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Diben yr Archwiliad 
Mae STAND Gogledd Cymru CBC yn cynnal grŵp ffocws rhieni yn Sir Ddinbych, “STAND ar 
gyfer NEWID”, a amlygodd yr anawsterau y maent wedi’u hwynebu wrth geisio dod o hyd i 
fannau chwarae addas, cynhwysol a hygyrch i’w plant eu defnyddio. 
 
Gofynnwyd i rieni a gweithwyr proffesiynol sy'n byw yn Sir Ddinbych ac yn cael eu cefnogi gan 
STAND Gogledd Cymru CBC i ymweld â meysydd chwarae lleol a chwblhau archwiliad o'r 
cyfleusterau sydd ar gael. Pwrpas yr archwiliad oedd ymchwilio i weld a yw mannau chwarae 
yn Sir Ddinbych wedi’u dylunio mewn ffordd sy’n cefnogi chwarae cynhwysol i blant a phobl 
ifanc o bob oed a gallu. 
 
Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, Erthygl 31 , yn datgan: 
 
“Bod gan bob plentyn yr hawl i orffwys a hamdden, i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
chwarae a hamdden sy’n briodol i oedran y plentyn, ac i gyfranogi’n rhydd mewn bywyd 
diwylliannol a’r celfyddydau. Rhaid i aelod-lywodraethau barchu a hyrwyddo hawl y plentyn i 
gymryd rhan lawn mewn bywyd diwylliannol ac artistig a bydd yn annog darparu cyfleoedd 
priodol a chyfartal ar gyfer gweithgareddau diwylliannol, celfyddydol, adloniadol a hamdden.” 
 

Sut y cyflawnwyd yr archwiliad 
Roedd y cyflwyniadau archwilio ar agor rhwng 24 Chwefror a 20 Mai 2022. Yn ystod y cyfnod 

hwn, rydym wedi casglu 36 o ymatebion. Casglwyd ymatebion gan gymysgedd o rieni a 

gweithwyr proffesiynol. Cyhoeddwyd yr archwiliad ar ffurf allbrint a chafodd ei hysbysebu trwy 

e-bost a chyfryngau cymdeithasol. Roedd yr archwiliad yn cynnwys naw pennawd, gyda dau i 

ddeg cwestiwn o dan bob pennawd. Er mwyn sicrhau darlun mor gyflawn â phosibl, gofynnwyd 

i bob cwestiwn gael ei ateb. 

 

Cynrychiolaeth o fewn yr archwiliad 
Mae'n bwysig nodi bod yr archwiliad parc wedi'i gynllunio i gynnwys yr holl fannau chwarae yn 
Sir Ddinbych, p'un ai ydynt yn eiddo i'r cyngor, cymdeithas dai neu'n breifat. O’r 36 archwiliad 
a gynhaliwyd, roedd 22 o’r rhain ar gyfer meysydd chwarae a mannau chwarae sy’n eiddo i 
Gyngor Sir Ddinbych, yn ôl y rhestr o fannau chwarae sydd ar gael ar eu 
gwefan.(https://www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-tourism/play-areas/play-
areas.aspx). 
 
Ar gyfer yr archwiliad hwn, bydd pob un o’r 36 o fannau chwarae a archwiliwyd yn cael eu 
hystyried a bydd ymatebion yn cael eu cofnodi i roi darlun cyflawn o addasrwydd mannau 
chwarae ar draws Sir Ddinbych ac nid yn gyfyngedig i safleoedd sy’n eiddo i’r Awdurdod Lleol 
yn unig. Mae nifer y mannau chwarae y nodwyd eu bod yn berchen ac yn cael eu cynnal gan 
Gyngor Sir Ddinbych wedi’u pennu drwy groesgyfeirio enwau safleoedd a ddarparwyd yn yr 
archwiliadau unigol a gwblhawyd yn erbyn y rhestr sydd ar wefan Cyngor Sir Ddinbych uchod. 
 

Y mannau chwarae a berchnogir ac a gynhalir gan Gyngor Sir Ddinbych 
 
Mae gwefan Cyngor Sir Ddinbych yn rhestru 98 o fannau chwarae mewn mannau agored a 
meysydd hamdden: 

about:blank
about:blank
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Dosbarthiad Mannau Chwarae a berchnogir ac 
a gynhalir gan Gyngor Sir Ddinbych 

Bodelwyddan 3 (3.1%) 

Corwen 4 (4.1%) 
Dinbych 9 (9.2%) 

Dyserth 2 (2.0%) 

Llangollen 2 (2.0%) 

Gallt Melyd 3 (3.1%) 
Prestatyn 13 (13.3%) 

Rhuddlan 3 (3.1%) 

Rhyl 24 (24.5%) 

Rhuthun 8 (8.2%) 

Llanelwy 6 (6.1%) 

Ardaloedd eraill 21 (21.4%) 

Tabl: Dadansoddiad o fannau chwarae y mae Cyngor Sir Ddinbych yn 
berchen arnynt ac yn eu cynnal fesul ardal 

Dim ond enwau safleoedd o dan bob un o’r penawdau a restrir uchod sydd ar wefan Cyngor 
Sir Ddinbych ac nid yw’n cynnig unrhyw wybodaeth bellach a fyddai o fudd i deuluoedd lleol a 
theuluoedd sy’n ymweld a allai fod yn anghyfarwydd â’r ardal a’r safleoedd a restrir ar y 
wefan. 
 

Gallai gwybodaeth a fyddai’n ddefnyddiol felly at ddibenion cynhwysiant, hygyrchedd a 
gwybodaeth i ymwelwyr gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: 
 

• Codau post neu gyfeiriadau cywir ar gyfer y safleoedd. 

• Categoreiddio neu nodi'r mannau agored a'r meysydd hamdden a ddarperir (h.y. maes 
chwarae, cae chwarae, gwarchodfa natur, ac ati). 

• Arwydd o gyfleusterau ar y safle neu gerllaw megis cyfleusterau lleol a thoiledau. 

• Ffotograffau o'r safle at ddibenion adnabod ac i helpu darpar ymwelwyr safle i bennu 
addasrwydd y gofod a ddarperir ar gyfer eu hanghenion. 

• Gwybodaeth cyswllt uniongyrchol ynglŷn â chyfleusterau chwarae yn Sir Ddinbych (Ar 
hyn o bryd gall trigolion adrodd am fater cynnal a chadw trwy'r wefan ond nid oes 
unrhyw fanylion cyswllt pellach ar gael). 

• Gwybodaeth sy'n nodi pa mor gynhwysol neu hygyrch y gall mannau chwarae fod ar 
gyfer teuluoedd sy'n cefnogi plant ag anghenion ychwanegol a / neu anableddau, neu 
ar gyfer teuluoedd â symudedd cyfyngedig. 
 

Gallai argymhellion pellach hefyd gynnwys hwyluso adolygiadau a sylwadau gan y cyhoedd 
ynghylch y man chwarae a’u profiad o ddefnyddio’r cyfleusterau. 
 
Oherwydd y diffyg gwybodaeth sydd ar gael ar wefan Cyngor Sir Ddinbych ynglŷn â’r safleoedd 
sy’n eiddo iddynt ac sy’n cael eu cynnal a’u cadw ganddynt, mae wedi bod yn anodd asesu 
addasrwydd y llefydd ar gyfer teuluoedd.  Mae hyn yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n cefnogi plant 
a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol ac anableddau sy’n aml yn ei chael yn anodd dod o hyd 

Bodelwyd
dan Corwen

Dinbych

Dyserth

Llangollen

Gallt 
Melyd

Prestatyn

RhuddlanRhyl

Rhuthun

Llanelwy

Ardaloedd
Eraill

Dosbarthiad mannau chwarae 
a berchnogir gan G.S.Dd
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i fannau awyr agored addas i'w dibynyddion eu harchwilio sy'n addas ac yn gynhwysol i'w 
hanghenion. 
 
Yn yr un modd, mae'n ymddangos nad oes presenoldeb cyfryngau cymdeithasol penodol ar 
gyfer unrhyw un o'r mannau chwarae yn Sir Ddinbych a restrir uchod; er bod gan dudalen 
Gweplyfr  / Facebook Cyngor Sir Ddinbych hanes o arddangos gwybodaeth yn ymwneud â chau 
parciau ac ailagor, ond eto, nid yw’n cynnig rhagor o wybodaeth am gyfleusterau, hygyrchedd, 
cynwysoldeb ac ati. 
 

Dadansoddiad o fannau chwarae archwiliedig 
 
Gofynnwyd i’r cyfranogwyr archwilio eu hardal leol yn Sir Ddinbych ac archwilio cymaint o 
fannau chwarae ag y gallent eu hadnabod ac y gallent gael mynediad iddynt yn ystod cyfnod yr 
archwiliad. 
 

Ardal 

Cyfanswm y 
mannau chwarae a 

berchnogir gan 
GSDd  

Nifer y Mannau 
Chwarae ym 
mhob ardal a 
archwiliwyd 

Nifer y mannau 
chwarae a 

berchnogir gan 
GSDd archwiliwyd  

Canran o 
barciau CSDd a 
archwiliwyd ym 

mhob ardal 

Bodelwyddan 3 2 1 33.3% 
Corwen 4 1 1 25.0% 

Dinbych 9 7 1 11.1% 

Dyserth 2 0 0 0.0% 

Llangollen 2 1 1 50.0% 
Gallt Melyd 3 1 1 33.3% 

Prestatyn 13 6 5 38.5% 

Rhuddlan 3 1 1 33.3% 

Rhyl 24 12 6 25.0% 
Rhuthun 8 0 0 0.0% 

Llanelwy 6 4 3 50.0% 

Arall 21 1 1 4.8% 
Tabl: Dadansoddiad o fannau chwarae a archwiliwyd ar draws Sir Ddinbych fesul ardal 

 
Archwiliwyd cyfanswm o 36 o feysydd chwarae gan aelodau o grŵp ffocws rhieni STAND 
Gogledd Cymru CBC Sir Ddinbych, ‘STAND ar Gyfer NEWID’, ynghyd ag archwiliadau a 
gwblhawyd gan dîm Cydlynu Chwarae Hygyrch Cyngor Sir Ddinbych. O'r 36 o archwiliadau a 
gwblhawyd, cwblhawyd 22 o'r rhain (61.1%) yn erbyn mannau chwarae y mae Cyngor Sir 
Ddinbych yn berchen arnynt ac yn eu cynnal; mae'r 12 man chwarae sy'n weddill naill ai'n eiddo 
preifat neu gan gymdeithasau tai. 
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Crynodebau Cwestiynau 
Mynediad i barciau a mannau chwarae 
 

Roedd Adran Un o'r archwiliad parc yn canolbwyntio ar hygyrchedd y mannau chwarae ar 
draws Sir Ddinbych. Gofynnwyd i’r cyfranogwyr ystyried a allai’r man chwarae fod yn hygyrch 
ar drafnidiaeth gyhoeddus, trafnidiaeth breifat neu ar droed yn ogystal ag amodau’r llwybr 
mynediad – a allai effeithio ar fynediad i’r safleoedd ar gyfer teuluoedd sy’n defnyddio 
cymhorthion symudedd. 
 

O’r 36 o barciau a archwiliwyd gennym, er bod gan y mwyafrif o’r mannau chwarae gyfleoedd 
parcio, nid oedd mannau parcio hygyrch wedi’u neilltuo ar gael yn aml: 
 

• Ystyriwyd bod 32 o'r 36 (88.9%) yn hygyrch mewn car ond dim ond 22 o'r rhain (61.1%) 
oedd gyda mannau parcio a ystyriwyd fe rhai yn agos i'r safle, a dim ond 7 (19.4%) o'r 
safleoedd hyn gyda mannau parcio gerllaw oedd yn cynnig mannau parcio hygyrch. 

 

Roedd canlyniadau cymysg i’r cwestiynau ynghylch llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus a 
ddarperir; ystyrir bod y rhan fwyaf o'r mannau chwarae yn hygyrch ar droed, ystyrir bod llawer 
o'r mannau chwarae a archwiliwyd yn agos at lwybrau bysiau, mae llai yn hygyrch ar y trên.  
 

Hygyrchedd Teithio i Fannau Chwarae yn Sir 
Ddinbych 

Dulliau cludiant i'r 
Lle Chwarae 

Nifer y 
Mannau 
Chwarae 
Hygyrch 

Canran y 
Mannau 
Chwarae 
Hygyrch 

Hygyrch ar droed 35* 97.2% 

Hygyrch mewn Car 32 88.9% 

Hygyrch ar y Bws 29 80.6% 

Hygyrch ar y Trên 14 38.9% 

Tabl: Dadansoddiad o lwybrau mynediad i'r 36 man chwarae a 
archwiliwyd 

 

*DS: Roedd un o’r Mannau Chwarae a archwiliwyd wedi’i leoli 
mewn ardal breswyl yn Ninbych ac mae at ddefnydd trigolion lleol 
ac nid ar gyfer y cyhoedd. 
 

Gofynnwyd i’r archwilwyr asesu’r llwybrau mynediad i; ac o amgylch; mannau chwarae ac 
ystyried a oedd llwybrau mynediad yn ddigon llydan i ganiatáu ar gyfer dyfeisiau symudedd a 
chadeiriau gwthio, yn ogystal ag amodau arwyneb, arwyddion diogelwch a mannau croesi 
hygyrch, diogel gyda ymyl palmant isel ger y safle Chwarae a aseswyd. Isod mae'r canfyddiadau: 
 

• Roedd gan 29 (80.6%) o'r mannau chwarae arwynebau llyfn i gerdded arnynt o amgylch y 
Safle Man Chwarae 
o Roedd 7 (19.4%) o'r safleoedd naill ai heb lwybrau troed i'w defnyddio neu hefo 

dewisiadau eraill megis graean, sglodion pren neu laswellt nad ydynt efallai'n cael eu 
hystyried yn ddeunydd hygyrch i unigolion sy'n defnyddio cymhorthion symudedd. 

• Dim ond 18 (50.0%) o'r mannau chwarae oedd â “llwybrau llydan” (lleiafswm 1.2m o led) 

• Nid oedd gan 15 (41.7%) o'r mannau chwarae fannau croesi diogel gyda ymyl palmant  isel 
gerllaw. 
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Gwybodaeth ar Gael am y Mannau Chwarae 
 

Gofynnwyd i gyfranogwyr a oedd yn cynnal archwiliadau ystyried argaeledd gwybodaeth ar-
lein ac argaeledd gwybodaeth ar y safle yn ymwneud â’r man chwarae yr ymwelwyd ag ef. 
 

• Dim ond un (2.8%) o'r mannau chwarae a archwiliwyd gan aelodau STAND Gogledd 
Cymru sydd â gwefan bwrpasol gyda gwybodaeth am y gofod ar gael. (Parc Sglefrio, Y 
Rhyl : https://www.maverickskateparks.co.uk/rhyl). Mae'r wefan hon yn cynnig lluniau 
o'r safle a gwybodaeth am y cyfleusterau sglefrio, yn ogystal â chyfeiriad llawn. 
o Mae'r wybodaeth gyswllt ar y wefan ar gyfer “Maverick Industries” ac nid yw'n 

cynnwys gwybodaeth gyswllt cynnal a chadw na gwybodaeth am gyfleusterau 
 

Nid yw gwefan Cyngor Sir Ddinbych yn cynnig unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â Mannau 
Chwarae sy’n eiddo i ac sy’n cael eu cynnal gan y Cyngor ac eithrio enwau a dalgylchoedd (am 
ragor o wybodaeth, gweler yr adran: Mannau chwarae sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych ac 
sy’n cael eu cynnal a’u cadw ganddynt). 
 

Mae darpar ymwelwyr Mannau Chwarae yn gallu cael gwybodaeth gyfyngedig ynglŷn â 
Mannau Chwarae ar-lein trwy wefannau trydydd parti (fel ‘TripAdvisor’), nad ydynt yn cael eu 
cynnal a’u cadw na’u rheoleiddio’n drylwyr. Nid ydynt ychwaith yn cynnig gwybodaeth 
ddigonol am y mannau chwarae megis cyfeiriadau gan gynnwys codau post, gwybodaeth 
gyswllt, yr ystod oedran a argymhellir ar gyfer y man chwarae ar y safle a chyfleusterau 
cyfagos neu wybodaeth yn ymwneud â chyfleoedd chwarae hygyrch a chynhwysol. Weithiau 
darperir ffotograffau o fannau chwarae ar y safleoedd trydydd parti hyn, ond nid bob amser 
gan eu bod yn cael eu cyflwyno gan gymheiriaid. 
 

O ran arwyddion ffisegol a oedd yn bresennol yn y Mannau Chwarae a archwiliwyd, dim ond 
25 (69.4%) o Fannau Chwarae o'r 36 a archwiliwyd oedd ag arwydd neu arwyddion yn 
bresennol yn darparu gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr safle. Isod mae tabl sy’n dangos 
dadansoddiad o’r arwyddion hyn a’r wybodaeth a ddarparwyd: 
 

Gwybodaeth Man Chwarae ar gael ar y safle 

Hygyrchedd Arwyddion 

Nifer y mannau chwarae 
gydag arwyddion yn 

bresennol 
 (allan o’r 25 a nodwyd) 

Cyfanswm nifer y 
mannau chwarae 
gydag arwyddion 

yn bresennol 

Gwybodaeth ar gael mewn braille, symbolau / 
delweddau darluniadol, neu ddulliau cyfathrebu 
amgen eraill 

6 (24.0%) 6 (16.7%) 

Arwyddion wedi’u lleoli ar uchder Cadair Olwyn neu’n 
addas i blant (h.y. 1 medr o’r ddaear) 

15 (60.0%) 15 (41.7%) 

Mannau Chwarae oedd yn cynnwys Mapiau i 
gynorthwyo mynd o amgylch y safle* 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Arwyddion gan gynnwys gwybodaeth gyswllt cynnal a 
chadw 

11 (44.0%) 11 (30.6%) 

Tabl: Dadansoddiad o arwyddion Man Chwarae a'r hyn sydd wedi'i gynnwys 

 

Ar draws pob adran yn ymwneud ag arwyddion a gwybodaeth cynnal a chadw, ar-lein ac yn y 
Man Chwarae, roedd llai na hanner (41.7%) o’r Mannau Chwarae a aseswyd yn cynnig 
arwyddion ar uchder addas ar gyfer cadeiriau olwyn neu blant a dim ond 16.7% o’r Mannau 
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Chwarae a gynhigiodd wybodaeth i ymwelwyr trwy ddulliau cyfathrebu amgen megis 
delweddau neu symbolau.  
 

Ystafelloedd gorffwys hygyrch ger y Man Chwarae 
 

Roedd argaeledd ystafelloedd gorffwys addas yn amrywio’n fawr ar draws y sir, gyda llai na 
hanner y parciau a archwiliwyd ag ystafelloedd gorffwys hygyrch o fewn 500m i’r Man Chwarae. 
 

Ystafelloedd gorffwys hygyrch wedi'u lleoli ger 
Mannau Chwarae Sir Ddinbych 

Nifer y mannau 
chwarae 

Canran y mannau 
Chwarae 

Ystafell orffwys hygyrch ar y safle neu o fewn 500 metr 
i'r Man Chwarae 

14 38.9% 

Mae gan yr ystafell orffwys gyfleusterau newid ar gyfer 
babanod a phlant bach 

3 8.3% 

Mae gan yr ystafell orffwys gyfleusterau newid i blant ac 
oedolion 

1 2.8% 

Tabl: Dadansoddiad o gyfleusterau ystafell orffwys ger Mannau Chwarae yn Sir Ddinbych 

 

Fel y mae’r wybodaeth uchod yn dangos, dim ond 38.9% o’r mannau chwarae a archwiliwyd 
oedd yn cynnig mynediad ystafell orffwys o fewn 500 metr i’r safle, gyda dim ond 8.3% o 
fannau chwarae yn cynnig cyfleusterau newid addas ar gyfer babanod a phlant bach, a dim 
ond un safle yn cynnig cyfleusterau newid addas i blant mwy neu oedolion eu defnyddio. 
 

Mae’n werth nodi hefyd, yn ogystal â’r diffyg cyfleoedd ystafell orffwys hygyrch i deuluoedd a 
allai fod angen cymorth egwyl ystafell ymolchi, fod y cyfleoedd lluniaeth sydd ar gael o fewn 
500 metr i’r Mannau Chwarae hefyd yn amrywio’n fawr; er bod y rhan fwyaf o barciau wedi 
cael cyfleoedd i gael lluniaeth mewn llai na 1000 metr, gall pellteroedd o'r fath fod yn 
drafferthus i deuluoedd â symudedd cyfyngedig i gael mynediad iddynt. 
 

Hygyrchedd i ddefnyddwyr symudedd cyfyngedig 
 

Mae hygyrchedd mannau chwarae a chyfleoedd ar gyfer defnyddwyr symudedd cyfyngedig 
yn hollbwysig wrth benderfynu pa mor addas yw man chwarae i deuluoedd ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau. Mae symudedd cyfyngedig yn cynnwys teuluoedd sydd angen 
mynediad i gadeiriau olwyn yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio cadeiriau gwthio a dyfeisiau 
symudedd eraill i gael mynediad a theithio ar draws mannau chwarae. 
 

Adroddodd yr archwilwyr mai dim ond 6 o’r 36 safle (16.7%) yr ymwelwyd â nhw oedd yn 
darparu mannau symudedd cyfyngedig ac offer o fewn y man chwarae, ac o’r chwech hynny 
dim ond 83.3% o’r mannau chwarae ag offer hygyrch oedd hefo llwybrau hygyrch yn arwain at 
yr offer. 
 

Diogelwch 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i agweddau diogelwch a oedd yn bresennol yn y Mannau Chwarae a 
archwiliwyd ar draws Sir Ddinbych. Roedd yr archwiliad yn canolbwyntio ar faterion megis 
rhwystrau diogelwch i atal plant / pobl ifanc rhag gadael terfynau y man chwarae yn 
ddamweiniol, gwelededd a mynediad ar draws y man chwarae a mynediad i blanhigion sy’n 
addas i blant yn y man chwarae. 
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Ystyriaethau Diogelwch ar gyfer Mannau Chwarae yn Sir Ddinbych 

Ystyriaethau Diogelwch  
Nifer a 

nodwyd yn 
gadarnhaol  

Canran y 
Mannau 
Chwarae 

Ydi'r holl fannau chwarae yn y gofod yn hawdd eu gweld? 27 75.0% 

A oes ffensys neu rwystrau o amgylch terfynau y man chwarae i atal 
unigolion rhag rhedeg i ffwrdd? 

31 86.1% 

A yw newidiadau mewn llethrau wedi'u nodi'n glir yn y gofod? 
(ee. amrywiadau lliw neu wead) 

4 11.1% 

A yw planhigion yn “blant yn ddiogel”? 
(ee. Dim drain, heb fod yn wenwynig a heb fod yn finiog) 

27 75.0% 

Tabl: Dadansoddiad o ystyriaethau diogelwch ym Mannau Chwarae Sir Ddinbych 

 
O ran marciau llethr, mae’n werth nodi na fyddai llethrau a newidiadau mewn graddiant yn 
bresennol ar draws yr holl Fannau Chwarae yn Sir Ddinbych ac felly ni fyddai unrhyw ofyniad 
i’w marcio – Felly, nid yw’r nifer a nodir yn gadarnhaol o reidrwydd yn adlewyrchiad cywir. o 
nifer a chanran y Mannau Chwarae a ddylai fod â marciau yn bresennol at ddibenion 
hygyrchedd a diogelwch. 
 
O'r Mannau Chwarae yn Sir Ddinbych a oedd yn destun yr archwiliad, nodwyd bod gan 27 o'r 
mannau chwarae blanhigion “diogel i blant”; er bod y nifer hwn hefyd yn cynnwys mannau 
chwarae lle nad oedd unrhyw blanhigion yn bresennol. 
Gweler yr adran ar:  Chwarae hefo Ymgysylltiad Synhwyraidd 
 

Chwarae hefo Ymgysylltiad Synhwyraidd 
 
Dylai mannau chwarae cynhwysol a hygyrch annog ymgysylltiad synhwyraidd o fewn y man 
chwarae, a fyddai’n cynnwys synhwyrau cyffwrdd, symudiad a chydsymud, arogl, sain a 
gweledol. 
 

A all y synhwyrau isod gael eu cynnwys yn llawn? 

Nifer y Mannau 
Chwarae  sy'n 
ymgysylltu'n 
gadarnhaol 

Canran y Mannau 
Chwarae sy'n 
ymgysylltu'n 
gadarnhaol 

Golwg/gweledol: Gweadau a siapiau, Golau a adlewyrchir, 
Lliwiau cryf, cyferbyniad, patrwm 

18 50.0% 

Sain: Wedi ei ysgogi gan symudiad a / neu switsh, gan 
ymgysylltu â symudiadau echddygol mawr a bach. Cyflawnir 
trwy chwarae gyda dŵr, gwneuthurwyr sain / offerynnau sain 
neu sain a weithredir yn electronig 

5 13.9% 

Arogl: Planhigion  4 11.1% 

Cyffyrddol: Cerfiadau, amrywiaeth o ddeunyddiau, tywod, dŵr, 
rhannau rhydd, amrywiaeth o weadau a deunyddiau arwyneb 

7 19.4% 

Symud a chydbwysedd: Archwilio cydbwysedd, cydsymud, 
cryfder, ymwybyddiaeth ofodol a symudiad deinamig 

23 63.9% 

A ellir ymgysylltu a chael mynediad llawn at o leiaf dri o'r 
synhwyrau uchod o safle eistedd a thra’n sefyll? 

8 22.2% 

Tabl: Dadansoddiad o Ymgysylltiad Chwarae Synhwyraidd a nodwyd ym Mannau Chwarae Sir Ddinbych 
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Symud a Chydbwysedd yw’r synnwyr sydd yn cael ei ymgysylltu amlaf ar draws mannau 
chwarae yn Sir Ddinbych, gyda 63.8% o’r Mannau Chwarae a archwiliwyd yn cynnig cyfleoedd 
ymgysylltu; dilynwyd hyn gan ymgysylltiad gweledol mewn 50.0% o fannau chwarae. 
 

Mae cyfleoedd cyffyrddol, ochr yn ochr â chyfleoedd arogli ac ymgysylltu sain yn llawer llai 
tebygol o fod ar gael mewn Mannau Chwarae yn Sir Ddinbych, gyda dim ond pedwar safle yn 
cynnig planhigion o fewn y ffiniau ar gyfer ymgysylltu synhwyraidd o fewn y man chwarae. 
Mae ychydig dros un rhan o bump o’r Mannau Chwarae a archwiliwyd yn ymgysylltu â thri 
neu fwy o’r synhwyrau yn eu cyfleoedd chwarae. 
 

Chwarae hefo ymgysylltiad cymdeithasol a chorfforol 
 

Yn ogystal ag ymgysylltu synhwyraidd o fewn Mannau Chwarae, dylai Mannau Chwarae 
cynhwysol a hygyrch gynnig cyfleoedd i unigolion gymryd rhan mewn amrywiaeth o gyfleoedd 
hefo arddull chwarae gwahanol, gan gynnwys chwarae unigol, chwarae grŵp a chyfleoedd 
chwarae corfforol. 
 

Cyfleoedd ar gyfer Ymgysylltiad Chwarae Cymdeithasol a 
Chorfforol o fewn y Man Chwarae 

Nifer y Mannau 
Chwarae sy'n 
ymgysylltu'n 
gadarnhaol 

Canran y Mannau 
Chwarae sy'n 
ymgysylltu'n 
gadarnhaol 

A oes offer/cyfleuster i annog sgiliau echddygol bras? e.e. 
Dringo, siglo 

30 83.3% 

A oes man agored i alluogi unigolion i chwarae 
gemau llawn dychymyg gyda'i gilydd? 

29 80.6% 

A oes offer/cyfleuster ar gyfer chwarae gweithredol a 
chorfforol i unigolion sydd ei angen ? ee. Strwythurau dringo 

29 80.6% 

A oes llefydd ar gyfer gemau grŵp neu weithgareddau 
chwaraeon y gall holl gynorthwywyr y maes chwarae gael 
mynediad iddynt? 

22 61.1% 

A oes offer/cyfleuster i annog cyfleoedd ar gyfer risg a her? 
ee. Mannau chwarae uchel, offer mawr ac ati, sy'n hygyrch i 
bawb? 

15 41.7% 

A oes offer / cyfleuster i annog sgiliau echddygol manwl e.e. 
Dŵr, tywod, eitemau rhyngweithiol y gellir eu troelli ac ati 

11 30.6% 

A oes cyfleoedd i unigolion chwarae hefo deunyddiau 
naturiol? 

10 27.8% 

A yw'r man chwarae yn cynnig cyfleoedd chwarae ar gyfer y 
teulu cyfan? 

10 27.8% 

A oes mannau tawel ar gyfer chwarae heddychlon, ar eich 
pen eich hun neu mewn grwpiau? 

5 13.9% 

A oes mannau preifat i chwarae a chuddio, ar gyfer chwarae 
tawel o fewn y man chwarae ac yn agos at y fynedfa? 

4 11.1% 

Tabl: Dadansoddiad o gyfleoedd arddull Chwarae o fewn Mannau Chwarae Sir Ddinbych 

 

Amlygodd yr archwiliad fod y rhan fwyaf o Fannau Chwarae Sir Ddinbych a archwiliwyd gennym 
yn cynnig cyfleoedd i ymgysylltu â sgiliau echddygol bras, gyda'r rhan fwyaf o Fannau Chwarae 
yn cynnig offer i ymgysylltu â symudiadau trwy ddringo neu siglo. Roedd mannau agored ar 
gyfer chwarae dychmygus a gweithredol hefyd ar gael yn y mwyafrif o’r Mannau Chwarae a 
archwiliwyd ac roedd bron i ddwy ran o dair o’r Mannau Chwarae yn cynnig cyfleoedd a gofod 
ar gyfer gemau grŵp neu weithgareddau chwaraeon. 
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Roedd y cyfleoedd i unigolion chwarae mewn mannau preifat a allai fod yn dawelach na 
gweddill y safle yn llawer is; mae'r mathau hyn o gyfleoedd yn bwysig i blant ac unigolion a all 
gael eu llethu mewn mannau agored, neu pan fyddant yn agored i ormod o ysgogiadau ac sydd 
angen amser a lle iddynt reoli eu hunain. 
 

Mannau gorffwys 
 
Yn ogystal â chyfleoedd chwarae, ystyriwyd cyfleoedd gorffwys ar y safleoedd hefyd. Waeth 
beth fo’r anableddau a’r anghenion ychwanegol, mae cyfleoedd gorffwys yn rhan hanfodol o 
Fannau Chwarae, gan eu bod yn caniatáu i unigolion orffwys ac ymadfer. 
 
Gofynnwyd i'r archwilwyr archwilio'r Mannau Chwarae ac ystyried y cyfleoedd gorffwys a 
oedd yn bresennol. 
 

Seddi, byrddau a chysgod sy’n cynnig mannau gorffwys 

Nifer y Mannau 
Chwarae sy'n 
ymgysylltu'n 
gadarnhaol 

Canran y Mannau 
Chwarae sy'n 
ymgysylltu'n 
gadarnhaol 

A oes cyfleusterau eistedd a bwrdd ger y man chwarae? 24 66.7% 

A yw byrddau'n addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio dyfeisiau 
symudedd? e.e. A yw byrddau wedi'u lleoli fel y gall defnyddwyr 
cadeiriau olwyn osod eu coesau o dan fyrddau? 

1 2.8% 

A oes gan rai seddi gefnau a breichiau? 11 30.6% 

A oes lle addas i ymwelwyr i’r parc sy'n defnyddio dyfeisiau 
symudedd eistedd rhwng pobl eraill heb rwystro llwybrau? 

18 50.0% 

A yw seddau wedi'u lleoli ledled y parc ar hyd llwybrau? 12 33.3% 

A oes man eistedd dynodedig? 19 52.8% 

A oes unrhyw rai o'r offer chwarae mewn man cysgodol? (naill ai 
o dan goed, canopïau neu strwythurau cysgod eraill) 

4 11.1% 

A oes mannau cysgodol y tu allan i'r man chwarae y gall 
mynychwyr mannau chwarae eu defnyddio? (naill ai o dan goed, 
canopïau neu strwythurau cysgod eraill) 

9 25.0% 

Tabl: Dadansoddiad o Ymgysylltiad Chwarae Synhwyraidd a nodwyd ym Mannau Chwarae Sir Ddinbych 

 
Mae'r ffigurau uchod yn rhoi amlinelliad o'r mannau gorffwys y gallwch ddisgwyl dod ar eu 

traws ym Mannau Chwarae Sir Ddinbych. 

 

Dylid nodi, fodd bynnag, mewn llawer o achosion bod “mannau eistedd dynodedig” wedi’u 

nodi fel un fainc, a bod yr archwilwyr wedi nodi “A oes seddau a chyfleusterau bwrdd ger y 

man chwarae?” gyda “Ie” ond gan ddweud nad oedd byrddau yn bresennol ac mai dim ond 

main neu feinciau oedd ar gael (er nad oedd pob un o'r archwiliadau yn nodi'r wybodaeth 

hon). Pe bai ystyriaeth wedi'i rhoi i argaeledd meinciau a chyfleusterau bwrdd, byddai'r 

niferoedd wedi bod yn is.  
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Casgliadau i'w tynnu o'r crynodeb 
 
Roedd canlyniadau'r archwiliad parc ar draws Sir Ddinbych yn amrywio. Er y gellir 
gwerthfawrogi na chafodd pob un o barciau sy’n eiddo i Sir Ddinbych eu harchwilio, a bod 
parciau ychwanegol y tu allan i gylch gorchwyl Sir Ddinbych wedi’u cynnwys, mae’n debygol y 
byddai’r canlyniadau’n debyg yn gyffredinol. Ni fyddai mannau chwarae Sir Ddinbych yn cael 
eu hystyried yn rhai cynhwysol na hygyrch i deuluoedd sy'n cefnogi unigolion ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau. 
 
Mae diffyg presenoldeb ar-lein llwyr o ran mannau chwarae a’u haddasrwydd i deuluoedd 
sy’n cefnogi unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau; mae'r diffyg gwybodaeth 
ysgrifenedig a gweledol yn golygu ei bod yn anodd i deuluoedd asesu addasrwydd y safle os 
nad ydynt wedi ymweld o'r blaen a gallai felly atal teuluoedd a grwpiau rhag manteisio ar y 
cyfleoedd chwarae hyn. 
 
Roedd y gweithgareddau a'r cyfleusterau a oedd ar gael yn y Mannau Chwarae hefyd yn 
amrywiol, ond dangosodd canlyniadau'r archwiliad mai ychydig iawn o fannau chwarae Sir 
Ddinbych oedd yn addas ar gyfer archwiliad synhwyraidd sydd felly yn debygol o gyfyngu 
ymgysylltiad gan ymwelwyr ag anghenion synhwyraidd. Yn yr un modd, ychydig o’r Mannau 
Chwarae sy’n cynnal ystafelloedd gorffwys hygyrch yn agos at y safle, a all fod yn rhwystr i 
deuluoedd a fyddai angen cyfleusterau o’r fath er mwyn ystyried cael mynediad i’r safleoedd. 
 
Yn yr un modd, dim ond chwech o’r mannau chwarae (16.7%) a archwiliwyd y nodwyd bod 
ganddynt o leiaf offer cadair olwyn neu symudedd cyfyngedig ar gael yn y man chwarae, 
gydag un archwiliwr yn nodi bod y gylchfan oedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn yn ei Fan 
Chwarae lleol wedi mynd oddi yno yn ddiweddar. 
 
I gloi, o Fannau Chwarae Sir Ddinbych yr ymwelwyd â hwy ac a Archwiliwyd gan grŵp ffocws 
rhieni STAND Gogledd Cymru CBC , “STAND ar gyfer NEWID”, a’r rhai a archwiliwyd gan dîm 
Cydlynu Chwarae Hygyrch Cyngor Sir Ddinbych, canfuwyd na fyddai yr un man chwarae yn cael 
ei ystyried yn gwbl hygyrch a chynhwysol i blant, pobl ifanc neu oedolion ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau. Er bod rhai o'r mannau chwarae wedi'u cyfarparu'n well nag eraill, 
nid oedd yr un safle a archwiliwyd yn cynnwys profiad cwbl hygyrch a chynhwysol i ymwelwyr 
â'r safle. 
 

Tystiolaeth arall i gefnogi'r casgliadau y daethpwyd iddynt 
 
Mae Chwarae Cymru yn amlygu pwysigrwydd cyfleoedd chwarae cynhwysol ac wedi creu 
Pecyn Cymorth i'w ddefnyddio'n ystyrlon wrth ddylunio gofod cynhwysol2. 
 
Mae cyfleoedd chwarae cynhwysol a hygyrch wedi cael eu hamlygu yn y cyfryngau yn 
ddiweddar. Mae SCOPE yn ymgyrchu dros gyfleoedd chwarae cynhwysol yn eu hymgyrch 
“Dewch i Chwarae’n Deg”3, gan alw ar y Llywodraeth i gyflwyno Cronfa Cae Chwarae Cynhwysol 
gwerth £37 miliwn er mwyn trawsnewid mannau chwarae ac integreiddio cyfleoedd chwarae 
cynhwysol ledled Prydain. 
____________________________________________ 
2 https://www.playwales.org.uk/eng/inclusion 
3 https://www.scope.org.uk/campaigns/lets-play-fair/ 
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Mae SCOPE yn amcangyfrif bod tua hanner yr holl blant anabl yn wynebu problemau 
hygyrchedd o fewn eu meysydd chwarae lleol, a bod amcangyfrif o 1 o bob 10 plentyn yn cael 
eu brifo gan ddefnyddio offer anhygyrch yn eu parciau lleol. 
 

Dylai pob plentyn gael mynediad cyfartal i chwarae 
 
Mae plant ledled Cymru yn cael eu hamddifadu o’r cyfle i chwarae a datblygu cyfeillgarwch o 
ganlyniad uniongyrchol i fethu a defnyddio eu cyfleusterau chwarae lleol, nad ydynt wedi’u 
dylunio gyda chynhwysiant a hygyrchedd i bawb mewn golwg. 
 
Mae chwarae yn agwedd hanfodol ar dwf a datblygiad. Trwy chwarae, mae plant yn magu 
hyder, sgiliau cymdeithasol a sgiliau cyfathrebu, yn datblygu eu gallu i ofalu am eraill a gofalu 
am eu hamgylcheddau. Mae chwarae hefyd yn annog plant i fod yn iach a hapus a hefyd i 
deimlo'n ddiogel yn eu cymunedau. 
 
Mae chwarae’n cael ei gydnabod gan y gyfraith fel hawl 
ddynol sylfaenol yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae gan blant yr hawl i gael 
hwyl yn y ffordd y dymunant, i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau chwarae a hamdden sy'n briodol i'w 
hoedran a'u gallu, a'r hawl i orffwys a hamdden. 
 
Mae cynhwysiant bellach yn cael ei hybu gan y gyfraith a 
pholisi'r llywodraeth yn enwedig Deddf gwahaniaethu ar 
sail anabledd 2005 a diwygiadau dilynol sy'n nodi'r 
dyletswyddau cyfreithiol sylfaenol wrth hyrwyddo 
cydraddoldeb i bobl anabl a phlant. Mae'n cynnwys 
rhwymedigaethau i wneud addasiadau ffisegol parhaol i 
ganiatáu mynediad i ganolfannau hamdden dan do ac 
awyr agored, meysydd chwarae antur a mannau chwarae 
mewn parciau a grwpiau chwarae. 
 
Mae Mannau Chwarae cynhwysol a hygyrch yn arbennig o 
bwysig nawr bod Prydain yn wynebu Argyfwng Costau Byw 
– Bydd mannau cynhwysol, rhad ac am ddim i blant o bob 
gallu yn dod yn adnodd hanfodol i gymunedau annog 
arferion ffordd o fyw iach, heini am gost isel i rieni y bydd 
eu cyllid eisoes o dan bwysau gyda chostau byw yn yr 
amgylchiadau cyfredol. 

  

Nid yw cynwysoldeb a 
hygyrchedd mewn perthynas 
â chwarae yn dermau sy’n 
annibynnol ar ei gilydd. 
 
Mae cynhwysiant mewn 
chwarae, yn ôl ei natur, yn 
golygu y gall pawb gymryd 
rhan yn y gweithgaredd neu’r 
amgylchedd neu ymgysylltu 
ag ef. 
 
Mae hygyrchedd yn golygu y 
gall pob unigolyn ei 
ddefnyddio. 
 
Mae Mannau Chwarae 
cynhwysol a hygyrch, felly, 
wedi’u dylunio fel y gall pawb 
chwarae gyda’i gilydd heb 
eithrio neu wahanu yn 
seiliedig ar allu ac anghenion 
defnyddwyr, hil neu ryw – 
sydd yn ei dro yn lleihau 
pryderon ynghylch 
gwahaniaethu i bob 
defnyddiwr. 
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Argymhellion 
 

Cynghorau Lleol a Datblygiadau Tai 
 

• Dylai cynghorau lleol werthuso eu meysydd chwarae a’u mannau chwarae i sicrhau eu 
bod yn gynhwysol ac yn hygyrch, a lle nad ydynt i ddyrannu cyllid i sicrhau cyfleoedd 
chwarae cynhwysol o fewn eu cymunedau. 

• Pan fo cymdeithas dai yn creu datblygiadau newydd ac yn darparu mannau chwarae, 
dylai'r rhain hefyd adlewyrchu arferion chwarae da, cynhwysol. 

• Ystyried diweddaru arwyddion mannau chwarae lleol i gynnwys dulliau hygyrch megis 
gwybodaeth ddarluniadol neu braille sy'n addas ar gyfer ymwelwyr safle a allai fod â 
nam ar eu golwg neu ag anawsterau cyfathrebu. 

• Dyrannu cyllid ac adnoddau i greu a chynnal tudalen wybodaeth Man Chwarae, a 
fyddai’n cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd chwarae, hygyrchedd offer chwarae a 
chyfleusterau sy’n lleol i’r man chwarae i deuluoedd eu hystyried cyn eu hymweliad a’i 
chyflwyno mewn modd hawdd ei ddarllen.  

• Dylai datblygiadau newydd o Fannau Chwarae adlewyrchu amrywiaeth y plant, gan 
gynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol ac anableddau yn y camau cynllunio, a chael 
eu hadlewyrchu yn nyluniad a gweithrediad y Man Chwarae. 

 

Awdurdodau Lleol 
 

• Dyrannu cyllid ychwanegol i greu mannau cynhwysol a hygyrch. 

• Sicrhau bod mannau chwarae'r dyfodol yn ymgysylltu ar lefel amlsynhwyraidd i 
hyrwyddo cynwysoldeb defnyddwyr niwroddargyfeiriol. 

• Dylai’r awdurdod lleol werthuso'r meysydd chwarae presennol gan ddefnyddio rhestr 
wirio STAND ac yna ddyrannu cyllid i sicrhau bod o leiaf dri maes chwarae cynhwysol ar 
draws Sir Ddinbych. 

• Neilltuo cyllid ac adnoddau i greu a chynnal tudalen wybodaeth Man Chwarae ar-lein, 
a fyddai’n cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd chwarae, hygyrchedd offer chwarae a 
chyfleusterau sy’n lleol i’r man chwarae i deuluoedd eu hystyried cyn eu hymweliad a’i 
chyflwyno mewn dogfen hawdd ei darllen. fformat. 

• Pan gyflwynir ceisiadau cynllunio ar gyfer maes chwarae neu le chwarae, bod 
cynllunwyr lleol yn defnyddio ein rhestr wirio i sicrhau bod y dyluniad yn dangos 
chwarae cynhwysol. 

• Dylai awdurdodau lleol werthuso a sicrhau bod pob plentyn yn gallu cael mynediad i 
fannau chwarae yn eu cymuned leol – y gellir cael mynediad iddynt naill ai drwy 
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, car neu gerdded. 

• Dylai awdurdodau lleol ymgynghori â phlant a theuluoedd cyn ac ar ôl dylunio man 
chwarae newydd i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion y gymuned. 

• Integreiddio mannau gorffwys priodol o fewn mannau chwarae sy'n cynnwys cyfleoedd 
i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a dyfeisiau symudedd eu defnyddio. 

• Darparu cyfleusterau gorffwys digonol sy'n addas ar gyfer anghenion holl ddefnyddwyr 
y safle. 

• Sicrhau bod offer maes chwarae yn hygyrch i blant a phobl ifanc sydd â nam ar y golwg 
neu nam ar y synhwyrau eraill trwy ddarparu offer lliw llachar, marciau diogelwch, 
patrymau i ddynodi risg, gweadau i sicrhau bod plant â nam ar eu golwg yn gallu teimlo, 
ffiniau adnabyddadwy, mannau chwarae tecstilau gan gynnwys nodweddion dŵr a 
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blychau sain, nodweddion tywod, a llwybrau gweadog o amgylch y man chwarae ac 
arwyddion lleoledig gyda gwybodaeth glywadwy. 

 

Llywodraeth Cymru 
 

• Dyrannu cyllid ychwanegol i greu mannau cynhwysol a hygyrch am ddim fel nad oes 
unrhyw gostau i deuluoedd sy'n dymuno defnyddio cyfleusterau ar gyfer pob awdurdod 
lleol yng Nghymru. 

• Sicrhau bod pob awdurdod lleol yn dylunio ac yn adeiladu mannau chwarae sy'n 
hygyrch ac yn gynhwysol i bob ymwelydd. 

• Cydymffurfio â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am STAND Gogledd Cymru CBC 
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Ffurfiwyd STAND Gogledd Cymru gan Yvonne Brookes a Sarah McCulloch fel Cwmni 
Buddiannau Cymunedol di-elw mewn ymateb i gau sefydliadau oedd yn cynrychioli teuluoedd 
plant ac oedolion ifanc ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu, Anghenion Ychwanegol 
ac Anableddau yng Ngogledd Cymru, ac mae'n sefydliad a arweinir gan rieni. 
 
Cynhaliwyd yr archwiliad hwn i asesu addasrwydd mannau chwarae o fewn Sir Ddinbych, 
gyda sylw arbennig at gynwysoldeb a hygyrchedd safleoedd presennol ar draws Sir Ddinbych 
y mae llawer o'r teuluoedd rydym yn eu cefnogi yn eu mynychu ar hyn o bryd. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am STAND Gogledd Cymru CBC, ewch i’n gwefan: 
www.standnw.org 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, os hoffech wybod mwy am STAND Gogledd Cymru CBC , 
neu os hoffech dderbyn gwybodaeth am ein hyfforddiant, digwyddiadau a gweithdai i rieni, 
gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, anfonwch e-bost at ein gweinyddwr: 
Samantha@standnw.org  neu galwch:  07570 583 842 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

about:blank
about:blank

