alluogi i sicrhau bod 
yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn cael ei integreiddio yn y 
broses o gynllunio, gweithredu ac adolygu'r Cynllun Integredig Sengl 
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4.3 Bydd y Gweithgor Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn rhoi adborth ar 
ei gynnydd i'r ________________________________ (ychwanegwch grŵp ac 
amlder). 

 

4.2 Caiff y wybodaeth a rennir yn y gweithgor ei chofnodi yn nodiadau'r 
cyfarfod. 

 

4.1 Bydd y Gweithgor yn cynnwys cynrychiolwyr cyflogeion cyngor sir a 
phartneriaid allweddol gan gynnwys y sector chwarae gwirfoddol. 

 

4. Trefniadau Llywodraethu'r Gweithgor 

 

3.5 darparu dogfen gyhoeddus sy'n nodi sut y bydd yr Awdurdod Lleol yn 
sicrhau bod digon o gyfleoedd chwarae.  

 

3.4 darparu dogfen wedi'i chwblhau a fydd yn llywio'r cynllun gweithredu ar 
sicrhau bod digon o gyfleoedd chwarae ar gael yn yr Awdurdod Lleol 
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Adnodd 4: Templed Enghreifftiol ar gyfer Archwilio Sgiliau 
 

Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n 
gysylltiedig 

Dyddiad y 
casglwyd / 
cesglir y 
wybodaeth 

 
Canllawiau Statudol Fframwaith 
Polisi. 

- Prif Ddatganiad 
- Cyd-destun 
- Gweithio mewn 

Partneriaeth 
- Gwneud y Gorau o 

Adnoddau 
- Asesiad o 

Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 

- Cynllun Integredig 
Sengl  

 

 
Ym mhob un o adrannau 
Awdurdod Lleol 
 
Swyddog arweiniol Plant 
a Phobl Ifanc 
 
Swyddog arweiniol 
Chwarae 
 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 
 
 

   

 
Mater A:  Poblogaeth 
 

Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 
 
Tîm Ymchwil/Rheoli 
Perfformiad  
 
Archwiliadau o 
Brosiectau Seilwaith (os 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

cawsant eu diweddaru'n 
ddiweddar 
 
 

 
Mater B: Diwallu anghenion 
amrywiol 
 

Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 
 
Sefydliadau gwirfoddol 
penodol 
 
Tîm Plant ag 
Anableddau  
 
Sefydliadau chwarae 
gwirfoddol 
 
Swyddogion 
Cynhwysiant 
 
 

  
 

 

 
Mater C:  Y lle sydd ar gael i 
blant chwarae 
 

Swyddogion Cynllunio 
 
Swyddogion Ymchwil 
 
Swyddogion Mapio GIS 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

 
Swyddog Chwarae neu 
sefydliadau chwarae 
 
Adran Parciau 
 
Archwiliadau o 
Brosiectau Seilwaith 
 
Cynghorau Tref a 
Chymuned 
 
Sefydliadau chwarae 
gwirfoddol 
 
Arolwg o blant 
 

 
Mater Ch:  Darparu cyfleoedd 
dan oruchwyliaeth 
 

Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 

 
Swyddog Chwarae 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

Sefydliadau chwarae 
gwirfoddol 

Pennaeth Hamdden 

 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 

Gwasanaethau Chwarae 

 
Gwasanaeth Datblygu 
Cymunedol 
 

Swyddog Arweiniol Nod 
Craidd 4 

Pennaeth y Gwasanaeth 
Ieuenctid 
 
Gwasanaethau Addysg 
Cydgysylltydd is-grŵp 
Cynllun Plant a Phobl 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

Ifanc 

 
Swyddog Cynllun 
Digonolrwydd Gofal 
Plant 
 
Dechrau'n Deg 

Cychwyn Cadarn  
 
Clybiau Plant Cymru 

 
 
Mater D:  Codi tâl am 
ddarpariaeth chwarae 
 

 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 
 
Tîm Ymchwil/Rheoli 
Perfformiad  
 
Archwiliadau o 
Brosiectau Seilwaith (os 
cawsant eu diweddaru'n 
ddiweddar 
 

  
 

 

12  



 Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  PEDWAR 

 

Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

Gwasanaethau Chwarae 
 
Gwasanaethau 
Hamdden 
 

 
Mater Dd:  Mynediad i 
le/darpariaeth 
 

 
Trafnidiaeth 
 
Priffyrdd 
 
Cymdeithasau Tai 
 
Gwasanaethau 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 
 
Swyddog Marchnata a 
Chyfathrebu 
 
Arolwg o Blant 
 
Cyfryngau cymdeithasol 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

 
 
Mater E:  Sicrhau a datblygu'r 
gweithlu 
 

 
Swyddog Arweiniol y 
Grŵp Nod Craidd 4 
 
Partneriaeth Datblygu'r 
Blynyddoedd Cynnar a 
Gofal Plant 
 
Swyddog Cynllun 
Digonolrwydd Gofal 
Plant 
 
Gwasanaethau Chwarae 
 
Cyngor Gwirfoddol Sirol 
 
Swyddog Cynllun 
Datblygu'r Gweithlu 
 
Dechrau'n Deg 
 
Cychwyn Cadarn 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n Dyddiad y 
gysylltiedig casglwyd / 

cesglir y 
wybodaeth 

Mater F:  Ymgysylltu â'r 
gymuned a chymryd rhan ynddi 
 

Gwasanaeth Datblygu 
Cymunedol 
 
Cymunedau yn Gyntaf 
 
Gwasanaethau Chwarae 
 
Sefydliadau chwarae 
gwirfoddol 
 
Partneriaid Diogelwch 
Cymunedol 
 
Partneriaeth Plant a 
Phobl Ifanc 
 
 
Cynghorau Tref a 
Chymuned 
 
 
 
 

 
Mater Ff:  Chwarae yn unol â 

 
Adran Addysg 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n 
gysylltiedig 

Dyddiad y 
casglwyd / 
cesglir y 
wybodaeth 

phob polisi perthnasol ac 
agenda weithredu 
 

 
Cynllunio 
 
Traffig a Thrafnidiaeth 
 
Swyddog Arweiniol y 
Cynllun Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles 
 
Grwpiau Nod Craidd 1, 
5, 6 a 7 
 
Gwasanaeth Datblygu 
Cymunedol 
 
Cymunedau yn Gyntaf 
 
Gwasanaethau Chwarae 
 
Sefydliadau chwarae 
gwirfoddol 
 
Partneriaid Diogelwch 
Cymunedol 
 
Cyfryngau Cymdeithasol 
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Mae adnodd 4 estynedig ar gael ar wefan Chwarae Cymru: http://www.chwaraecymru.org.uk/playsufficency 
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Mater Ble y gall y wybodaeth 
fod yn cael ei chadw 

Person cyswllt Pobl eraill sy'n 
gysylltiedig 

Dyddiad y 
casglwyd / 
cesglir y 
wybodaeth 

 
 

 

http://www.playwales.org.uk/
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Adnodd 5 – Sampl o Gwestiynau'r Arolwg a Nodiadau i Hwyluswyr 
 
Gall y cwestiynau hyn gael eu haddasu er mwyn mesur barn gyffredinol grŵp 
o'r boblogaeth, neu gallant gael eu defnyddio gan grwpiau penodol i adolygu'r 
ddarpariaeth a gynigir ganddynt i blant. Fel arall, gellir dewis rhai ohonynt fel 
rhan o arolygon Awdurdodau Lleol eraill. Ym mhob achos, dylid defnyddio'r un 
cwestiynau er mwyn sicrhau y gellir eu cymharu'n dda â grwpiau eraill, a thros 
amser. 

Nid yw'r atebion sampl yn gynhwysfawr a gall hwyluswyr annog ymatebion 
helaethach. 

 

Yn ôl Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn mae gennych 
yr hawl i ddweud beth ddylai ddigwydd pan fydd oedolion yn gwneud 
penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi. Diben y cwestiynau hyn yw ein 
helpu i ganfod eich barn am y llefydd lle rydych yn chwarae neu'n treulio 
amser gyda'ch ffrindiau yn eich ardal pan nad ydych yn yr ysgol neu'r 
feithrinfa.  
 
1 Pa mor aml rydych yn mynd allan i chwarae a chymdeithasu gyda 
ffrindiau? 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn yn rhoi gwybodaeth a all gyfrannu 
at wybodaeth am yr amser y mae plant yn ei dreulio yn chwarae yn eu 
cymuned) 
 

Rwy'n chwarae neu'n cymdeithasu gyda ffrindiau bron bob dydd 
Rwy'n chwarae neu'n cymdeithasu gyda ffrindiau ar rai diwrnodau'r 
wythnos. 
Dydw i bron byth yn chwarae neu'n cymdeithasu gyda ffrindiau y tu 
allan  
Dydw i ddim yn chwarae neu'n cymdeithasu gyda ffrindiau y tu allan  

 
2. Pan rydych yn mynd allan i chwarae neu gymdeithasu, beth 
rydych yn hoffi ei wneud? 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i helpu plant i 
feddwl am yr hyn y maent yn hoffi ei wneud cyn ateb y cwestiynau eraill. 
Efallai y byddwch yn dewis peidio â defnyddio'r cwestiwn at ddiben 
dadansoddi, ond gall fod yn sbardun i feddwl am yr hyn y gallech fod yn ei 
ddarparu) 
 

Mynd ar gefn beic  
Sgwrsio a bod yng nghwmni fy ffrindiau 
Chwarae gemau rhedeg a dal 
Chwarae cuddio 
Chwarae gêm byddinoedd a milwyr 
Chwilio am eirth, dreigiau, tylwyth teg a phethau 
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Rholio i lawr bryniau 
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Archwilio 
Mynd am dro 
Cael anturiaethau 
Chwilio am chwilod a phethau 
Chwarae yn y mwd 
Chwarae yn y dŵr 
Dringo pethau 
Adeiladu cuddfannau 
Chwarae gemau pêl 
Cymdeithasu 
Bod yn y coed 
Gwneud siglenni 
Pysgota 
Chwilio am weision y neidr a phili-palaod 
Gwneud llwybrau a chyrsiau beic 
Cael picnic 
Treulio amser gyda'r oedolion yn fy nheulu 
Bod allan yn yr awyr iach 
Pethau eraill 

 
3. Mae chwarae a chymdeithasu yn gwneud i mi deimlo ... 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i helpu plant i 
feddwl am yr hyn y maent yn hoffi ei wneud cyn ateb y cwestiynau eraill. 
Efallai y byddwch yn dewis peidio â defnyddio'r cwestiwn at ddiben 
dadansoddi, ond gall fod yn sbardun i feddwl am yr hyn y gallech fod yn ei 
ddarparu) 

 
Yn Hapus 
Wedi Cyffroi 
Yn Ofnus 
Wedi Diflasu 
Yn Unig 
Wedi Dychryn 
Yn Actif 
Yn Ddewr 
Yn Dawel 
Yn Heddychlon 
Yn Anturus 
Yn Uchel 
Yn Drist 
Yn falch o fod gyda ffrindiau 
Yn falch o fod ar fy mhen fy hun 
Yn falch o fod gyda fy nheulu  
Teimladau eraill? 

 
4. Pan rwyf yn chwarae neu'n cymdeithasu yn fy nghymdogaeth 
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(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i nodi i 
ba raddau y mae plant yn fodlon ar y cyfleoedd a'r profiadau chwarae sydd ar 
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gael yn eu hardal leol. Gallwch awgrymu bod y plant yn meddwl am yr atebion 
a roddwyd i gwestiynau 2 a 3 a gofynnwch i ba raddau y gallant wneud y 
pethau hyn yn agos at eu cartref) 
 

Rwy'n gallu gwneud y rhan fwyaf o fy hoff bethau 
Rwy'n gallu gwneud rhai o fy hoff bethau 
Dydw i ddim yn gallu gwneud bron dim o fy hoff bethau 
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5. Ble mae eich hoff le i chwarae neu gymdeithasu pan nad ydych yn 
yr ysgol?  
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i helpu'r plant i 
feddwl am yr hyn a allai fod yn bosibl - dylent osod tic wrth ymyl y llefydd y 
maent yn eu hoffi ORAU hyd yn oed os nad oes rhai ar gael yn eu 
cymdogaeth) 
 

Gardd neu ardd ffrind 
Strydoedd yn agos at fy nghartref 
Ardal laswelltog neu gae lleol 
Lle gyda llwyni, coed a blodau 
Ardal chwarae gyda siglenni, sleidiau a phethau eraill y gellir chwarae 
arnynt 
Coedwig yn agos at fy nghartref 
Cae pêl-droed neu gae chwarae 
Iard chwarae'r ysgol 
Ardal chwarae sydd â dŵr neu dywod ynddi 
Parc seiclo neu sglefrio 
Canolfan gymunedol neu ganolfan hamdden 
Traeth, glan môr, afon 
Rhywle arall? 

 
6. Pa un o'r rhain sy'n wir am eich cymdogaeth chi? 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: awgrymwch fod y plant yn meddwl am y llefydd hynny 
yn y cwestiwn uchod a gofynnwch sawl un ohonynt sydd ar gael yn eu 
cymdogaeth) 
 

Mae llawer o fy hoff lefydd i chwarae neu gymdeithasu 
Mae rhai o fy hoff lefydd i chwarae neu gymdeithasu 
Nid oes bron dim o fy hoff lefydd i chwarae neu gymdeithasu 

 
7. Pan fyddwch yn mynd allan i chwarae 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i helpu'r plant i 
feddwl i ba raddau y gallant deithio'n annibynnol drwy eu cymdogaeth) 
 

Rwy'n gallu mynd allan ar fy mhen fy hun 
Rwy'n gallu mynd allan gyda fy ffrindiau 
Dim ond gyda fy mrawd neu fy chwaer rwy'n mynd allan 
Dim ond gydag oedolyn rwy'n mynd allan 
Dydw i ddim yn mynd allan i chwarae o gwbl  

 
8. Beth sy'n eich stopio rhag chwarae y tu allan? 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i helpu i nodi rhai 
o'r rhwystrau neu'r rhesymau pam nad yw plant yn chwarae y tu allan yn eu 
cymdogaeth) 
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Dydw i ddim yn cael mynd allan i chwarae a chymdeithasu 
Rwy'n rhy brysur yn gwneud fy ngwaith cartref 
Rwy'n rhy brysur yn chwarae gemau ar yr Xbox/PS/Wii 
Rwy'n rhy brysur gyda chlybiau fel pêl-droed neu bethau eraill 
Dydw i ddim yn mynd allan i chwarae os yw'n bwrw glaw neu'n oer 
Dydw i ddim yn mynd allan i chwarae a chymdeithasu am ei bod hi'n 

rhy dywyll 
Dydw i ddim yn mynd allan i chwarae a chymdeithasu oherwydd bwlis 
Dydw i ddim yn mynd allan i chwarae a chymdeithasu oherwydd 

oedolion eraill 
Dydw i ddim yn hoffi mynd yn wlyb ac yn fwdlyd 
Dydw i ddim yn cael mynd yn wlyb ac yn fwdlyd 
Mae gormod o faw ci lle rwyf yn hoffi chwarae 
Does dim byd y gellir chwarae ag ef yno 
Does neb y gellir chwarae ag ef yno 
Mae gormod o feiciau modur yno 
Mae'n anodd croesi'r ffordd i fynd yno 
Dydw i ddim yn cael croesi'r ffordd i fynd yno 
Rhywbeth arall? 

 
9. Sut gallwn eich helpu i ddod i chwarae a chymdeithasu yn fwy 
aml? 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i feddwl 
am fentrau neu gynlluniau a allai fynd i'r afael â rhai o'r rhwystrau sy'n wynebu 
plant sy'n chwarae yn eu hardal leol) 
 

Dod o hyd i ffyrdd mwy diogel o groesi'r ffyrdd er mwyn mynd 
allan/symud o amgylch 
Siarad ag oedolion sy'n dweud wrthym am beidio â chwarae neu 
gymdeithasu  
Ein helpu i ddelio â'r bwlis 
Gofyn i berchenogion cŵn godi'r baw ci  
Helpu fy rhieni i ddeall ei bod hi'n iawn i chwarae a chymdeithasu 
 
Rhywbeth arall? 

 
Rhai cwestiynau amdanoch chi: 
 
(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiynau hyn yn caniatáu i chi gadarnhau bod y 
sawl sy'n ateb y cwestiynau yn cynrychioli'r boblogaeth plant leol) 
 
A ydych yn fachgen neu'n ferch? 
 

Bachgen  
Merch 

 
Beth yw eich oed? 
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Pa feithrinfa neu ysgol rydych yn mynd iddi? 
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(Nodyn i'r hwylusydd: mae'r cwestiwn hwn yn eich helpu i nodi'r grŵp o blant 
sydd wedi ateb yr arolwg) 
 
Beth yw cod post eich cartref? 
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Ffurflen Monitro Arolwg 

Byddwch wedi casglu data ar y boblogaeth ac felly dylai fod gennych 
syniad rhesymol o'r ddemograffeg yn eich ardal. Bydd arolwg da yn 
sicrhau bod y safbwyntiau a gasglwyd yn cynrychioli'r ddemograffeg 
leol.  

Mae'r ffurflen hon yn caniatáu i'r unigolyn sy'n hwyluso'r arolwg 
gadarnhau bod y plant sy'n rhan o'r sampl yn cynrychioli'r boblogaeth 
leol. Mae'r ffurflen hefyd yn helpu i sicrhau bod safbwyntiau plant nad 
ydynt fel arfer yn cymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori 
traddodiadol o bosibl yn cael eu casglu. Bydd hefyd yn helpu i ddangos 
eich bod wedi ceisio barn plant ag anghenion amrywiol.  
 
 
Enw a manylion cyswllt yr hwylusydd: 
 
Amser a dyddiad yr arolwg: 
 
Lleoliad yr arolwg: 
 
Nifer y plant sy'n cymryd rhan: 
 
Oedran: (fel a wnelo â'r Canllawiau Statudol) bechgyn merched
 cyfanswm: 
 
Nifer y plant yr ystyrir eu bod yn anabl: 
 
Nam y plentyn Nifer y plant: 

 
Anabledd dysgu 
 
Nam ar y golwg 
 
Nam ar y clyw 
 
Byddar a dall 
 
Nam corfforol neu echddygol 
 
Problem iechyd corfforol 
 
Problem iechyd meddwl 
 
Cyfuniad o namau 
 
Heb ei nodi 
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Nifer y plant o wahanol grwpiau ethnig/diwylliannol 

Cefndir Ethnig/Diwylliannol  Nifer y plant: 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 

Du neu Ddu Prydeinig 

Tsieinëeg neu o Ddwyrain Asia 

Sipsiwn / Teithiwr 

Cymysg 

Gwyn Prydeinig 

Gwyn o wlad arall 

 
Nifer y plant y mae'r Gymraeg yn famiaith iddynt: 
 
Nifer y plant nad Saesneg neu Gymraeg yw eu mamiaith: 
 
Gwybodaeth berthnasol arall: 
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Adnodd 6 – Technegau ar gyfer Cynnal Arolwg o Blant  
 

Oedran Gweithgaredd  Techneg 

Plant o 
dan 7 
oed 

 

 

Cyfweliadau 

 

 

 

 
 
 
 
Gweithgareddau 
rhyngweithiol 

Gall oedolion 'gyfweld' â phlant unigol a chwblhau holiaduron gyda hwy. Gellir defnyddio 
pypedau ac adnoddau creadigol eraill gyda phlant ifanc iawn.  
Os penderfynir defnyddio 'holiadur', gellir defnyddio lluniau yn hytrach na geiriau. 
 
 
 
 
Gellir gofyn cwestiynau i'r plant yn ystod gweithgareddau grŵp gyda'r hwylusydd. Mae'r 
hwylusydd yn cofnodi'r ymatebion. 

Gellir dod o hyd i syniadau yn: Cyfranogi: Bywiogi'r Ifanc – canllaw sy'n rhoi cyngor 
ymarferol ar sut i gynnwys plant o dan 11 oed: 

http://cymru.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/publications/youngspice/?skip=1&lang=cy

 

Plant 7-
11 oed 

Gemau rhyngweithiol a 
thrafodaethau 

 

 

 

Gellir gofyn cwestiynau i blant yn ystod gweithgareddau a thrafodaethau grŵp gyda'r 
hwylusydd. Mae'r hwylusydd yn cofnodi'r ymatebion. 
 
Gellir dod o hyd i syniadau yn: Cyfranogi: Bywiogi'r Ifanc – canllaw sy'n rhoi cyngor 
ymarferol ar sut i gynnwys plant iau o dan 11 oed: 
 
http://cymru.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/publications/youngspice/?skip=1&lang=cy
 
Gellir cynnal arolygon papur neu arolygon ar-lein mewn ysgolion neu grwpiau cymunedol 
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Holiaduron arolwg 

eraill. 

Plant 12-
17 oed 

Holiaduron arolwg 

 

Gweithgareddau 
rhyngweithiol 

Gellir cynnal arolygon papur neu arolygon ar-lein mewn ysgolion neu grwpiau cymunedol ac 
ieuenctid 

Gellir gofyn cwestiynau i'r plant yn ystod gweithgareddau grŵp gyda'r hwylusydd. Mae'r 
hwylusydd yn cofnodi'r ymatebion. 

Gellir dod o hyd i syniadau yn: 

Cyfranogi: Spice it up! Mae hwn yn adnodd i bob gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda 
phlant - gan gynnwys staff Awdurdod Lleol; athrawon; gweithwyr chwarae a gofal a 
gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd. (ISBN 1841870757) 

Gall yr hwylusydd esbonio i'r plant bod y term 'chwarae' yn cynnwys treulio amser gyda 
ffrindiau yn eu hardal leol. 
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Adnodd 7 – Templed Asesu Effaith  
 
 
Enw'r strategaeth/prosiect/polisi/proses/swyddogaeth: 
 
Enw a manylion cyswllt y Swyddog(ion) sy'n gyfrifol am yr asesiad: 

Diben a nod y/nodau'r polisi, proses neu wasanaeth: 

Pwy fydd yn cael y budd pennaf o'r polisi, proses neu wasanaeth hwn?  

Pa wybodaeth a/neu ddata (tystiolaeth) a gafwyd er mwyn asesu effaith y polisi, proses neu wasanaeth hwn? 

A nodwyd effaith negyddol mewn unrhyw grŵp? 

A yw'r effaith honno yn gyfreithlon? (h.y. a yw'n gwahaniaethu'n anghyfreithlon mewn perthynas â deddfwriaeth 
cydraddoldeb) 

Os ydyw, nodwch y rhesymau pam. 

A ellir lleihau neu ddileu'r effaith? 

A yw'r polisi, proses neu wasanaeth yn cael effaith gadarnhaol ar unrhyw grŵp? 

Rhowch y rheswm am yr effaith gadarnhaol a nodwch sut a pham y bydd yr effaith hon yn gadarnhaol. 

Os nad oes unrhyw dystiolaeth i ddangos bod y strategaeth, y polisi neu'r prosiect yn hyrwyddo cydraddoldeb ac 
amrywiaeth neu'n gwella cydberthnasau, a ellir ei addasu i sicrhau bod hynny'n digwydd? 

Os nad yw'r polisi, proses neu wasanaeth yn cael effaith gadarnhaol, nodwch unrhyw newidiadau a allai gael eu gwneud i gynnwys 
hyn. 
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Casgliad 

Crynhowch ganlyniad y broses sgrinio gan gynnwys y penderfyniadau a wnaed ynghylch a ddylid cynnal asesiad effaith llawn ai 
peidio. 
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Adnodd 8 – Ystyriaethau i'w Cynnwys mewn Archwiliadau Mynediad ar gyfer Lleoliadau 

Sut i Gyrraedd Yno 

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r cysylltiadau trafnidiaeth â'r lleoliad er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn gallu cael ei rhannu â 
gofalwyr ac ymwelwyr. 
 

Trafnidiaeth gyhoeddus  
                                             Camau Gweithredu 

A oes gwasanaeth bws rheolaidd?    

A yw'r bysiau yn hygyrch?    

A oes arhosfan gerllaw?    

Pa mor aml maent yn rhedeg?    

A oes gwasanaeth trên rheolaidd?    

A oes gorsaf gerllaw?    

A yw'r orsaf yn hygyrch?    

Pa mor aml maent yn rhedeg?    
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Addasiadau rhesymol:  

 Cynlluniwch deithiau lleol o fewn pellter cerdded. 
 Cysylltwch â'r cwmni bysiau lleol i holi ynghylch yr amseroedd y caiff bysiau 'penlinio' eu defnyddio ar hyd y llwybr. 
 Holwch yr orsaf leol ynghylch hygyrchedd. 
 Defnyddiwch fysiau mini a choetsys hygyrch i fynd ar deithiau hwy. 
 Gofynnwch i rieni/gofalwyr a oes angen gwybodaeth am drafnidiaeth arnynt pan fyddant yn cysylltu/ffonio gyntaf. 
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Cludiant a ddarperir gennych i blant yn eich lleoliad 
 

                                         Camau Gweithredu 

A fyddai angen i chi wneud unrhyw 
newidiadau i'r cludiant a ddarperir gennych? 

   

A fyddai gennych ddigon o le yn eich cerbyd i 
gludo cyfarpar ychwanegol ar gyfer plentyn? 

   

A ydych yn defnyddio adeiladau a 
gwasanaethau hygyrch ar hyn o bryd? 

h.y. grwpiau i blant bach, gwibdeithiau 
gwyliau neu leoedd chwarae. 

   

 

Addasiadau rhesymol: 

 Wrth gynnal ymweliadau i asesu risg gwibdeithiau, cofiwch hefyd ystyried hygyrchedd: toiledau, mynedfeydd ac allanfeydd, 
seddi, mynediad at gyfarpar chwarae sefydlog, a ph'un a oes unrhyw ddisgowntiau neu gymorth ar gael os defnyddir cyfleuster 
gyda phlentyn ag anabledd. 

 Dangoswch eich archwiliad i'r grwpiau a'r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio gyda phlant a'u hannog i ystyried hygyrchedd. 
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Car preifat  
 
(Rhieni sy'n gollwng ac yn casglu eu plant) 
 

                                                   Camau Gweithredu 

A all ceir aros wrth y fynedfa?    

A oes llefydd parcio ar y safle?    

A oes cyrbau isel o ochr y ffordd i'r fynedfa?    

A yw'r ardal barcio ar lefel daear?    

Mae angen i gyrbau fod yn isel lle ceir tramwyfeydd, ond bydd hyn hefyd yn helpu pawb i ddefnyddio'r palmant. Dylai'r lliw a ddefnyddir 
ar gyfer cyrbau gyferbynnu â lliw'r palmant a'r ffordd er mwyn helpu pobl â namau gweledol i ddefnyddio'r palmant. 

 

Mynedfeydd ac allanfeydd 
                                          Camau Gweithredu 

A oes grisiau yn arwain at y fynedfa? 
Os oes, faint o risiau sydd yno a pha mor 
serth ydynt? 

   

A yw'r intercom/cloch y drws ar uchder sy'n 
addas i ddefnyddiwr cadair olwyn? 
h.y. 1200mm uwchlaw lefel y llawr fan 
bellaf. 
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A oes gennych fynediad ar ffurf ramp?  
(Gweler y blwch gwybodaeth isod os 
ydych eisoes wedi gosod ramp) 

   

A yw'n hawdd gweld y drws?    

A ellir agor y drws yn hawdd? 
h.y. nid yw'n drwm ac nid oes angen ei 
wthio'n galed. 

   

A yw'r fynedfa yn ddigon llydan ar gyfer 
cadeiriau olwyn a chyfarpar modern? 
Y lled a argymhellir ar gyfer drws yw 
800mm gan ei fod yn caniatáu mynediad 
hawdd, ond dylai drws y fynedfa fod o leiaf 
750mm o led. 

   

A oes unrhyw banelau gwydr o amgylch y 
fynedfa wedi'u nodi'n glir? 
h.y. gwydr barugog, gwydr lliw, neu wydr 
wedi'i fframio. 
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Addasiadau rhesymol: 

 Os na all plentyn sy'n defnyddio cadair olwyn gael mynediad i'ch adeilad, nodwch hynny'n glir yn y wybodaeth a ddarperir 
gennych a chynigiwch gymorth priodol bob amser. 

 Os yw plentyn ag anabledd corfforol yn gofyn am le, trefnwch i ymweld â'r plentyn yn ei gartref ymlaen llaw i ganfod sut mae ei 
rieni yn goresgyn yr anawsterau a wynebir o ran mynediad. 

 

Rampiau (dim ond os oes gennych un eisoes): 

Mae angen sicrhau bod rampiau yn disgyn yn raddol, bod ganddynt arwyneb gwrthlithro gwydn a bod canllawiau o liw gwahanol yn 
cael eu gosod. Y graddiant mwyaf ar gyfer ramp yw 12 h.y. 1:12, mae unrhyw beth uwch yn serth iawn a gall fod angen cymorth i'w 
ddefnyddio. Po fwyaf graddol yw'r graddiant, yr hawsaf ydyw i ddefnyddio'r ramp.  
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Y tu mewn i'r adeilad 
 
Grisiau a rampiau 

                                              Camau Gweithredu 

A oes unrhyw risiau yn syth wrth i chi fynd i 
mewn i'r adeilad? 

   

A oes unrhyw risiau sy'n arwain at ardaloedd 
dan do/awyr agored? 

   

A oes gan unrhyw rampiau/grisiau a 
ddefnyddir ganllawiau? 

   

A oes gogwydd rhesymol ar unrhyw rampiau?    

 
Addasiadau rhesymol: 

• Defnyddiwch lwybr amgen lle nad oes angen defnyddio grisiau. 
• Gweithiwch gyda'r plentyn a'i deulu; cwblhewch hyfforddiant codi a symud. 
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Drysau 
                                            Camau Gweithredu 

A yw'n hawdd agor y drysau? 
h.y. nid ydynt yn drwm ac nid oes angen 
eu gwthio'n galed. 

   

A yw'r drysau'n ddigon llydan? 

h.y. 800mm er mwyn darparu ar gyfer 
cadair olwyn oedolyn. 

   

A yw'n hawdd gweld y drws? 

h.y. drwy gyferbynnu lliwiau 

   

Gall paentio ffrâm y drws mewn lliw cyferbyniol/gwahanol i'r drws helpu pobl i fynd i mewn ac allan o ystafelloedd oherwydd gellir ei 
gweld yn hawdd. 

 
Addasiadau rhesymol: 

 Ysgrifennwch ddatganiad o hygyrchedd i rieni/gofalwyr yn sôn wrthynt fod angen defnyddio grisiau i gael mynediad, ond eich 
bod yn barod iawn i ddod o hyd i ffyrdd amgen o oresgyn yr anawsterau o ran mynediad. 
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Coridorau 

                                   Camau Gweithredu 

A oes canllawiau wedi'u gosod ar hyd 
coridorau? 

   

A yw'r coridorau yn ddigon llydan? 

h.y. 800mm er mwyn darparu ar gyfer 
cadair olwyn oedolyn. 

   

A yw'r coridorau'n cael eu cadw'n rhydd o 
rwystrau? 
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Lloriau 
                                    Camau Gweithredu 

A yw arwynebau lloriau yn wastad?    

A oes arwynebau gwrthlithro ar loriau?    

 
 
Addasiadau rhesymol: 
 

 Sicrhewch fod arwynebau lloriau yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda a'u bod mewn cyflwr da. 
 

Allanfeydd tân 

                                Camau Gweithredu 

A oes larymau tân sy'n fflachio wedi'u gosod?    

A yw'r weithdrefn dân yn cynnwys ardal 
ddiogel a llwybr penodol i bobl sy'n defnyddio 
cadeiriau olwyn? 

   

 

Addasiadau rhesymol: 

 Cysylltwch â'ch gwasanaeth tân lleol i ofyn iddynt ymweld â chi a'r plant yn eich lleoliad i'ch helpu i lunio cynllun tân. Gofynnwch 
iddynt a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r lleoliad er mwyn darparu ar gyfer plentyn â nam corfforol. 

 Os oes gennych larwm tân neu ddyfeisiau canfod mwg, meddyliwch sut y byddech yn rhoi gwybod i bobl â nam ar eu clyw eu 
bod wedi'u hactifadu. 
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Toiledau  

                          Camau Gweithredu 
 
A yw'r toiledau yn hygyrch?    

A yw eich toiledau yn ddigon mawr i gadeiriau 
olwyn? 

h.y. mynedfa 800mm o led gyda digon o le 
i oedolyn arall. 

   

A oes cyfleusterau newid i blant hŷn?    

 

Addasiadau rhesymol: 

 Dylai'r plentyn a'i riant/gofalwr gytuno ar ofod newid priodol. 
 Holwch i weld ble y gellir cael benthyg cyfarpar fel matiau newid/seddi toiled symudol os bydd angen. Gall llawer o rieni 

ddarparu cyfarpar a ddefnyddir gartref. 
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Cyfathrebu ac arwyddion  
 
Er mwyn sicrhau y gellir cael mynediad ffisegol i wasanaeth mae'n bwysig datblygu adnoddau gwybodaeth hygyrch. 
 

                            Camau Gweithredu 
A yw'r wybodaeth a rowch i rieni ar gael 
mewn gwahanol fformatau? 

Print bras, tâp sain ac ati. 

   

A yw'r wybodaeth mewn lliwiau cyferbyniol? 

h.y. print du a phapur gwyn a melyn, neu 
brint gwyn ar bapur glas tywyll. 

   

A yw'r iaith yn glir? 

h.y. mewn Cymraeg clir, yn rhydd o 
strwythurau brawddegau cymhleth a 
geirfa ddryslyd. 

   

A oes unrhyw ddatganiadau croeso? 

h.y. yn croesawu pob plentyn ac yn nodi y 
gall rhieni/gofalwyr ddod atoch i gael 
cymorth. 
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A yw'r wybodaeth i blant a'u rhieni ar gael yn 
iaith y gymuned? 

   

 

Addasiadau rhesymol: 

 Ailfformatiwch y wybodaeth bresennol sydd ar gael i rieni gan ddefnyddio ffont san serif maint 16 (isafswm) gyda bylchau clir a 
chyfuniadau syml o liwiau. 

 Sicrhewch fod gennych gopi sain o'r wybodaeth i rieni. 
 

Dyfeisiau cyfathrebu 
 
Dolen Sain:  

Mae system dolen sain yn galluogi'r sawl sy'n defnyddio cymhorthyn clyw i gyfathrebu'n fwy effeithiol. Mae'r system yn dod o hyd i 
amledd penodol sy'n cael gwared ar sŵn cefndirol ac yn helpu'r sawl sy'n defnyddio cymhorthyn clyw i glywed y person y maent yn 
siarad ag ef yn gliriach. 
Addasiadau rhesymol: 

 Gellir llogi systemau dolen sain cludadwy. 
 Holwch i weld ble y gellir cael cyngor a chymorth pan fyddwch yn gweithio gyda phlentyn neu oedolyn â nam ar ei glyw. 
 Defnyddiwch ardal dawel sydd wedi'i goleuo'n dda i gyfathrebu â phlant ac oedolion â nam ar eu clyw. 

Systemau Minicom: 

Mae ffôn testun/minicom yn system sy'n galluogi pobl na allant ddefnyddio ffôn arferol, fel pobl fyddar a'r sawl sydd â nam ar eu clyw 
neu ar eu lleferydd, i wneud hynny.  
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Arwyddion  

Dylai geiriau a symbolau gael eu defnyddio ar arwyddion er mwyn i bawb sy'n defnyddio'ch gwasanaethau allu eu dilyn. Dylai'r 
arwyddion fod yn ddigon mawr i bawb eu gweld a dylent fod mewn print amlwg, hawdd ei ddarllen. Os oes gennych arwyddion a 
gwybodaeth wedi'u lamineiddio, ceisiwch ddefnyddio slipiau lamineiddio di-sglein yn lle slipiau sgleiniog gan fod pobl â nam ar eu 
golwg yn dweud bod y sglein yn adlewyrchu gormod o olau ac mae hynny'n ei gwneud hi'n anos iddynt weld y wybodaeth. 
Addasiadau rhesymol: 

 Os ydych yn defnyddio arwyddion ar gyfer gweithgarwch neu ardal, sicrhewch fod y plant yn cymryd rhan yn y broses o greu'r 
arwyddion drwy gymryd lluniau di-sglein ohonynt yn defnyddio'r ardal. Nid oes angen i chi ddefnyddio symbol o reidrwydd, ond 
byddai llun/ffotograff yn helpu. 

 
Cyfarpar a dodrefn chwarae 
 
Dodrefn 
            Camau Gweithredu 

A oes ardal dawel neu barth ymlacio?    

A oes gennych rai byrddau o faint priodol y 
gall defnyddwyr cadeiriau olwyn eu 
defnyddio? 

   

A oes cymysgedd o gadeiriau ar gael?    

A ydynt yn rhoi cymorth digonol?    
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A yw'n hawdd symud o gwmpas y dodrefn yn 
y lleoliad? 

   

Mae sicrhau bod cyfarpar o wahanol uchder a maint ar gael yn golygu y gall pob plentyn eistedd a chwarae gyda'i gilydd, gan 
ddefnyddio'r byrddau a'r cadeiriau sy'n diwallu eu hanghenion orau. Dylid darparu cymysgedd o gadeiriau â breichiau a chadeiriau 
heb freichiau lle y bo'n bosibl, gan fod cadeiriau â breichiau yn gallu bod o gymorth i bobl sy'n eistedd i lawr neu'n sefyll i fyny, ond 
eto nid ydynt yn addas i bawb. 

 
Addasiadau rhesymol: 

 Gofynnwch i rieni/gofalwyr a oes gan eu plentyn unrhyw gyfarpar, fel fframiau sefyll a fframiau cerdded, a sut y dylid gosod y 
cyfarpar yn ddiogel. 

 Holwch i weld ble y gellir llogi cyfarpar. 
 Gall seddi cyfnerthu neu fyrddau plygu fod yn ddewisiadau amgen. 

 
Mannau chwarae yn yr awyr agored 
             Camau Gweithredu 
A yw arwyneb yr ardal chwarae awyr agored 
mewn cyflwr da? 

   

A allai plentyn â nam corfforol gael mynediad 
i'r ardal hon drwy ddefnyddio'r un llwybr â 
phlant eraill? 

   

A oes seddi ar gael?    
A oes unrhyw risiau neu rampiau yn rhan o'r 
man awyr agored hwn?  

   

 
Addasiadau rhesymol: 

 Dewch o hyd i lwybr amgen i gael mynediad i'r man chwarae awyr agored. 
 Ewch â seddi a ddefnyddir dan do y tu allan yn ystod sesiynau chwarae yn yr awyr agored. 
 Ystyriwch a fyddech yn barod i godi plentyn dros rwystrau fel grisiau. 
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Cyfarpar 
             Camau Gweithredu 
A oes gennych unrhyw gyfarpar arbenigol 
neu synhwyraidd? 

   

A ydych wedi addasu gemau a 
gweithgareddau er mwyn bodloni gofynion 
plant anabl? 

   

A yw'r cyfarpar cyffredinol yn hygyrch ac yn 
gynhwysol? 

   

Addasiadau rhesymol: 

 Holwch i weld ble y gallwch logi/cael benthyg teganau arbenigol a synhwyraidd. 
 Holwch y plant am newid rheolau ac addasu gemau, fel taflu bagiau ffa tra'n eistedd ar gadeiriau. 
 Pan fyddwch yn prynu teganau, llyfrau a lluniau newydd, ystyriwch a ydynt yn rhoi darlun cadarnhaol o bobl anabl.  

 
Hyfforddiant i ymarferwyr 
            Camau Gweithredu 
A ydych chi neu aelodau eraill o staff wedi 
cael hyfforddiant iaith arwyddion/Makaton? 

   

A ydych chi neu aelodau eraill o staff wedi 
cael unrhyw brofiad o weithio gyda phlant â 
namau cymhleth? 

   

A ydych chi neu aelodau eraill o staff wedi 
ymgymryd â hyfforddiant Chwarae 
Cynhwysol? 

   

A yw'r staff yn gallu manteisio ar amrywiaeth 
o gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad 
proffesiynol er mwyn sicrhau bod ganddynt 
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ddeunydd ar amrywiaeth o anableddau? 
A yw'r staff yn gallu manteisio ar amrywiaeth 
o gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad 
proffesiynol er mwyn sicrhau bod ganddynt 
ddeunydd ar amrywiaeth o faterion 
diwylliannol? 

   

 
Addasiadau rhesymol: 

 Holwch i weld ble y gallech gael cymorth pe byddech yn cael cais am le i blentyn anabl.  
 Lluniwch gynllun gweithredu ar gyfer hyfforddiant ac ewch ati i ddysgu mwy am hyfforddiant Chwarae Cynhwysol. 

 

46  



 Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  PEDWAR 

 

Adnodd 09 – Templed Asesu Mannau Chwarae 

Enw'r safle: 
 

 Arsylwyd y safle gan: 

Diwrnod a 
dyddiad  
arsylwi: 

Y cyfnod arsylwi 
(e.e. hanner tymor/ar 
ôl yr ysgol/yn ystod 
amser ysgol/ar y 
penwythnos/gyda'r 
nos): 

Amser y 
cyfnod 
arsylwi: 

Tywydd: Arsylwadau 
o'r safle: 

    

Nodweddion 
allweddol y 
safle: 

Disgrifiad cryno o'r prif nodweddion gan gynnwys pwyntiau mynediad (fel llethrau, coed, llwyni, mannau gwylio, 
ardaloedd lle gellir cuddio, pethau y gellir eu dringo neu bethau y gellir dringo drostynt , seddi a mannau ymgynnull, 
ardaloedd gwastad; yn ogystal ag unrhyw gyfarpar chwarae parod y gall fod wedi'i osod. Nodwch unrhyw ardaloedd 
penodol a ddefnyddir sy'n cael eu nodweddu, er enghraifft, gan laswellt sathredig, canghennau sydd wedi torri, olion 
beiciau, sbwriel, graffiti. Gellir rhoi manylion pellach ar y rhain isod mewn unrhyw arsylwadau a wneir ar 
weithgareddau 

Defnydd gan 
blant ac 
oedolion: 
(niferoedd) 

Gwryw: Benyw: Ystod oedran 
yn fras: (e.e. O 
dan 3, 4-7, 8-
12, 13-15, 16-
17) 

Cyfanswm: 

Plant mewn 
grŵp: 

    

Plant ar eu 
pen eu 
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hunain: 

Plant sydd 
yng nghwmni 
oedolion: 

    

Oedolion ar 
eu pen eu 
hunain: 

    

Gweithgaredd a arsylwyd drwy bresenoldeb plant: Os nad ydynt yn bresennol, cofnodwch arwyddion sy'n dangos bod plant wedi 
bod yno ac wedi gwneud defnydd o'r safle: 

Cerdded, 
teithio/symud 
drwy'r man 
chwarae: 

  

Eistedd, 
ymgynnull, 
cymdeithasu: 

  

Mynd ar gefn 
beiciau, 
sgwteri, 
sgrialfyrddau:

  

48  



 Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Pecyn Cymorth – RHAN  PEDWAR 

 

Defnydd o 
nodweddion 
naturiol (e.e. 
coed, llwyni, 
twmpathau,  
bryniau): 

  

Chwarae 
gydag 
elfennau 
(dŵr,  
pridd [mwd], 
tân, aer): 

  

Defnyddio'r 
synhwyrau 
(blasu, arogli, 
gweld, 
clywed, 
teimlo): 

  

Symudiad 
(e.e. rhedeg, 
neidio, 
dringo, cadw 
cydbwysedd, 
rholio): 

  

Chwarae 
gwyllt: 
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Risg a her 
(corfforol): 

  

Chwarae 
gydag 
ategion/darn
au rhydd: 

  

Chwarae 
gyda 
hunaniaeth: 

  

Defnyddio 
cerbydau â 
modur (e.e. 
beiciau 
modur neu 
feiciau 
cwad): 

  

Mynd â'r ci 
am dro: 
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Cynllun Gweithredu ar gyfer y Man Chwarae – argymhellion ar gyfer datblygu a gwella'r safle er mwyn cynyddu nifer y cyfleoedd 
chwarae a gynigir, gan gynnwys unrhyw gamau i ddiogelu'r ffordd y mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r safle ar hyn o bryd, gan 
gyfeirio at y gweithgareddau a arsylwyd. 
 

Camau gweithredu ar gyfer datblygu a gwella'r man 
chwarae: 

Camau gweithredu ar gyfer diogelu'r man chwarae: 

Er enghraifft – Mae plant yn defnyddio'r ardal 
goediog wedi'i chodi wrth ymyl y man chwarae i 
adeiladu lleoedd cuddio a chwarae 'tip'. Mae 
mynediad i'r ardal hon yn cael ei rwystro ar hyn o 
bryd gan ffens wifren sydd wedi'i gwthio i lawr - 
dylid archwilio'r posibilrwydd o ffurfioli mynediad i'r 
lle hwn. 

Er enghraifft - Mae angen adnewyddu'r siglenni presennol ond maent yn cael 
llawer iawn o ddefnydd. Dylid eu hadnewyddu a'u cynnwys mewn cynllun 
newydd o'r lle. Dylid ystyried defnyddio arwyneb diogelwch mwy naturiol (tywod 
neu risgl). 
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Adnodd 10 – Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae  

 
Mae gweithwyr chwarae yn gweithredu o dan ethos yr Egwyddorion Gwaith 
Chwarae. Mae'r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn helpu i egluro rôl y gweithiwr 
chwarae: 
 

1. Mae pob plentyn a pherson ifanc angen chwarae.Mae'r cymhelliad i 
chwarae yn reddfol. Mae chwarae yn rheidrwydd biolegol, seicolegol a 
chymdeithasol, ac mae'n sylfaenol i ddatblygiad iach a lles unigolion a 
chymunedau. 

 
2. Mae chwarae yn broses a gaiff ei dewis o wirfodd, ei chyfeirio'n bersonol a'i 

chymell yn gynhenid. Hynny yw, mae plant a phobl ifanc yn rheoli ac yn 
penderfynu ar gynnwys a bwriad eu chwarae drwy ddilyn eu greddfau, eu 
syniadau a'u diddordebau eu hunain, yn eu ffordd eu hunain am eu 
rhesymau eu hunain. 

 
3. Prif ffocws a hanfod gwaith chwarae yw cefnogi a hwyluso'r broses chwarae 

a dylai hyn fod yn sail i ddatblygiad polisi, strategaeth, hyfforddiant ac 
addysg chwarae. 

 
4. Mae gweithwyr chwarae yn rhoi blaenoriaeth i'r broses chwarae ac yn 

hyrwyddo chwarae wrth ymgysylltu ag agendâu a arweinir gan oedolion. 
 
5. Rôl y gweithiwr chwarae yw cynorthwyo pob plentyn a pherson ifanc i greu 

man lle y gall chwarae. 
 
6. Mae ymateb y gweithiwr chwarae i blant a phobl ifanc yn chwarae yn 

seiliedig ar wybodaeth gadarn a chyfoes o'r broses chwarae, ac arfer 
myfyriol. 

 
7. Mae gweithwyr chwarae yn cydnabod eu heffaith eu hunain ar y man 

chwarae a hefyd effaith chwarae plant a phobl ifanc ar y gweithiwr chwarae. 
 
8. Mae gweithwyr chwarae yn dewis arddull ymyrryd sy'n galluogi plant a 

phobl ifanc i ymestyn eu chwarae.Rhaid i bob ymyriad gan weithiwr 
chwarae gydbwyso risg gyda budd datblygiadol a lles plant. 
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Adnodd 11 – Adnodd Asesu Ansawdd 
 
Mae'r adnodd Asesu Ansawdd hwn yn seiliedig ar y Fframwaith Hawliad Cyntaf a 
bydd yn cynorthwyo lleoliadau chwarae i benderfynu ar y graddau y maent yn 
cynnig mynediad i amgylchedd chwarae da. 
 

A yw'r lleoliad chwarae yn galluogi staff i lynu wrth yr Egwyddorion Gwaith 
Chwarae?  (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 

 
A yw'r amgylchedd rydym yn ei greu gyda phlant yn eu galluogi i chwarae 
gyda'r canlynol:  

 
Tân (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?)  
Er enghraifft: canhwyllau, canhwyllau bach, matsis, tegell storm, gwlân cotwm, 
brigau, gwiail, barbiciw, gefeiliau, hen hambyrddau pobi neu woks 
 
 
Dŵr (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: poteli plastig, jygiau, bwcedi a phowlenni, cynfasau 
polythen/tarpolinau, bomiau dŵr, biniau, 'aqua-rolls', pibau a chwteri, pibellau, 
trywelion, hylif golchi llestri, tybiau, pistolau dŵr 
 
 
Aer (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: bagiau plastig, polythen, balŵns, pethau chwyddadwy, peli daear, 
gwifren antur, pethau i wneud barcudiaid, hosanau gwynt, awyrennau, 
clychseiniau gwynt, baneri, pympiau a chwistrellau, gwyntyll, pibellau, twndisau, 
pibau Pan, dijeridŵ 
 
 
Pridd (ac eira, clai a thywod) (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: trywelion, ffyrch, rhawiau, bwcedi, powlenni, tiwbiau, rhannau o 
beipiau dŵr/cwteri, car llusg 
 
 
Hunaniaeth (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: hetiau, wigiau, beltiau, colur, paentiau wyneb, drychau, camerâu, 
amrywiaeth eang o wahanol fathau a meintiau o ffabrigau a darnau o ddeunydd, 
masgiau, paentiau o'r un lliw â'r croen, bagiau, gemwaith, sbectolau  
 
 
Cysyniadau (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
 
Er enghraifft: het gwrach, wig barnwr, rhwydenni gwyn, cleddyfau/gynnau, cloc, 
clorian, baromedr, potel babi, ceiliog gwynt, binocwlars, caleidosgop, clwstwr o 
allweddi, glôb, helmedi, meicroffon, dis mawr, tâp/jygiau mesur, gorchuddion, arch, 
thermomedr, atlas i blant, gwyddoniadur, llyfr coginio, arteffactau diwylliannol 
(masgiau, symbolau crefyddol, anifeiliaid, dreigiau, uncyrn)  
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Y Synhwyrau (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: gwahanol oleuadau - lamp, goleuadau tylwyth teg, tortshis, 
canhwyllau, tywyllwch, ffyn arogldarth, coginio a blasu bwyd, perlysiau a sbeisys, 
blodau a phlanhigion, amrywiaeth eang o gerddoriaeth o bob cwr o'r byd, 
offerynnau, amrywiaeth o weadau naturiol, lliwiau a delweddau  
 
 
Tirwedd Amrywiol (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: 
Dan do - pethau mawr y gellir eu symud yn hawdd (ysgolion bach, blociau llwyfan, 
matiau, rhaniadau annibynnol), bachau ar gyfer y nenfwd a'r wal, corneli a mannau 
cuddio, grisiau Yn yr awyr agored – strwythurau, gwahanol uchderau/lefelau, 
bryniau, twmpathau, llethrau, coed, llwyni, pontydd, pyllau, siglenni, rhedfa awyr, 
gardd, ffosydd, twneli, mannau agored a chaeëdig 
 
 
Deunyddiau (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: potiau/padelli, parasiwt, pethau chwyddadwy, byrddau syrffio, rhwydi 
cargo, hamogau, bagiau ffa, twll tân, tyllau yn y ddaear, trolïau, biniau olwynion 
 
 
Adeiladu (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: cardbord, pren, paledi, tarpolinau, cynfasau/llenni, gwifrau, bocsys 
wyau, gwiail helyg, rhaff, offer, hoelion, bachau, olwynion, teiars, ac amrywiaeth o 
ddarnau rhydd llai o faint 
 
 
Newid (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: propiau a ffyrdd o newid, symud, ailaddurno ac ail-ddylunio er mwyn 
creu mannau dros dro neu led-barhaol newydd 
 
 
Ffocysau (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: adnoddau newydd a gwallgof neu anarferol e.e. pêl daear, beic un 
olwyn, carpion papur, paent llewychol, pentwr o rwymynnau, pêl drych, llygoden 
farw, meicroffon, drws annibynnol, drychau mawr neu wyrgam, digwyddiadau 
arbennig 
 
 
Dewisiadau (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: amrywiaeth eang o bropiau ac opsiynau posibl y gall pob plentyn 
gael mynediad am ddim iddynt 
 
 
Dewisiadau amgen (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
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Er enghraifft: gweithgareddau awyr agored (e.e. canŵio, dringo), teithiau oddi ar y 
safle, cyfnodau preswyl, aros dros nos, gwersylla, ymweld ag arbenigwyr (celf, 
dawns, cerddoriaeth, syrcas ac ati), syllu ar y sêr, teganau hen ffasiwn 
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Offer (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: morthwylion, sgriwdreifers, llifiau, hoelion/sgriwiau, driliau, geingion, 
cyllyll crefft, torwyr, staplwyr, ffyrch/palau, gefeiliau, fforch chwynnu/rhaca, 
rhawiau, trosol, bwyell, brwshys, nodwyddau, nytiau/bolltau, clipiau/pegiau, 
rhidyllau, mesurau, lefel wirod 
 
 
Darnau rhydd (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: rhaffau, tiwbiau, casgenni, blancedi, brics, brisblociau, paledi, 
bocsys, dysglau, matiau, cewyll, clustogau, ysgolion, polion, ffyn, tâp, pegiau, hen 
gyfarpar trydanol 
 
 
Risg (Byth?    Weithiau?    Yn aml?    Gan amlaf?) 
Er enghraifft: propiau a chyfleoedd i ddringo, cadw cydbwysedd, adeiladu, seiclo, 
reslo, neidio, cynnau tân, defnyddio offer. 
 
 

Dylai Asesiad o Ddarpariaeth Gwaith Chwarae ddarparu'r wybodaeth ganlynol: 
 

• Enw'r lleoliad. 
 

• Math o leoliad. 
 

• Ardal/cymuned. 
 

• Oedrannau. 
 

• Nifer y lleoedd. 
 

• Nifer y lleoedd cynhwysol a gynigir. 
 

• Diwrnodau/dyddiad/amseroedd agor. 
 

• Cost. 
 

• Naratif ansoddol. 
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Adnodd 12 – Templed o Holiadur Cyflogeion/y Gweithlu 
 
Gwybodaeth Bersonol 
 
Enw 
 
Cyfeiriad 
 
Rhyw 
 
Gwybodaeth am Gyflogaeth 
 
A ydych yn gweithio i 
 
 
Awdurdod Lleol 
Elusen neu sefydliadau dielw 
Cyflogwr preifat 
Ysgol 
Ddim yn berthnasol 
Arall (nodwch) 
 
Ym mha sector rydych yn gweithio? 
 
Gwaith chwarae 
Gwaith ieuenctid 
Addysg 
Blynyddoedd Cynnar 
Gofal Cymdeithasol 
Gwaith Cymdeithasol 
Gweithgareddau hamdden awyr agored 
Chwaraeon a Hamdden 
Iechyd 
Yr Heddlu 
Cymorth i Fenywod 
Cynllunio 
Trafnidiaeth 
Ddim yn berthnasol 
Arall (nodwch) 
 
Beth yw teitl eich swydd? 
 
Soniwch wrthym yn fras am eich rôl 
 
A ydych yn gweithio: 
 
Yn llawn amser 
Yn rhan amser 
Fel gwirfoddolwr 
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Dros dro (h.y. tymhorol) 
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Oriau sesiynol 
Ddim yn berthnasol 
 
Beth yw lefel y cymhwyster uchaf sydd gennych? 
 
GNVQ 
TGAU 
Safon UG 
Safon Uwch 
Safon A2 
NVQ 
Diploma cenedlaethol 
Tystysgrif genedlaethol 
Diploma cyntaf 
Tystysgrif gyntaf 
Sgiliau allweddol 
Dyfarniad BTEC 
Credyd(au) Rhwydwaith y Coleg Agored 
Mynediad i Addysg Bellach 
Mynediad i Addysg Uwch 
Bagloriaeth Cymru 
Bagloriaeth (arall) 
Gradd Sylfaen 
Gradd Gyntaf Addysg Uwch 
HND 
HNC 
Cymhwyster Ôl-raddedig Addysg Uwch 
Cymhwyster Proffesiynol Addysg Uwch neu Gymhwyster Galwedigaethol Addysg 
Uwch 
Cymhwyster israddedig arall 
Dim cymhwyster ffurfiol 
Arall (nodwch) 
 
Os ydych yn gweithio tuag at gymhwyster pellach, nodwch: 
 
GNVQ 
TGAU 
Safon UG 
Safon Uwch 
Safon A2 
NVQ 
Diploma cenedlaethol 
Tystysgrif genedlaethol 
Diploma cyntaf 
Tystysgrif gyntaf 
Sgiliau allweddol 
Dyfarniad BTEC 
Credyd(au) Rhwydwaith y Coleg Agored 
Mynediad i Addysg Bellach 
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Mynediad i Addysg Uwch 
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Bagloriaeth Cymru 
Bagloriaeth (arall) 
Gradd Sylfaen 
Gradd Gyntaf Addysg Uwch 
HND 
HNC 
Cymhwyster Ôl-raddedig Addysg Uwch 
Cymhwyster Proffesiynol Addysg Uwch neu Gymhwyster Galwedigaethol Addysg 
Uwch 
Cymhwyster israddedig arall 
Ddim yn berthnasol 
Arall (nodwch) 
 
Anghenion Hyfforddi 
 
Pa anghenion hyfforddi sydd gennych yn eich barn chi? 
 
Cwrs cyffredinol ar ddeall chwarae plant 
Cwrs ar chwarae plant sy'n ymwneud yn benodol â'ch rôl 
Cymhwyster Gwaith Chwarae Lefel 2 
Cymhwyster Gwaith Chwarae Lefel 3 
Cymhwyster Gwaith Chwarae Lefel 4 
Cymhwyster Gwaith Chwarae Addysg Uwch 
 
A oes modd i chi gael gafael ar yr hyfforddiant hwn yn lleol nawr? 
 
Oes 
Nac oes 
 
Os gwnaethoch ateb 'oes' i'r cwestiwn uchod, nodwch pwy sy'n darparu'r 
hyfforddiant hwn 
 
Nodwch sut rydych yn gallu ariannu hyfforddiant ar hyn o bryd? 
 
Awdurdod Lleol 
Cyflogwr presennol 
Talu fy hun 
Coleg 
Arall (nodwch) 
 
Pryd fyddech chi'n gallu mynychu sesiynau hyfforddi? 
 
Yn ystod y dydd 
Gyda'r nos 
Ar benwythnosau 
 
Pa mor bell y gallwch deithio? 
 
Ble yr hoffech astudio yn ddelfrydol? 
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Sut yr hoffech astudio? 
 
Dosbarthiadau 
Seminarau 
E-ddysgu 
Astudio gartref 
 
Am faint o amser y gallwch ymrwymo i'r hyfforddiant? 
 
Cwrs byr 
Astudiaeth estynedig 
Astudiaeth mewn blociau 
Rhowch unrhyw fanylion penodol 
 
Nodwch yn fras pam bod angen i chi ddeall chwarae plant yn well yn eich barn 
chi 
 
 
 
 
Monitro Cydraddoldeb 
 
Statws Priodasol 
 
A oes gennych unrhyw anableddau neu broblemau iechyd sy'n effeithio ar eich 
gwaith? 
 
Oes 
Nac oes 
 
Os oes, beth yw eich prif fath o anabledd? 
 
Nam ar y golwg 
Nam ar y clyw 
Anhawster corfforol a/neu feddyliol 
Anawsterau ymddygiadol, emosiynol neu gymdeithasol 
Nam amlsynnwyr 
Anhwylder yn y sbectrwm awtistig 
Anhawster lleferydd, iaith a chyfathrebu 
Anawsterau dysgu cymedrol 
Anawsterau dysgu difrifol 
Anawsterau dysgu dwys a lluosog 
Anawsterau dysgu penodol 
 
A ydych yn byw a/neu'n gweithio yng Nghymru? 
 
Ydw 
Nac ydw 
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Beth yw eich tarddiad ethnig? 
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Asiaidd-Bangladeshaidd 
Asiaidd-Indiaidd 
Asiaidd-Pacistanaidd 
Cefndir Asiaidd Arall 
Du-Affricanaidd 
Du-Caribïaidd 
Cefndir Du Arall 
Tsieineaidd 
Cymysg-Gwyn/Asiaidd 
Cymysg-Gwyn/Du Affricanaidd 
Cymysg-Gwyn/Du Caribïaidd 
Cymysg-Gwyn/Arall 
Gwyn 
Anhysbys 
Gwrthod rhoi'r wybodaeth 
Arall (nodwch) 
 
Beth yw eich iaith gyntaf? 
 
Cymraeg 
Saesneg 
Arall (nodwch) 
 
A ydych yn siarad Cymraeg? 
 
Rhugl 
Heb fod yn rhugl 
Ddim yn siarad Cymraeg 
 
Beth yw eich dewis iaith wrth ddysgu? 
 
Saesneg 
Cymraeg 
Arall (nodwch) 
 
A ydych yn rhiant unigol? 
 
Ydw 
Nac ydw 
 
A oes unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei hychwanegu? 
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Adnodd 13 – Templed o Holiadur y Cyflogwr/Lleoliad 
 
Templed o Holiadur y Cyflogwr/Lleoliad 
 

Manylion y cyflogwr:  

Enw'r lleoliad:  

Enw cyswllt:  

Cyfeiriad 
 
 
 

 

Sir:  

Cod post:  

Ffôn:  

E-bost:   

 
Eich lleoliad chwarae  
 
C1. Sawl plentyn a fynychodd y lleoliad chwarae ar gyfartaledd dros y 12 mis 
diwethaf? 
 

 
 
 
C2. O'r rheini a nodwyd yn C1, sawl un a oedd yn y grwpiau oedran 
canlynol? 
 
Nodwch niferoedd 
 

Plant ifanc iawn (0-3)  

Plant iau (4-7 oed)  

Plant hŷn (8-12 oed)  

Pobl ifanc (13-15 oed)  

Pobl ifanc (16-17 oed)  

Cyfanswm  
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C3. O'r rheini a nodwyd yn C1, sawl un sydd: 
 
Nifer y plant yr ystyrir eu bod yn anabl: 
 
Nam y plentyn     Nifer y plant: 
 

Anabledd dysgu. 
Nam ar y golwg. 
Nam ar y clyw. 
Byddar a dall. 
Nam corfforol neu echddygol. 
Problem iechyd corfforol. 
Problem iechyd meddwl. 
Cyfuniad o namau. 
Heb ei nodi. 

 
Nifer y plant o wahanol grwpiau ethnig/diwylliannol 
 
Cefndir Ethnig/Diwylliannol    Nifer y plant: 
 

Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig. 
Du neu Ddu Prydeinig. 
Tsieinëeg neu o Ddwyrain Asia. 
Sipsiwn / Teithiwr. 
Cymysg. 
Gwyn Prydeinig. 
Gwyn o wlad arall. 

 
Nifer y plant y mae'r Gymraeg yn famiaith iddynt: 
 
Nifer y plant nad Saesneg neu Gymraeg yw eu mamiaith: 
 
Gweithwyr chwarae yn eich lleoliad chwarae 
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C4. Sawl gweithiwr chwarae sydd yn eich lleoliad chi? 
 
Nodwch mai rolau gweithwyr chwarae yw'r rhain, yn hytrach na lefel eu cymwysterau. 
 

Math o weithiwr chwarae 

Uwch Weithiwr Chwarae  

Gweithiwr Chwarae  

Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol  

Gweithiwr Datblygu Chwarae  

Ceidwad Chwarae  

Gweithiwr Chwarae Symudol  

Gweithiwr Chwarae Cynhwysiant  

Gweithiwr Chwarae dan Hyfforddiant  

Rôl gweithiwr chwarae arall 
(noder) 

 

Cyfanswm  

 
C5. O'r gweithwyr chwarae hynny a nodwyd yn C4, sawl un oedd yn y 
categorïau canlynol? 
 
Noder: nid yw costau teithiau a chostau amrywiol eraill yn cyfrif fel taliad 
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Gweithwyr di-dâl (gwirfoddol) sy'n 
gweithio llai na 10 awr yr wythnos 

 

Gweithwyr di-dâl (gwirfoddol) sy'n 
gweithio 10 awr yr wythnos neu fwy 

 

Gweithwyr cyflogedig rhan 
amser/sesiynau sy'n gweithio llai na 10 
awr yr wythnos 

 

Gweithwyr cyflogedig rhan amser/sesiynol 
sy'n gweithio 10 awr yr wythnos neu fwy 

 

Gweithwyr cyflogedig llawn amser sy'n 
gweithio dros 30 awr yr wythnos 

 

Cyfanswm (dylai'r cyfanswm gyfateb â'r 
nifer a nodwyd yn C4) 
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Cymwysterau gwaith chwarae a datblygiad proffesiynol parhaus 
 
C6. O'r gweithwyr chwarae hynny a nodwyd yn C4, sawl un sydd â 
chymhwyster gwaith chwarae ar y lefelau canlynol? 
 
Nodwch y niferoedd yn y tabl. 
 

Dim cymhwyster  

Lefel 2   

Lefel 3   

Lefel 4  

Cymwysterau lefel uwch  

Cyfanswm   

 
C7. A yw eich lleoliad chwarae wedi darparu unrhyw un o'r cyfleoedd 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus canlynol i'w weithwyr chwarae yn ystod y 12 
mis diwethaf naill ai'n uniongyrchol neu drwy ariannu'r cyfle? 
 
Nodwch nifer y gweithwyr chwarae sydd wedi ymgymryd â phob math o Ddatblygiad 
Proffesiynol Parhaus. 
 

 Darperir 
gan y 
lleoliad 
chwarae 
(nifer y 
bobl) 

Ariennir 
gan y 
lleoliad 
chwarae 
(nifer y 
bobl) 

Cynadleddau gwaith chwarae   

Addysg y tu allan i waith chwarae   

Dysgu ar-lein (h.y. y rhyngrwyd)   

Darllen llyfrau, cylchgronau a chyfnodolion gwaith 
chwarae 

  

Gwylio DVDs, fideos a CD-ROMs ar waith chwarae   

Gweithio gyda mentor gwaith chwarae   

Arsylwi/gweithio gyda gweithwyr chwarae    

Gweithdai/digwyddiadau hyfforddi/cyrsiau   

Arall (nodwch)   
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Bylchau mewn gwaith chwarae 
 
C8. A yw eich lleoliad chwarae wedi gallu darparu amrywiaeth eang o 
gyfleoedd chwarae i blant?  
 
Er enghraifft, a yw'r galw gan gyfranogwyr presennol, neu gyfranogwyr newydd, wedi 
bod yn fwy na'r ddarpariaeth y gall y lleoliad chwarae a'i weithwyr chwarae ei 
chynnig? 
 
Ydy  
Nac  

 
C9. Os nac ydy, nodwch pam. (ticiwch bob un sy'n berthnasol) 
 

Prinder gweithwyr chwarae â'r sgiliau/cymwysterau/profiad priodol  

Nid oes gan y gweithwyr chwarae ddigon o amser  

Mae ein gweithwyr chwarae yn gweithio mewn lleoliadau chwarae 
eraill/ar gyfer yr Awdurdod Lleol/ysgol 

 

Mae gweithiwr chwarae, neu weithwyr chwarae, wedi gadael y 
lleoliad chwarae neu wedi ymddeol 

 

Ni allwn fforddio hyfforddi gweithwyr chwarae  

Ni allwn fforddio talu gweithwyr chwarae i fynychu digwyddiadau 
hyfforddi 

 

Ni allwn fforddio talu gweithwyr chwarae i ddarparu'r sesiynau  

Arall (nodwch)  

 
C10. Os gwnaethoch ateb 'Nac ydy' i C8, a ydych wedi ceisio recriwtio 
staff/llenwi'r bwlch yn eich lefelau staffio? 
 
Do  
Nadd  

 
C12. Nodwch unrhyw resymau pam nad ydych wedi ceisio recriwtio/llenwi'r 
bwlch yn eich darpariaeth gwaith chwarae. 
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C13. Beth yw'r prif broblemau a wynebir gennych wrth recriwtio gweithwyr 
chwarae newydd? 
 
 
 
 
 
 
 

 
C14. A ydych yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau i'r ddarpariaeth gwaith 
chwarae yn ystod y 12 mis nesaf? 
 
Ydw  
Nac  

 
C15. Os gwnaethoch ateb 'Ydw', nodwch pa newidiadau rydych yn bwriadu eu 
gwneud: 
 
Cynyddu nifer y gweithwyr chwarae  

Gwella lefel cymwysterau gweithwyr chwarae presennol  

Cyflwyno rhaglen hyfforddi newydd  

Dod o hyd i weithwyr chwarae newydd yn lle'r gweithwyr chwarae a 
fydd yn gadael 

 

Lleihau nifer y gweithwyr chwarae  

Lleihau'r ddarpariaeth chwarae a gynigir gennym  

Gwneud cais i gofrestru gydag AGGCC  

Dadgofrestru o AGGCC  
 
Nodwch y rhesymau dros y newidiadau 
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C16. Os ydych yn bwriadu cynyddu nifer y gweithwyr chwarae, sawl un 
ohonynt fydd ym mhob un o'r categorïau canlynol? 
 
Di-dâl (gwirfoddol)  
llai na 10 awr yr wythnos 

 

Di-dâl (gwirfoddol) 
10 awr neu fwy yr wythnos 

 

Gweithwyr cyflogedig rhan amser a sesiynol; llai na 10 
awr o waith â thâl yr wythnos 

 

Gweithwyr cyflogedig rhan amser a sesiynol; 
10 awr neu fwy o waith â thâl yr wythnos 

 

Gweithwyr cyflogedig llawn amser; 
Dros 30 awr o waith â thâl yr wythnos 

 

Pob gweithiwr ychwanegol   

 
C17. Pa fath o gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus fyddech chi'n hoffi 
gweld eich gweithwyr chwarae yn manteisio arnynt yn ystod y 12 mis nesaf? 
 

Cyfle Nifer 

Cyfnod sefydlu   

Cymhwyster gwaith chwarae lefel 2  

Cymhwyster gwaith chwarae lefel 3  

Cymhwyster gwaith chwarae lefel 4  

Cymwysterau lefel uwch  

Gweithdy/digwyddiad hyfforddi/cwrs  

Cynhadledd/cynadleddau gwaith chwarae  

Gweithio gyda mentor  

Arall (nodwch)  

 
Defnyddir amrywiaeth o ddulliau ar hyn o bryd i helpu i reoli perfformiad, rhoi 
adborth a chymorth, a nodi anghenion dysgu 
 
Ticiwch unrhyw rai a ddefnyddir gennych yn eich lleoliad  
 

Disgrifiad swydd  
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Cyfnod sefydlu 
 

Goruchwyliaeth reolaidd   
 

Dadansoddiad o anghenion dysgu   
 

Arfarnu  
 

Rheolwr yn arsylwi staff  
 

Cymheiriaid yn arsylwi staff  
 

Eraill (disgrifiwch) 
 
Mae pob un o'r rhain yn ddulliau pwysig y dylai arweinwyr a rheolwyr fod yn eu 
defnyddio i helpu i wella a chynnal arferion diogel o safon ymhlith staff. Os nad ydych 
yn defnyddio rhai neu bob un o'r rhain, beth yw'r rhesymau dros hynny? 
 
C18. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud ynghylch 
gweithwyr chwarae a lleoliadau gwaith chwarae? 
 
Rhowch fanylion yn y blwch. 
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Adnodd 14 - Polisi Enghreifftiol ar gyfer Rheoli Risgiau a Buddiannau 
 
Mae'r polisi enghreifftiol ar gyfer rheoli risg yn darparu fformat y gellir ei addasu er 
mwyn ei ddefnyddio'n lleol. Mae'r polisi yn nodi'r ymagwedd risgiau a buddiannau tuag 
at reoli risg ac yn caniatáu mewnbynnu gweithdrefnau ar gyfer agweddau penodol ar 
y polisi, er enghraifft; amlder arolygiadau a rhaglenni cynnal a chadw rheolaidd. 
 
Enghraifft o Bolisi Rheoli Risg 
 
Datblygwyd y polisi hwn er mwyn sicrhau bod ____________ yn rheoli risg mewn 
ffordd gydlynol, gyson a chytbwys a bod gwell dealltwriaeth o'r mater hwn. 
 
Wrth wneud hynny, mae'r polisi yn anelu at gyflwyno rhai heriau i natur gwrth risg 
bresennol ein cymdeithas a all gyfyngu ar y profiadau chwarae sydd ar gael i blant. 
 
Ategir y polisi gan y Datganiad Lefel Uchel canlynol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a'r Play Safety Forum yn 2012: 
 
 
Gweithgareddau chwarae a hamdden i blant: hyrwyddo ymagwedd gytbwys 
 
Caiff deddfau a rheoliadau iechyd a diogelwch eu crybwyll weithiau fel rheswm pam 
na ddylai plant a phobl ifanc gael eu hannog i gymryd rhan mewn rhai 
gweithgareddau chwarae a hamdden. Yn aml, mae'r cyfryw benderfyniadau yn 
seiliedig ar gamddealltwriaeth ynghylch yr hyn sy'n ofynnol o dan y gyfraith. Mae HSE 
wedi gweithio gyda'r Fforwm Diogelwch Chwarae i lunio cyd-ddatganiad lefel uchel 
sy'n cynnwys negeseuon clir ynglŷn â mynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hwn. Mae'r 
HSE yn cefnogi'r egwyddorion yn y Datganiad hwn yn llawn. 
 
Mae'r datganiad hwn yn nodi'r canlynol: 

•  Mae chwarae yn bwysig i les a datblygiad plant 
•  Y nod wrth gynllunio a darparu cyfleoedd chwarae yw pwyso a mesur y 

risgiau a'r buddiannau yn hytrach na dileu'r risg 
•  Dylai'r sawl sy'n darparu cyfleoedd chwarae ganolbwyntio ar reoli'r 

risgiau gwirioneddol  
a sicrhau neu gynyddu'r buddiannau - ac nid ar waith papur  

• Mae damweiniau a chamgymeriadau yn digwydd wrth chwarae - ond 
mae'r ofn sy'n gysylltiedig ag ymgyfreithiadau ac erlyniadau yn 
anghymesur 
 

 
Systemau Rheoli Risg 
 
Defnyddir 'Rheoli Risg' yn y polisi hwn i gyfeirio at bob elfen sy'n ymwneud â rheoli 
risg a all, ac a ddylai, gynnwys llawer mwy nag asesiadau risg papur yn unig. Pan 
gaiff yr holl elfennau hyn eu hategu'n briodol, mae yna botensial i ddatblygu systemau 
rheoli risg mwy cadarn a hyddysg. 
 
Darparu ar gyfer risgiau a heriau mewn darpariaeth chwarae 
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Mae'r Awdurdod Lleol hwn yn cydnabod bod plentyndod yn llawn profiadau newydd 
sydd, o reidrwydd, yn cynnwys rhywfaint o risg, boed yn risg gorfforol neu'n risg 
emosiynol, wrth i'r unigolyn roi cynnig ar bethau y mae'n ansicr yn eu cylch. Mae 
plentyndod yn broses barhaus o brofi a methu gyda'r potensial i gyflawni ond hefyd, 
yn anochel, i gael damweiniau. Ni fyddai plant byth yn dysgu sut i gerdded, dringo 
grisiau na mynd ar gefn beic pe na bai ganddynt gymhelliant cryf i ymateb i heriau 
sy'n cynnwys risg o anaf.  
 
Mae gennym ddyletswydd gofal i geisio diogelu'r unigolion sy'n defnyddio ein 
gwasanaethau a'n cyfleusterau rhag yr effeithiau hirdymor, niweidiol posibl o gael eu 
hamlygu i niwed corfforol ac emosiynol difrifol ac afresymol. Fodd bynnag, wrth wneud 
hyn, rhaid i ni beidio ag atal plant rhag cymryd rhan yn eu datblygiad personol eu 
hunain o ran iechyd, lles a gwydnwch, drwy gymryd rhan mewn sefyllfaoedd â 
chanlyniadau ansicr, na chyflawni'r ddyletswydd ar draul hynny. 
 
Asesu Risgiau a Buddiannau 
 
Gwneir penderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n rhesymol a pha mor briodol ydyw bod 
plant yn wynebu peryglon gan ddefnyddio ymagwedd sy'n seiliedig ar risgiau a 
buddiannau. Mae'r broses hon yn ystyried y buddiannau posibl a gynigir ochr yn ochr 
ag unrhyw ganlyniadau negyddol posibl ac yna gwneir penderfyniad ynghylch a yw'r 
potensial o gael anaf yn gymesur â'r buddiannau h.y. a yw'r buddiannau posibl yn 
cyfiawnhau caniatáu'r risg o anaf? 
 
At ddiben asesiadau o fuddiannau a risgiau, gall y buddiannau fod yn rhai corfforol, 
emosiynol, cymdeithasol neu amgylcheddol (ac maent yn debygol o gynnwys cyfuniad 
o bob un o'r rhain) a gellir nodi'r risg o anaf drwy ystyried y tebygolrwydd y bydd 
unrhyw anaf posibl yn digwydd ynghyd â difrifoldeb posibl yr anaf hwnnw. 
 
Rheolaethau Rhesymol 
 
Yn ystod y broses o asesu buddiannau a risgiau efallai y bydd angen nodi mesurau 
rheoli er mwyn sicrhau bod y risg o anaf yn cael ei lleihau i lefel dderbyniol. Fodd 
bynnag, bydd y mesurau rheoli y gellir eu gweithredu'n rhesymol yn dibynnu ar yr 
adnoddau sydd ar gael a rhaid i gost unrhyw fesurau rheoli posibl fod yn gymesur â'r 
risg o anaf er mwyn ei chyfiawnhau. 
 
Cyn gweithredu'r mesurau rheoli, dylid hefyd ystyried unrhyw effeithiau negyddol 
posibl a all ddeillio o'r ymyriad hwnnw. Er enghraifft, mae'n bwysig nad yw angen 
plant i ddefnyddio eu hamgylchedd mewn ffordd newydd ac annisgwyl yn cael ei 
gyfyngu wrth geisio sicrhau diogelwch llwyr rhag anaf. 
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