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Annwyl David, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Chwefror yn gofyn am fy safbwyntiau ar y ddeiseb a 
gychwynnwyd gan RAY Ceredigion ynglŷn â chyllid i helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu 
dyletswyddau i ddarparu cyfleoedd chwarae digonol yn unol â’u Hasesiadau o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.  
 
Ym mis Tachwedd 2012, cychwynnodd Llywodraeth Cymru rhan gyntaf y ddyletswydd a 
geir yn adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, Cyfleoedd Chwarae i Blant. 
Mae’r rhan honno o’r ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol asesu 
digonolrwydd cyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd, a hynny yn unol â rheoliadau. 
Mae Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 yn nodi gofynion 
yr asesiadau a’r materion y mae angen eu hystyried wrth eu cynnal.  

Cychwynnodd Gweinidogion Cymru ail ran y ddeddfwriaeth hon ar 1 Gorffennaf 2014, sy’n 
rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau digon o gyfleoedd chwarae i blant yn eu 
hardaloedd, i’r graddau y bo hynny’n ymarferol, a chan roi sylw i’w hasesiadau. 
Mae’n ofynnol hefyd o dan y ddyletswydd hon i’r Awdurdodau Lleol gyhoeddi a 
diweddaru gwybodaeth am gyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi gwerth mawr ar chwarae ac ar ei bwysigrwydd i fywydau 
plant yn ein cymdeithas. Mae gan blant hawl sylfaenol i allu chwarae. Mae’n rhan annatod 
o’u mwynhad mewn bywyd ac yn cyfrannu at eu hiechyd a’u lles.  
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Rydym wedi dangos ein hymrwymiad trwy ddyrannu ychydig yn llai na £5 miliwn ers 2013-
14 er mwyn helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu dyletswyddau i ddarparu cyfleoedd  
chwarae digonol. Mae’n dda gen i ddweud bod awdurdodau lleol wedi llwyddo i sicrhau  
manteision sylweddol i’w cymunedau trwy ddefnyddio’r cyllid. Mae Cyngor Sir Ceredigion 
wedi dyrannu tua £35,000 o’r cyllid hwn i RAY Ceredigion er mwyn darparu sesiynau 
chwarae gydol y cyfnod hwn. Mae hyn yn cynnwys dyrannu  £7,155 o dan Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol. 
 
Hefyd, ers 2013-14 mae RAY Ceredigion wedi derbyn tua £112,000 gan ein cyllid 
Teuluoedd yn Gyntaf er mwyn darparu sesiynau chwarae i Gyngor Sir Ceredigion. Mae’r 
Cyngor wedi gofyn i’r sefydliad gyflwyno dyfynbris i ddarparu gwasanaethau yn 2018-19 o 
dan y grant. 
 
Hefyd, gall awdurdodau lleol ddefnyddio eu cyllid Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol 
at ddibenion darpariaeth chwarae. Mae’r Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol yn helpu 
i wireddu amrywiaeth o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, a amlinellir yn y Cynllun 
Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. Mae’n 
cynorthwyo awdurdodau lleol i gynnig gofal plant digonol y tu allan i oriau yn eu hardal leol. 
Mae hyn yn gwella’r canlyniadau ar gyfer pobl Cymru.   
 
Wrth ddefnyddio’r cyllid hwn, dylai awdurdodau lleol geisio diwallu anghenion y boblogaeth 
leol, ac maent yn cael eu hannog i:  

 nodi a llenwi unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth, yn seiliedig ar ganlyniadau eu 
Hasesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant a'u Hasesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae; 

 gwella darpariaeth gofal plant a chwarae; 

 cefnogi'r gweithlu gofal plant a chwarae drwy ddarparu hyfforddiant yn ôl yr angen. 
 
Gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol. 
 
Yn gywir, 
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