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C: A fydd Canolfannau Hamdden Sir Fynwy yn rhedeg Gemau Sir Fynwy ym 

mhob gwyliau ysgol? 

A: Byddant. Bydd Gemau Sir Fynwy’n cael eu cynnal trwy'r pedwar canolfan 

hamdden, i oedrannau 5 i 12 mlwydd oed.   

 Rydym ni hefyd wedi ymrwymo i gynnal Gemau Sir Fynwy trwy gydol Hanner 

Tymor y Sulgwyn, 5 wythnos yn ystod yr Haf, Hanner Tymor Mis Hydref a 

Nadolig.  

 

C: Beth yw pris pob dydd a beth yw'r amseroedd? 

A: Bydd Gemau Sir Fynwy’n dechrau am 9.00yb ac yn gorffen am 3:00yh.  

Bydd gweithgareddau ychwanegol ar gael cyn ac ar ôl Gemau Sir Fynwy trwy 

Gemau Sir Fynwy + (8:00yb-5:00yh).   
  

Manylir Cost Gemau Sir Fynwy Isod 

Gemau Sir Fynwy 
(9:00-3:00yh) 

Cost 
(y dydd) 

Cyfatebol yr 
Awr 

Gwybodaeth Bellach 

Sylfaenol £17.00 £2.83 - 

Brodyr a Chwiorydd £13.00 £2.16 - 

Plant sy’n derbyn Cinio 
Ysgol am Ddim 

£13.00 £2.16 

I dderbyn eich gostyngiad, RHAID i bob 

plentyn cael gafael ar Gerdyn Pasbort i 
Hamdden.  I fod yn gymwys cysylltwch â’ch 

canolfan hamdden agosaf. 
 

RHAID cael gafael ar gardiau Pasbort i 

Hamdden o flaen llaw i dderbyn gostyngiad, ni 
fyddant yn cael eu cyhoeddi ar y dydd. 

 

 
 

Gemau Sir Fynwy + 
(8:00-5:00yh) 

Cost 
(y dydd) 

Cyfatebol 
yr Awr 

Gwybodaeth Bellach 

Sylfaenol £20.00 £2..22 - 

Brodyr a Chwiorydd £15.00 £1.66 Y gostyngiad uchaf yw £15.00 y dydd. 

Plant sy’n derbyn Cinio 
Ysgol am Ddim 

£15.00 £1.66 

I dderbyn eich gostyngiad, RHAID i bob plentyn 

cael gafael ar Gerdyn Pasbort i Hamdden.  I fod 
yn gymwys cysylltwch â’ch canolfan hamdden 

agosaf.  RHAID cael gafael ar gardiau Pasbort i 

Hamdden o flaen llaw i dderbyn gostyngiad, ni 
fyddant yn cael eu cyhoeddi ar y dydd. 

 

Y gostyngiad uchaf yw £15 y dydd. 

Gemau Sir Fynwy + 
Rhagdaledig 

(Gostyngiad o 25%) 
£15.00 £1.66 

I dderbyn eich gostyngiad RHAID talu am 10 
diwrnod ar y pryd am gost o £150.00 

 

Bydd y dyddiau’n cael eu hychwanegu i gerdyn 
Monleisure eich plentyn. Bydd dal rhaid i chi 
archebu dyddiau'n unigol i sicrhau eich lle ar 

Gemau Sir Fynwy. 
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C: Beth sy’n digwydd os ydw i eisiau bwcio Gemau Sir Fynwy + ac eisiau 

mynychu’r Clwb Brecwast ond nid y Clwb Ar-ôl Gemau? Ydw i’n derbyn 

cyfradd ostyngedig? 

A: Nac ydw. Pris sylfaenol o £20.00 yw Gemau Sir Fynwy +, gyda gostyngiadau ar 
gael i frodyr a chwiorydd neu ddeiliaid cerdyn PIH.  Mae hyn yn rhoi mynediad o 
8:00yb - 5.00yh gan gynnwys Clwb Brecwast a Chlwb Ar-ôl Gemau.  Os fydd 
oedolyn yn dewis peidio mynychu naill ai'r Clwb Brecwast neu'r Clwb Ar-ôl Gemau 
bydd gennych hawl arwyddo’ch plentyn allan.   Bydd arwyddo plant i mewn ac allan 
o’r ddarpariaeth yn unol â Threfnau Gweithredu Arferol y safle.   

 Cofrestriad olaf y Clwb Brecwast bydd 8.30yb – nid oes modd cynnig 
brecwast ar ôl hyn.   

 

C:     Os wyf yn prynu cerdyn disgownt, byddaf yn gallu defnyddio’r dyddiau ar y 
cerdyn er mwyn i fwy nag un plentyn cael mynediad i Gemau Sir Fynwy? 

A: Na fyddaf.  Ar ôl prynu unrhyw gerdyn rhagdaledig bydd rhaid ei defnyddio gyda‘r 
plentyn unigol ar eu cerdyn personol.  Ni ellir defnyddio cerdyn am fwy nag un 
plentyn.  Serch hynny, bydd unrhyw frodyr a chwiorydd ychwanegol sy’n mynychu 
Gemau Sir Fynwy neu Gemau Sir Fynwy + yn derbyn y gyfradd ostyngedig o 25% 
fodd bynnag.   

 

C: Rwyf wedi archebu lle ar Gemau Sir Fynwy ond mae angen i fi uwchraddio 

i Gemau Sir Fynwy + ar y dydd, a yw hyn yn bosibl?  

A: Ydy.  Os ydych chi’n archebu Gemau Sir Fynwy, ond yn dymuno mynychu Gemau 
Sir Fynwy PLUS, gallwch gael mynediad i glwb brecwast (8.00-9.00m) ar ôl clwb 
gemau (3:00-5:00pm), gellir gwenud hyn ond dim ond ar y diwrnod, mae hyn yn 
costio £3.70. Er mwyn ymestyn y diwrnod i un ai dim ond y clwb brecwast neu’r dim 
ond ar ôl gemau, dyma’r un pris’ 

 

C: Mae gen i dalebau gofal plant. Byddaf yn gallu cyfnewid fy nhalebau gofal 

plant ar gyfer Gemau Sir Fynwy? 

A: Na fyddaf. Nid darpariaeth gofal plant yw Gemau Sir Fynwy ac nid yw wedi cofrestri 
gyda'r AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru). Serch hynny, bydd gan 
y staff y cymwysterau a‘r hyfforddiant i ddarparu chwaraeon a sesiynau 
gweithgaredd corfforol a byddant yn ymgymryd ag arolygon cyn-gyflogaeth Cyngor 
Sir Fynwy, yn cynnwys GDG uwch (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).  
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C: Ble allaf weld Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant y ganolfan hamdden? 

A: Mae’r canolfannau hamdden yn mabwysiadu’r un polisi a gweithdrefnau a phob 
sefydliad Cyngor Sir Fynwy ac mae staff wedi’u hyfforddi i’r lefelau priodol.  Mae 
yna ddatganiad o drefniadau wedi’i arddangos yn glir ym mhob canolfan hamdden. 
Os gwelwch yn dda, cymrwch yr amser i'w ddarllen, bydd y rheolwr ddyletswydd 
yn bresennol ar bob adeg i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach neu i ateb unrhyw 
gwestiwn. 

 

C: A fydd fy mhlant yn nofio? 

A: Byddant. Fel rhan o Gemau Sir Fynwy, rydym yn ceisio cynnwys nofio a 

gweithgareddau nofio i bob plentyn, Bob Dydd.  I’r rhai sy’n mynychu Canolfan 

Hamdden Trefynwy, oherwydd cau'r pwll, byddwn yn llenwi'ch dydd gyda digonedd o 

weithgareddau arall. 

 

C: Bydd arall bydd fy mhlant yn gwneud? 

A: Rydym wedi llenwi llawer o chwaraeon, gemau a gweithgareddau hwyl i mewn 

i’r rhaglen. Trwy gydol Gemau Sir Fynwy, bydd modd i blant trio 35 o chwaraeon 

a gweithgareddau gwahanol (yn amrywio o Ultimate Frisbee, Dodgeball, 

Saethyddiaeth, Gemau Parasiwt, Pêl Foli Eistedd, Golff Gwirion, Dawns a llawer 

mwy).   

Un o’r prif elfennau bydd 'Y Gemau', wedi'i datblygu yn sgil Gemau Olympaidd 

a Pharalympaidd Rio 2016 yr haf diwethaf ac adborth pobl ifanc cymrodd rhan 

yng Ngemau Sir Fynwy’r haf diwethaf. Bydd cyfle wythnosol i blant cymryd rhan 

yn Y Gemau.  

Bydd pob canolfan hamdden yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, felly rydym yn 

disgwyl i chi ymarfer y sgiliau dysgoch trwy gydol yr wythnos, yn barod i gymryd 

rhan yn Y Gemau. Bydd hefyd gwobrau wythnosol, tystysgrifau a phethau i 

gymryd adref felly mae modd i'r holl deulu cymryd rhan. 

 

C: Oes angen unrhyw wybodaeth benodol arnoch ynglŷn â mynychiad fy 

mhlentyn? 

A: Oes. RHAID llenwi ffurflen gofrestru i’ch plant/ plentyn pob blwyddyn er mwyn 

mynychu’r rhaglen. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi'r wybodaeth fwyaf diweddar ac 

i arwyddo a thicio'r blychau perthnasol ar y ffurflen gofrestru.  Nid ydym yn gallu 

bod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth na gyflwynir ar y ffurflen.  Byddwn yn 

adnewyddu'r ffurflenni pob blwyddyn.  Os ydych wedi mynychu eisoes yn ystod 

y flwyddyn bydd rhaid arwyddo’r ddogfen wreiddiol i gadarnhau bod y manylion 

cyswllt dal yn gywir.  Bydd ffurflenni newydd yn cael eu cyflwyno pob blwyddyn.    
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 Mae ganom flwch penodol ar y ffurflen gofrestru sydd RHAID ticio os nad 

ydych yn awyddus i’ch plant/plentyn cael eu cynnwys mewn unrhyw gyfrwng 

neu i gael eu ffotograffio fel rhan o Gemau Sir Fynwy.  Eto, eich cyfrifoldeb chi 

yw e i gwblhau’r ffurflen gofrestru’n gywir. 

 Mae rhifau cyswllt argyfwng a threfniadau gollwng a chasglu ar gyfer eich 

plentyn/ plant yn angenrheidiol a RHAID cwblhau'r wybodaeth hon ar y ffurflen 

gofrestru. 

C: Dwedwch mwy am opsiwn Rhagdalu a gostyngiad 25% Gemau Sir Fynwy 

+.  

A: O ganlyniad i’r adborth positif a dderbyniwyd o rieni a phobl ifanc rydym wedi 
penderfynu estyn Gemau Sir Fynwy yn 2017 i gynnwys yr un llunwedd am bob 
hanner tymor ysgol a gwyliau haf.   

 O ganlyniad, hoffwn gynnig ostyngiad o 25% i rieni a gwarchodwyr sydd eisiau 
'swmp-brynu' dyddiau Gemau Sir Fynwy + yn unig. Yn dilyn adborth cynllun 
gostyngiad yr haf, rydym wedi gwneud y cynllun gostyngiad newydd yn fwy hyblyg: 

 Rhagdalu Gemau Sir Fynwy + – talwch am 10 dydd ar y pryd (£150.00) a 
derbyniwch ostyngiad o 25% (£15 y dydd yn lle £20 y dydd).  

 Ni fydd angen archebu 10 dydd ar y tro. Bydd y ‘dyddiau’ yn cael eu 
hychwanegu i gerdyn Monleisure unigol eich plentyn/ plant a gallwch 
ddefnyddio’r ‘dyddiau’ wrth arwyddo i mewn. 

 Nid yw cerdyn Monleisure sydd wedi'i ragdalu'n sicrhau lle ar Gemau Sir 
Fynwy, bydd dal rhaid archebu o flaen llaw gyda'r ganolfan hamdden o'ch 
dewis. 

 Mae’r ‘dyddiau’ ar gerdyn Monleisure’n ddilys tan y 31ain o Fawrth 2020.  
 

C: Pryd allaf gofrestru fy mhlentyn ar Gemau Sir Fynwy? 

A: Bydd pob canolfan hamdden yn gallu archebu dros y ffôn ond nid ar-lein. Er 

mwyn archebu dros y ffôn rhaid cwblhau ffurflen gofrestru gyfredol o flaen llaw. 

RHAID llenwi ffurflen gofrestru i bob plentyn sy’n mynychu Gemau Sir Fynwy. 

Yn anffodus ni fydd ad-daliadau o achos dileu unrhyw gofrestriadau.  Serch 

hynny, bydd modd i’ch plentyn newid i ddydd gwahanol os mae argaeledd. 

 

    Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch canolfan hamdden agosaf neu anfonwch ebost i 

sport@monmouthshire.gov.uk 

Canolfan Hamdden Y-Fenni  
01873 735360 

Canolfan Hamdden Trefynwy 
01600 775135 

Canolfan Hamdden Cil-y-coed 
 01291 426850 

Canolfan Hamdden Cas-gwent 
01291 635745 

 


