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hypergysylltiadau i adnoddau defnyddiol allanol. Trwy gydol y ddogfen
hon, lle bynnag y byddwch yn gweld y testun wedi ei danlinellu, mae’n
ddolen i naill ai dudalen arall yn y ddogfen hon neu dudalen we allanol.
Gallwch ddefnyddio’r saethau ar y dde uchaf pob tudalen i symud i’r
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Rhagair

‘Wrth i mi dyfu i fyny, roedd chwarae yn y parc lleol yn
rhan o weithgareddau’r teulu, ond roedd yn rhan bwysig
dros ben. Roedd modd cerdded yno mewn ychydig
funudau. Roedd holl bethau arferol parc yno, siglenni a
llithrennau oedd yn ffasiynol neu’n anffasiynol yn ôl eich
oedran; ambell gwrt tenis; a llawer o le agored a choed
a lwyddodd, hyd y cofiaf, i rwydo pob barcud yr aethom
ag ef gyda ni yno. Mae’n debyg i ni gael mwy o ymarfer
corff wrth ei ryddhau nag wrth geisio ei hedfan, ond yr
hyn a gawsom ni oedd llawer o hwyl a’r cyfle i fod yn yr
awyr agored.
Mae llawer o bethau’n newid. Y peth cadarnhaol yw
ein bod ni’n dechrau cydnabod pwysigrwydd iechyd
corfforol a meddwl tymor hwy a llesiant. Ond hefyd,
rhaid i ni gofio’r rôl y mae parciau, meysydd chwarae a
lleoedd gwyrdd eraill yn ei chwarae, a pha mor bwysig
maen nhw i’n cymunedau. Mae hefyd heriau ar y ffordd.
Mae’r pwysau ar dir yn cynyddu o hyd. O’r herwydd,
mae perygl colli’r adnoddau cymunedol hollbwysig
hyn i ddatblygwyr ac ni fydd modd eu hadfer byth at
ddefnydd hamdden.
I greu gwlad egnïol, un o’r pethau y mae angen i ni
eu gwneud yw sicrhau bod y cyfleoedd awyr agored
priodol ar gael i bawb, ni waeth eu hoedran na’u gallu.
Rhaid i ni hefyd gydnabod rôl chwarae wrth ddatblygu
llythrennedd corfforol plant ifanc. Mae pob un o’r rhain
yn bethau pwysig i’r dyfodol. Heb fynediad i gyfleusterau
ar lawr gwlad bydd llawer yn colli’r cyfle i nodi a hogi eu
sgiliau.
Nod y canllawiau hyn yw rhoi’r gallu i ymarferwyr
sicrhau y caiff digon o le hamdden ei ddarparu mewn
cymunedau er mwyn i bawb allu cyflawni eu potensial.’

Y Farwnes Grey-Thompson, DBE, DL

‘Ers y 1930au, mae Fields in Trust wedi darparu canllawiau ar ddarpariaeth llefydd awyr
agored ar gyfer chwaraeon, chwarae a hamdden sydd yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi ar
draws y sector. Mae’r cyhoeddiad newydd hwn yn cydnabod yr angen i bobl gael mynediad at
amrywiaeth o fannau awyr agored at ddibenion hamdden a gwerth cynhenid mae’r mannau
pwysig hyn yn ei chwarae yn iechyd a lles ein cymunedau.’

EUB Dug Caergrawnt,
Llywydd, Fields in Trust

‘Mae’n hanfodol ein bod yn diogelu digon o dir ar gyfer
hamdden awyr agored, felly rwyf yn croesawu’r canllaw
wedi’i ddiweddaru hwn ar ddarpariaeth mannau agored
gan Fields in Trust. Cyfeirir at y ddogfen fel teclyn
defnyddiol gan Nodyn Cyngor Technegol Llywodraeth
Cymru (TAN) 16 Chwaraeon, Hamdden a Mannau
Agored , ac fe’i defnyddir yn aml gan yr Awdurdodau
Cynllunio Lleol.’

Lesley Griffiths AC
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr
Amgylchedd a Materion Gwledig
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Mae ‘Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr
Agored’ yn siop un stop i’r ymarferydd – awdurdodau
cynllunio lleol, datblygwyr, cynllunwyr a dylunwyr trefol,
penseiri tirweddau a chynghorau cymunedol – wrth
iddyn nhw gynllunio a dylunio mannau agored ar gyfer
chwaraeon, chwarae a hamddena anffurfiol yn yr awyr
agored.

Fields in Trust

Canllawiau Mannau Agored

Ar hyn o bryd, mae Fields in Trust yn diogelu dros 2,600 o safleoedd,
sef cyfanswm o 30,000 o erwau o dir (12,140ha.) gan gynnwys lleoedd
chwarae, meysydd chwarae, a pharcdir ffurfiol ac anffurfiol ar draws y
DU. Mae hyn yn cynnwys cyfanswm o 280 o safleoedd yng Nghymru:
** 41 – Caeau Brenin Siôr V
** 92 – Caeau Frenhines Elisabeth II
** 4 – Caeau Canmlwyddiant
** 3 safle o dan berchnogaeth Fields in Trust
** 111 Caeau Cyfamod
** 29 – Caeau Owain Glyndŵr

Mae’r Safonau Meincnod o dan PDOSP yn parhau’n ddull cyfarwyddo
defnyddiol. Fodd bynnag, mae angen eu hadolygu, o ystyried y
newidiadau sylweddol yn yr hinsawdd wleidyddol, gynllunio a
chymdeithasol ers 2008, gan gynnwys cyngor a ddiweddarwyd a
thuedd gynyddol at ddewis chwaraeon cyfranogol unigol.

Fields in Trust yw enw gweithredol sefydliad y Gymdeithas Meysydd
Chwarae Genedlaethol (NPFA) ar gyfer y DU, ac mae wedi bod yn
amddiffyn mannau awyr agored ar gyfer chwaraeon a hamdden ers
1925. Ei chenhadaeth yw diogelu a gwella mannau awyr agored ar
gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn rhan o’u gwaith amddiffyn, mae Fields in Trust wedi cynnig
arweiniad i ymarferwyr am ddarpariaeth a dyluniad mannau agored
o dan y Safon Chwe Erw (S6E) ers y 1930au ac a ddiweddarwyd yn
fwyaf diweddaraf ar ffurf “Planning and Design for Outdoor Sport
and Play” (PDOSP) yn 2008.

Cynaliadwyedd

Mae arweiniad a ddiweddarwyd ar gyfer darparu mannau agored
a chwarae yn cyd-fynd â’r polisi cynllunio cyffredinol, yn enwedig
y rhagdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy, hyrwyddo ei rolau
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol a cheisio gwelliannau
cadarnhaol o ran ansawdd amgylchedd, ac ansawdd bywyd pobl.
Wrth hyrwyddo cymunedau iach, gall manteisio ar leoedd agored o
ansawdd uchel wneud cyfraniad pwysig i iechyd a llesiant. Ni ddylid
adeiladu ar y mannau agored hyn oni y disodlir neu y gorbwysir yn
briodol unrhyw golled gan y ddarpariaeth newydd.
Mae mannau agored hefyd yn chwarae rôl bwysig o ran wynebu
her y newid yn yr hinsawdd a llifogydd trwy integreiddio Systemau
Draenio Cynaliadwy (SuDS) a darparu cyfleoedd ar gyfer cadwraeth a
gwella’r amgylchedd naturiol.

Gwneir penderfyniadau ynghylch stiwardiaeth barhaus safleoedd a
amddiffynnir yng Nghymru gan bwyllgor Meysydd Chwarae Cymru.

Cae Brenin Siôr V
FFordd y Mwmbwls, Abertawe

Cae Hamdden y Rhath,
Caerdydd

Parc Bellevue,
Wrecsam
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Cyd-destun Polisi

Polisi Cenedlaethol – Cymru
i. Polisi Cynllunio Cymru

Rhyddhawyd 9fed Argraffiad Polisi Cynllunio Cymru (PCC) ym mis
Tachwedd 2016. Mae’n egluro’r polisïau cynllunio Llywodraeth
Cymru ar gyfer defnyddio tir. Mae Argraffiadau 8 a 9 wedi ei
ddiweddaru i gynnwys cyfeiriad penodol at Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

ii. Nodiadau Cyngor Technegol

Mae Nodiadau Cyngor Technegol (TAN) yn darparu arweiniad
ychwanegol i PCC, gan gynnwys TAN 16 Chwaraeon, Hamdden a
Mannau Agored.
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v. Cytundebau Cynllunio ac Ardoll Seilwaith
Cymunedol (ASC)

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) yn ddull o gasglu arian
yn sgil gwaith datblygu i dalu am gamau angenrheidiol i ddarparu
a chynnal a chadw seilwaith. Mae gan awdurdodau lleol y rhyddid
i bennu eu blaenoriaethau o ran yr hyn y dylid gwario’r arian arno.
Gellir defnyddio arian ASC i ariannu cyfleusterau chwaraeon a
hamdden lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau ar
ASC a Chynlluniau Datblygiad Lleol.

vi. Gorchmynion/Deddfwriaeth Perthnasol Eraill

iii. Cynllun Gofodol Cymru – Pobl, Lleoedd,
Dyfodol

Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â
Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010. Mesur i wneud
darpariaeth ynghylch ymgysylltiad cymunedau â phenderfyniadau
gan awdurdodau lleol a ddylid gwaredu caeau chwarae.

iv. Deddf Cynllunio (Cymru)

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Yn ôl Adran 11 o’r Mesur,
mae’n ddyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd
chwarae digonol i blant yn eu hardal nhw.

Mae hwn yn pennu fframwaith strategol i arwain datblygiad ac
ymyriadau polisi yn y dyfodol.

Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, yn y bôn, yn diwygio Deddf
Cynllunio Tref a Gwlad 1990 a Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol
2004, er mwyn cyflwyno nifer o ddiwygiadau sy’n cryfhau’r dull ‘o
dan arweiniad cynllun’ o gyflawni gwaith cynllunio yng Nghymru
a gwella systemau rheoli datblygiad a gorfodi. Mae’n cynnig
Fframwaith Datblygiad Cenedlaethol i ddisodli’r Cynllun Gofodol
a hefyd, yn cyflwyno’r Cynlluniau Lleoedd sy’n darparu cyfleoedd
ar lefel leol i gymunedau nodi mannau ar gyfer mannau agored a
hamdden, ar yr amod nad yw’r cynigion yn gwrthdaro â’r Cynllun
Datblygiad Lleol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r Ddeddf
yn sefydlu Deddf Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru,
a’i rôl yw gweithredu’n warcheidwad buddiannau cenedlaethau’r
dyfodol yng Nghymru, a chefnogi’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y
Ddeddf i weithio at gyflawni nodau llesiant. Mae’r cyrff cyhoeddus
hyn yn cynnwys awdurdodau lleol, byrddau lleol, byrddau iechyd a
sefydliadau megis Chwaraeon Cymru.
Mae’r Ddeddf yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC)
hefyd ar gyfer pob ardal awdurdod lleol. Rhaid i bob BGC wella
llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei
ardal trwy weithio i gyflawni’r nodau llesiant.

Gwobrau’r Faner
Werdd

Rheolir y gwobrau hyn
gan yr ymgyrch Cadwch
Gymru’n Daclus, a’u diben
yw gwobrwyo mannau
gwyrdd gorau’r wlad. Mae’r
Faner Werdd yn cydnabod
pwysigrwydd gwaith Fields in
Trust wrth ddiogelu mannau
agored yn barhaol yn ei
brosesau.
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Fframwaith Polisi Fields in Trust
Mae cynllunio a dylunio da yn ganolog i athroniaeth ac amcanion Fields in
Trust ac yn ychwanegu gwerth at ansawdd cyffredinol ardal, gan helpu i greu
synnwyr o le a gofod yn ogystal â chyfrannu at iechyd a llesiant trigolion.
Mae fframwaith polisi Fields in Trust yn ceisio amddiffyn, darparu a gwella
lleoedd awyr agored ar gyfer chwaraeon a chwarae, fel rhan o’r camau i
ddarparu cymunedau cynaliadwy.
Mae polisïau’n cael eu hadolygu’n barhaus i sicrhau eu bod yn parhau’n
berthnasol ac yn gymesur. Mae polisïau presennol ynghylch defnyddio’r tir
yn cynnwys:

Cynnwys
Cynnwys

Polisi 5 – Datblygu Llain Las

Mae Fields in Trust yn cefnogi camau i ddarparu meysydd chwarae a
meysydd a chyfleusterau hamdden priodol eraill yn y Llain Las sy’n gyson â
datblygiad y Llain Las.

Polisi 6 – Datblygu Cynaliadwy

Mae Fields in Trust yn cefnogi manteision cynaliadwyedd sy’n deillio o
leoedd agored gan gynnwys defnyddio a chynhyrchu ynni, lleihau carbon,
cadwraeth adnoddau naturiol megis yr awyr, dŵr, pridd a bioamrywiaeth,
defnydd a chynhyrchu cynaliadwy.

Polisi 1 – Hyrwyddo Cymunedau Iach

Egwyddor sylfaenol Fields in Trust yw amddiffyn etifeddiaeth mannau awyr
agored o ansawdd uchel i hwyluso cyfleoedd ar gyfer chwaraeon, chwarae a
hamdden.

Polisi 7 – Telegyfathrebu

Nid yw Fields in Trust fel arfer yn cefnogi offer a strwythurau telegyfathrebu
ar feysydd chwarae os ydynt yn gwrthdaro â phrif ddiben y tir. Caiff pob un
o’r achosion hyn eu hystyried yn unigol.

Polisi 2 – Amddiffyn Mannau Agored

Mae Fields in Trust yn ceisio amddiffyn mannau awyr agored unigol yn
gytundebol ar gyfer chwaraeon, chwarae a hamdden am byth trwy weithred
gysegru. Nid yw Fields in Trust yn ceisio perchenogi na rheoli safleoedd ond
yn hytrach, gweithio gyda’r holl dirfeddianwyr hamdden i sicrhau dyfodol eu
mannau lleol ar gyfer hamddena.

Polisi 8 – Cynllunio a Dylunio

Mae Fields in Trust yn rhoi pwys mawr ar gynllunio a dylunio cyfleusterau ar
gyfer cymunedau. Bydd cynllunio da’n sicrhau bod mannau agored (ffurfiol
ac anffurfiol) yn cael eu darparu. Dylid darparu lleoedd a neilltuwyd (LAP,
LEAP, NEAP a MUGA) ar bob datblygiad yn unol â’r ddogfen hon.

Polisi 3 – Diogelu Cyfleusterau

Mae Fields in Trust yn gwrthwynebu colli mannau agored presennol ar
gyfer chwaraeon, chwarae a hamdden, oni bai fod modd dangos bod
amgylchiadau eithriadol. Dylid gwrthod datblygu meysydd chwarae
cymunedol oni bai fod modd darparu cyfleusterau yn eu lle o’r un ansawdd
a’r un maint i wasanaethu’r un dalgylch, i ddiwallu anghenion cymunedau
newydd a phresennol.

Polisi 4 – Griniau Tref a Phentref

Er ei fod yn nodi y gall defnydd hamdden tir fodloni’r meini prawf ar gyfer
cofrestru tir yn grin tref a phentref, mae’n well gan Fields in Trust fod y
mannau hyn yn cael eu hamddiffyn gan weithredoedd cysegru, i sicrhau
cydbwysedd priodol rhwng amddiffyn a hyblygrwydd, a hynny er mwyn
gwella’r lle.

Polisi 9 – Cytundebau Cynllunio

Maw Fields in Trust yn ceisio sicrhau y darperir ac yr amddiffynnir mannau ar
gyfer chwaraeon, chwarae a hamdden awyr agored trwy gynllunio amodau
neu rwymedigaethau.

Polisi 10 – Polisïau Cynllunio Cenedlaethol

Mae Fields in Trust yn ceisio cefnogi’r canllawiau a’r polisïau cenedlaethol
sydd wedi eu hanelu at amddiffyn mannau awyr agored ar gyfer chwaraeon,
chwarae a hamdden.
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Canllawiau Fields in Trust:
arweiniad i’r ymarferydd
Defnyddiwyd Safonau Meincnod Fields in Trust, neu’r arweiniad
lleol sy’n deillio oddi wrthynt, yn eang gan awdurdodau lleol am
flynyddoedd lawer, a byddai cyrff eraill yn cyfeirio atynt, gan gynnwys
Chwaraeon Cymru. Yn ôl arolwg a gomisiynwyd gan Fields in Trust,
mae 75% o’r Awdurdodau Cynllunio Lleol yn defnyddio’r PDOSP neu
ganllawiau sy’n hyrwyddo lefelau cyfwerth o ddarpariaeth, ac sy’n
dangos perthnasedd parhaus Canllawiau Meincnodi Fields in Trust.
Mae’r canllawiau yma, a ategir gan waith ymchwil, yn cadw’r un prif
gyfraddau darparu ac yn cynnwys safonau newydd ar gyfer mannau
agored anffurfiol. Mae hefyd yn tynnu allan argymhellion newydd
o ran hygyrchedd a chymhwyso safonau a dimensiynau lleiafswm o
gaeau chwarae ffurfiol. Bellach nid yw’r safonau’n gwahaniaethu
chwaith rhwng ardaloedd trefol a gwledig.
Bydd defnyddio’r canllawiau presennol hyn yn helpu i sicrhau
bod mannau chwaraeon, chwarae a mannau agored anffurfiol a
ddarperir o faint digonol i alluogi defnydd effeithiol; y’u ceir mewn
lleoliad hygyrch ac yn agos iawn at anheddau; ac o ansawdd a fydd
yn parhau dros amser hir ac a fydd yn annog pobl i’w defnyddio’n
barhaus. Argymhellir hyrwyddo Lleoedd Chwarae Dynodedig/â
Chyfarpar ar ffurf:
** Lleoedd Chwarae Lleol (LAP) wedi eu hanelu at blant ifanc iawn;
** Lleoedd Lleol â Chyfarpar ar gyfer Chwarae (LEAP) wedi eu
hanelu at blant sy’n gallu mynd allan i chwarae’n annibynnol;
** Lleoedd mewn Cymdogaeth â Chyfarpar ar gyfer Chwarae
(NEAP), wedi eu hanelu at blant hŷn.
Gellir ategu’r rhain â chyfleusterau eraill gan gynnwys Mannau
Gemau Amlddefnydd (MUGA) a pharciau sgrialu ac ati.
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Mae Tabl 1 yn nodi Canllawiau Meincnodi Fields in Trust ar gyfer
amrywiaeth o fannau agored a mannau chwarae â chyfarpar. Mae’r
meincnodau hyn yn adlewyrchu canfyddiadau arolwg safonau lleol ar
gyfer mannau agored a ddefnyddir gan awdurdodau cynllunio lleol.
Ni ddylid dehongli canllawiau maint yn lefelau uchafswm
darpariaeth, ac argymhellir addasu’r rhain i gymryd i ystyriaeth
amgylchiadau lleol.
Darperir canllawiau hygyrchedd ar ffurfiau pellterau cerdded o
anheddau. Gellir penderfynu pellteroedd cerdded dangosol o’r
canllawiau hygyrchedd a nodir isod.
** 250m = taith cerdded 2 – 3 munud
** 400m = taith cerdded 5 munud
** 800m = taith cerdded 10 munud
** 1,200m = taith cerdded 15 munud
** 1,600m = taith cerdded 20 munud
Dylid cydnabod, wrth ddefnyddio’r meincnodau hyn, fod angen
cymryd i ystyriaeth nodweddion lleol a rhwystrau rhag symudiad
cerddwyr a beicwyr. O wneud hyn, cynyddir y cyfleusterau chwarae a
chwaraeon hygyrch a chynaliadwy.
Mae lleoedd gwyrdd o ansawdd uchel yn ffordd dda iawn o annog
pobl i fanteisio ar gyfleusterau’n gadarnhaol ac yn weithredol. Mae
Fields in Trust yn ffafrio defnyddio offer gwydn i leihau baich a chost
cynnal mannau agored, ac yn argymell sefydlu trefniadau rheoli a
chynnal a chadw er mwyn sicrhau y cyflawnir gwaith atgyweirio a
disodli dros amser yn ôl yr angen er mwyn cynnal safon yr ansawdd.
Yma ceir diffiniadau ar gyfer mannau agored a theipolegau lleoedd
chwarae dynodedig/â chyfarpar.

Dylai lleoedd chwarae dynodedig â chyfarpar fod mewn
lleoliadau hygyrch, ac yn agos iawn at anheddau
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Tabl 1: Canllawiau meincnodi a argymhellir gan Fields in Trust – mannau awyr agored ffurfiol
Teipoleg mannau agored

CANLLAW MAINT 1, 2
(hectarau i bob 1,000 o’r
boblogaeth)

CANLLAW CERDDED
(pellter cerdded: metrau o
anheddau)

CANLLAW ANSAWDD
**

Caeau chwarae

1.20

1,200m

Pob math o chwaraeon
awyr agored

1.60

1,200m

Lleoedd chwarae
dynodedig/â chyfarpar
Darpariaeth awyr agored
arall (MUGA a pharciau
sgrialu)

**
**
**
**
**

Gweler Tabl 4 am y meintiau
lleiafswm a argymhellir

0.25

LAPs – 100m
LEAPs – 400m
NEAPs – 1,000m

0.30

700m

¹ Ni ddylid dehongli canllawiau maint naill ai’n lefel darpariaeth uchafswm neu isafswm;
yn hytrach maent yn Safonau Meincnod y gellid eu haddasu i gymryd i ystyriaeth
amgylchiadau lleol.
² Dim ond cyfleusterau neu dir sydd ar gael yn rheolaidd i’r cyhoedd y gellir eu cynnwys
³ Gall safonau technegol a gynhyrchir gan Chwaraeon Cymru, cyrff llywodraethu chwaraeon
cenedlaethol neu sefydliadau proffesiynol neu fasnach, megis Sefydliad Tirmonaeth a
Chymdeithas Adeiladu Chwaraeon a Chwarae fod o gymorth.

**
**
**
**
**

Ansawdd sy’n briodol i lefel arfaethedig perfformiad, a ddyluniwyd yn ôl
safonau technegol priodol.
I’w cael lle maent o’r gwerth mwyaf i’r gymuned sydd i’w gwasanaethu.
Defnydd hamdden digon amrywiol ar gyfer y gymuned gyfan.
Wedi eu tirlunio’n briodol.
Wedi eu cynnal a’u cadw’n ddiogel ac i’r cyflwr uchaf posibl gyda’r arian sydd
ar gael.
Wedi eu rheoli’n gadarnhaol gan gymryd i ystyriaeth yr angen i atgyweirio a
disodli dros amser yn ôl yr angen.
Darparu cyfleusterau a chyfarpar ategol priodol.
Darparu llwybrau cerdded.
Wedi eu dylunio er mwyn bod yn rhydd o ofn niwed neu drosedd.
Caiff awdurdodau lleol bennu eu Safonau Meincnod Ansawdd eu hunain ar
gyfer caeau chwarae, gan gymryd i ystyriaeth lefel y chwarae, topograffeg,
ymylon diogelwch angenrheidiol a chyfeiriadedd optimaidd3.
Caiff awdurdodau lleol bennu eu Safonau Meincnod eu hunain trwy
ddefnyddio Tabl Asesu Mynediad Chwarae Cymru.
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Tabl 2: Defnydd a Argymhellir ar Ganllawiau Meincnodi Maint –
Lleoedd Chwarae Dynodedig/â Chyfarpar
Argymhellir bod y canllawiau’n ymwneud â datblygiadau preswyl a
defnydd amrywiol sy’n cynnwys defnydd preswyl anarbenigol (h.y.
dylid adolygu safonau lle ceir lefelau uchel o dai myfyrwyr, neu lety
cysgodol) gan ddefnyddio meintiau aelwydydd cyfartalog ar gyfer yr
awdurdod cynllunio lleol perthnasol.
Mae Tabl 2 yn nodi’r canllawiau meincnodi a argymhellir ar gyfer
darparu lleoedd chwarae dynodedig/â chyfarpar. Dylid darparu’r
rhain ar y safle yn unol â’r meintiau isafswm a nodir yn Nhabl
4. Gellir gofyn am gyfraniad ariannol at wella lleoedd chwarae
dynodedig/â chyfarpar yn lle darpariaeth ar y safle yn achos lleoedd
chwarae ar raddfa fwy, neu os yw lle chwarae o fewn y canllaw taith
cerdded ar gyfer datblygiad arfaethedig (gweler Tabl 1).
Nododd arolwg safonau lleol Fields in Trust y safonau lleol a
ddefnyddir ar gyfer lleoedd awyr agored anffurfiol megis Parciau
a Gerddi a’r defnydd bras ar leoedd anffurfiol megis Pecyn Offer
Mannau Gwyrdd Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt. Yn y cyd-destun
hwn, un peth perthnasol yw Cynllun Galluogi Mynediad a Hamdden
Awyr Agored 2015-2020 a Chyfoeth Naturiol Cymru, sy’n cefnogi
camau i gyflawni nodau cyffredinol Llywodraeth Cymru a eglurwyd
yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) wrth gynorthwyo
gydag ymdrechion i gyflawni nodau presennol Llywodraeth Cymru ar
gyfer Tlodi Plant; Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid; Coetiroedd i
Gymru; Dringo’n Uwch, Teithio Llesol, a Phartneriaeth ar gyfer Twf.
Ym marn Fields in Trust, gall y lleoedd hyn chwarae rôl werthfawr
wrth ategu’r lleoedd awyr agored ffurfiol a ddarperir sy’n cyd-fynd
â’i amcanion, a darparu cyfleoedd ar gyfer chwarae a hamdden. Yn
Nhabl 3, nodir canllawiau meincnodi ar gyfer lleoedd anffurfiol sy’n
deillio o waith arolwg.

Lle Lleol â Chyfarpar Lle mewn Cymdogaeth
ar gyfer Chwarae
â Chyfarpar ar gyfer
(LEAP)
Chwarae (NEAP)

Man Gemau
Amlddefnydd
(MUGA)

Graddfa Datblygiad

Lle Chwarae Lleol
(LAP)

5–10 annedd

√

10–200 annedd

√

√

201–500 annedd

√

√

Cyfraniad

√

501+ annedd

√

√

√

√

Cyfraniad

Tabl 3: Canllawiau Meincnodi a Argymhellir gan Fields in Trust–
Mannau Awyr Agored Anffurfiol
Teipoleg Man agored

CANLLAW MAINT 4
(hectarau i bob 1,000 o’r
boblogaeth)

CANLLAW CERDDED
(pellter cerdded:
metrau o anheddau)

Parciau a Gerddi

0.80

710m

Mannau Gwyrdd Amwynder

0.60

480m

Naturiol a Lled Naturiol

2.0

720m

CANLLAW ANSAWDD
**
**
**
**
**
**

Parciau i fod o statws Baner
Werdd.
Wedi eu tirlunio’n briodol.
Rheolaeth gadarnhaol.
Llwybrau wedi eu darparu.
Wedi eu dylunio i fod yn rhydd
o ofn niwed neu drosedd.

⁴ Darperir canllawiau maint yn ganllawiau sylfaenol, ac ni ddylid eu
dehongli’n lefelau darpariaeth uchafswm, ac argymhellir y dylid eu haddasu
i gymryd i ystyriaeth amgylchiadau lleol.
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Mae meincnodau Fields in Trust yn sylfaen addas ar
gyfer llywio polisïau cynlluniau ar lefel dosbarth a
chymdogaeth, a llywio penderfyniadau cynllunio ar
gynigion unigol.

Maint

Gellir defnyddio’r canllawiau maint ar draws pob lleoliad trefol a
gwledig. Dylid cymryd i ystyriaeth dwyster y defnydd ar gyfleuster
penodol: gallai fod yn briodol llacio’r canllawiau maint os yw’r
cyfleusterau’n cefnogi defnydd dwyster uchel (e.e.
MUGA, Caeau Tywarch Synthetig gyda chefnogaeth llifoleuadau).

Hygyrchedd

Dylid mesur trothwyon hygyrchedd ar ffurf pellterau cerdded go
iawn yn hytrach na ‘fel yr eheda’r frân’ (gweler hefyd amseroedd
cerdded dangosol ar dudalen 5). Dylid osgoi rhwystrau ac ataliadau
sylweddol rhag mynediad lleol megis priffyrdd wrth gyrraedd
mannau agored. Dylai fod modd cyrraedd cyfleusterau mannau
agored a chwarae o arosfeydd bws, llwybrau cerdded a beicio er
mwyn hyrwyddo teithio cynaliadwy. Mae gan gyfleusterau eraill
ar raddfa fwy megis pyllau nofio neu gyrsiau golff ddalgylchoedd
ehangach – mae’r rhain y tu hwnt i gwmpas y canllawiau hyn.

Ansawdd

Gofynion Gofodol

Meintiau Sylfaenol a Argymhellir

Nodir y gofynion gofodol sylfaenol a argymhellir ar gyfer y
chwaraeon a gemau awyr agored mwyaf poblogaidd yn Nhabl
4. Mae’r gofynion hyn yn caniatáu ar gyfer ffiniau diogelwch a
symudiad caeau o’r naill dymor i’r llall. Oni bai y dywedir fel arall,
yr ardaloedd a nodir yw’r rhai ar gyfer defnydd pobl hŷn. Canllaw
yn unig yw’r wybodaeth a roddir. Dylai’r ymylon o gwmpas caeau
ganiatáu ar gyfer gweithrediadau cynnal a chadw i’w cyflawni.
Ceir arweiniad pellach ar bob math o gyfleuster mewn llawer o
gyhoeddiadau eraill, gan gynnwys rhai gan Gymdeithas Adeiladau
Chwaraeon a Chwarae (SAPCA) a Chwaraeon Cymru.

Clustogfeydd

Gellir creu perthynas addas trwy ddefnyddio’r clustogfeydd sylfaenol
ar gyfer cyfleusterau penodol. Mae’r pellterau gwrthbwyso hyn yn
sicrhau nad yw’r cyfleusterau yn galluogi defnyddwyr i anwybyddu
eiddo gerllaw, gan leihau’r posibilrwydd o wrthdaro rhwng trigolion
lleol a’r rheini sy’n chwarae.

Dylid defnyddio’r canllawiau i annog pobl i ddefnyddio cyfleusterau
sy’n ddiogel, sicr ac sy’n ateb y diben.

Dylid sicrhau bod cyn lleied o anghydfod ag y bo
modd rhwng trigolion lleol a’r rheini sy’n chwarae
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Tabl 4: Meintiau sylfaenol a argymhellir – mannau awyr agored ffurfiol
Teipoleg man agored

Meintiau sylfaenol
Pêl-droed

0.74ha
0.14ha
0.25ha
0.70ha

106 x 70 metr
43 x 33 metr
60 x 42 metr
100 x 70 metr

0.31ha
0.64ha
0.66ha

65 x 48 metr
101.4 x 63 metr
100 x 60 metr

1.43ha

111.56 x 128.04 metr

1.51ha

172.03 x 87.64 metr

0.06ha
0.11ha
0.05ha

34.75 x 17.07 metr
34.75 x 31.70 metr
34.75 x 14.63 metr

Grin fflat
Grin bowlio

0.12ha
0.08ha

LAP

0.01ha

34.4 x 34.4 metr
27.4 x 27.4 metr
10 x 10 metr

LEAP

0.04ha

Pêl-droed oedolion
Cae Pêl-droed iau D7/D8
Cae pêl-droed iau D9/D10

Caeau chwarae

Rygbi Undeb
Hoci
Hoci Iau
Hoci Oedolion

Lacrós
Criced
Cae hamdden 12 hŷn

Athletau
Trac 6 lôn

Chwaraeon awyr
agored eraill
(heb gae)

Lleoedd chwarae
Dynodedig/â
chyfarpar

Darpariaeth awyr
agored arall (MUGA a
pharciau sgrialu)

Dimensiynau Sylfaenol

Cyrtiau tenis
1 cwrt hamdden
2 gwrt hamdden
Ar gyfer pob cwrt gerllaw

Griniau bowlio

(parth gweithgarwch o leiaf 100msg)

20 x 20 metr

(parth gweithgarwch o leiaf 400msg)

Clustogfeydd
-

-

5m o leiaf o wahaniad sylfaenol rhwng parth
gweithgarwch a ffin anheddau

20m o leiaf o wahaniad sylfaenol rhwng parth
gweithgarwch a ffasâd lle trigiadwy anheddau

31.6 x 31.6 metr

NEAP

0.1ha

MUGA

0.1ha

(parth gweithgarwch 1,000msg o leiaf sy’n
cynnwys lle ar gyfer offer chwarae a strwythurau
a man arwynebedd caled 465msg o leiaf (sef
y lleiafswm sydd ei angen i chwarae pêl-droed
pump-bob-ochr))

40 x 20 metr

30m o leiaf o wahaniad sylfaenol rhwng parth
gweithgarwch a ffin anheddau

30m o leiaf o wahaniad rhwng y parth
gweithgarwch a ffin anheddau
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Atodiad A: Rhestr dermau
ACLl

Awdurdod Cynllunio Lleol

Amlswyddogaethol

Mae mannau gwyrdd yn cyflawni lle
gweithgarwch hamdden pwysig a
swyddogaethau amgylcheddol pwysig,
megis cymedroli dŵr ffo arwyneb, llygredd
awyr a chyflymderau gwynt, yn ogystal â
darparu cynefinoedd bywyd gwyllt i helpu
bioamrywiaeth

Ansawdd
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Defnydd preswyl
cyffredinol

Hygyrchedd

Defnydd preswyl oddi mewn i Ddosbarth C3
Trefn Dosbarthiadau Defnydd Cynllunio Tref
a Gwlad ond gan eithrio ffurfiau arbenigol ar
dai megis tai a anelir at grwpiau arbenigol
(e.e. tai cysgodol, llety myfyrwyr ac ati) neu
dai nas meddiennir yn barhaus megis tai
gwyliau
Mynediad cyfleus, cynhwysol a diogel at
gyfleusterau awyr agored, yn enwedig i blant
a’r llai symudol

Mannau gwyrdd
amwynder

Mannau hamdden anffurfiol, lleoedd gwyrdd
cymunol o gwmpas tai, a griniau pentref

MUGA

Mannau Gemau Amlddefnydd

NEAP

Lleoedd mewn Cymdogaeth â Chyfarpar
ar gyfer Chwarae (a hamdden anffurfiol, a
darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc)

NPFA

Cymdeithas Genedlaethol Caeau Chwarae

Parciau a Gerddi

Lleoedd gwyrdd ffurfiol gan gynnwys parciau
trefol, parciau gwledig, parciau coedwig, a
gerddi ffurfiol

PCC

Polisi Cynllunio Cymru

Anghenion, disgwyliadau a phrofiadau
defnyddwyr, a dyluniad, rheolaeth a
chynhaliaeth cyfleusterau

LAP

Lle Chwarae (a hamdden anffurfiol) Lleol

ASC

Ardoll Seilwaith Cymunedol

LEAP

Caeau chwarae

Chwaraeon pêl-droed gan gynnwys pêldroed, rygbi’r undeb, rygbi’r cynghrair, hoci,
lacrós, criced a phêl-droed Americanaidd

Lle Lleol â Chyfarpar ar gyfer Chwarae (a
hamdden)

Lle aamddiffynnwyd

Lle chwaraeon a chwarae awyr agored a lle
agored anffurfiol

PDOSP

Planning and Design for Outdoor Sport and
Play (2008)

CDLl

Cynllun Datblygu Lleol
Cyrtiau neu griniau lle ceir arwynebeddau
naturiol neu artiffisial, gan gynnwys cyrtiau
tenis, griniau bowlio, traciau mabolgampau a
mannau chwaraeon awyr agored eraill.

Bydd gan wahanol fathau o le agored a
chyfleusterau chwarae brif ddiben a gaiff
flaenoriaeth ar adegau penodol (e.e. caeau
chwaraeon pan chwaraeir gemau) neu yn wir
ar bob adeg (e.e. mannau chwarae plant a
griniau bowlio)

CNC

Cyfoeth Naturiol Cymru

Lleoedd dynodedig ar gyfer plant a phobl
ifanc sy’n cynnwys ystod o gyfleusterau ac
amgylchedd a ddyluniwyd i gynnig cyfleoedd
gyda ffocws ar gyfer gweithgareddau awyr
agored sy’n cynnwys lleoedd chwarae awyr
agored achlysurol neu anffurfiol mewn
ardaloedd tai. Mae’r ardaloedd hyn yn
cynnwys lleoedd LAP, LEAP a NEAP

Prif ddiben

Chwaraeon awyr
agored eraill

Lleoedd chwarae
dynodedig

S6E

Safon Chwe Erw (2001)

Darpariaeth awyr
agored arall

Ymhlith y ddarpariaeth awyr agored arall ceir
rhai MUGA, parciau sgrialu a darpariaeth
awyr agored

Lleoedd gwyrdd
naturiol a hanner
naturiol

Coetir, prysg, glaswelltir, gwlypdiroedd, dŵr
agored a rhedegog, a thir mynediad agored

TAN

Nodyn Cyngor Technegol

Defnydd preswyl
anarbenigol

Tŷ annedd wedi ei feddiannu gan un person
neu gan bobl yr ystyrir eu bod yn un aelwyd,
heb gynnwys llety preswyl lle darperir gofal,
llety myfyrwyr a adeiladwyd yn bwrpasol neu
dai gwyliau

Maint

Mesur faint o fannau agored y mae angen
eu darparu i ddiwallu’r dalgylch lleol (ac
weithiau rhanbarthol)
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Atodiad B: Adroddiad crynodol o’r gwaith arolwg
Cyflwyniad

1. Cynhaliodd Fields in Trust adolygiad ar argymhellion ar safonau
ar gyfer chwarae, chwaraeon a hamdden awyr agored yn
Planning and Design for Outdoor Sport and Play (neu’r safon
Chwe Erw fel y’i gelwid gynt). Cyflawnwyd y gwaith yn raddol;
astudiaeth beilot desg bwrdd cyfnod 1 o 30 awdurdod cynllunio
lleol a gynhaliwyd gan y grŵp Pegasus ac arolwg Cyfnod 2 ar ran
Fields in Trust gan David Lock Associates (DLA).
2. Ar gyfer arolwg Cam 2, cynhaliwyd arolwg ar-lein o awdurdodau
cynllunio lleol, wedi ei ategu gan ragor o ymchwil bwrdd gwaith
gan ddefnyddio astudiaeth Cam 1 a ffynonellau eraill.

Arolwg Meintiol o Awdurdodau Lleol

3. Anfonwyd arolwg ar-lein i bob awdurdod cynllunio lleol ledled
Cymru a Lloegr ynghylch y defnydd ymarferol ar le ar gyfer
chwaraeon a chwarae awyr agored. Ymatebodd cyfanswm o
107 o awdurdodau Seisnig a 12 awdurdod Cymreig i’r arolwg.
Dadansodda’r adroddiad cam 2 y 119 o ymatebion gan
awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru a Lloegr yn unig. Mae
hyn yn golygu cyfradd ymateb o 48% i Gymru.
4. Mae cyfanswm o 81% o ymatebwyr yn mynegi safonau meintiol
ar gyfer mannau agored ar ffurf ‘hectarau ar gyfer 1,000 o
boblogaeth’.
5. O ran diwallu man agored yn y penderfyniadau cynllunio a wneir,
ac sy’n seiliedig ar system sgorio lle mai 1 yw ‘anaml’ a 10 yw
‘bob amser’, dangosodd 64% sgôr rhwng 7 a 10. Mae hyn yn
dangos cyfradd gymharol uchel o gydymffurfiad â safonau man
agored yn y penderfyniadau cynllunio a wneir.
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Caeau Chwarae

6. Roedd 52% o ymatebwyr yn gallu darparu data am eu safonau
cyfredol ar gyfer darparu caeau chwarae ar sail hectarau i bob
1,000 o’r boblogaeth. Lefel linganol y ddarpariaeth oedd 1.21
hectar ar gyfer 1,000 o’r boblogaeth yn Planning and Design for
Outdoor Sport and Play (2008). Mewn 20 achos, mae safon yr
awdurdod cynllunio lleol a ddefnyddir ar gyfer caeau chwarae yn
is nag argymhelliad meincnodi Fields in Trust.
7. Y safon mynediad linganol gan ymatebwyr oedd 1,200m o
anheddau, sy’n cyfateb i feincnod Fields in Trust.

Chwaraeon Awyr Agored Eraill

8. Roedd 25% o’r ymatebwyr yn gallu darparu data am eu safonau
cyfredol ar gyfer y ddarpariaeth ar gyfer chwaraeon awyr
agored eraill ac a fynegwyd ar ffurf hectarau i bob 1,000 o’r
boblogaeth. Roedd chwaraeon awyr agored eraill (ac eithrio
caeau) yn cynnwys darparu griniau bowlio, cyrtiau tenis, traciau
mabolgampau a phêl-droed Aelaidd. O’i ystyried gyda’r safonau
ar gyfer yr awdurdodau perthnasol, mae’r cyfanswm gyda’i
gilydd yn uwch na’r meincnod o 1.60 hectar i bob 1,000 o’r
boblogaeth ar gyfer yr holl Chwaraeon Awyr Agored yn Planning
and Design for Outdoor Sport and Play (2008).

Lleoedd Chwarae Dynodedig

9. Roedd 49% o’r ymatebwyr yn gallu darparu data ar gyfer eu
lleoedd presennol dynodedig â chyfarpar ar gyfer chwarae, a
fynegwyd ar ffurf hectarau i bob 1,000 o’r boblogaeth. Lefel
linganol y ddarpariaeth oedd 0.25 hectar i bob 1,000 o’r
boblogaeth. Mae hyn yn cyfateb i safon meincnod Fields in Trust
ar gyfer Lleoedd Chwarae Dynodedig.
10. Y safon hygyrchedd linganol oedd 100m ar gyfer LAP, 400mar
gyfer LEAP, a 1,000m ar gyfer NEAP o’u hystyried ar eu pennau
eu hunain. Mynegwyd safonau hygyrchedd hefyd yn fwy
cyffredinol ar ffurf amser cerdded, yn hytrach na phellter.

Roedd modd i’r arolwg
ddadansoddi safonau 48% o
awdurdodau lleol Cymru
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Darpariaeth Awyr Agored Arall

11. Roedd 13% o’r ymatebwyr yn gallu darparu data am eu
darpariaeth bresennol, ar ffurf hectarau i bob 1,000 o’r
boblogaeth. Roedd darpariaeth awyr agored arall yn cynnwys
darparu mannau gwyrdd naturiol a lled naturiol, Mannau Gemau
Amlddefnydd (MUGA), a chwaraeon ar olwynion (trac BMX neu
Barc Sglefrio). Nododd nifer fach o ymatebwyr fod darpariaeth
‘awyr agored arall’ wedi ei chynnwys yn rhan o’u gofynion ar
gyfer man agored yn rhan o’u gofynion ar gyfer plant a phobl
ifanc.

Parciau a Mannau Gwyrdd Amwynder

12. Roedd 22% o gyfanswm yr ymatebwyr oedd yn gallu darparu
data am barciau a lle gwyrdd amwynder yn safon gyffredinol, a
fynegwyd ar ffurf hectarau i bob 1,000 o’r boblogaeth. Ar gyfer
parciau a mannau gwyrdd amwynder, os darperir hyn yn safon
yffredinol, roedd lefel linganol y ddarpariaeth y gofynnir amdani
yn 1.0 hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth.
13. Ar gyfer Parciau ar eu pennau eu hunain, darparodd 21% o’r
ymatebwyr ddata a nodai mai lefel linganol y ddarpariaeth y
gofynnir amdani oedd 0.8 hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth.
14. Ar gyfer Mannau Gwyrdd Amwynder ar eu pennau eu hunain,
darparodd 21% o’r ymatebwyr ddata oedd yn nodi mai lefel
linganol y ddarpariaeth y gofynnir amdani oedd 0.55 hectar i
bob 1,000 o’r boblogaeth.

Safonau Mannau Agored Eraill

15. Roedd 42% o’r ymatebwyr yn gallu darparu data am safonau
eraill ar gyfer man agored a ddefnyddir yn eu hardal awdurdod
lleol. Roedd ‘eraill’ yn cynnwys safon gyffredinol hollgynhwysol,
rhandiroedd, gerddi cymunedol, a ffermydd trefol, a mannau
gwyrdd naturiol a lled naturiol.
16. Y safon linganol ganolrif gyffredinol ar gyfer ‘eraill’ oedd 1.59
hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth.
17. Y lefel ganolrif ar gyfer darparu rhandiroedd, gerddi cymunedol
a ffermydd trefol oedd 0.3 hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth.

18. Ar gyfer lle gwyrdd naturiol a lled naturiol, y safon leol ar gyfer
darpariaeth oedd 1.78 hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth.

Ansawdd

19. Nododd 59% o awdurdodau Cymru a Lloegr fod
ganddyntanghenion penodol ynghylch ansawdd man agored i’w
ddarparu. O’r ymatebwyr hynny a roddodd fanylion eu gofynion
ansawdd, mae 18% yn defnyddio asesiad ansawdd lleol (yr
asesiad ansawdd mwyaf cyffredin gan ymatebwyr). Mae 10% yn
defnyddio safon y Faner Werdd i asesu ansawdd parciau. Mae
8% o’r ymatebwyr yn defnyddio safonau Fields in Trust.

Apeliadau

20. Adolygwyd rhestr fer o 19 penderfyniad apêl ynghylchgwaredu
ac ailddefnyddio man agored, disodli man agored neu
ddarpariaeth newydd. Roedd y penderfyniadau yn benodol i
amgylchiadau arbennig pob achos ac ni welwyd unrhyw batrwm
clir ynghylch defnyddio safonau Fields in Trust. Fodd bynnag,
gwnaeth nifer o safonau gyfeiriad at safonau Fields in Trust, a’u
defnyddio yn rhan o’r broses benderfynu.

Casgliadau ac Argymhellion

21. Dangosodd gwaith yr arolwg yn glir fod argymhellion blaenorol
‘Planning and Design for Outdoor Sport and Play’ (2008) yn
parhau’n berthnasol i gyd-destun y ddarpariaeth gyfredol yng
Nghymru a Lloegr. Mae angen asesiad lleol ond mae gwerth
cyffredinol i ddefnyddio argymhellion Fields in Trust yn Safonau
Meincnod meintiol. Fel y gwelir yng nghanlyniadau’r arolwg,
mae amrywiadau o dan ac uwchben Safonau Meincnod Fields in
Trust.

Planning and Design for
Outdoor Sport and Play
This document is published
by Fields in Trust, formerly
the National Playing
Fields Association.
It supersedes all previous
editions of ‘The Six Acre
Standard’, the last of which
was published in 2001.
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Atodiad C: Cyd-destun cynllunio pellach
Polisi Cynllunio yng Nghymru

1. Trosolwg ar y polisi cynllunio dylanwadol sy’n berthnasol i
ddarparu mannau awyr agored ar gyfer chwaraeon, hamdden a
chwarae ac sy’n canolbwyntio ar yr hyn a geir yng Nghymru. Mae
hyn yn adlewyrchu’r awdurdodau cynllunio a arolygwyd yn rhan
o'r Arolwg ar gyfer y gwledydd hynny lle’r oedd y gyfradd ateb yn
ddigonol i ddarparu sampl gynrychiadol o awdurdodau cynllunio
lleol.

Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)

2. Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) yn ddull o gasglu arian
o ddatblygu i dalu am waith angenrheidiol darparu a chynnal
seilwaith. Daeth i rym ym mis Ebrill 2010 trwy Reoliadau Ardoll
Seilwaith Cymunedol 2010. Nodir y diwygiadau diweddaraf
yn Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol (Diwygiwyd)
2015 a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2015. Mae’r rhan fwyaf o’r
datblygu newydd sy’n creu lle llawr ychwanegol o 100 metr
sgwâr neu ragor, neu sy’n creu annedd newydd, yn agored, o
bosibl, i’r ardoll. Mae gan awdurdodau lleol ryddid i bennu eu
blaenoriaethau eu hunain o ran yr hyn y dylid gwario’r arian
arno.
3. Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi mabwysiadu
CIL, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Merthyr, ac
mae eraill, gan gynnwys Cynghorau Caerdydd a Sir Fynwy, wedi
ymgynghori ar atodlenni codi tâl. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf
o achosion, darperir mannau agored a chwarae o hyd trwy
Gytundebau Adran 106.

Polisi Cynllunio Cymru (PCC)

4. Cyhoeddwyd 9fed Polisi Cynllunio Cymru ym mis Tachwedd
2016. Mae’n egluro polisïau Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio’r
tir, ac fe’i hategir gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN).
Rhoddir cyngor gweithdrefnol mewn cylchlythyrau a llythyrau
egluro polisi. Mae’n rhoi cyngor manwl hefyd, ar baratoi
Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl).
5. Mae PCC yn trosi ymrwymiad Llywodraeth Cymru at ddatblygiad
cynaliadwy yn system gynllunio er mwyn iddo allu chwarae rôl
briodol wrth symud at gynaliadwyedd. Rhestrir mynediad at
fannau agored a gwyrdd yn un o amcanion cynaliadwyedd y
system gynllunio.
6. Yn ôl Paragraff 4.8.2 PCC, gall Lleiniau Glas a ‘lletemau glas’
ddarparu cyfleoedd ar gyfer chwaraeon awyr agored a hamdden.
Yn ôl Paragraff 9.2.11, dylai CDLl gynnwys polisïau i egluro y bydd
disgwyl i ddatblygwyr ddarparu man agored sy’n berthynol yn
rhesymol i raddfa a lleoliad y datblygiad.
7. Yn ôl Paragraff 11.1.10 PCC, "dylai’r system gynllunio sicrhau bod
digon o adnoddau tir a dŵr wedi eu dyrannu ar gyfer chwaraeon
a hamdden ffurfiol ac anffurfiol, gan gymryd i ystyriaeth yn llawn
yr angen am le hamdden a lefelau cyfredol y ddarpariaeth a’r
diffygion, ac effaith y datblygiadau sy’n gysylltiedig â chwaraeon
a hamdden yn yr ardal leol a chymunedau lleol”.
8. Mae’n rhaid felly, bod modd o hyd i addasu Canllawiau
Meincnodi ar lefel genedlaethol i amgylchiadau lleol. O’r
herwydd, ym Mharagraff 11.3.2 PCC, nodir y gellir cyfiawnhau
camau awdurdodau cynllunio lleol i geisio Cytundebau Adran
106 er mwyn cyfrannu at gyfleusterau a mannau agored, ac er
mwyn bodloni anghenion cymunedau newydd.
9. Mae PCC hefyd yn hyrwyddo camau i amddiffyn mannau agored
sy’n bodoli eisoes (paragraff 11.1.11) ac sy’n elfen allweddol
o weithrediadau Fields in Trust yn elusen genedlaethol sy’n
diogelu mannau hamdden.
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Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 16: Chwaraeon,
Hamdden a Mannau Agored

10. Mae TAN 16 yn darparu canllawiau technegol i ategu’r polisi
a nodir yn PCC. Mae’n cynghori ar rôl y system gynllunio wrth
wneud darpariaeth ar gyfer chwaraeon a chyfleusterau hamdden
a mannau agored anffurfiol, yn ogystal ag amddiffyn cyfleusterau
presennol a mannau agored mewn ardaloedd trefol a gwledig
yng Nghymru.
11. Er mwyn bodloni gofyniad PCC fod awdurdodau cynllunio yn
darparu fframwaith ar gyfer cyfleusterau chwaraeon, difyrrwch
a hamdden, mewn lleoliadau da a sicrhau y dyrennir digon
o adnoddau tir a dŵr at ddibenion ffurfiol ac anffurfiol, mae
TAN 16 yn argymell y dylid cynnal asesiadau lleol o angen ac
archwiliadau o ddarpariaeth bresennol. Bydd yr asesiadau hyn,
o’u rhoi gyda’i gilydd, yn Asesiad Mannau Agored ac ymhlith
pethau eraill, dylid eu defnyddio i lywio’r gwaith o baratoi,
monitro ac adolygu Polisïau LDP.
12. Mae TAN 16 yn egluro nad yw PCC yn pennu safonau
darpariaeth penodol. Yn hytrach, dylai’r rhain fod yn seiliedig ar
ganlyniadau Proses Asesu Mannau Agored. Fodd bynnag, mae’r
TAN yn cyfeirio at Safonau Meincnod Fields in Trust, gan ddweud
y gallai’r rhain fod o gymorth i awdurdodau wrth lunio safonau
darparu lleol ac i eraill sydd â diddordeb yn y lleoedd ar gyfer
chwaraeon, hamdden a chwarae a ddarperir ac a amddiffynnir.

Cynllun Gofodol Cymru

13. Mae Cynllun Gofodol Cymru – Pobl, Lleoedd, Dyfodol yn pennu
fframwaith strategol i lywio datblygiad ac ymyriadau polisi yn
y dyfodol. Mae’n integreiddio elfennau gofodol strategaethau
cenedlaethol ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol a datblygiad
economaidd, gan roi dyletswydd datblygiad cynaliadwy
Llywodraeth Cymru ar waith ar ffurf ymarfer.
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Atodiad D: Ffyrdd eraill o ddefnyddio’r canllawiau
1. Yn y ddogfen Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr
Agored: Y tu hwnt i Safon Chwe Erw, ceir mynegiant newydd
o bolisïau meincnodi Fields in Trust ar gyfer darpariaeth
chwaraeon a chwarae. Yn yr atodiad hwn, nodir canllawiau
pellach ar y modd y gellir defnyddio’r canllawiau hyn.

Sut y gall Fields in Trust helpu
** Canllawiau
** Y meincnod a’r ffyrdd o’i fodloni
** Ymchwil i achosion cyfwerth
** Gweithredu: dulliau cyfreithiol a pherchenogaeth o
amddiffyn tir yn y tymor hir

Dulliau amgen ac amlddefnydd o ddarparu
chwaraeon a hamdden oddi mewn i
ddatblygiadau a gynlluniwyd

2. Mewn rhai lleoliadau, gallai fod yn briodol ystyried rhannu
cyfleusterau neu’r cyfleusterau amlddefnydd a ddarperir.
3. Mae defnydd deuol cyfleusterau yn cynnwys pob sefyllfa
lle caiff y gymuned fynediad a ganiatawyd at gyfleusterau
ysgol ar gyfer chwaraeon a hamdden awyr agored ni waeth y
trefniadau ariannol manwl neu fwriadau gwreiddiol a lywiodd y
cyfleusterau a gynllunnir a ddarperir.
4. Ar yr amod bod modd bodloni materion diogelwch cymunedol a
diogelwch ysgolion, gan gynnwys yswiriant, argymhellir y trefnir
bod lle chwarae ysgolion ar gael i’r gymuned leol y tu allan i
oriau ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol. Mae modd i gaeau neu
gyrtiau arwynebedd caled neu synthetig gynnal defnydd dwys a
gallant gynnig cyfleoedd defnyddiol i’r gymuned fanteisio arnynt
pan nad yw’r ysgol yn eu defnydd a bod cyfleusterau newid ar
gael.

5. Mae gallu caeau gwair naturiol i gynnal defnydd cymunedol
ychwanegol y tu allan i oriau ysgol yn dibynnu ar nifer o
ffactorau, gan gynnwys amodau tywydd, nodweddion draenio’r
safle, ac amlder y chwaraeon a geir. Er mwyn osgoi anawsterau
i’r ysgol a dirywiad posibl yn ansawdd y cyfleusterau, rhaid bod
dealltwriaeth glir o unrhyw newidiadau ffisegol angenrheidiol yn
yr adeiladau a rheolaeth briodol ar y defnydd deuol.
6. Mae llawer o grwpiau heblaw am awdurdodau lleol yn darparu
cyfleoedd ar gyfer chwarae plant. Gellir cynnig defnydd a rennir
ar le chwarae i’r gymuned yn rhan o Gytundeb Adran 106 sy’n
gysylltiedig â chais cynllunio, at ddefnydd gwahanol grwpiau o
blant.
7. Mae hefyd botensial ar gyfer defnydd hamdden gweithredol
megis Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) mewn datblygiadau
pwysig y gellir eu defnyddio yn lleoedd chwarae llinol.

Canllawiau Meincnodi Fields in Trust a
Chynlluniau Datblygiadau Lleol

8. Dengys canlyniadau arolwg Cam 2 fod meincnodau Fields
in Trust yn parhau’n berthnasol iawn yng nghyd-destun
y ddarpariaeth bresennol yng Nghymru a Lloegr. Fel yr
awgrymwyd yn TAN 16, darpara meincnodau Fields in Trust fan
cychwyn ar gyfer penderfynu safonau lleol o ran darpariaeth,
hygyrchedd ac ansawdd.

Canllawiau Meincnodi Fields in Trust a ASC

9. O dan yr Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) caniateir i
awdurdodau cynllunio yng Nghymru godi arian gan ddatblygwyr
i ariannu ystod eang o seilwaith sydd ei angen yn sgil datblygu.
Mae modd defnyddio’r arian hwn i ariannu cyfleusterau
chwaraeon a hamdden lleol, a dylai awdurdodau cynllunio lleol
a chymunedau lleol ystyried sut y gellir rhannu’r arian hwn ar
gyfer darparu neu wella’r defnyddiau hyn. Mae’r rhan fwyaf o
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waith datblygu newydd sy’n creu lle llawr ychwanegol o 100
metr sgwâr yn agored, o bosibl, i’r ardoll. Mae’r CIL, o ganlyniad,
yn cynnig adnodd posibl i ganiatáu datblygiad pellach ar
raddfa lai er mwyn gwneud cyfraniad effeithiol i’r ddarpariaeth
chwaraeon a chwarae awyr agored.

Canllawiau meincnodi Fields in Trust a
Cheisiadau Cynllunio

10 Rhaid i geisiadau cynllunio fodloni gofynion polisi lleol sy’n
cynnwys darparu mannau agored. Gellir defnyddio Canllawiau
Meincnodi a gofynion gofodol i greu sail ar gyfer pennu safonau
sy’n deillio’n lleol ac sy’n seiliedig ar angen, hygyrchedd ac
ansawdd.

Canllawiau Meincnodi Fields in Trust ac
Apeliadau

11 Wrth wneud penderfyniadau apêl lle mae gwaredu ac
ailddefnyddio man agored, disodli man agored neu ddarpariaeth
newydd yn ystyriaeth berthnasol, gall Canllawiau Meincnodi
Fields in Trust ddarparu dull priodol o asesu, gan ddarparu
sylfaen gadarn lle gall llunwyr penderfyniadau asesu’r mannau
agored a ddarperir.

Canllawiau Meincnodi Fields in Trust a Diogelu

12 Wrth hyrwyddo’r gwaith o ddiogelu mannau agored, gellir
defnyddio meincnodau Fields in Trust er mwyn sicrhau
darpariaeth briodol ar gyfer chwaraeon a chwarae awyr agored,
wrth ystyried gwaredu neu ddefnydd amgen ar leoedd agored
presennol.

Cydymffurfio â Deddfwriaeth

13 Gall y meincnodau sy’n gysylltiedig â mannau chwarae fod yn
ddull defnyddiol o helpu i sicrhau y darperir digon o fannau
chwarae er mwyn helpu bodloni gofynion Mesur Plant a
Theuluoedd (Cymru) 2010. Yn ogystal, bydd darparu digon o
fannau hamdden awyr agored a mannau gwyrdd yn chwarae
rhan bwysig wrth helpu cyrff cyhoeddus cyflawni amcanion
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
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Atodiad E: Adnoddau defnyddiol
Fields in Trust
Athletau Cymru

www.fieldsintrust.org
www.welshathletics.org
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Ffederasiwn Cymdeithasau
Chwaraeon a Chwarae

www.sportsandplay.com

Hoci Cymru

www.hockeywales.org.uk

Cyhoeddiadau Defnyddiol
‘Datblygu a Rheoli Mannau Chwarae’
Chwarae Cymru (2012)
‘Arweiniad i’r system gynllunio defnydd tir yng Nghymru’
Cymorth Cynllunio Cymru (2006)

Chwarae Cymru

www.playwales.org.uk

Lleoedd Egnïol Cymru

ww.activeplacescymru.org.uk

Chwaraeon Cymru

www.sportwales.org.uk

Playlink

www.playlink.org.uk

Cofrestr Arolygwyr
Lleoedd Chwarae
Rhyngwladol

www.playinspectors.com

RoSPA Play Safety

www.rospa.com/playsafety

Criced Cymru

www.cricketwales.org.uk

Sefydliad Siartredig ar
gyfer Rheoli Chwaraeon a
Gweithgarwch Corfforol

www.cimspa.co.uk

‘The Community Infrastructure Levy (Amendment) Regulations
2013’ The Stationary Office Limited

Cymdeithas Adeiladau
Chwaraeon a Chwarae

www.sapca.org.uk

Sefydliad Tirmonaeth

www.iog.org

‘The Community Infrastructure Levy (Amendment) Regulations
2015’ The Stationary Office Limited

Cymdeithas Bêl-droed
Cymru

www.faw.org.uk

Undeb Rygbi Cymru

www.wru.co.uk

‘The Planning (Wales) Act 2015’
The Stationary Office Limited

Cymdeithas Chwaraeon
Cymru

www.welshsports.org.uk

Chwaraeon a Hamdden Y
Cynghrair

www.sportandrecreation.org.uk

Cymdeithas Diwydiannau
Chwarae

www.api-play.org

Ymddiriedolaeth Pêl-droed
Cymru

www.welshfootballtrust.org

‘Policy Cynllunio Cymru Argraffiad 9’
Llywodraeth Cymru (2016)
‘Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau
Agored’ Llywodraeth Cymru (2009)
‘The Community Infrastructure Levy Regulations 2010’
The Stationary Office Limited
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Atodiad F: Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr
Agored Cymru – Grwp Llywio
Dr. Ann Heywood Ymgynghorydd i Academic Partnerships
International sy’n gweithio gyda phrifysgol Caergrawnt a
phrifysgolion eraill i ledu mynediad i’w harlwy addysgol yn fyd-eang,
ar-lein. Mae hi hefyd yn Ymddiriedolwraig ac yn Gynorthwyydd
Llys y Gymdeithas Cyfrifyddion Siartredig (RICS). Hi gynt oedd
Pennaeth Coleg Rheolaeth Ystadau, y prif ddarparwr e-ddysgu dielw
a gynorthwywyd ar gyfer y sector eiddo ac adeiladu. Bu’n ymarfer
yn breifat yn flaenorol fel Pennaeth ymgynghoriaeth cynaliadwyedd
(Principal Purpose) gan gynghori ar yr arfer gorau ym maes
datblygiad cynaliadwy, adeiladu a darparu. Fe’i hetholwyd yn Syrfëwr
Gwyrdd y flwyddyn gan RICS, a chadeiriodd Gomisiwn Llywydd
RICS ar Gynaliadwyedd (2004 - 2007), gyda chenhadaeth i gynyddu
ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd ac arfer da ar draws 120,000 o
aelodau’r Sefydliad, ledled y byd. Roedd hi hefyd yn Ymgynghorydd
Arbennig i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ac yn Gyfarwyddwraig
Anweithredol ar Gwmni Adfywio Trefol Salford (SURC) (2007 - 09) ac
mae wedi bod yn Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor y Diwydiant
Adeiladu (CIC) er 2009. Mae Ann yn un o Ymddiriedolwyr Fields in
Trust ers 2013.

Meysydd Chwarae Cymru,
Canolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru,
Gerddi Sophia,
Caerdydd,
CF11 9SW
Ffôn: 02920 334935
Ebost: cymru a fieldsintrust.org
Wefan www.fieldsintrust.org

Paul Garber Cynllunydd tref cymwysedig gyda 48 mlynedd o brofiad
ym maes datblygu ac adeiladu. Cyn ymddeol, ef oedd Cyfarwyddwr
Cynllunio Grŵp George Wimpey/Taylor Wimpey ac yn un o
Gyfarwyddwyr Tir Strategol GW/TW. Mae ei brofiad yn ymestyn i
brif gynllunio datblygiadau pwysig ledled y DU, profiad fel arbenigwr
mewn dros 600 o Ymchwiliadau, a darparu cyngor i Asiantaethau
Llywodraethau ar yr amgylchedd dylunio ac adeiledig. Roedd hefyd
yn aelod o Bwyllgor Cynllunio’r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai (HBF).
Y tu allan i’w rôl broffesiynol, bu’n ymwneud yn helaeth â chaeau
chwarae yn y DU – i ddechrau, fel Ymddiriedolwr a Swyddog
Cymdeithas Meysydd Chwarae Surrey ers 1978 ac fel un o
Ymddiriedolwyr Fields in Trust ers 2001. Mae Paul yn cadeirio
Pwyllgor Tir a Chynllunio Fields in Trust. Roedd yn Llywydd
Gymnasteg Prydain ac yn Is-lywydd Gymnasteg Ewrop (UEG). Mae ei
weithgarwch blaenorol â chwaraeon wedi cynnwys bod yn Gadeirydd
Rhanbarthol yr hen Gyngor Chwaraeon, Cyfarwyddwr Sports Aid
ac yn aelod o Gyngor Gemau’r Gymanwlad dros Loegr. Gynt, bu’n
Rheolwr Tîm ar gyfer Tîm yn y Gemau Olympaidd.
Tim Smith Cyfreithiwr a phartner yng nghwmni cyfreithiol Berwin
Leighton Paisner yn y ddinas. Mae hefyd yn un o Ymddiriedolwyr
Fields in Trust ers 2010. Mae Tim yn arbenigwr cydnabyddedig ym
maes Cyfraith Cynllunio, gyda dros 2 mlynedd o brofiad. Mae wedi
ei ethol yn un o’r deg cyfreithiwr cynllunio gorau’n genedlaethol ers
un ar ddeg o flynyddoedd. Bu hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynllunio
ac Amgylchedd Cymdeithas y Gyfraith er 2009. Mae gan Tim brofiad
eang o weithredu ar ran cleientiaid sector preifat a chyhoeddus ar
bob agwedd ar gyfraith cynllunio.
Mae Tim yn gydawdur Canllawiau ar gyfer Asesu Effaith
Amgylcheddol y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol, ac yn
olygydd modiwl gwaith cwrs y Coleg Rheolaeth Ystadau ar Gyfraith
Priffyrdd. Mae hefyd wedi darlithio’n helaeth ar bwnc Cyfraith
Cynllunio ar gyfer sefydliadau gan gynnwys Cymdeithas Meysydd
Chwarae Sir, TRICS, RTPI, Grŵp Llywodraeth Leol Cymdeithas y
Gyfraith, Cyngor Adeiladau Gwyrdd y DU.
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Mae Robin Williams yn gynllunydd tref siartredig a syrfëwr gyda 32
mlynedd o brofiad mewn cynllunio a datblygu. Robin yw Rheolwr
Gyfarwyddwr Asbri Planning a Chadeirydd Asbri Transport. Mae ei
brofiad yn ymestyn i hyrwyddo datblygiadau drwy’r broses gynllunio
drwy gynlluniau datblygu neu weithdrefnau rheoli datblygu.
Mae Robin wedi ymddangos fel tyst arbenigol mewn dros 100 o
Ymchwiliadau Cyhoeddus a Gwrandawiadau yn rhoi tystiolaeth ar
brosiectau tai, trafnidiaeth, ynni adnewyddadwy, hamdden, iechyd
ac addysg. Mae hefyd yn cael ei gyflogi drwy Lywodraeth Cymru i
ddarparu cyngor i ffermwyr ar draws Cymru ar faterion cynllunio
gwledig. Mae Robin wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau
chwaraeon proffil uchel yng Nghymru ar ôl bod y cynllunydd tref
arweiniol ar gyfer ailddatblygiad Stadiwm Swalec i mewn i stadiwm
criced gêm brawf ac estyniad mawr newydd i Stadiwm Liberty ar
gyfer Clwb Peldroed Dinas Abertawe. Mae Robin wedi bod yn aelod
o bwyllgor Meysydd Chwarae Cymru am 3 blynedd.

www.fieldsintrust.org

Ionawr 2017
Mae Fields in Trust yn elusen gofrestredig (Rhif 306070)
a ymgorfforwyd o dan Siarter Frenhinol (Rhif Cwmni RC000370)

