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Testun y ddeiseb: Mae parciau a mannau chwarae yn mynd yn adfail, neu maent 
dan fygythiad o gael gwaith adeiladu arnynt neu gael eu gwerthu i ddatblygwyr. 

Mae hyn er gwaethaf y manteision iechyd a chymdeithasol hanfodol a gynigir gan y 
mannau gwyrdd hyn, sydd mor agos at ein calonnau. 

Diben y ddeiseb hon yw ysgogi cefnogaeth i achub ein parciau, ein meysydd 
chwarae a'n mannau agored rhag cael eu colli am byth, i ddiwallu anghenion 
cenedlaethau heddiw a chenedlaethau'r dyfodol ac ategu'r rhwymedigaethau sydd 
ar gynghorau yng Nghymru o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a 
Deddf yr Amgylchedd 2016.

Rydym eisiau: 

1) Gofyniad statudol i gynghorau neilltuo cyllid o £30 yr aelwyd y flwyddyn ar gyfer 
parciau. 

2) Gweld dyletswydd gyfreithiol i bob man gwyrdd gael ei reoli i safon dda. 

3) Rheolau newydd yn gwahardd gwaith datblygu ar barcdiroedd, gwerthu 
parcdiroedd neu ddefnyddio parcdiroedd yn amhriodol. 

4) Cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth brys i'r parciau sy'n 
wynebu'r perygl mwyaf a sicrhau dyfodol mannau gwyrdd agored Cymru yn yr 
hirdymor. 

5) Gofyniad cyfreithiol i bob cyngor weithredu Strategaeth Mannau Agored yn unol 
â Safonau Meysydd Chwarae Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, a 
Deddf yr Amgylchedd 2016, ac iddynt weithio gyda Meysydd Chwarae Cymru i 
ddiogelu a gwella'r holl fannau gwyrdd agored cyhoeddus yng Nghymru.

1. Y cefndir

Cyllid Llywodraeth Leol

Mae cyfran sylweddol o  gyllideb awdurdodau lleol yn dod yn uniongyrchol gan 
Lywodraeth Cymru ar ffurf cyllid refeniw. Mae awdurdodau lleol hefyd yn cael 
rhywfaint o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â rhywfaint o gyllid grant 
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penodol.  Derbyniadau treth gyngor, a’r incwm y maent yn ei gynhyrchu ei hun, 
yw gweddill cyllideb yr awdurdodau. 

Y Grant Cymorth Refeniw yw’r cyfranr helaeth o’r cyllid refeniw y bydd 
Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu. Grant heb ei neilltuo yw hwn ac nid oes 
gofynion penodol ar awdurdod o ran y modd y bydd yn ei wario.  Mae 
Gweinidogion Cymru wedi dweud yn gyson mai’r awdurdodau lleol eu hunain 
ddylai benderfynu sut i ddefnyddio’u hadnoddau, a hynny ar sail blaenoriaethau 
lleol.     

Y Cabinet sy’n penderfynu ar faterion yn ymwneud â chyllideb awdurdodau lleol, 
a bydd holl aelodau’r cyngor yn pleidleisio ar y rhain. Bydd cyllid ar gyfer parciau a 
mannau agored yn aml yn cael ei gynnwys fel rhan o feysydd polisi ehangach, fel 
‘dysgu cymunedol a hamdden’, ac nid yw bob amser yn amlwg. Ar hyn o bryd, nid 
oes dim gofyniad statudol i awdurdodau lleol glustnodi unrhyw gyllid a gânt gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer parciau a mannau agored.  

Mae pob awdurdod lleol unigol yn gyfrifol am gynnal a chadw llawer o’r parciau 
a’r mannau agored yn ei ardal. Fodd bynnag, gall cynghorau tref neu gymuned, 
neu ryw gorff gwirfoddol neu breifat, gynnal a chadw rhai parciau a mannau 
agored.

Polisi cynllunio 

Mae polisi cynllunio cenedlaethol Llywodraeth Cymru wedi’i osod allan ym Mholisi 
Cynllunio Cymru (Rhifyn 10) (PPW). Mae adran 4.5 o’r ddogfen hon yn trafod 
mannau hamdden. Mewn perthynas â mannau gwyrdd agored a chaeau 
chwarae, mae’n nodi:

 Dylai’r awdurdodau cynllunio ddarparu fframwaith ar gyfer cyfleusterau 

chwaraeon a hamdden o ansawdd da sydd wedi’u lleoli’n dda, a datblygu 

polisïau clir ar gyfer darparu, diogelu a gwella cyfleusterau chwaraeon a 

hamdden. 

 Dylai’r polisïau hyn bennu safonau ar gyfer y ddarpariaeth, fel bod modd nodi 

ac unioni diffygion lleol drwy’r broses gynllunio, a llunio polisïau i osgoi neu 

ddatrys gwrthdaro rhwng gweithgareddau gwahanol facilities.

 Dylai mannau gwyrdd agored ffurfiol ac anffurfiol gael eu diogelu rhag cael eu 

datblygu. Mae hynny’n arbennig o berthnasol mewn ardaloedd trefol, lle mae 

mannau o’r fath yn cyflawni sawl diben;

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/polisi-cynllunio-cymru-rhifyn-10.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/polisi-cynllunio-cymru-rhifyn-10.pdf


Title: 

4

 Dylid diogelu pob maes chwarae rhag cael ei ddatblygu, boed yn eiddo i gorff 

cyhoeddus, preifat neu wirfoddol ac eithrio: 

o lle y gellir cadw a gwella cyfleusterau orau drwy ailddatblygu 

rhan fach o’r safle; 

o lle y darperir darpariaeth arall yn yr ardal o’r un budd i’r 

gymuned, gan osgoi colli’r ddarpariaeth dros dro; neu 

o lle y mae gormod o ddarpariaeth o’r fath yn yr ardal..

 Dylai awdurdodau cynllunio ddiogelu meysydd chwarae a mannau agored sy’n 

werthfawr i gymunedau lleol o ran amwynder neu hamdden, rhag cael eu 

datblygu; a

 Dylai awdurdodau cynllunio annog defnydd amlbwrpas o fannau agored 

a chyfleusterau, pan fo hynny’n briodol, er mwyn eu defnyddio’n fwy effeithiol.

Cyhoeddwyd y fersiwn ddiweddaraf o Bolisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 10) fis 
Rhagfyr 2018. Mae strwythur y ddogfen hon yn wahanol iawn i’r fersiynau 
blaenorol, a hynny er mwyn ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015.

Mae Polisi Cynllunio Cymru newydd hefyd yn cyflwyno’r cysyniad o ‘Greu Lle’ i 
helpu i ‘gyflawni dyheadau’ Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Polisi 
Cynllunio Cymru yn disgrifio’r broses o greu lle (ar dudalen 16) fel:

… ffordd holistig o fynd ati i gynllunio a dylunio datblygiadau a lleoedd 
yw “creu lle”, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau positif. Mae’n tynnu ar 
botensial ardal i greu datblygiadau a mannau cyhoeddus o ansawdd 
uchel sy’n hyrwyddo ffyniant, iechyd, hapusrwydd a llesiant pobl yn eu 
hystyr ehangaf.

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi cyfeirio at y Polisi diwygiedig fel 
esiampl  o’r modd y dylai polisi cyhoeddus adlewyrchu’r Ddeddf.

Mae cyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN) yn ategu Polisi Cynllunio Cymru 
ac mae’r rhain yn cynnig canllawiau ychwanegol ar faterion cynllunio penodol. 

Ym mharagraff 2.2 yn TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored , nodir 
mai’r ffordd orau i awdurdodau cynllunio gyflawni’r amcanion a nodir ym Mholisi 
Cyhoeddus Cymru yw drwy gynnal asesiadau lleol o anghenion a chynnal 
archwiliadau o’r ddarpariaeth bresennol, a hynny ar ffurf Asesiad o Fannau Agored. 

http://record.assembly.wales/Committee/5305
http://record.assembly.wales/Committee/5305
https://llyw.cymru/nodyn-cyngor-technegol-tan-16-chwaraeon-hamdden-mannau-agored?_ga=2.90771346.946823522.1568023978-1587531438.1536229524
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Dylid defnyddio’r Asesiad o Fannau Agored i baratoi ac adolygu Cynllun Datblygu 
Lleol (CDLl) yr awdurdod.

Mae paragraff 2.4 yn mynd rhagddo i ddweud y dylai’r Asesiadau o Fannau 
Agored a’r polisïau CDLl fod yn sail i Strategaeth Mannau Agored corfforaethol 
ehangach, ac y dylid paratoi hyn ar y cyd ag adrannau eraill o’r awdurdod lleol a 
rhanddeiliaid allweddol. 

Deddfwriaeth yn ymwneud â gwaredu caeau chwarae 

Mae Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau 
Gwaredu) (Cymru) 2015, a wnaed o dan y Mesur (Ymgysylltiad Cymunedau â 
Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010, yn darparu ar gyfer cynnwys 
cymunedau mewn penderfyniadau awdurdodau lleol ynghylch cynigion i waredu 
tir sy’n cynnwys cae chwarae, neu dir sy’n rhan o gae chwarae.  

Prif ddiben y ddeddfwriaeth yw:

 Ei gwneud yn ofynnol i Awdurdod Lleol gyhoeddi gwybodaeth am effaith 

cynnig i gael gwared ar gae chwarae ar iechyd a lles y gymuned, drwy gyfeirio 

at nifer o strategaethau, cynlluniau ac asesiadau allweddol ar gyfer yr ardal lle 

mae’r cae chwarae wedi’i leoli; a 

 Chryfhau’r trefniadau ar gyfer ymgynghori â’r gymuned, defnyddwyr y cae 

chwarae a chyrff cenedlaethol perthnasol cyn i Awdurdod Lleol ddod i 

benderfyniad terfynol i fwrw ymlaen â chynnig i waredu.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn y canllawiau statudol ar y rheoliadau.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn 
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw'r 
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na'u diwygio fel arall i 
adlewyrchu newidiadau dilynol.

https://gweddill.gov.wales/topics/localgovernment/publications/playing-fields-regulations-2015/?skip=1&lang=cy
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