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1 CYFLWYNIAD 
 
1.1 Mae’r arweiniad hwn yn darparu canllawiau cynllunio atodol (CCA) ar ddarparu 

mannau chwarae awyr agored cyhoeddus mewn datblygiadau preswyl newydd yng 
Nghasnewydd.  Mae’n darparu canllawiau cynllunio ychwanegol ar gyfer Polisi CF2 
– Gofynion Mannau Chwarae Awyr Agored y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).  Bwriad 
y CCA yw esbonio’n fanwl beth yw ymagwedd y Cyngor tuag at ddarpariaeth 
mannau chwarae awyr agored ar gyfer datblygiadau preswyl newydd, a sut caiff 
Polisi CF2 ei roi ar waith.  Wedi iddi gael ei rhoi ar waith, caiff y cyfryw ddarpariaeth 
ei diogelu rhag datblygu dan Bolisi CE3 – Mannau a Choridorau Amgylcheddol.  
Mae’r CCA hefyd yn sôn am annog cysylltiadau rhwng y ddarpariaeth mannau 
agored a geisir dan Bolisi CF2 a’i chyfraniad at seilwaith gwyrdd yng Nghasnewydd. 
 

1.2 Bydd y CCA yn destun cyfnod ymgynghori o chwe wythnos.  Caiff canlyniadau’r 
ymgynghoriad hwnnw eu hasesu a chaiff diwygiadau eu hystyried, yn ôl yr angen.  
Mae’r ddogfen hon yn ddiweddariad o CCA blaenorol a fabwysiadwyd yn ffurfiol gan 
y Cyngor ym mis Chwefror 2007.  Caiff ei gynnwys ei ystyried yn ystyriaeth 
berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol. 
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2 CYD-DESTUN POLISI 
 
Cyd-destun cenedlaethol 
 

2.1 Caiff cyfraniad chwaraeon a hamdden at ansawdd bywyd ei gydnabod gan 
Lywodraeth Cymru.  Caiff hyn ei adlewyrchu mewn nifer o bolisïau a dogfennau 
cenedlaethol. 
 
Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 8 – Ionawr 2016 
 

2.2 Mae’n amlinellu polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru.  Mae’n amlinellu 
bwriad y system gynllunio o ran rheoli datblygu a defnyddio tir er budd y cyhoedd.  
 

2.3 Mae paragraff 11.1.3 yn dyfynnu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
chwaraeon a hamdden, a’r ystod eang o weithgareddau hamdden sy’n annog 
gweithgarwch corfforol.  Mae’n cydnabod pwysigrwydd y gweithgareddau hyn o ran 
lles plant ac oedolion, gan nodi mai prif amcanion y Llywodraeth yw hybu: 
 Patrwm datblygu mwy cynaliadwy drwy greu a chynnal rhwydweithiau o 

gyfleusterau a mannau agored mewn lleoedd sy’n cael eu gwasanaethau’n 
dda gan ddulliau cynaliadwy o deithio, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. 

 Cynhwysiant cymdeithasol, gwell iechyd a lles drwy sicrhau mynediad 
hwylus i bawb, gan gynnwys plant a phobl ifanc, pobl hŷn a phobl anabl, i 
gyfleusterau o ansawdd a dyluniad da ac i fannau agored. 

 Darparu cyfleusterau arloesol, hawdd eu defnyddio a hygyrch fel bod ein 
hardaloedd trefol, yn enwedig canol trefi, yn fannau mwy atyniadol lle y 
bydd pobl yn dewis byw ac ymweld â hwy. 

 
2.4 Ym Mholisi Cynllunio Cymru, caiff awdurdodau cynllunio eu hannog i wrthsefyll colli 

mannau agored presennol.  Dywed paragraff 11.1.11: 
 

2.5 Dylai mannau gwyrdd agored ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys parciau sy’n hynod 
werthfawr o ran hamdden neu amwynder, 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. Nid yn unig y maent yn cyfoethogi ansawdd bywyd, ond 
maent hefyd yn cyfrannu at fioamrywiaeth, cadwraeth natur a thirwedd, ansawdd yr 
aer ac maent yn diogelu dŵr daear.  
 

2.6 Mae paragraff 11.3.2 yn manylu y gallai awdurdodau lleol fod ag achos cyfiawn i 
geisio Cytundebau Adran 106 i gyfrannu at gynnal a chadw cyfleusterau a mannau 
agored diogel a deniadol, a bodloni anghenion cymunedau newydd.  Mae’n mynd 
ymlaen i ddweud y gellir defnyddio’r fath cytundebau i helpu i sicrhau y caiff 
safonau’r ddarpariaeth eu bodloni hefyd. 
 

2.7 Caiff Polisi Cynllunio Cymru ei ategu gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol 
(TANau), gan gynnwys TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored. 
 

2.8 Mae Cylchlythyr 13/97 y Swyddfa Gymreig, ‘Rhwymedigaethau Cynllunio’, yn 
cefnogi defnyddio rhwymedigaethau cynllunio, trwy ddatgan y gallant chwarae rôl 
gadarnhaol yn y system gynllunio a helpu i wella ansawdd datblygu.  Mae’r 
cylchlythyr yn cynghori pe byddai datblygiad arfaethedig yn creu angen ar 
gyfleusterau penodol, yna byddai’n briodol disgwyl i ddatblygwyr gyfrannu tuag at 
gost eu darparu.  Dylai graddau’r hyn sy’n cael ei geisio neu ei gynnig gysylltu’n deg 
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ac yn rhesymol â maint a math y datblygiad arfaethedig, yn ogystal â bod yn 
rhesymol ym mhob agwedd arall. 
 
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored 
 

2.9 Mae’r ddogfen (a fabwysiadwyd yn 2009) yn darparu arweiniad a luniwyd i ategu’r 
polisi a amlinellwyd ym Mholisi Cynllunio Cymru.  Mae’n rhoi cyngor ychwanegol ar 
rôl y system gynllunio o ran sicrhau darpariaeth ar gyfer chwaraeon, hamdden a 
mannau agored anffurfiol.  Mae’n cynnig cyfarwyddiadau ar gynllunio ar gyfer 
defnyddiau chwaraeon a hamdden, yn ogystal â lefelau priodol o ddarpariaeth. 
 

2.10 Nid oes unrhyw safonau cenedlaethol statudol ar gyfer darparu chwaraeon, 
hamdden a mannau agored yng Nghymru.  Mae paragraff 2.9 i 2.11 TAN 16 yn nodi 
bod ‘Safonau Meincnod’ Meysydd Chwarae (FIT)1 ar gyfer chwaraeon a chwarae yn 
yr awyr agored yn ddefnyddiol i awdurdodau lleol.  Mae’r safon yn argymell o leiaf 
2.4 hectar fesul 1,000 o bobl.  Mae’r safon wedi ei chategoreiddio’n dri math o 
ddarpariaeth, sef chwaraeon awyr agored ffurfiol, mannau chwarae anffurfiol a 
mannau chwarae dynodedig â chyfarpar.  Ceir diffiniadau pellach o’r tri chategori 
hyn yn ddiweddarach. 
 

2.11 Mae paragraff 2.18 TAN 16 yn nodi bod Cyngor Cefn Gwlad Cymru (Cyfoeth 
Naturiol Cymru erbyn hyn) wedi datblygu pecyn cymorth er mwyn helpu i sicrhau y 
gall pawb yng Nghymru fanteisio ar fannau gwyrdd naturiol.  Mae CCGC yn 
argymell y dylid darparu o leiaf 2 hectar o fannau gwyrdd naturiol hygyrch fesul 
1,000 o bobl, ac na ddylai unrhyw un fyw mwy na 300 metr o’u man gwyrdd naturiol 
agosaf.  Er nad yw’r CCA hwn yn mynd i’r afael â darparu mannau gwyrdd naturiol 
hygyrch yn ffurfiol, bydd yn edrych ar sut i annog mannau agored newydd sydd â’r 
potensial i gyfrannu at y ddwy safon trwy gyflwyno mannau amlswyddogaeth. 
 

2.12 Mae’r TAN yn nodi y dylai awdurdodau lleol gynnal Asesiad Mannau Agored sy’n 
cwmpasu pob math o ddarpariaeth mannau agored er mwyn darparu sail i sefydlu 
gweledigaeth strategol.  Caiff ei gydnabod bod gan y CCA gwmpas mwy ffocysedig 
nag Asesiad Mannau Agored.  Ystyrir mai dyma’r ffordd ymlaen fwyaf priodol, a’i 
bod yn unol â pharagraff 2.29 sy’n datgan ‘pan nad oes asesiad ar gael, fodd 
bynnag, ni ddylent [awdurdodau lleol] oedi cyn paratoi cynlluniau datblygu lleol.  Yn 
hytrach, dylent ddefnyddio pa wybodaeth bynnag sydd wrth law, ac y maent yn 
hyderus yn ei chylch’. 
 

2.13 Mae paragraff 4.15 TAN 16 yn datgan y gellir defnyddio amodau a 
rhwymedigaethau cynllunio i ddarparu mannau agored a chyfleusterau chwaraeon a 
hamdden er mwyn diogelu a gwella cyfleusterau presennol a darparu ar gyfer eu 
rheoli. 
 
Cyd-destun lleol 
 
Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011-2026 
 

2.14 Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer Casnewydd ym mis Ionawr 
2015 a bydd yn arwain cynllunio a datblygu hyd 2026. 

                                                
1
 Erbyn hyn, adwaenir Cymdeithas Genedlaethol y Meysydd Chwarae fel Meysydd Chwarae 

Cymru 
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2.15 Mae Polisi CF1 – Diogelu Caeau Chwarae, Tir a Hamdden sy’n cael eu defnyddio ar 

gyfer Hamdden, Chwaraeon, Adloniant a Chwarae, yn amlinellu y bydd ailddatblygu 
caeau ac ardaloedd hamdden a chwarae at ddefnyddiau eraill ond yn cael ei 
ganiatáu os gwneir darpariaeth arall neu os oes mwy o dir nag sydd ei angen. 
 

2.16 Mae Polisi CF2 – Gofynion Mannau Chwarae Awyr Agored yn adlewyrchu’r 
arweiniad a amlinellir yn TAN 16 a ‘Safonau Meincnod’ Meysydd Chwarae (FIT).  
Mae’n ofynnol i ddatblygiadau preswyl newydd gydymffurfio â’r lleiafswm o 2.4 
hectar o amrywiol fathau o fannau chwarae awyr agored fesul 1,000 o bobl. 
 

2.17 Mae Polisi CE3 – Mannau a Choridorau Amgylcheddol yn diogelu mannau agored 
rhag cael eu datblygu.  Caiff ardaloedd eu diogelu am resymau amrywiol, gan 
gynnwys amwynder, hamdden ac ecoleg, ac maent yn cynnwys amrywiaeth o 
ardaloedd fel parciau, coetiroedd, gwarchodfeydd natur ac ardaloedd amwynder.  
Mae’r polisi yn amlinellu’r meini prawf sy’n cael eu defnyddio i asesu’r ardaloedd 
hyn.   
 
Cynllun Integredig Sengl Casnewydd yn Un 
 

2.18 Mae’r Cynllun Integredig Sengl (CIS) yn amlinellu rôl y Cyngor a’i bartneriaid o ran 
helpu i wella’r modd y caiff gwasanaethau eu darparu trwy gydweithio â’i gilydd i 
gynllunio, gweithio, cyflwyno a gwella canlyniadau.  Mae’n ddatganiad ar gyfer 
cynllunio strategol yng Nghasnewydd dros gyfnod o dair blynedd.  Mae’n disodli’r 
cynlluniau a’r strategaethau canlynol: 
 Strategaeth Gymunedol 
 Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 
 Cynllun Plant a Phobl Ifanc 
 Cynllun Diogelwch Cymunedol 
 Cynllun Casnewydd Ffyniannus 
 

2.19 Y weledigaeth sy’n cael ei hamlinellu yn y CIS yw: 
‘Cydweithio â’n gilydd i greu dinas falch a ffyniannus sy’n cynnig cyfleoedd i bawb’. 
 

2.20 Caiff nifer o themâu eu hamlinellu yn y CIS sydd wedi eu llunio i helpu i gyflawni’r 
weledigaeth hon.  Mae mannau chwarae awyr agored yn nodwedd benodol gan y 
thema Iechyd a Lles.  Caiff ei gydnabod bod bywyd gwyllt amrywiol, cefn gwlad a 
mannau agored yn angen pwysig i Gasnewydd; yn benodol, yr angen i blant 
fanteisio ar gyfleoedd chwarae.  Un o’r agweddau ‘sut olwg fydd ar lwyddiant’ ar 
gyfer y CIS yw mwy o blant yn defnyddio cyfleoedd chwarae priodol yn y gymuned 
leol a mwy o bobl yn manteisio ar fannau gwyrdd yn yr awyr agored. 
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3 HAMDDEN GYHOEDDUS A MANNAU AGORED – DIFFINIADAU A SAFONAU 
 

3.1 Mae’r safon leiaf a fabwysiadwyd gan y Cyngor, sef 2.4 hectar fesul 1,000 o bobl ar 
gyfer mannau agored, chwaraeon a hamdden, yn deillio o ‘Safonau Meincnod’ FIT 
(NPFA gynt) ar gyfer chwaraeon a chwarae yn yr awyr agored.  Mae’r safon hon yn 
disodli’r ‘Safon Chwe Erw’ a bennwyd dan hen enw’r sefydliad, sef Cymdeithas 
Genedlaethol y Meysydd Chwarae (NPFA).  Dyma’r unig safon genedlaethol a 
ddarperir ar gyfer chwaraeon a mannau chwarae yn yr awyr agored, ac felly caiff ei 
hargymell fel arfer gorau o hyd. 
 

3.2 Mae safon FIT yn cynrychioli isafswm y ddarpariaeth y dylid ei cheisio ledled 
Casnewydd.  Mae mannau chwaraeon a chwarae awyr agored yn cyfeirio at dir ar 
gyfer chwaraeon, hamdden a mannau chwarae i blant.  Fel yr amlinellir yn y CCA, 
mae’n cynnwys y canlynol: 
 
 

CHWARAEON AWYR AGORED – 1.6 HECTAR 
 
Mae tir i’w gynnwys dan y rhan hon o’r safon yn cynnwys: 

 Cyfleusterau fel meysydd, lawntiau, cyrtiau, traciau athletau a safleoedd amrywiol fel 
lawntiau croce ac ardaloedd hyfforddi; 

 Cyfleusterau sy’n cael eu disgrifio yn y sector addysg sydd ar gael at ddefnydd cyhoeddus; 

 Cyfleusterau yn y sectorau gwirfoddol, preifat, diwydiannol a masnachol sy’n gwasanaethu 
anghenion amser hamdden ar gyfer adloniant awyr agored aelodau neu’r cyhoedd. 

 
MANNAU CHWARAE ANFFURFIOL – 0.55 HECTAR  
 
Mae tir i’w gynnwys dan y rhan hon o’r safon yn cynnwys: 

 Mannau chwarae hamddenol neu anffurfiol mewn ardaloedd tai. 

 
MANNAU CHWARAEON DYNODEDIG Â CHYFARPAR I BLANT – 0.25 HECTAR 
 
Mae tir i’w gynnwys dan y rhan hon o’r safon yn cynnwys: 
 Ardaloedd dynodedig i blant a phobl ifanc sy’n cynnwys ystod o gyfleusterau ac amgylchedd 

a luniwyd i ddarparu cyfleoedd ffocysedig i chwarae yn yr awyr agored. 
 
 

3.3 Cymhwyswyd safonau meincnod hygyrchedd i ddarpariaeth chwaraeon a chwarae 
awyr agored fel rhan o’r diweddariad hefyd.  Cânt eu defnyddio yn y mapiau 
dalgylch sy’n cael eu cyflwyno yn yr Atodiad ac maent yn helpu i nodi unrhyw 
ardaloedd yng Nghasnewydd lle mae darpariaeth yn brin. 
 

3.4 Eto, mae’r safonau hyn yn deillio o arweiniad FIT a chânt eu pennu’n briodol ar 
gyfer pob math o ddarpariaeth.  Dylid defnyddio’r rhain yn ddangosol yn unig, 
oherwydd ni chynhaliwyd unrhyw asesiad o rwystrau ffisegol.  Serch hynny, maent 
yn darparu syniad da o lefel y ddarpariaeth o fewn pellter cerdded o wahanol fathau 
o gyfleusterau.   
 
 

Math  Safon hygyrchedd (Pellter mewn metrau) 

Chwaraeon awyr agored 1,200m 

400m Mannau chwarae anffurfiol 
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Mannau chwarae dynodedig â 
chyfarpar 

100m o Fannau Chwarae wedi’u 
Tirweddu 

Defnyddiwyd safon 
hygyrchedd o 400m yn 
asesiad Casnewydd 
oherwydd nid oes unrhyw 
wahaniaeth ar y mapiau 
rhwng y gwahanol fathau o 
fannau chwarae â 
chyfarpar. 

400m o Fannau Chwarae Lleol â 
Chyfarpar 

1000m o Fannau Chwarae 
Cymdogaethol â Chyfarpar 
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4 ASESIAD O’R DDARPARIAETH MANNAU CHWARAE AWYR AGORED  I 
GASNEWYDD 

 
4.1 Cynhaliwyd adolygiad o fannau chwarae awyr agored yng Nghasnewydd gan y 

Cyngor i asesu lefel y ddarpariaeth yn erbyn safon FIT, sef 2.4 hectar fesul 1,000 o 
bobl.  Cynhaliwyd yr asesiad fesul ward ac mae’n dangos sut mae’r ddarpariaeth 
bresennol ar gyfer pob un o’r tri chategori chwarae, a’r ward gyfan, yn perfformio yn 
erbyn y safonau h.y. p’un a oes diffyg neu ormod o ddarpariaeth chwarae. 
 

4.2 Ceir crynodeb o lefel y ddarpariaeth o fannau chwarae awyr agored yn Atodiad 1.  
Mae’r canlyniadau’n dangos, at ei gilydd, bod Casnewydd yn brin o fannau chwarae 
awyr agored o’i hasesu yn erbyn safonau FIT.  Wrth ei dadansoddi ar lefel wardiau, 
mae gan 14 o’r 20 o wardiau yng Nghasnewydd ddiffyg cyffredinol yn y 
ddarpariaeth.  Lle mae darpariaeth dros ben yn bodoli, mae hyn yn bennaf 
oherwydd bod cyfleuster ar gyfer y ddinas gyfan wedi ei lleoli yn y ward, er 
enghraifft Parc Spytty yn Llysweri a Maes Chwaraeon Parc Tredegar yn y Gaer.  
Fodd bynnag, gallai’r wardiau hyn brofi prinderau mewn categorïau eraill o 
ddarpariaethau chwarae h.y. mannau chwarae â chyfarpar.  Cofnodwyd 
dadansoddiad llawn o’r ddarpariaeth a mapiau lleoliadau mewn dogfen ar wahân 
sy’n dwyn y teitl Atodiad 1 - Darpariaeth Mannau Chwarae Awyr Agored 2016. 
 

4.3 Mae’r Asesiad o Fannau Chwarae Awyr Agored yn cynnwys 2 gynllun ar gyfer pob 
ward.  Mae’r cyntaf yn nodi lleoliad pob man chwarae, wedi eu lliwio yn ôl 
categorïau FIT.  Mae’r ail yn cymhwyso clustogfeydd hygyrchedd i’r cyfleusterau.  
Mae’r mapiau hyn yn helpu i nodi ardaloedd sydd o fewn pellter derbyniol o fan 
chwarae a bylchau a all elwa ar gyfleusterau ychwanegol. 
 

4.4 Yn ogystal, mae Gwasanaethau Gwyrdd Strydlun y Cyngor yn cynnal asesiad o 
ddarpariaeth chwarae yn rheolaidd i fodloni safonau a gofynion diogelwch 
perthnasol.  Bydd canlyniadau’r asesiadau hyn yn helpu i lywio ac amlinellu 
blaenoriaethau gwella a chynnal a chadw ar gyfer y Cyngor a fydd, yn eu tro, yn 
helpu i ddiffinio anghenion a gofynion darpariaeth chwarae yn ardal datblygiad 
penodol.  O ystyried natur fanwl yr asesiadau, dylid cael gwybodaeth berthnasol a 
chyfredol gan Wasanaethau Gwyrdd Strydlun. 
 

4.5 Gwneir cyfeiriadau at ganfyddiadau’r asesiad cyflwr diweddaraf wrth asesu effaith 
datblygiad preswyl arfaethedig ar fannau agored cyhoeddus yng Nghasnewydd.  Lle 
mae gan ward ddarpariaeth ddigonol i fodloni safonau FIT, efallai y bydd angen i 
ddatblygwyr gyfrannu at fannau chwarae awyr agored o hyd, os gellir dangos bod 
ansawdd a chyflwr man chwarae yn methu bodloni safonau ansawdd presennol, a 
fyddai’n cael eu gwaethygu trwy gynnydd yn y boblogaeth.  Fodd bynnag, bydd y 
cyfraniadau sy’n cael eu ceisio gan ddatblygwr yn ymwneud â maint ac effaith 
datblygiad arfaethedig, ac ni fydd disgwyl iddo wneud iawn am ddiffygion presennol 
yn y ddarpariaeth. 
 

4.6 Rhoddir ystyriaeth hefyd i hygyrchedd cyfleusterau presennol yn ardal y datblygiad 
preswyl arfaethedig.  Ystyriaethau pwysig o ran darparu cyfleusterau digonol a 
defnyddiadwy i blant yw’r amser cerdded dan sylw a rhwystrau ffisegol, fel prif 
ffyrdd.  Nid yw plant yn cyfyngu eu harferion chwarae i ffiniau wardiau, felly wrth 
asesu effaith datblygiad preswyl arfaethedig, gallai nifer o wardiau yn agos at y 
cynllun arfaethedig ffurfio rhan o’r asesiad o’r ddarpariaeth bresennol. 
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4.7 Mae asesu mannau chwarae awyr agored yn ymarfer parhaus i’r Gwasanaethau 
Gwyrdd.  Yn hyn o beth, gellid ystyried gwybodaeth fwy cyfredol yn ymwneud â 
defnydd ac ansawdd darpariaeth bresennol wrth benderfynu ar ofynion mannau 
chwarae awyr agored, pan fydd y wybodaeth honno ar gael.  Caiff trafodaethau â’r 
Gwasanaethau Gwyrdd Strydlun a’r Rheolwr Cyfraniadau Cynllunio yn gynnar yn y 
broses gynllunio eu cynghori’n gryf, er mwyn amlygu materion â’r ddarpariaeth 
chwarae yn ymwneud ag ardal datblygiad preswyl arfaethedig. 
 

5 CYFRIFO’R GOFYNIAD 
 

5.1 Dylid ceisio darparu lefel foddhaol o fannau chwarae awyr agored o safon foddhaol 
ar ddatblygiadau tai newydd lle y gellir dangos y byddai datblygiad tai newydd yn 
rhoi pwysau ychwanegol ar gyfleusterau presennol.  Bydd cyfraniad yn cael ei geisio 
gan ddatblygwr os bydd cynnydd net yr anheddau a fydd yn cael eu hadeiladu yn 5 
neu’n fwy, neu pe byddai nifer gyfunol o safleoedd bach yn rhoi’r un pwysau ar 
adnoddau â safle mawr. 
 

5.2 Maint lleiaf y mannau chwarae awyr agored defnyddiadwy sy’n cael eu creu gan 
ddatblygiad newydd yw Ardal Chwarae Leol (100m2), sef maint lleiaf AChL.  Byddai 
hyn yn cael ei greu o ddatblygiad o 15 o anheddau.  Ar y sail hon, ar ddatblygiad 
preswyl sydd â llai na 15 o anheddau, caiff cyfraniad ariannol yn lle darpariaeth ar y 
safle ei ystyried yn fwy priodol, a dylid ei geisio ar gyfer datblygiad sy’n cynnwys 
rhwng 5 a 15 o anheddau.  Caiff y cyfraniad hwn ei wario ar yr ardaloedd hamdden 
y darganfyddir bod y cynigion yn effeithio arnynt. 
 

5.3 Ar gyfer datblygiadau o 15 neu fwy o anheddau, bydd darpariaeth ar y safle yn cael 
ei geisio.  Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, bydd cyfraniad ariannol, 
neu gyfraniad rhannol a darpariaeth rannol ar y safle, yn cael eu ceisio.   
 

5.4 Pan fydd safleoedd wedi eu his-rannu, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau swm priodol 
o le agored, fel pe byddai’r safle cyfan yn cael ei ddatblygu.  Lle y datblygwyd rhan 
o’r safle yn flaenorol, gellir disgwyl i ddatblygwyr dilynol drefnu darpariaeth i 
adlewyrchu’r niferoedd ar rannau cyfunol y safle. 
 

5.5 Sylwch na fydd cynhwysedd dros ben yn ardal datblygiad yn cael ei roi i 
ddatblygwyr fel mater o drefn; bydd rhaid i gynhwysedd dros ben ystyried datblygiad 
â chaniatâd ar gael (gan gynnwys penderfyniadau ar gyfer caniatâd o fewn cyfnod o 
6 mis) a/neu ddatblygiad a nodwyd yng nghyflenwad tir 5 mlynedd y Gydastudiaeth 
Argaeledd Tir ar gyfer Tai. 
 

Maint y datblygiad Gofyniad 

5 – 14 annedd Cyfraniad ariannol yn lle darpariaeth ar y safle 

15 + annedd Naill ai darpariaeth ar y safle neu gyfraniad yn lle darpariaeth ar y safle 

 
5.6 Caiff cyfanswm y gofyniad chwarae awyr agored ar gyfer datblygiad ei gyfrifo trwy 

luosi nifer yr anheddau â chyfradd lenwi benodol sy’n berthnasol i bob annedd.  
Bydd nifer yr ystafelloedd wely mewn annedd yn pennu’r gyfradd lenwi fwyaf 
priodol.  Mae’r cyfraddau llenwi cyfartalog a ddefnyddir gan y Cyngor at ddibenion y 
CCA fel a ganlyn: 
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Math o dŷ Cyfradd lenwi gyfartalog 

Fflat 1 ystafell wely 1.5 unigolyn 

Fflat 2 ystafell wely 2 unigolyn 

Fflat 3 ystafell wely 2.5 unigolyn 

Tŷ ag 1 ystafell wely 1.5 unigolyn 

Tŷ â 2 ystafell wely 2 unigolyn 

Tŷ â 3 ystafell wely 3 unigolyn 

Tŷ â 4+ ystafell wely 4 unigolyn 

 
5.7 Gellir rhannu ‘Safon Feincnod’ FIT, sef 2.4 hectar fesul 1,000 o bobl, yn ofyniad 

metr sgwâr fesul unigolyn fel a ganlyn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Yna, gellir asesu poblogaeth amcangyfrifedig datblygiad yn erbyn safon FIT i gyfrifo 

faint o le chwarae awyr agored gofynnol sy’n berthnasol i’r datblygiad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.9 Felly, mae’r canllaw ar gyfer lefel y ddarpariaeth sydd ei hangen, gan ddibynnu ar 

boblogaeth amcangyfrifedig y datblygiad, fel a ganlyn: 
 

Poblogaeth y 
datblygiad 

Mannau chwarae 
â chyfarpar (m

2
) 

Mannau 
chwarae 
anffurfiol (m

2
) 

Chwaraeon 
awyr agored 
(m

2
) 

Cyfanswm 
darpariaeth y 
datblygiad (m

2
) 

50 125 275 800 1200 

100 250 550 1600 2400 

200 500 1100 3200 4800 

500 1250 2750 8000 12000 

 

Safon FIT 
 
Mannau chwarae dynodedig â chyfarpar 0.25 ha fesul 1,000 o bobl = 2.5m2 fesul 

unigolyn 
Mannau chwarae anffurfiol 0.55 ha fesul 1,000 o bobl = 5.5m2 fesul 

unigolyn 
Chwaraeon awyr agored (ffurfiol)  1.6 ha fesul 1,000 o bobl = 16m2 fesul 
unigolyn 
 

Enghraifft weithiedig 
 
Byddai datblygiad o 50 o dai â 3 ystafell wely yn rhoi poblogaeth o 50x3 (ar sail 
cyfraddau llenwi cyfartalog) = 150.  Felly, byddai’n gofyniad ar gyfer mannau chwarae 
awyr agored fel a ganlyn: 
 
Mannau chwarae dynodedig â chyfarpar 150 x 2.5m2 = 375 m2 
Mannau chwarae anffurfiol   150 x 5.5m2 = 825 m2 
Chwaraeon awyr agored (ffurfiol)  150 x 16m2 = 2400 m2 
Cyfanswm y ddarpariaeth   = 3600 m2 
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5.10 Caiff y math o fan chwarae â chyfarpar y mae’r Cyngor o’r farn ei bod yn dderbyniol 
ei farnu fesul safle.  Fodd bynnag, mae’r math o chwarae â chyfarpar sy’n debygol o 
fod yn ofynnol ar sail maint poblogaeth datblygiad yn cael ei nodi fel a ganlyn: 
 

Poblogaeth y 
datblygiad 

Mannau chwarae 
â chyfarpar (m

2
) 

Math o fan chwarae â chyfarpar 

100 250 Ardal Chwarae Leol 

150 375 Ardal Chwarae Leol â Chyfarpar 

250 625 Ardal Chwarae Leol ac Ardal Chwarae Leol â 
Chyfarpar 

350 875 Ardal Chwarae Gymdogaethol 

 
5.11 Rhaid i’r ddarpariaeth mannau chwarae awyr agored ar ddatblygiadau tai newydd 

adlewyrchu gofynion preswylwyr y dyfodol a nodweddion penodol y safle.  Caiff ffurf 
a math union y mannau agored eu pennu gan ystyried natur a maint y datblygiad ac 
argaeledd cyfleusterau yn yr ardal leol. 
 

5.12 Mewn rhai amgylchiadau, gallai amrywiad o’r ddarpariaeth arferol o fannau 
hamdden agored fod yn fwy priodol.  Bydd gan y Cyngor ymagwedd hyblyg tuag at 
lefel a math y ddarpariaeth mannau agored ar ddatblygiad; yn enwedig er mwyn 
adlewyrchu nodweddion poblogaeth tebygol y datblygiad.  Er enghraifft, mae 
datblygiad sy’n cynnwys fflatiau 1 ystafell wely, yn bennaf, yn debygol o fod angen 
mannau chwarae mwy hamddenol a mannau chwarae ffurfiol na mannau chwarae â 
chyfarpar.  
 

5.13 Gallai datblygiadau preswyl sylweddol, mawr fod yn destun briffiau datblygu a fydd 
yn pennu nifer, maint a lleoliad dewisol y mannau agored. 
 

5.14 Caiff y gofyniad mannau hamdden a mannau agored cyhoeddus ei ystyried yn rhan 
hanfodol o unrhyw osodiad tai ac, yn gyffredinol, dylid ei ddarparu fel rhan o 
ddatblygiad tai newydd.  Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn cydnabod y gallai fod 
amgylchiadau lle caiff rhwymedigaethau cynllunio eraill e.e. gwelliannau i briffyrdd 
neu ddarpariaeth addysg, gael blaenoriaeth dros fannau hamdden a mannau 
agored cyhoeddus.  Felly, gallai fod angen pennu blaenoriaeth gymharol gwahanol 
fathau o ddarpariaeth yng nghyd-destun yr amgylchiadau unigol a’r amcanion 
cynllunio sy’n berthnasol i bob cynnig datblygu. 
 

5.15 Hefyd, dylid archwilio cyfleoedd i greu mannau amlswyddogaeth a chysylltiadau â’r 
rhwydwaith seilwaith gwyrdd ehangach.  Mae gan fannau agored sy’n cyfrannu at 
safonau FIT y potensial i gyfrannu at fathau eraill o fannau agored hefyd, fel 
Mannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch, yn ogystal â bod o fudd i’r amgylchedd ac iechyd 
a lles, yn fwy cyffredinol.  Wrth ddylunio cynlluniau datblygu, dylai datblygwyr geisio 
cyfrannu at wella hygyrchedd a naturioldeb mannau agored, a chwilio am gyfleoedd 
i greu neu gyfrannu at goridorau o fannau gwyrdd.  
 
MANNAU CHWARAE AWYR AGORED – GOFYNION CYFFREDINOL 
 

5.16 Dylai’r ddarpariaeth, yn y rhan fwyaf o achosion, barhau i gael ei gwneud ar  y safle 
fel rhan annatod o’r datblygiad; dylai gysylltu’n dda â’r eiddo preswyl arfaethedig a 
bod o fath priodol i wasanaethu anghenion y datblygiad. 
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5.17 Ni fydd y Cyngor yn derbyn safleoedd poced, lleiniau bach o dir neu safleoedd 
cornel i’w mabwysiadu bellach, oherwydd anaml iawn y mae’r rhain o fantais 
sylweddol i’r cyhoedd neu’n ffurfio rhan o gynllun strategol ehangach.  Mae’n 
hanfodol yn ystod cyfnod cynllun y datblygiad y caiff y safleoedd hyn eu dylunio 
allan o’r cynllun.  Fel arall, gallai dyluniad a chynllun gysylltu cyfres o fannau sy’n 
cysylltu o fewn neu’n gyfagos at ddarpariaeth oddi ar y safle, a fyddai’n cael ei 
ystyried yn ddatblygiad cadarnhaol ac y gellid cytuno i’w fabwysiadu.  Caiff tir sydd â 
statws gwarchodedig, er enghraifft Henebion Cofrestredig, coetiroedd sydd â 
Gorchymyn Cadw Coed neu SINCS, ei ystyried yn anaddas i’w ddynodi’n fan 
chwarae awyr agored defnyddiadwy o fewn datblygiad hefyd.  Yn ogystal, ni ellir 
ystyried ardaloedd sydd â swyddogaeth ar wahân e.e. cronbyllau, ardaloedd arafu 
neu nodweddion eraill a adeiladwyd, eu hystyried tuag at fan agored neu 
ddarpariaeth chwarae anffurfiol. 
 

5.18 Caiff y dull mwyaf priodol o ddarparu pob math o fan chwarae awyr agored ei 
amlinellu isod, a cheir egwyddorion dylunio ychwanegol yn Atodiad 2. 

 
Mannau Chwarae i Blant 
 

5.19 Mae’r rhain yn cynnwys mannau chwarae â chyfarpar a mannau chwarae 
amgaeedig i blant, ac ardaloedd glaswellt agored sy’n addas ar gyfer gemau pâl a 
mathau eraill o chwarae hamddenol.  Nid ydynt yn cynnwys caeau ffurfiol a 
darpariaethau chwaraeon eraill, mannau amwynder na thirlunio ar y safle.  Dylai 
cyfleusterau i blant, lle bynnag y bo’n bosibl, gael eu darparu o fewn pellter cerdded 
rhwydd o ardaloedd tai cysylltiedig, yn hawdd eu cyrraedd o’r tai y maent yn eu 
gwasanaethu, heb fod angen croesi rhwystrau fel priffyrdd, a dylid eu lleoli i osgoi 
neu leihau unrhyw amhariad ar breswylwyr lleol neu bosibl cyfagos.  Mewn 
safleoedd tai, bydd fel arfer yn bosibl darparu mannau chwarae i blant ar y safle, yn 
enwedig ar gyfer anghenion plant ifanc iawn.  
 

5.20 Mae FIT yn diffinio tri math o fan chwarae â chyfarpar i blant, ac mae’r safonau 
dylunio gofynnol a nodweddion mannau chwarae wedi eu hamlinellu yn yr atodiad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.21 Caiff mannau chwarae hamddenol eu cynnwys yn y gofyniad ar gyfer mannau 

chwarae i blant.  Cânt eu diffinio fel man agored o faint defnyddiol a lleoliad diogel 
sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau chwarae anffurfiol.  Byddai mannau 
agored glaswelltog o fewn ardal dai â gwahaniad digonol yn cydymffurfio â’r 
diffiniad.  I fod yn ardal resymol i’w defnyddio gan blant hŷn, dylai man chwarae 

 
 

 Ardal Chwarae Leol (LAP) – ardal fach o fan agored heb oruchwyliaeth sydd 
wedi ei dynodi’n benodol i blant ifanc ar gyfer gweithgareddau chwarae yn 
agos at ble maent yn byw. 

 Ardal Chwarae Leol â Chyfarpar (LEAP) – man chwarae heb oruchwyliaeth 
sydd â chyfarpar i blant o oed ysgol cynnar. 

 Ardal Chwarae Gymdogaethol â Chyfarpar (NEAP) – safle heb 
oruchwyliaeth sy’n gwasanaethu ardal breswyl sylweddol, sydd â chyfarpar i 
blant hŷn yn bennaf, â chyfleoedd chwarae i blant iau. 

 



CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT  
CYNGOR DINAS CASNEWYDD 
AR DDARPARIAETH MANNAU CHWARAE AWYR AGORED  
 

Mis 2016  12 

 

hamddenol fod o leiaf 0.05 ha (0.12 erw) neu, yn ddelfrydol, o leiaf 0.1 ha (0.25 
erw). 

 
Cyfleusterau Chwaraeon i Bobl Ifanc/Oedolion 
 

5.22 Mae’r rhain yn cynnwys caeau chwarae, cyrtiau tennis a chyfleusterau eraill ar gyfer 
chwaraeon trefnedig.  Gellir ond darparu cyfleusterau chwarae, fel caeau chwarae, 
yn rhesymol mewn datblygiadau mawr.  Mewn rhai achosion, gellir darparu caeau 
chwarae yn fwy priodol ar y cyd a chaeau chwarae presennol neu arfaethedig, neu’n 
agos atynt.  Cyn belled ag y bo’n bosibl, dylai lleoliadau oddi ar y safle fod â 
chysylltiadau da â’r datblygiad preswyl sy’n creu’n angen amdanynt h.y. trwy 
ddefnyddio llwybrau beicio, llwybrau cerdded a chyfleusterau cludiant cyhoeddus.  
Fodd bynnag, o ystyried maint y cyfryw gyfleusterau, nid yw’n anghyffredin i 
gyfleusterau chwaraeon i bobl ifanc/oedolion wasanaethu nifer o wardiau, ac felly eu 
bod wedi eu lleoli mewn ward wahanol i’r datblygiad. 
 

5.23 Disgwylir i ddatblygwyr ddarparu arwyneb glaswellt/artiffisial o faint, graddiant a 
chyflwr addas i fodloni anghenion y cyrff llywodraethu chwaraeon penodol.  Rhaid i’r 
maint ganiatáu ardal amgylchynol ddigonol i chwarae’n ddiogel ac er diogelwch y 
cyhoedd ac eiddo sy’n gyfagos i’r arwyneb chwarae. 
 

5.24 Gallai fod angen ystafelloedd newid/pafiliynau mewn cysylltiad â’r ardal chwaraeon.  
Bydd y ddarpariaeth hon yn amrywio gan ddibynnu ar faint yr ardal chwaraeon a’r 
chwaraeon y darperir ar eu cyfer.  Mae cyfleusterau eraill sy’n gysylltiedig â darparu 
mannau chwarae ffurfiol yn cynnwys maes parcio ffurfiol, a all fod yn ofynnol yn 
benodol i ddefnyddwyr y cyfleuster er mwyn peidio ag achosi anghyfleustra i 
breswylwyr lleol.  Dylid dylunio llifoleuadau yn ofalus er mwyn osgoi gollyngiadau 
golau, ac ni ddylent amharu ar amwynderau preswylwyr sy’n byw’n agos at y 
cyfleuster.  Caiff datblygwyr eu hannog i drafod datblygiadau preswyl yn gynnar er 
mwyn sicrhau bod darpariaeth briodol sy’n bodloni’r safon ofynnol. 
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6 DEWISIADAU RHEOLI A CHYNNAL A CHADW  
 

6.1 Mae’r darpariaethau a wneir ar gyfer rheoli a chynnal a chadw’r mannau agored 
cyhoeddus sy’n ofynnol dan Bolisi CF2 yn ystyriaeth allweddol wrth benderfynu ar 
geisiadau cynllunio.  Bydd angen i’r Cyngor fod yn fodlon y bydd mannau agored 
cyhoeddus, sy’n cael eu darparu fel rhan o gynllun, ar gael ac yn cael eu cynnal, eu 
rheoli a’u cadw am byth. 
 

6.2 Ceir dau ddull y mae’r Cyngor yn fodlon eu bod yn darparu sicrwydd rhesymol y 
gellir rheoli a chynnal a chadw’r cyfryw fannau agored am byth.  Y rhain yw: 
 
 
1. Bod y Cyngor yn mabwysiadu ac yn cynnal a chadw’r cyfleusterau. 
2. Cwmni rheoli preifat. 

 
Y CYNGOR YN MABWYSIADU AC YN CYNNAL A CHADW’R 
CYFLEUSTERAU 
 

6.3 Y dewis cyntaf yw bod y Cyngor yn mabwysiadu ac yn cynnal a chadw tir fel man 
agored cyhoeddus mewn ardaloedd preswyl, pan fydd y tir yn fan agored 
cyhoeddus yn bennaf.  Bydd hyn yn amodol ar y tir yn bodloni un neu fwy o’r meini 
prawf canlynol, trwy: 
 
 Sicrhau iechyd a lles y cyhoedd; 
 Galluogi neu ategu swyddogaeth chwaraeon neu hamdden; 
 Darparu diogelwch amgylcheddol neu dirwedd strategol a gwelliant gweledol. 
 

6.4 Ni fydd yr awdurdod lleol yn mabwysiadu cyfarpar neu strwythurau, gan gynnwys eu 
harwynebedd a’u clustogfeydd, sydd â phrif swyddogaeth nad yw’n fan agored dan 
bennawd mannau chwarae awyr agored.  Mae hyn yn cynnwys mannau agored 
achlysurol sy’n gysylltiedig â gosodiadau tanddaearol a nodweddion peirianegol, 
celloedd dŵr storm, cronbyllau a thirffurf ar gyfer draenio dŵr storm.  Bydd y Cyngor 
yn ystyried mabwysiadu Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) fel rhan o’r system 
ddraenio.  Fodd bynnag, ni chânt eu hystyried yn fannau agored cyhoeddus 
defnyddiadwy. 
 

6.5 Gall tir sydd â rhwymedigaethau hanesyddol posibl yn gysylltiedig â defnydd 
blaenorol, fel tir wedi’i halogi, ac sy’n cael ei gynnig fel man agored cyhoeddus, gael 
ei ystyried i’w fabwysiadu.  Bydd angen i unrhyw gais o’r fath mewn safle datblygu 
gael ei ategu gan asesiad diduedd wedi’i seilio ar ei ddefnydd hirdymor arfaethedig 
fel man agored.  Bydd pob cais yn destun asesiadau risg ar wahân o’i 
rwymedigaethau hanesyddol mewn perthynas â’r defnydd arfaethedig fel man 
agored. 
 

6.6 Caiff safle pob man chwarae agored posibl ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun, 
fesul achos.  Dylid cynnal trafodaethau llawn ynghylch pa dir allai fod yn gymwys i’w 
fabwysiadu yn gynnar yn y broses ddatblygu.  Cynghorir bod mabwysiadu 
arfaethedig yn cael ei archwilio’n llawn â’r swyddogion perthnasol cyn cyflwyno cais 
am ganiatâd cynllunio. 
 

6.7 Bydd mabwysiadu tir bob amser yn amodol ar daliad o swm gohiriedig gan y 
datblygwr i dalu cost cynnal a chadw yn y dyfodol.  Mae’r swm gohiriedig ar gyfer 
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cynnal a chadw yn daladwy wrth drosglwyddo’r tir.  Caiff y ffigur ei gyfrifo gan 
ddefnyddio ffigurau’r contract presennol ar gyfer cynnal a chadw mannau agored 
wedi’i luosi er mwyn pennu ffigur cynnal a chadw 20 mlynedd (gan ganiatáu ar gyfer 
chwyddiant prisiau’r contract).  Pan fydd datblygwyr yn gwneud cyfraniad ariannol 
yn lle cyfleusterau ar y safle, bydd swm gohiriedig hefyd yn cael ei geisio ar gyfer 
costau cynnal a chadw yn y dyfodol.  Caiff costau cynnal a chadw nodweddiadol eu 
hamlinellu yn Atodiad 4. 
 

6.8 Bydd caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad yn amodol ar gytundeb cyfreithiol a fydd 
yn cynnwys yr holl fanylion uchod, a chaiff y symiau gohiriedig â’r cytundebau hyn 
eu mynegrifo o’r dyddiad y caiff y cytundeb ei lofnodi. 
 

6.9 Mae pob cytundeb A106 yn rhedeg gyda’r tir, felly rhaid i olynyddion y dyfodol 
gydymffurfio â’r rhwymedigaethau. 
 
CWMNI RHEOLI PREIFAT 
 

6.10 Yn yr achos hwn, mae man agored yn parhau ym mherchenogaeth datblygwr sy’n 
mynd i gytundeb â chwmni rheoli preifat a ariennir gan denantiaid.  Mae’r datblygwr 
yn sefydlu sefydliad rheoli pwrpasol i gydlynu gweithgareddau beunyddiol y 
dyletswyddau cynnal a chadw angenrheidiol.  Caiff y rheolaeth ei hariannu gan 
denantiaid y datblygiad newydd, sy’n talu tâl blynyddol.  Un enghraifft o hyn yw 
datblygiad Glan Llun yn Llanwern.  Bydd yn ofynnol i unrhyw ddatblygwr sy’n 
bwriadu dilyn y dull hwn ddangos, i foddhad y Cyngor, pa gamau amgen fydd yn 
cael eu rhoi ar waith os bydd newid mewn perchenogaeth.  Dan delerau’r cytundeb 
cyfreithiol, bydd y datblygwr yn parhau’n berchen ar y man agored am byth, ac ni 
fydd y Cyngor yn ei fabwysiadu na’i gynnal a chadw yn y dyfodol. 
 

6.11 Mae dulliau rheoli amgen ar gael, fel cwmni rheoli cymunedol, trefniadau ag 
ymddiriedolaeth neu sefydliad elusennol, neu osod tir ar brydles i grŵp cymunedol.  
Os bydd ymgeisydd yn dymuno dilyn unrhyw un o’r dulliau amgen hyn, bydd rhaid 
iddo ddangos sut gall y cyfryw ddull fodloni gofyniad polisi’r Cyngor i’r man agored 
gael ei reoli a’i gynnal a chadw am byth. 
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7 CYFRANIADAU ARIANNOL YN LLE DARPARIAETH AR Y SAFLE  
 

7.1 Lle bynnag y bo’n bosibl, dylid darparu mannau agored cyhoeddus o fewn ffiniau’r 
safle datblygu fel rhan annatod o’r datblygiad.  Fodd bynnag, gallai fod 
amgylchiadau lle nad yw’n bosibl neu’n briodol cynnwys y man agored gofynnol yn y 
safle datblygu (h.y. efallai bod y safle’n rhy fach neu’n amhriodol ar gyfer man 
agored o gategori penodol).  Yn yr achosion  hyn, bydd y Cyngor yn derbyn taliad 
gohiriedig yn lle darpariaeth ffisegol.  Bydd y trefniant hwn yn mynnu bod datblygwyr 
yn gwneud cyfraniadau ariannol i ddarparu man hamdden neu fan agored 
cyhoeddus oddi ar y safle, neu i wella cyfleusterau hamdden awyr agored presennol 
yn lle darpariaeth ar y safle. 
 
Cyfraniadau Ariannol 

7.2 Caiff y cyfraniad sy’n daladwy ei gyfrifo yn ôl y costau presennol fesul metr sgwâr o 
ddarparu gwahanol gategorïau o fannau agored sy’n cael eu creu gan y datblygiad.  
Mae cyfrifiadau’r taliadau gohiriedig wedi’u seilio ar y costau safonol ar gyfer tir, 
dylunio, cynllun ac offer, a ddatblygwyd o gyfraddau presennol contractau sy’n cael 
eu tendro gan y Cyngor.  Caiff y ffigurau hyn eu hadolygu’n flynyddol i ystyried 
amgylchiadau cyfnewidiol mewn perthynas â chostau.  Gall lefel union y cyfraniadau 
gan ddatblygwyr amrywio o’r costau a ddangoswyd er mwyn ystyried nodweddion 
safleoedd unigol.  Caiff y costau presennol eu hamlinellu yn Atodiad 4. 

 
Lle caiff y cyfraniadau eu cadw? 

 
7.3 Bydd y Cyngor yn cadw cyfraniadau ariannol gan ddatblygwyr mewn cyfrif 

dynodedig at y diben hwn yn benodol.  Caiff cyfraniadau nad ydynt wedi cael eu 
gwario cyn pen y cyfnod penodedig eu dychwelyd i’r taledig ynghyd ag unrhyw log, 
oni bai y caiff darpariaeth amgen ei chytuno rhwng y taledig a’r Cyngor. 
 

7.4 Caiff rhwymedigaethau cynllunio eu monitro gan y Rheolwr Cyfraniadau Cynllunio er 
mwyn sicrhau bod y datblygwr a’r Cyngor yn cydymffurfio â phob rhwymedigaeth.  
Caiff adroddiadau monitro eu llunio’n rheolaidd a fydd yn darparu manylion am 
gytundebau yr aethpwyd iddynt, cyfraniadau ariannol a gafwyd, a chynlluniau a 
gwblhawyd a ariannwyd naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol trwy gyfraniadau 
ariannol. 
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8 GWEINYDDU’R POLISI 
 

8.1 Mae gweithredu strategaeth y CCA yn gweithio trwy nifer o weithdrefnau sydd, yn 
fras, fel a ganlyn: 
 
Cam cyn gwneud cais  

 
8.2 Caiff darpar ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau tai eu cynghori’n gryf i gysylltu â 

Rheolwr A106 y Cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn amlinellu gofynion y 
Cyngor yn ymwneud â mannau chwarae awyr agored a chyfraniadau eraill A106.  
Mae hyn er mwyn sicrhau y caiff unrhyw gostau yn ymwneud â darparu cyfleusterau 
hamdden a mannau agored cyhoeddus eu hamlinellu cyn, neu yn ystod, ymarfer 
arfarnu safle cychwynnol y datblygwr. 
 
Cam gwneud cais 

8.3 Os na chynhelir trafodaeth cyn gwneud cais, caiff ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau 
tai eu hysbysu am y gofynion i ddarparu mannau agored yn syth ar ôl cyflwyno cais 
cynllunio cymwys.  Wedi i’r Cyngor dderbyn cais cynllunio ar gyfer datblygiad tai 
newydd, caiff yr ymgeisydd ei hysbysu am: 
 Faint a math y mannau agored i’w darparu ar y safle. 
 Swm y cyfraniad ariannol a fydd yn ofynnol i wneud darpariaeth oddi ar y 

safle, lle bo hynny’n briodol. 
 Swm y cyfraniad ariannol sy’n ofynnol i gynnal a chadw’r ddarpariaeth, os 

bydd y Cyngor yn ymgymryd â’r gwaith cynnal a chadw hirdymor. 
 

8.4 Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd lofnodi cytundeb cyfreithiol Adran 106 â’r Cyngor er 
mwyn sicrhau y gwneir cyfraniad tuag at gyfleusterau mannau agored cyhoeddus a 
hamdden.  Caiff cytundeb cyfreithiol drafft ei anfon at yr ymgeisydd i’w ystyried. 
 
Ceisiadau Amlinellol 

 
8.5 Yn achos ceisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol, bydd yn ofynnol i’r 

ymgeisydd lofnodi cytundeb cyfreithiol â’r Cyngor dan A106 Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990.  Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd manylion am faint a’r math o 
gyfleusterau hamdden a mannau agored cyhoeddus, na lefel y symiau gohiriedig ar 
gyfer y datblygiad preswyl arfaethedig, yn hysbys yn ystod y cam amlinellol hwn.  
Bydd y Cyngor yn sicrhau y caiff y cyfraniad cywir ei dderbyn pan gaiff mwy o 
fanylion eu cyflwyno gyda’r cais er mwyn cymeradwyo’r materion a gadwyd yn ôl. 
 
Penderfyniadau Apeliadau Cynllunio 
 

8.6 Os gwneir apêl am resymau heblaw elfen mannau agored y cais, dylai’r ymgeisydd 
sicrhau bod Ymgymeriad Unochrog wedi’i eirio’n briodol yn cael ei lofnodi cyn i 
unrhyw apêl gael ei phenderfynu, er mwyn darparu ar gyfer mannau chwarae awyr 
agored.  Byddai methu darparu’r cyfryw ymgymeriad yn debygol o arwain at y 
Cyngor yn gwrthwynebu am resymau yn ymwneud â mannau agored yn yr apêl. 
 
Dyddiad Cyflwyno 

8.7 Caiff yr arweiniad ar fannau agored cyhoeddus a amlinellir yn y ddogfen hon ei 
gymhwyso i geisiadau cynllunio sy’n cael eu cyflwyno ar neu ar ôl xx Mis 2015 [i’w 
gadarnhau ar ôl ymgynghori ar y CCA].  Ni fydd yn berthnasol i geisiadau ar gyfer 
materion a gadwyd yn ôl na chaniatâd cynllunio amlinellol a roddwyd cyn y dyddiad 
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hwnnw.  Fodd bynnag, bydd caniatâd ar gadw sy’n bodoli cyn mabwysiadu’r 
ddogfen CCA, yn disgyn o fewn ei delerau ac amodau os cyflwynir cais i’w 
adnewyddu.  Bydd y CCA yn ystyriaeth berthnasol ac yn cael ei ystyried wrth 
benderfynu ar geisiadau o’r fath. 
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ATODIAD UN 
 
Crynodeb o’r Ddarpariaeth Mannau Agored fesul Ward 2016 
 

Ward Poblogaeth 
(ONS 2011) 

Categori 
mannau 
agored 

Gofyniad FIT  
(ha) 

Darpariaeth 
wirioneddol 
(ha) 

Diffyg/Dros 
ben 

Allt-yr-Yn 8,699 Crynodeb 21.08 11.63 -9.45 

  Ffurfiol 14.05 3.77 -10.28 

  Anffurfiol 4.83 7.27 2.44 

  Cyfarparedig 2.20 0.59 -1.61 

Alway 8,290 Crynodeb 19.99 13.04 -6.96 

  Ffurfiol 13.33 8.27 -5.06 

  Anffurfiol 4.58 4.68 0.10 

  Cyfarparedig 2.08 0.09 -1.99 

Beechwood 7,499 Crynodeb 18.18 12.31 -6.06 

  Ffurfiol 12.12 0.53 -11.59 

  Anffurfiol 4.17 11.49 7.32 

  Cyfarparedig 1.89 0.1 -1.79 

Bettws 7,576 Crynodeb 18.25 27.24 8.99 

  Ffurfiol 12.17 16.57 4.40 

  Anffurfiol 4.18 10.55 6.37 

  Cyfarparedig 1.90 0.12 -1.78 

Caerllion 8,013 Crynodeb 19.35 14.92 -4.43 

  Ffurfiol 12.90 8.81 -4.09 

  Anffurfiol 4.43 5.79 1.36 

  Cyfarparedig 2.02 0.32 -1.70 

Y Gaer 8,683 Crynodeb 20.93 38.42 17.49 

  Ffurfiol 13.95 30.04 16.09 

  Anffurfiol 4.80 7.06 2.26 

  Cyfarparedig 2.18 1.32 -0.86 

Graig 6,138 Crynodeb 14.98 6.03 -8.95 

  Ffurfiol 9.85 3.37 -6.48 

  Anffurfiol 3.59 2.5 -1.09 

  Cyfarparedig 1.54 0.162 -1.38 

Langstone 4,409 Crynodeb 10.62 4.2 -6.42 

  Ffurfiol 7.08 1.72 -5.36 

  Anffurfiol 2.43 2.29 -0.14 

  Cyfarparedig 1.11 0.19 -0.92 

Lliswerry 12,240 Crynodeb 29.64 49.85 20.20 

  Ffurfiol 19.76 45.17 25.41 

  Anffurfiol 6.79 4.4 -2.39 

  Cyfarparedig 3.09 0.28 -2.81 

Llanwern 2,940 Crynodeb 7.11 5.66 -1.45 

  Ffurfiol 4.74 3.35 -1.39 

  Anffurfiol 1.63 1.75 0.12 

  Cyfarparedig 0.74 0.56 -0.18 

Malpas 7,890 Crynodeb 19.20 22.04 2.85 
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Ward Poblogaeth 
(ONS 2011) 

Categori 
mannau 
agored 

Gofyniad FIT  
(ha) 

Darpariaeth 
wirioneddol 
(ha) 

Diffyg/Dros 
ben 

  Ffurfiol 12.80 4.98 -7.82 

  Anffurfiol 4.40 16.77 12.37 

  Cyfarparedig 2 0.29 -1.71 

Maerun 4,245 Crynodeb 15.05 3.53 -11.52 

  Ffurfiol 10.03 2.00 -8.03 

  Anffurfiol 3.45 1.33 -2.12 

  Cyfarparedig 1.57 0.2 -1.37 

Pillgwenlly 7,236 Crynodeb 17.56 12.67 -4.89 

  Ffurfiol 11.71 6.3 -5.41 

  Anffurfiol 4.02 6.03 2.01 

  Cyfarparedig 1.83 0.34 -1.49 

Ringland 8,475 Crynodeb 20.52 18.31 -2.21 

  Ffurfiol 13.68 5.82 -7.86 

  Anffurfiol 4.70 12.11 7.41 

  Cyfarparedig 2.14 0.38 -1.76 

Tŷ-Du 10,090 Crynodeb 24.38 16.91 -7.47 

  Ffurfiol 16.25 12.86 -3.39 

  Anffurfiol 5.59 3.88 -1.71 

  Cyfarparedig 2.54 0.17 -2.37 

Shaftsbury 3,764 Crynodeb 12.32 11.31 -1.01 

  Ffurfiol 8.22 9.2 0.98 

  Anffurfiol 2.82 1.68 -1.14 

  Cyfarparedig 1.28 0.43 -0.85 

St. Julian’s 8,603 Crynodeb 20.82 28.41 7.59 

  Ffurfiol 13.88 24.87 10.99 

  Anffurfiol 4.77 3.41 -1.36 

  Cyfarparedig 2.17 0.14 -2.04 

Stow Hill 4,662 Crynodeb 11.22 10.45 -0.77 

  Ffurfiol 7.64 0.64 -7.00 

  Anffurfiol 2.39 9.52 7.13 

  Cyfarparedig 1.17 0.29 -0.90 

Parc Tredegar 4,398 Crynodeb 10.39 20.82 10.43 

  Ffurfiol 7.07 13.54 6.46 

  Anffurfiol 2.21 7 4.79 

  Cyfarparedig 1.11 0.28 -0.83 

Victoria 7,409 Crynodeb 17.92 0.31 -17.60 

  Ffurfiol 11.94 0.12 -11.82 

  Anffurfiol 4.11  - -4.11 

  Cyfarparedig 1.87 0.19 -1.68 

Casnewydd  349 328 -21 
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ATODIAD DAU 
 
Egwyddorion Dylunio Cyffredinol 
 
Mae arweiniad FIT yn datgan yr egwyddorion cyffredinol canlynol ar gyfer mannau 
chwarae i blant:   
 
 Eu bod yn briodol i anghenion y gymuned leol. 
 
 Eu bod yn hygyrch i bob plentyn ac o fewn y pellter cerdded priodol ar gyfer 

ardaloedd chwarae lleol (LAP), ardaloedd chwarae lleol â chyfarpar (LEAP) ac 
ardaloedd chwarae cymdogaethol â chyfarpar (NEAP). 

 
 Eu bod yn hygyrch heb orfod croesi priffyrdd, rheilffyrdd na dyfrffyrdd. 
 
 Eu bod wedi eu lleoli mewn lleoliadau agored, croesawgar. 
 
 Eu bod wedi eu gwahanu oddi wrth ardaloedd sydd â llawer o symudiadau cerbydau 

ac y gellir eu cyrraedd yn uniongyrchol o lwybrau i gerddwyr. 
 
 Eu bod wedi eu lleoli ar dir sydd â thopograffeg naturiol neu ar dir y gellir ei dirlunio ar 

gyfer y math o brofiad chwarae arfaethedig. 
 
 Eu bod wedi eu dylunio’n unol â gofynion Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 

1995. 
 
 Eu bod wedi eu dylunio fel bod unrhyw strwythurau dringo uchel mor bell â phosibl 

oddi wrth anheddau cyfagos a bod unrhyw amhariad gweledol posibl yn cael ei leihau. 
 
 Eu bod wedi eu hintegreiddio, cymaint â phosibl, â mannau agored eraill ac ardaloedd 

plannu amwynder i ddarparu gwahaniad oddi wrth anheddau cyfagos a chyfrannu at 
rwydwaith o goridorau gwyrdd. 

 
 Eu bod yn archwilio cyfleoedd i greu mannau amlswyddogaeth lle y bo’n ymarferol, 

gan sicrhau y cynhelir y prif gategori FIT. 
 
 Eu bod yn weladwy o anheddau cyfagos neu lwybrau i gerddwyr sy’n cael eu 

defnyddio’n helaeth. 
 
 Eu bod yn hygyrch o lwybrau troed sydd ag arwyneb cadarn. 
 
 Eu bod wedi eu harwynebu mewn modd sy’n addas ar gyfer dwysedd y defnydd. 
 
 Eu bod yn cynnwys mannau eistedd i oedolion, gofalwyr a brodyr neu chwiorydd. 
 
 Eu bod wedi eu llunio i ddarparu profiad chwarae symbylol a heriol a all gynnwys offer 

a nodweddion eraill, sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer cydbwyso, siglo, dringo, 
gweithgarwch uwchben, llithro, neidio, cropian, troi, chwarae dychmygus, chwarae 
cymdeithasol, chwarae â deunyddiau naturiol fel tywod a dŵr, gemau pêl, ardaloedd 
ar gyfer offer ag olwynion neu weithgareddau eraill. 
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ATODIAD TRI 
 
Prif Nodweddion Mannau Chwarae i Blant 
 
 LAP LEAP NEAP 

Grŵp Oedran Plant hyd at 6 oed yn 
bennaf 

Plant sy’n dechrau mynd 
allan i chwarae’n 
annibynnol 

Plant hŷn sy’n gymharol 
annibynnol, yn bennaf 

Pellter 
Cerdded 

O fewn 1 munud o’r 
cartref 

O fewn 5 munud o’r cartref O fewn 15 munud o’r 
cartref 

Lleoliad Wrth ymyl llwybr 
cerdded sy’n cael ei 
ddefnyddio’n helaeth 

Wrth ymyl llwybr cerdded 
sy’n cael ei ddefnyddio’n 
helaeth 

Wrth ymyl llwybr cerdded 
sy’n cael ei ddefnyddio’n 
helaeth 

Nodweddion Rhesymol o wastad, 
glaswellt sy’n draenio’n 
dda neu arwyneb caled 

Rhesymol o wastad, 
glaswellt sy’n draenio’n dda 
neu arwyneb caled sydd ag 
arwynebau sy’n lleddfu 
ardrawiadau o dan y 
cyfarpar 

Rhesymol o wastad, 
glaswellt sy’n draenio’n dda 
neu arwyneb caled sydd ag 
arwynebau sy’n lleddfu 
ardrawiadau o dan y 
cyfarpar 

Ardal 
Weithgarwch 

O leiaf 100 metr sgwâr O leiaf 400 metr sgwâr O leiaf 1000 metr sgwâr 

Cyfarpar Nodweddion sy’n eu 
galluogi i hawlio’r man 
chwarae fel eu man eu 
hunain  

O leiaf 6 phrofiad chwarae 
symbylol a heriol 

O leiaf 9 profiad chwarae 
symbylol a heriol 

Clustogfa O leiaf 5 metr i 
wahanu’r ardal 
weithgarwch a rhan 
agosaf yr annedd 
agosaf 

O leiaf 10 metr i wahanu’r 
ardal weithgarwch a rhan 
agosaf yr annedd agosaf.  
20 metr rhwng yr ardal 
weithgarwch a ffasâd 
ystafell drigiadwy annedd 

O leiaf 30 metr i wahanu’r 
ardal weithgarwch a ffin yr 
eiddo agosaf sy’n cynnwys 
annedd.  Gallai fod angen 
mwy o bellter at ddibenion 
cyfleusterau parc sglefrio 
adeiledig 

Plannu Amrywiol i gynnwys 
cymysgedd o arogleuon, 
lliwiau ac ansoddau 

Amrywiol i gynnwys 
cymysgedd o arogleuon, 
lliwiau ac ansoddau 

Amrywiol i gynnwys 
cymysgedd o arogleuon, 
lliwiau ac ansoddau 

Ffensys Rheilen warchod 
600mm, ffens isel neu 
blanhigion i ddangos y 
perimedr 

Dylai ffiniau fod yn 
adnabyddadwy.  Efallai y 
bydd ffensys ar hyd y terfyn 
yn amhriodol, ond gallai 
rhyw fath o ffens fod yn 
angenrheidiol.  Os cânt eu 
defnyddio, dylent fod 1 metr 
o uchder â dwy giât sy’n 
agor tuag allan 

Dylai ffiniau fod yn 
adnabyddadwy.  Efallai y 
bydd ffensys ar hyd y terfyn 
yn amhriodol, ond gallai 
rhyw fath o ffens fod yn 
angenrheidiol.  Os cânt eu 
defnyddio, dylent fod 1 metr 
o uchder â dwy giât sy’n 
agor tuag allan 

Mannau 
eistedd 

- Darpariaeth ar gyfer 
oedolion a brodyr a 
chwiorydd sy’n gwmni i’r 
plant 

Darpariaeth ar gyfer 
oedolion a brodyr a 
chwiorydd sy’n gwmni i’r 
plant 

Biniau sbwriel - Un neu fwy Un neu fwy 

Hysbysiad Arwydd yn nodi: 

 Bod yr ardal yn fan 
chwarae i blant 

 Nad oes croeso i 
gŵn 

Arwydd yn nodi: 

 Bod yr ardal yn fan 
chwarae i blant 

 Nad oes croeso i gŵn 

 Enw a rhif ffôn 
gweithredwr y cyfleuster 

 Lleoliad y ffôn agosaf 

Arwydd yn nodi: 

 Bod yr ardal yn fan 
chwarae i blant 

 Nad oes croeso i gŵn 

 Enw a rhif ffôn 
gweithredwr y cyfleuster 

 Lleoliad y ffôn agosaf 
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ATODIAD PEDWAR – ARWEINIAD AR GOSTAU CYFRANIADAU ARIANNOL 
 
Costau Gosod a Chynnal a Chadw Cyfarpar Chwarae Gosodedig 2015 
 

LAP 
Gofynion Enghreifftiol 

Costau Gosod Gofynion Cynnal a 
Chadw 

Costau 20 
mlynedd 

Biniau sbwriel angoredig x 2 £458 Torri glaswellt £6,000 

Meinciau Gwrthdan ar sylfaen 
concrit x 2 

£1,080 Coed/llwyni £4,000 

Arwyneb Tarmacadam £5,200 Dodrefn £4,000 

Arwyneb diogelwch rwber £22,500 Gwacáu biniau 
sbwriel 

£12,000 

Ffens fetel 1.2 metr â phen 
bwaog 

£3,800 Amnewid cyfarpar 
sy’n cael ei 
fandaleiddio 

£4,000 

Llwybr tarmacadam 1.5 metr o 
led 

£975 Arolygiad diogelwch 
blynyddol 

£3,000 

Giatiau sy’n cau eu hunain x 2 £1,904 Asesiad risg 
blynyddol 

£800 

Arwyddion gan gynnwys 
ffitiadau a physt 

£265 Ailbeintio offer £4,000 

Glaswellt 100m2 £1,000 Gorchuddio’r llwybr 
troed 

£2,400 

Coed/llwyni £2,000 Amnewid yr arwyneb 
diogelwch 

£710 

 £39,182  £40,910 

 



CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT  
CYNGOR DINAS CASNEWYDD 
AR DDARPARIAETH MANNAU CHWARAE AWYR AGORED  
 

Mis 2016  23 

 

 

LEAP 
Gofynion Enghreifftiol 

Costau Gosod Gofynion Cynnal a Chadw Costau 20 
mlynedd 

Offer amlddringo iau £9,281 Torri glaswellt £12,000 

Crud siglo 6” 1 bae â 2 
sedd 

£3,590 Coed/llwyni £4,000 

Siglen wastad 8” 1 bae â 2 
sedd 

£3,879 Dodrefn £4,000 

Trogylch £6,679 Gwirio diogelwch y cyfarpar 
chwarae 

£12,000 

Siglydd sbring £1,654 Gwacáu a glanhau biniau 
sbwriel 

£14,000 

Siglydd sbring £1,654 Amnewid cyfarpar sy’n cael 
ei fandaleiddio 

£40,000 

Si-so £3,360 Arolygiad diogelwch 
blynyddol 

£1,200 

Eitemau Deddf 
Gwahaniaethu ar sail 
Anabledd 

£601 Asesiad risg blynyddol £800 

Biniau sbwriel angoredig x 
2 

£458 Ailbeintio offer £6,000 

Meinciau Gwrthdan x 2 £1,080 Gorchuddio’r llwybr troed £20,000 

Arwyneb Tarmacadam £19,500 Amnewid yr arwyneb 
diogelwch 

£12,000 

Arwyneb diogelwch rwber £10,150  £126,000 

Ffens fetel 1.2 metr â phen 
bwaog 

£7,500   

Llwybr tarmacadam 1.5 
metr o led 

£975   

Giatiau sy’n cau eu hunain 
x 2 

£1,569   

Rhwystrau diogelwch £255   

Arwyddion £265   

Glaswellt 100m2 £1,000   

Coed/llwyni £2,000   

 £75,450   
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NEAP 
Gofynion Enghreifftiol 

Costau 
Gosod 

Gofynion Cynnal a 
Chadw 

Costau 20 
mlynedd 

Offer amlddringo iau £9,281 Torri glaswellt £20,000 

Crud siglo 6” 1 bae â 2 sedd £3,590 Coed/llwyni £6,000 

Siglen wastad 8” 1 bae â 2 sedd £3,879 Dodrefn £4,000 

Trogylch £6,679 Gwirio diogelwch y 
cyfarpar chwarae 

£14,000 

Siglydd sbring £1,654 Gwacáu a glanhau biniau 
sbwriel 

£16,000 

Siglydd sbring £1,654 Amnewid cyfarpar sy’n 
cael ei fandaleiddio 

£50,000 

Si-so £3,360 Arolygiad diogelwch 
blynyddol 

£1,200 

Strwythurau dynamig £2,680 Asesiad risg blynyddol £800 

Strwythurau dynamig £3,940 Ailbeintio offer £6,000 

Eitemau Deddf Gwahaniaethu ar 
sail Anabledd 

£601 Gorchuddio’r llwybr 
troed/ardaloedd Tarmac 

£20,000 

Biniau sbwriel angoredig x 2 £458 Ail-lenwi’r rhisgl coed £30,000 

Meinciau Gwrthdan x 2 £1,080 Amnewid yr arwyneb 
diogelwch 

£12,000 

Arwyneb Tarmacadam £19,500  £180,000 

Arwyneb diogelwch rwber £10,150   

Ffens fetel 1.2 metr â phen bwaog £16,500   

Llwybr tarmacadam 1.5 metr o led £975   

Rhisgl coed £6,000   

Giatiau sy’n cau eu hunain x 2 £1,569   

Rhwystrau diogelwch £255   

Arwyddion £265   

Glaswellt 100m2 £2,200   

Coed/llwyni £2,000   

 £98,270   
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Costau Gosod a Chynnal a Chadw 
Darpariaethau Chwarae Ffurfiol 

Costau Gosod Costau 20 
mlynedd 

Ardaloedd Chwarae Amlddefnydd £75,000  

40m x 18m â ffens a llifoleuadau  £47,228 

Cyrtiau Tennis (2) 37mx42m £117,000  

Ffens a llifoleuadau  £48,228 

Caeau Pêl-droed fesul cae £75,000  

110m x 71m (gan gynnwys ardal 
ddiogelwch) 

 £147,309 

Caeau Rygbi £75,000  

106mx79m (gan gynnwys ardal 
ddiogelwch) 

 £147,309 

Criced 4 x tywarchen £54,000  

1 x artiffisial Cyfanswm o 6649m2 gan 
gynnwys yr allfaes 

 £123,767 

Bowls Awyr Agored 40m x 40m £750,000  

gan gynnwys Pafiliwn  £464,428 

Caeau bob tywydd â thywod £550,000  

100m x 64m â ffens a llifoleuadau  £167,228 

Wal adlamu â goliau £10,000  

10m x 10m  £48,862 

Wal adlamu â goliau £10,000  

10m x 10m  £48,862 

Wal adlamu a phêl-fasged £11,000  

10m x 20m  £59,679 

Llwybr BMX £75,000  

50m x 20m â ffens a llifoleuadau  £114,469 

Darpariaeth ar gyfer sgrialfyrddau £120,000  

50m x 20m â ffens a llifoleuadau  £114,469 

 

Costau Gosod a Chynnal a Chadw 
Darpariaethau Chwarae Ffurfiol 

Costau Gosod Costau 20 
mlynedd 

Man Chwarae Anffurfiol 5,000m2 
graddedig, wedi’i hadu a gosod cerrig, gan 
gynnwys llwybr a dodrefn 

£45,000 £258,028 

 


