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Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant  - Adroddiad Cynnydd 2018 

Caiff lefel y cyflenwad gofal plant yn Sir y Fflint ar hyn o bryd ei ddangos yn y tabl isod. Mae’r wybodaeth wedi’i seilio ar Adroddiad 

Wythnosol FIS (26.03.18) ac Adroddiad VAS (18.02.18) Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Math o Ofal Plant Cofrestredig Wedi’i atal Heb gofrestru / Wedi’i gymeradwyp 

Gwarchodwr plant 
 

112 19 - 

Gofal Dydd Amser Llawn 
 

34 - - 

Gofal Dydd Sesiynol 
 

34 2 - 

Crèches 
 

4 - - 

Gofal y Tu Allan i’r Ysgol 
 

47 - - 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 
 

2 - - 

Nani 
 

- - 3 

Cyfanswm 
 

233 21  

 

 
Mae’r Adroddiad Cynnydd hwn yn dilyn y Cynllun Gweithredu sy’n manylu ar y camau gweithredu, y blaenoriaethau a’r cerrig milltir 

er mwyn cynnal cryfderau a mynd i’r afael â diffygion, fel a nodwyd yn Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017 – 2021. 
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Asesiad o Alw  

Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   Cerrig Milltir 

 Mae gofal 
plant mewn 
lleoliad da ac 
yn diwallu 
anghenion y 
rhan fwyaf o 
rieni. 

 Mae gofal 
plant yn 
ddibynadwy 
yn 
gyffredinol. 

 Mae’r rhan 
fwyaf o 
ymatebwyr 
yn credu bod 
gofal plant o 
ansawdd da. 
 

 CDO, FISF, AWARE  Ar gyfer yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal 
Plant nesaf, gwella 
hyrwyddo’r arolwg 
rhieni gan mai cyfran 
fach iawn o rieni Sir y 
Fflint wnaeth lenwi’r 
arolwg ar gyfer 2016. 

 Sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru yn 
cael argymhellion ar 
gyfer gwelliannau i’r 
arolwg rhieni. 
 

 CDO i ehangu’r 
rhestr ddosbarthu ar 
gyfer yr arolwg rhieni 
yn 2021. 

 
Grŵp AWARE wedi bwydo 
argymhellion ynglŷn â 
gwelliannau i’r arolwg rhieni 
yn ôl i Lywodraeth Cymru 
(2017). 
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Asesiad o Gyflenwad 

Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   Cerrig Milltir 

 Mae pob 
ardal o Sir y 
Fflint yn 
cynnal math 
o 
ddarpariaeth 
gofal plant.  

 Gwnaeth 
77.1% o’r 
holl waith 
papur 
SASS1 yn 
Sir y Fflint 
gael ei 
ddychwelyd 
a oedd yn 
uwch na’r 
cyfartaledd 
cenedlaethol. 
 

 Amseru’r 
arolwg SASS1 
ar ddiwedd y 
tymor ac felly 
ar ddechrau 
gwyliau’r 
ysgol. 
 

CDO, FISF, Cymdeithas 
Cylchoedd Chwarae Cyn-
ysgol Cymru, Mudiad 
Meithrin, NDNA, PACEY 
Cymru  

 Er mwyn cael data 
mwy dilys, mae angen 
i ni gefnogi cwblhau 
SASS Rhan 1 gan fod 
22.9% o ddarparwyr 
gofal plant Sir y Fflint 
wedi methu â 
chwblhau arolwg 
AGGCC SASS Rhan 1 
ar-lein. 

 Darparu cefnogaeth 
dechnegol lle bo’n 
bosibl i gefnogi’r 
lleoliad wrth iddynt 
gwblhau arolwg 
AGGCC SASS Rhan 1 
a 2 ar-lein. 
 

 Cymorth ar gael gan 
Gyrff Ymbarél i 
gwblhau SASS1 a 2 -  

 
Mudiad Meithrin wedi trefnu 
gweithdai i fynd drwy 
SASS1 a 2. Rhoddwyd 
cymorth ychwanegol hefyd 
gan y Swyddog Cymorth i 
unrhyw grwpiau oedd yn 
cael anawsterau. 
Gall pob cylch Meithrin 
wneud cais am grant drwy 
Mudiad Meithrin i brynu 
cyfarpar TG. 
 
Cynhaliodd PPA Cymru 
sesiwn gwybodaeth gyda 
gliniaduron ar gael i’r 
aelodau i’w defnyddio ar 
gyfer SASS1, bu Gweithwyr 
Datblygu yn helpu lleoliadau 
yn ystod eu hymweliadau 
arferol, a gwahoddwyd pob 
aelod i ddod i swyddfa PPA 
Cymru ar gyfer cymorth 1:1 
neu grŵp gan ddefnyddio’u 
technoleg nhw os oes 
angen. 
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Cynigiodd PACEY Cymru 
gymorth dros y ffôn neu’r 
ebost i bob gwarchodwr 
plant cofrestredig yng 
Nghymru ar gwblhau SASS. 
Yn Sir y Fflint cynhaliwyd 
gweithdai ar y Fframwaith 
Arolygu ym misoedd Mai a 
Mehefin i baratoi ar gyfer 
SASS rhan 2 – daeth 23 
iddynt i gyd gyda 100% yn 
dweud bod y cwrs yn dda 
neu’n rhagorol. Roedd yr 
adborth yn cynnwys 
sylwadau ar sut bydd hyn yn 
help i gwblhau SASS, e.e. 
"[Roedd] sut bydda i’n 
dangos tystiolaeth fy mod yn 
gwneud gwaith da ac yn 
gallu llenwi SASS2 [yn 
ddefnyddiol iawn]”. 
 
Rhannodd NDNA Cymru 
wybodaeth am SASS 1 a 2 
gydag aelodau a darparodd 
gymorth dros y ffôn ar 
gwblhau’r SASS. 
 
Mae’r CDO wedi cefnogi 
darparwyr Clybiau y Tu 
Allan i Oriau Ysgol yn ystod 
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ymweliadau arferol i 
gwblhau SASS1 a 2. 
 

 Mae FISF wedi prynu 
chwe gliniadur sydd 
ar gael i’w benthyca 
am ddim i leoliadau 
gofal plant i’w helpu i 
gwblhau SASS 1 a 2  

 
Cafodd dau weithdy Hyder 
Digidol ym mis Mai 2017 eu 
hyrwyddo i’r holl leoliadau 
gofal plant. Dim ond un 
gwarchodwr plant ddaeth i’r 
gweithdy cyntaf a chafodd yr 
ail weithdy ei ganslo gan 
nad oedd unrhyw leoedd 
wedi’u harchebu. 
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Dadansoddiad o gyflenwad a galw darpariaeth gofal plant cyffredinol 

Categori Cryfderau Gwendidau I’w weithredu 
gan 

Blaenoriaethau   Cerrig Milltir 

 
Math o ofal plant 
sydd ar gael, e.e.  
gofal dydd llawn, 
gofal sesiynol, gofal 
ar ôl ysgol, 
gwarchodwr plant. 

 Darperir ar 
gyfer yr 
amrywiaeth 
lawn o 
wasanaethau ar 
draws y rhan 
fwyaf o 
Ardaloedd. 
 

 Nifer gyfyngedig 
o warchodwyr 
plant mewn 
lleoliadau 
gwledig. 

 Dim ond un 
cynllun chwarae 
mynediad 
agored sydd 
wedi cofrestru 
gydag AGGCC. 

 Tanddefnyddio 
cyfleusterau 
crèche 
cofrestredig. 

 Nifer gyfyngedig 
o Famaethod ar 
y Cynllun 
Cymeradwyaeth 
Gwirfoddol. 
 

PACEY 
Cymru, Tîm 
Datblygu 
Chwarae, 
FISF 

 Recriwtio mwy o 
warchodwyr 
plant, yn 
enwedig mewn 
ardaloedd 
gwledig. 

 Cefnogi 
cofrestru 
cynlluniau 
chwarae 
mynediad 
agored. 

 Codi 
ymwybyddiaeth, 
ymysg 
asiantaethau a 
darparwyr 
hyfforddiant, bod 
cyfleusterau 
crèche ar gael 
yn Sir y Fflint. 

 Cynnig mwy o 
wybodaeth 
mewn perthynas 
â mamaethod ar 
y cynllun 

 Manylion gwaith 
hyrwyddo PACEY ac 
FISF. 

 
Yn ystod y cyfnod Hydref 2017 
– Chwefror 2018 darparwyd 
cyfanswm o 8 x bloc 3 awr o 
ymgysylltu hyrwyddol gan 
PACEY Cymru i godi 
ymwybyddiaeth o ddod yn 
warchodwr plant cofrestredig 
mewn ardaloedd targed yn yr 
Wyddgrug a Threffynnon. 
Roedd yn cynnwys 
presenoldeb mewn 9 
digwyddiad neu grŵp, ac 
ymweld ag amryw o 
ganolfannau a chyrff 
ychwanegol yn ystod yr oriau 
hyn i drafod gwarchod plant yn 
lleol. 

 
Mae’r CDO wedi bod i 2  
sesiwn P & T, sesiwn Amser 
Odli a Digwyddiad Rhieni DWP 
yn y Fflint rhwng mis Rhagfyr 
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cymeradwyaeth 
gwirfoddol drwy 
Wasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd Sir y 
Fflint. 

 

2017 a mis Mawrth 2018 i godi 
ymwybyddiaeth o warchod 
plant fel opsiwn gyrfa. 
 

 Adroddiad Swyddog 
Datblygu Chwarae ar 
nifer y lleoliadau 

 
Daeth 4,107 o blant a phobl 
ifanc i Gynlluniau Chwarae Haf 
yn ystod gwyliau’r haf 2017 
gyda 37 o’r rhain yn blant a 
phobl ifanc oedd yn cael 
cymorth drwy’r system Cyfeillio. 
Bydd Sir y Fflint yn cynnal yr un 
nifer o gynlluniau chwarae eleni 
â’r llynedd. Nid oes cynlluniau 
ar hyn o bryd i gofrestru rhagor 
gydag AGC ond mae’n 
gobeithio gwneud hynny yn y 
dyfodol agos. 
 

 Hyrwyddo 
Gwasanaethau Crèche 
Sir y Fflint yn ystod 2017 
– 2018 

 
Mae Gwasanaethau Crèche Sir 
y Fflint wedi darparu’r crèches 
canlynol rhwng Ebrill 1af 2017 a 
Mawrth 31ain 2018  
Crèches unigol = 15 
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Crèches 4 wythnos = 5 
Crèches 5 wythnos = 6 
Crèches 6 wythnos = 1 
Crèches 7 wythnos = 4 
Crèches 8 wythnos = 7 
Crèches 11 wythnos = 6 
Crèches 12 wythnos = 1 
Crèches 14 wythnos = 1 
 
Yn ystod y chwe mis diwethaf 
mae staff Gwasanaethau 
Crèche Sir y Fflint wedi danfon 
taflenni hyrwyddo i ysgolion, 
gwestai, meddygfeydd ac 
wedi’u rhoi ar wefan FISF. 
 

 Sut mae FISF yn 
hyrwyddo Nanis. 
 

Ar hyn o bryd nid oes manylion 
Nanis ar wefan FISF ond mae 
cynlluniau i’w cynnwys ar wefan 
newydd DEWIS. Caiff rhieni 
sy’n holi am Nanis eu cyfeirio at 
y rhai sydd ar Gynllun 
Cymeradwyo Gwirfoddol AGC 
ar hyn o bryd. 
 

Gofal plant yn 
darparu ar gyfer 
plant o oedran 
penodol, e.e. o 

 Gwarchodwyr 
Plant a 
darparwyr Gofal 
Dydd Llawn yn 

 Dim darpariaeth 
ar ôl ysgol ar 
gyfer plant 12 – 
17 oed. 

MM, PACEY 
Cymru, 
NDNA, 
Cymdeithas 

 Annog yr holl 
ddarparwyr gofal 
plant i ehangu'r 
ystod oedran 

 Cyrff Ymbarél yn 
darparu enghreifftiau o 
leoliadau sydd wedi 
ehangu’u hystod oedran. 
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enedigaeth, o 2 oed 
neu dros 8 oed.  

darparu ar gyfer 
plant rhwng 0 a 
12 oed. 

 Cyflenwad 
cymharol gyson 
a digonol o ofal 
plant i blant sy’n 
mynychu 
darpariaeth 
Gofal Dydd 
Sesiynol. 
 

 Mae nifer fach o 
blant dan 5 oed 
yn cael 
darpariaeth 
clybiau gwyliau. 
 

Cylchoedd 
Chwarae 
Cyn-ysgol 
Cymru, 
CPCKC, 
CDO  

maent yn 
darparu ar ei 
chyfer yn unol â 
diwygiadau 
diweddar i 
reoliadau 
cofrestru o rai 
dan wyth i rai 
dan ddeuddeg. 

 Pob darparwr 
gofal plant 
perthnasol i gael 
ei annog i 
ehangu’r ystod 
oedran y mae’n 
darparu ar ei 
chyfer i ateb 
gofynion y 
Cynnig Gofal 
Plant 
 

 

 
Ers i Sir y Fflint gychwyn peilot 
y Cynnig Gofal Plant, mae 12 
o’n 30 o gynlluniau chwarae 
gwyliau yn darparu gofal i blant 
o dair oed erbyn hyn. 
 
O’r 24 Clwb Ar Ôl yr Ysgol sy’n 
gofrestredig i ofalu am blant 3 
oed, mae 8 ohonynt wedi 
ehangu’u cofrestriad i’r ystod 
oedran is hon yn ddiweddar. 
 
Bellach mae Woodies 
Wraparound (Saltney) yn 
darparu clwb cyn ac ar ôl yr 
ysgol ac felly gall ddarparu ar 
gyfer plant oed ysgol hŷn (8- 
11). 
 
Mae meithrinfeydd dydd yn Sir 
y Fflint sy’n aelodau o NDNA yn 
darparu ar gyfer plant o’u 
genedigaeth. 
 
Mae gwarchodwyr plant sydd 
am gynyddu’u nifer o 6 o blant 
dan 8 oed i 10 o dan 12 oed 
wedi wynebu costau ar ôl 
ymgynghori ag adran gynllunio 
CSyFf. Ac mae hyn wedi atal 
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rhai rhag ehangu’u hystod 
oedran 
 

Gofal plant 
fforddiadwy. 

 Nifer fach iawn 
o leoliadau yn 
Sir y Fflint sydd 
heb eu 
cofrestru felly 
mae rhieni'n 
gallu cael 
credyd treth a 
defnyddio 
talebion gofal 
plant yn y rhan 
fwyaf o 
leoliadau gofal 
plant.  
 

 Mae rhieni’n 
pwysleisio mai 
fforddiadwyedd 
yw’r ffactor 
pwysicaf wrth 
iddynt ystyried 
darpariaeth 
gofal plant.  

 Mae'r rhai sy’n 
manteisio ar 
elfen gofal plant 
y Credyd Treth 
Gwaith a 
Chynlluniau 
Cymorth 
Cyflogwyr yn 
isel iawn yn Sir 
y Fflint.  

 Nid oedd tua 
48% o'r rhai a 
ymatebodd i'r 
arolwg rhieni / 
gofalwyr yn 
gwybod ym 
mhle y gallent 
gael 
gwybodaeth am 
gymorth 

Cymdeithas 
Cylchoedd 
Chwarae 
Cyn-ysgol 
Cymru, 
CPCKC, 
CDO, Tîm 
Datblygu 
Chwarae, 
FISF 

 Hyrwyddo mwy 
ar Gredydau 
Treth Gwaith 
neu Gredydau 
Cynhwysol a 
Chynlluniau 
Cymorth 
Cyflogwyr sydd 
ar gael (gan 
gynnwys y 
cynllun Gofal 
Plant Di-dreth 
cenedlaethol, 
newydd). 

 Dylid annog a 
chefnogi 
darparwyr pob 
math o ofal plant 
i gofrestru ag 
AGGCC. 

 

 Gwnaed gwaith gan y 
Cyrff Ymbarél i 
hyrwyddo credydau treth 
/ credyd cynhwysol, 
cynlluniau a gefnogir gan 
gyflogwyr a gofal plant 
di-dreth. 

 
Mae Sir y Fflint yn Weithredwyr 
Cynnar ar y cynnig gofal plant 
wedi’i ariannu i rai 3-4 oed – 
hyd at 30 awr o ofal plant ac 
addysg cyfunedig. Mae nifer 
dda wedi manteisio ac mae 
mwy o bobl wedi dod i wybod 
am y wefan ‘Childcare 
Choices’.  
 
Mae PACEY wedi bod yn 
hyrwyddo a thrafod y cynnig 
gofal plant drwy newyddion, e-
newyddion a chylchgrawn 
PACEY, fe’i trafodwyd hefyd 
yng nghyfarfodydd lleol 
PACEY. Hefyd, drwy ateb 
ymholiadau unigol a chyfeirio at 
y tîm Cynnig Gofal Plant. 
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ariannol â gofal 
plant. 
 

Mae Mudiad Meithrin yn 
genedlaethol yn hyrwyddo 
credydau treth / credyd 
cynhwysol, cynlluniau a 
gefnogir gan gyflogwyr a gofal 
plant di-dreth drwy eu tudalen 
facebook a twitter. Mae 
lleoliadau’n cael diweddariadau 
rheolaidd hefyd mewn 
cylchlythyr bob tymor a thrwy’r 
swyddog cymorth lleol. 
 
Mae PPA Cymru a CWLWM yn 
hysbysebu a hyrwyddo 
credydau treth, cynlluniau a 
gefnogir gan gyflogwyr a gofal 
plant di-dreth drwy eu 
cyfryngau cymdeithasol a’u 
gwefannau. 

 
Cyhoeddwyd llyfryn newydd 
‘Dewisiadau Gofal Plant’ gan 
Lywodraeth Cymru yn 2017 ac 
mae ar gael oddi wrth FISF. 
 
Mae’r CDO wedi cynnwys 
erthyglau’n rheolaidd yng 
nghylchlythyr FISF ynglŷn â 
chredydau Treth Gwaith, 
Cynlluniau a Gefnogir gan 
Gyflogwyr a’r cynllun gofal plant 
di-dreth newydd. 
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Cafodd taflen ‘Help with 
childcare costs’ FISF ei 
diweddaru ym mis Awst a mis 
Hydref 2017. 
 
Bu pum aelod o staff FISF ar 
hyfforddiant Credyd Cynhwysol 
yn Wrecsam ar 15fed Mawrth 
2018. 
 
Mae NDNA Cymru wedi rhoi 
cyhoeddusrwydd i’r wefan 
dewisiadau gofal plant ac wedi 
rhannu gwybodaeth am ofal 
plant di-dreth drwy e-fwletinau 
ac ar wefan NDNA. 
Rhannodd CWLWM wybodaeth 
am ofal plant di-dreth: 
http://www.cwlwm.org.uk/tax-
free-childcare-opens-to-all-
eligible-families/ 
 
 

 Rhoi  cymorth i leoliadau 
sydd heb gofrestru i 
gofrestru gydag AGC. 

 
Mae’r CDO a PPA Cymru wedi 
cefnogi Ysgol y Llan, Ysgol y 
Santes Fair, Ysgol y Fflint ac 
Abermorddu wrth iddynt symud 

http://www.cwlwm.org.uk/tax-free-childcare-opens-to-all-eligible-families/
http://www.cwlwm.org.uk/tax-free-childcare-opens-to-all-eligible-families/
http://www.cwlwm.org.uk/tax-free-childcare-opens-to-all-eligible-families/
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tuag at gofrestru eu Clybiau Ar 
Ôl yr Ysgol sydd heb gofrestru 
ar hyn o bryd. 

Amser mae gofal 
plant ar gael, gan 
gynnwys yr angen 
am ofal plant 
hyblyg sy’n darparu 
ar gyfer patrymau 
afreolaidd o 
ddefnydd ar draws 
y dydd, yr wythnos 
a’r flwyddyn 
 

  Mae llai na 50% 
o ddarparwyr 
gofal dydd llawn 
a gwarchodwyr 
plant yn darparu 
sesiynau gofal 
hanner diwrnod. 

 Mae darparwyr 
gofal sesiynol 
yn tueddu i 
ddarparu 
sesiynau bore 
yn unig neu 
bnawn yn unig 
ac ychydig sy’n 
darparu gofal 
cofleidiol neu 
glwb cinio. 

 Ychydig iawn o 
ddarparwyr sy’n 
cynnig gofal 
plant cyn 
8.00am neu ar 
ôl 6.00pm. 

 Does prin ddim 
gofal plant ar 
benwythnos 
neu ofal dros 
nos. 

CDO, 
Cymdeithas 
Cylchoedd 
Chwarae 
Cyn-ysgol 
Cymru, 
NDNA, 
PACEY 
Cymru, 
Mudiad 
Meithrin 

 Er mwyn bodloni 
anghenion gofal 
plant y rhai sy’n 
gweithio oriau 
annodweddiadol, 
mae angen mwy 
o ofal plant cyn 
8am, ar ôl 6pm, 
dros nos ac ar 
benwythnosau. 

 Dylid annog 
darparwyr gofal 
dydd sesiynol a 
darparwyr gofal 
y tu allan i’r 
ysgol i estyn eu 
horiau i fodloni 
anghenion 
teuluoedd sy’n 
gweithio. 

 Dylid annog pob 
darparwr gofal 
plant i 
gydweithio i 
sicrhau bod 
rhieni sy’n 
gweithio yn gallu 
manteisio ar 
ddarpariaeth 

 Cyrff Ymbarél yn 
darparu enghreifftiau o 
leoliadau sy’n ehangu’u 
horiau i ddiwallu 
anghenion teuluoedd 
sy’n gweithio  

 
Mae gwarchodwyr plant Squib 
and Squidge wedi ymestyn eu 
horiau dyddiol ac maent erbyn 
hyn yn cynnwys gofal ar 
Sadyrnau a thros nos.  
 
Mae Emma Williams yn 
warchodwr plant newydd sydd 
wedi cofrestru i ddarparu 
lleoedd gofal pLant ar y 
penwythnos ac mae ei 
sesiynau ar ddyddiau’r wythnos 
yn ymestyn cyn hwyred â 
9.00pm. 
 
Trafodir oriau hyblyg yn ystod y 
broses CYPOP5 a chyn-
cofrestru i annog ystyried hyn 
o’r cychwyn cyntaf. 
 
Mae Woodland Imps (Mynydd 
Isa), Grŵp Chwarae Oaktree 
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 addas er mwyn 
cyflawni’r Cynnig 
Gofal Plant 

 

  
 
 

(Bwcle), Grŵp Chwarae 
Sandycroft, Grŵp Chwarae 
Kelsterton (Cei Connah) a 
Grŵp Chwarae (Newydd) Glan 
Aber (Bagillt) i gyd wedi 
ymestyn eu horiau i ddiwallu 
anghenion rheini sy’n gweithio. 
 
Mae PPA Cymru hefyd yn 
gweithio gyda darparwyr 
newydd i sefydlu darpariaeth 
gyda’r nod o gefnogi’r Cynnig 
Gofal Plant yn Sir y Fflint e.e. 
Caerwys, Abermorddu a 
Chwitffordd. 
 
Mae’r CDO wedi cefnogi nifer o 
Glybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol 
sydd wedi dweud yn ddiweddar 
eu bod wedi ehangu’u horiau – 
yn cynnwys R.A.S.C.A.L.S. 
(Penyffordd, Caer), Cool Kidz 
Club (Brynffordd), Clwb LAFS 
(Licswm) a St. Winefride’s 
(Treffynnon). 
 
Mae Teigrod Terrig (Treuddyn) 
wedi ehangu cofrestriad eu 
clwb nhw i gynnwys clwb 
gwyliau dwyieithog 
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Lleoliad gofal plant.  Mae 
gwasgariad 
daearyddol 
darpariaeth 
gofal plant yn 
Sir y Fflint yn 
dda ac mae'n 
unol â 
phoblogaeth, 
cysylltiadau 
cludiant a 
phriodoleddau 
pob ardal.  
 

 Mae diffyg gofal 
yn ystod 
gwyliau mewn 
nifer o 
leoliadau, ond 
yn yr Wyddgrug 
ac yn 
Nhreffynnon yn 
bennaf. 
 

CDO, 
CPCKC 

 Datblygu 
darpariaeth gofal 
yn ystod gwyliau 
yn yr Wyddgrug 
a Threffynnon.  
 

Mae clwb gwyliau newydd wedi 
cofrestru yn Nhreuddyn 
(darpariaeth ddwyieithog) a 
chaiff ei farchnata yng 
nghylchlythyr Ysgol Glanrafon. 
Mae’r CDO wedi cynnal 
trafodaethau gyda’r Urdd ac 
Ysgol Glanrafon ynglŷn â 
darparu clwb gwyliau cyfrwng 
Cymraeg yn yr Wyddgrug. 
 

Darpariaeth gofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg. 

 Mae gan pob 
ysgol gynradd 
cyfrwng 
Cymraeg yn Sir 
y Fflint glwb ar 
ôl ysgol. 
 

 30% yn unig o 
rieni a 
gwblhaodd yr 
arolwg oedd yn 
credu bod digon 
o ofal plant 
cyfrwng 
Cymraeg ar 
gael yn y Sir. 

 Nid oes gan Sir 
y Fflint unrhyw 
warchodwyr 
plant, clybiau 
gwyliau, 
creches, 
mamaethod na 
meithrinfeydd 
gofal dydd 

Mudiad 
Meithrin, 
NDNA, 
Cymdeithas 
Cylchoedd 
Chwarae 
Cyn-ysgol 
Cymru, 
PACEY 
Cymru, CDO, 
CPCKC 

 Mae angen mwy 
o ofal plant 
cyfrwng 
Cymraeg o bob 
math ym mhob 
ardal yn Sir y 
Fflint, yn 
enwedig y rhai 
sy’n darparu 
gofal dydd llawn 
yn ystod y tymor 
a gwyliau’r 
ysgol. 

 Dylid annog pob 
lleoliad gofal 
plant i ddarparu 
rhai elfennau 

 Cyrff Ymbarél yn nodi 
gwaith a wnaed i annog 
datblygu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg. 
Hefyd, darparu manylion 
cyrsiau / adnoddau 
hyfforddi sy’n annog 
lleoliadau i fod yn 
ddwyieithog. 

 
Mae’r CDO wedi cynnal 
trafodaethau gyda’r Urdd a 
Llywodraethwyr Ysgol 
Glanrafon gyda golwg ar agor 
clwb gwyliau cyfrwng Cymraeg 
yn yr Wyddgrug. 
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cofrestredig 
sy'n darparu eu 
gwasanaethau 
yn Gymraeg. 
 

dwyieithog, o 
leiaf. 

 

Mae rhestr hyfforddiant 
ychwanegol FISF wedi 
cynnwys dau weithdy ‘Fun with 
Welsh’ am ddim. 
 
Mae Mudiad Meithrin yn rhan o 
strategaeth Llywodraeth Cymru 
i greu miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050 a bydd yn 
agor lleoliadau newydd ar 
draws Cymru. Mae Sir y Fflint 
wedi’i chlustnodi ar gyfer 
lleoliad newydd i’w agor o fewn 
y 12-18 mis nesaf. 
 
Mae PPA Cymru wedi cyrraedd 
eI holl dargedau EDI gan 
ddarparu cysylltiadau ar gyfer y 
prosiect o blith aelod leoliadau, 
mae cyrsiau Un Dau Tri wedi 
cael eu hyrwyddo, mae 
cydlynydd i’r Gymraeg wedi 
bod yn ymweld â’r rhai sy’n 
cymryd rhan ar gyrsiau Un Dau 
Tri – mae’n darparu sesiwn 
flasu Gymraeg a hefyd yn 
darparu adnoddau Cymraeg i’w 
defnyddio gan leoliadau. Mae 
10 gweithgaredd Cymraeg ar 
gael drwy becyn ar wefan PPA 
Cymru. 
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https://www.pacey.org.uk/news-
and-views/news/archive/2017-
news/september-2017/welsh-
language-tool/  
 
Mae gan PACEY Cymru amryw 
o adnoddau Cymraeg ar gael i 
gynorthwyo aelodau, yn 
cynnwys cymorth i gyflwyno 
rhagor o Gymraeg i’r rhai sy’n 
llai hyderus. Caiff adnoddau 
newydd eu hychwanegu i’r 
maes hwn bob mis. 
 
Cafodd gweithdai Fun with 
Welsh eu darparu ar restr FISF 
o hyfforddiant ychwanegol 
wedi’i ariannu, Chwefror 2018. 
Dywedodd 100% fod y cwrs yn 
dda/rhagorol a dywedodd 
100% fod y tiwtor yn rhagorol. 
Roedd y sylwadau’n cynnwys 
“wedi mwynhau’n fawr, mae’r 
adnoddau’n help mawr iawn”, 
“gwych, wedi mwynhau’r 
sesiwn heno yn fawr”. 
 
Gwaith datblygu gwarchodwyr 
plant – mae wedi cynnwys 
targedu sesiynau Cymraeg Ti a 
Fi a cheisio recriwtio siaradwyr 

https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2017-news/september-2017/welsh-language-tool/
https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2017-news/september-2017/welsh-language-tool/
https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2017-news/september-2017/welsh-language-tool/
https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2017-news/september-2017/welsh-language-tool/
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Cymraeg i ystyried gwarchod 
plant. 
 
Mae 4 meithrinfa ddydd yn Sir y 
Fflint wedi mynychu 
hyfforddiant Cymraeg Un Dau 
Tri - hwyl a sbri, a ariannwyd 
gan Lywodraeth Cymru, ac 
wedi cael cymorth gan weithiwr 
cymorth y Gymraeg NDNA yn y 
flwyddyn ddiwethaf 

Darpariaeth gofal 
plant ar gyfer 
categorïau 
ieithoedd 
gwahanol. 

 Nid oes 
darpariaeth 
gofal plant ar 
gael yn Sir y 
Fflint mewn 
ieithoedd ar 
wahân i 
Gymraeg neu 
Saesneg, ac 
ychydig iawn o 
alw sydd 
amdani yn ôl 
data FISF. 
 

 Un rhiant yn 
unig a wnaeth 
ymateb i’r 
arolwg rhieni ag 
iaith arall. 
 

  Dylid cefnogi 
lleoliadau er 
mwyn annog 
teuluoedd ag 
ieithoedd eraill i 
ddefnyddio 
lleoliadau gofal 
plant sefydledig. 

 Gwella 
cefnogaeth i 
rieni sy’n 
cwblhau’r arolwg 
rhieni ar-lein. 
 

 Dywed tîm y Cynnig 
Gofal Plant fod 
teuluoedd ag ieithoedd 
eraill wedi manteisio ar y 
cynnig gofal plant yn 
cynnwys Rwsiaid a 
Phwyliaid. Cafodd y tîm 
FISF nifer o Geisiadau 
Grant am Leoedd a 
Gynorthwyir gan 
deuluoedd ag ieithoedd 
eraill. Bydd staff FISF yn 
rhoi cymorth i bob rhiant 
gyda’r arolwg rhieni ar-
lein neu unrhyw ffurflen 
FISF cais am grant 
waeth beth fo’i 
ethnigrwydd, ei genedl 
neu’i iaith. 
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Hyrwyddodd y CDO arolwg 
Rhieni’r CSA drwy nifer o 
rwydweithiau cymorth misol 
gyda chymorth Fiona Mocko 
(CSyFf) 

 

 

Materion sy’n wynebu categorïau penodol o rieni o ran argaeledd darpariaeth gofal plant  
 
 

Categori Cryfderau Gwendidau I’w 
weithredu 
gan 

Blaenoriaethau   Cerrig Milltir 

 
Rhieni 
sy’n 
gweithio. 

 Mae 
fforddiadwy
edd gofal 
plant yn 
bryder 
allweddol i 
rieni sy’n 
gweithio a’r 
rhai sy’n 
ystyried 
dychwelyd 
i’r gwaith 
neu addysg. 
Bydd 
Cynnig 
Gofal Plant 
Llywodraeth 

 Mae 
nifer 
fach o 
leoliada
u gofal 
plant 
heb eu 
cofrestr
u gydag 
AGGCC 
felly nid 
yw 
rhieni 
yn gallu 
defnydd
io 
cynlluni

Cymdeitha
s 
Cylchoedd 
Chwarae 
Cyn-ysgol 
Cymru, 
Mudiad 
Meithrin, 
NDNA, 
PACEY 
Cymru  

 Mae angen hyfforddiant 
digonol a chefnogaeth 
ar leoliadau heb eu 
cofrestru i’w galluogi i 
gofrestru gydag 
AGGCC. 

 Er mwyn bodloni 
anghenion gofal plant y 
rhai sy’n gweithio oriau 
annodweddiadol, mae 
angen mwy o ofal plant 
cyn 8am, ar ôl 6pm, 
dros nos ac ar 
benwythnosau. 

 Mae angen mwy o ofal 
plant cyfrwng Cymraeg 
o bob math ym mhob 

 CDO a chyrff ymbarél yn disgrifio’r 
 hyfforddiant a’r cymorth sydd ar gael  
i’r rhai sy’n dymuno cofrestru gydag  
AGC 

 
 
Cysylltir â PPA Cymru sydd wedyn yn anfon 
 y Gweithiwr Datblygu i ymweld ac i helpu 
 gyda’r ffurflenni cofrestru. 
 
Mae gan Mudiad Meithrin Swyddog Cymorth 
 pwrpasol i Sir y Fflint a fydd yn gweithio 
 gyda chymunedau i gofrestru gydag AGC. 
 Yn arbennig, mae gwaith yn cael ei wneud 
 i gofrestru pob lleoliad fel CIO ac i 
 ailgofrestru gydag AGC gydag Unigolyn  
Cyfrifol yn hytrach na pherson cofrestredig. 
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Cymru ar 
gyfer plant 3 
a 4 oed yn 
cynorthwyo 
llawer o’r 
teuluoedd 
sy’n 
gweithio. 

au 
talebau 
gofal 
plant 
(bydd 
cynllun 
Gofal 
Plant Di 
Dreth 
cenedla
ethol yn 
ei 
ddisodli’
n fuan). 

 Diffyg 
hyblygr
wydd a 
fforddia
dwyedd 
gofal 
plant 
yw’r prif 
rwystrau 
sy’n 
wynebu 
rhieni 
sy’n 
gweithio
, yn 
enwedig 
rhai sy’n 
gweithio 

ardal yn Sir y Fflint, yn 
enwedig y rhai sy’n 
darparu gofal dydd 
llawn yn ystod y tymor a 
gwyliau’r ysgol. 
 

 
Caiff PACEY Cymru ei ariannu gan yr  
awdurdod lleol i gyflenwi ystod o 
 wasanaethau cyn-cofrestru, yn cynnwys  
sesiynau briffio / cyrsiau CYPOP5 / gweithdai 
 cymorth cyn-cofrestru, cymorth dros y  
ffôn/ebost, a sesiynau cymhorthfa gynghori  
unigol, ynghyd â rhannu gwybodaeth am 
 grantiau cychwyn. 
 
Mae NDNA yn darparu cymorth ac arweiniad 
 i’r rhai sy’n gwneud ymholiadau ynglŷn â  
sefydlu meithrinfa ddydd. 
 
Mae NDNA yn cynnig nifer o ffeithlenni sy’n  
darparu cyngor ac arweiniad i rieni – e.e.  
dewis eich meithrinfa ddydd, arweiniad i  
ddwyieithrwydd.  
 
http://www.ndna.org.uk/NDNA/Stakeholders/Parents_resources/Parents_Factsheets.aspx 
 

 Sut mae’r CDO a’r cyrff ymbarél yn  
mynd ati i annog lleoliadau i gynyddu’u 
 horiau / bod yn fwy hyblyg 

  
Mae’r CDO yn gweithio gyda’r Urdd ac Ysgol 
 Glanrafon ynghylch clwb gwyliau cyfrwng  
Cymraeg posibl yn yr Wyddgrug. 
 
Mae’r cyrff ymbarél i gyd yn mynychu 
 cyfarfodydd y Grŵp Cynghori ar y Cynnig 
 Gofal Plant ac yn ymwybodol o bwysigrwydd 

http://www.ndna.org.uk/NDNA/Stakeholders/Parents_resources/Parents_Factsheets.aspx
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oriau 
annodw
eddiado
l h.y. 
gweithw
yr 
sifftiau 
a’r rhai 
sy’n 
gweithio 
penwyth
nosau 
neu 
dros 
nos. 

 Ni all 
rhieni 
sy’n 
gweithio 
sydd 
angen 
darparia
eth 
gofal 
dydd 
llawn 
gael 
mynedi
ad i 
unrhyw 
ddarpari
aeth 

 hyrwyddo darpariaeth hyblyg i rieni sy’n  
gweithio ar draws y Sir. 
 

 Cyrff ymbarél yn disgrifio sut y gallant  
gefnogi’r rhai sydd â diddordeb mewn 
 darparu gwasanaeth gofal plant  
cyfrwng Cymraeg 

 
Caiff pob lleoliad sydd wedi cofrestru gyda  
Mudiad Meithrin gefnogaeth gan Swyddog  
Cymorth sy’n cynnig cymorth ac arweiniad  
ar bob agwedd o redeg y Cylch Meithrin.  
Rhoddir pwyslais arbennig ar ddatblygu 
 iaith drwy gynllun iaith Croesi’r Bont sy’n  
tracio cynnydd pob plentyn yn y Gymraeg  
ers iddo gychwyn yn y Cylch. 
 
Mae PPA Cymru yn annog defnyddio’r  
Gymraeg ac yn darparu rhai adnoddau  
defnyddiol. 
 
Mae PACEY Cymru yn cynnig adnoddau a  
hyfforddiant dwyieithog. Mae’r gwaith 
 datblygu gwarchodwyr plant wedi cynnwys 
 targedu gweithgareddau Cymraeg fel Ti a Fi; 
 mae hefyd yn gweithio gyda Menter yn Sir y  
Fflint i hyrwyddo gwarchod plant fel gyrfa. 
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trwy 
gyfrwng 
y 
Gymrae
g. 
 

Rhieni 
sy’n 
chwilio 
am 
gyfleoedd 
gwaith 
neu 
hyfforddia
nt. 

 Mae 
Parents, 
Childcare 
and 
Employmen
t (PaCE) yn 
darparu 
cyllid ar 
gyfer gofal 
plant i 
gefnogi 
rhieni/gwarc
heidwaid 
sy’n chwilio 
am 
gyfleoedd 
gwaith neu 
hyfforddiant, 
pan fo gofal 
plant yn 
darparu’r 
prif rwystr. 
 

 FISF, 
PaCE  

 Hyrwyddo prosiect 
PaCE yn barhaus. 
 

Mae FISF yn parhau i weithio gyda PaCE yn 
 hyrwyddo’r gwasanaeth i rieni pan fyddant yn 
 holi am ofal plant, os ydynt yn dymuno  
dychwelyd i weithio. Rydym yn gwybod ar hyn 
 o bryd fod PaCE yn Sir y Fflint yn gweithio’n 
 ddiwyd gyda / yn cefnogi 94 o gyfranogwyr  
drwy dri chynghorydd. 
 
Mae NDNA Cymru yn rhedeg prosiect 
 cyflogaeth gyda chymorth, ‘Childcare Works’, 
 i unigolion di-waith 50 oed a throsodd sy’n  
byw yn Sir y Fflint, gan ddarparu 16 wythnos 
 o gyflogaeth gyda chymorth yr wythnos, i  
gynnwys gweithdai hyfforddi yn  
canolbwyntio’n benodol ar ofal plant a  
lleoliadau mewn unedau gofal plant. 
 
Prosiect sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa 
 Loteri Fawr yw ASPIRE i gefnogi rhieni ifanc  
neu rieni ifanc sy’n disgwyl * (*sydd o leiaf  
29 wythnos i mewn i’w beichiogrwydd), 14 i  
25 oed, ar draws Sir y Fflint a Wrecsam.  
Yn ystod 2017 – 2018 mae wedi cefnogi 116  
o gyfranogwyr. Mae’r prosiect yn pryderu  
ynglŷn â’r diffyg cyllid ar gyfer gofal plant i  
ganiatáu i rieni o oed ysgol ddychwelyd i  
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astudio. Hefyd, nid yw rhieni ifanc sy’n cael  
arian ar gyfer gofal plant yn y coleg yn cael  
defnyddio cludiant coleg ar gyfer eu plant. 
 

Aelwydyd
d di-
waith. 

 Ni 
chyfeiriodd 
yr un budd-
ddeiliad at 
hyn fel 
rhwystr, 
oherwydd 
nid yw’r 
rhan fwyaf o 
aelwydydd 
di-waith yn 
defnyddio 
gofal plant, 
ar wahân i’r 
rhai sydd â 
hawl i ofal 
plant 
Dechrau'n 
Deg neu 
Addysg y 
Blynyddoed
d Cynnar 
wedi’i 
ariannu. 
 

 FISF, 
PaCE  

 Hyrwyddo prosiect 
PaCE yn barhaus. 
 

Mae FISF yn parhau i weithio gyda Dechrau’n Deg, Hawl Bore Oes a PaCE yn hyrwyddo’r gwasanaethau hyn i rieni pan fyddant yn holi ynglŷn â gofal 
plant. 
 
Mae’r CDO wedi mynd i sawl cyfarfod  
cyfathrebu Canolfan Byd Gwaith ar draws 
 Sir y Fflint i hyrwyddo gwasanaethau FISF, 
 y Cynnig Gofal Plant a gwarchod plant fel  
opsiwn gyrfa. 
 

Teuluoed
d incwm 
isel. 

 Mae 
fforddiadwy
edd yn 

 Gall y 
broses 
weinydd

FISF, 
Canolfan 

 Dylai cefnogaeth i 
gwblhau ceisiadau ar 
gyfer cyllid cymorth 

Bydd FISF yn cyfeirio rhieni at Welfare Rights 
 a Chanolfan Byd Gwaith os oes ganddynt 
 gwestiynau ynglŷn â chredydau treth a  
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 rhwystr i 
deuluoedd 
incwm isel 
ac roedd 
rhai budd-
ddeiliaid yn 
croesawu 
ymrwymiad 
parhaus Sir 
y Fflint i 
ddarparu 
cyllid 
cymorth 
lleoedd.  
 

ol 
weithiau 
achosi 
oedi 
neu 
eithrio 
rhai 
teuluoe
dd 
incwm 
isel 
rhag 
gwneud 
cais am 
gyllid 
neu 
gredyda
u treth. 
 

Byd 
Gwaith  

lleoedd a chredydau 
treth fod ar gael i bawb. 
 

budd-daliadau eraill. 
Mae staff FISF a’r CDO yn cefnogi rhieni 
 dros y ffôn neu’r ebost neu’n eu gwahodd i  
Connects yn y Fflint i’w helpu i gwblhau 
 ffurflenni grant am Leoedd a Gynorthwyir. 
 

Teuluoed
d unig 
rieni. 
 

 Mae 
fforddiadwy
edd yn 
rhwystr i 
deuluoedd 
unig rieni ac 
roedd rhai 
budd-
ddeiliaid yn 
croesawu 
ymrwymiad 
parhaus Sir 
y Fflint i 

 Gall y 
broses 
weinydd
ol 
weithiau 
achosi 
oedi 
neu 
eithrio 
rhai 
teuluoe
dd unig 
rieni 

FISF, 
Canolfan 
Byd 
Gwaith  

 Dylai cefnogaeth i 
gwblhau ceisiadau ar 
gyfer cyllid cymorth 
lleoedd a chredydau 
treth fod ar gael i bawb. 

 

Bydd FISF yn cyfeirio rhieni unigol at  
Welfare 
 Rights a Chanolfan Byd Gwaith os oes  
ganddynt gwestiynau ynglŷn â chredydau 
 treth a budd-daliadau eraill. 
Mae staff FISF a’r CDO yn cefnogi rhieni 
 dros y ffôn neu’r ebost neu’n eu gwahodd 
 i Connects yn y Fflint i’w helpu i gwblhau 
 ffurflenni grant am Leoedd a Gynorthwyir. 
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ddarparu 
cyllid 
cymorth 
lleoedd. 
 

rhag 
gwneud 
cais am 
gyllid 
neu 
gredyda
u treth. 
 

Teuluoed
d o 
gefndiroe
dd 
lleiafrifoe
dd ethnig. 
 

  Gall y 
broses 
weinydd
ol 
weithiau 
achosi 
oedi 
neu 
eithrio 
rhai 
teuluoe
dd unig 
rieni 
rhag 
gwneud 
cais am 
gyllid 
neu 
gredyda
u treth. 
 

FISF, 
Canolfan 
Byd 
Gwaith 

 Dylai cefnogaeth i 
gwblhau ceisiadau ar 
gyfer cyllid cymorth 
lleoedd a chredydau 
treth fod ar gael i bawb. 
 

Mae FISF yn gweithio gyda ac yn cyfeirio pobl 

 at BAWSO, Save the Family, DASU, Daffodils 

 ac asiantaethau eraill. 

 

Teuluoed
d gyda 
phlant 

 Ni soniwyd 
am hyn gan 
unrhyw 

 FISF, 
Swyddog 
Broceriaet

 Hyrwyddo’r grant Un i 
Un yn barhaus ymhlith 

Mae Lynne Mort o FISF a Jackie Dines o  
PPA Cymru yn helpu rhieni a lleoliadau i gael  
grantiau Extra Hands. 
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sydd ag 
anghenio
n 
addysgol 
arbennig 
neu 
anabledd.  
 

fudd-
ddeiliaid fel 
rhwystr, gan 
fod 
darpariaeth 
ar gyfer 
plant gydag 
anghenion 
addysgol 
arbennig 
neu 
anabledd yn 
dda iawn yn 
Sir y Fflint. 

 Mae 
cymorth 
ariannol ar 
gael drwy’r 
grantiau Un 
i Un i gyflogi 
staff 
ychwanegol 
i 
integreiddio’
r plant hyn 
yn y lleoliad. 
 

h Gofal 
Plant 

rhieni a lleoliadau gofal 
plant. 

 Defnyddio’r grant AAA 
ar gyfer y cynnig gofal 
plant a ariennir. 
 

 
Mae 37 o blant wedi cael cymorth un i un 
 rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018  
gydag 11 wedi’u hariannu o’r grant OOSC, 
 23 wedi’u hariannu o grant Gofal Plant 
 CSyFf a 3 o grant AAA y Cynnig Gofal Plant. 
 
Cafodd un gwarchodwr plant Grant 
 Cynhwysiant, wedi’i ariannu o’r grant OOSC, 
 i ddarparu ramp i’w lleoliad. 
 
Canolbwyntiodd cyfarfod lleol PACEY i 
 Ranbarth y Gogledd-ddwyrain ym mis  
Chwefror 2017 ar gynhwysiant, gyda Lynne  
Mort fel siaradwr gwadd, i godi  
ymwybyddiaeth o’r pecyn cynhwysiant ac o’r  
cymorth a roddir gan Lynne, ac i rannu  
ymarfer da gyda chydweithwyr. 
 
 
Cafodd 37 o’r 4,107 o blant a phobl ifanc a fu 
 ar Gynlluniau Chwarae’r Haf yn ystod  
gwyliau haf 2017 gefnogaeth drwy’r system  
Cyfeillio. 
 

 
 
 
Materion eraill i gael eu hadlewyrchu yn y cynllun gweithredu 
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Categori Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   Cerrig Milltir 

 
Cynaliadwyedd y sector 
gofal plant. 

 Grant clybiau y tu 
allan i’r ysgol yn 
ariannu oriau 
gweithiwr 
datblygu, grantiau 
cynaliadwyedd ac 
amserlen 
hyfforddiant. 

 Grant Gofal Plant 
CSFf yn ariannu 
sefydliadau 
ambarél i gefnogi 
lleoliadau gofal 
plant. 

 Gall rhieni gael 
mynediad i 
gymorth ariannol 
fel credydau treth, 
cynlluniau a 
gefnogir gan 
gyflogwyr a 
grantiau cymorth 
lleoedd. 
 

 Straen 
ariannol 
gynyddol ar 
leoliadau, er 
enghraifft 
cyflog byw, 
costau rhent, 
gofynion 
pensiwn a 
chyfraddau 
busnes. 

 Gofyniad 
cynyddol ar 
leoliadau i 
gwblhau 
dogfennau 
sy’n ofynnol 
dan reoliadau 
yn ddigidol, 
e.e. SASS 1 
& 2.Nifer fawr 
o leoliadau 
sy’n 
gweithredu 
dan 
bwyllgorau 
rheoli 
gwirfoddol, 
gyda 

CDO, FISF, 
Cymdeithas 
Cylchoedd 
Chwarae Cyn-
ysgol Cymru, 
Mudiad Meithrin, 
NDNA, PACEY 
Cymru  

 Sicrhau 
ariannu 
parhaus ar 
gyfer y 
sector. 

 Hyrwyddo 
grantiau 
sydd ar gael 
yn barhaus 
i’r lleoliadau 
a rhieni. 

 Buddsoddiad 
parhaus 
mewn 
cefnogaeth 
TG ar gyfer 
lleoliadau 
sy’n cwblhau 
SASS Rhan 
1 a 2. 
 

Yn ystod 2017 – 
2018 dyfarnodd 
grant OOSC 4 
grant 
cynaliadwyedd a 
dyfarnodd Grant 
Gofal Plant 
CSyFf 12 grant 
cynaliadwyedd. 
Bydd y naill ffrwd 
grant a’r llall ar 
gael yn ystod 
2018 – 2019 i 
gefnogi 
lleoliadau gofal 
plant ar draws Sir 
y Fflint. 
 
Nodai adroddiad 
datgofrestru 
PACEY Cymru 
yn Chwefror 17 
fod rhai 
gwarchodwyr 
plant yn teimlo y 
dylent fod wedi 
canolbwyntio 
mwy ar elfennau 
busnes. Yn sgil 



Adroddiad Cynnydd o’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Mawrth 2018 
 

newidiadau 
aelodaeth 
blynyddol. 
 

canfod hynny, 
mae PACEY 
Cymru wedi 
dechrau cysylltu 
fel mater o drefn 
â gwarchodwyr 
sydd newydd 
gofrestru ac wedi 
sefydlu 
cyflwyniad byr ar 
gefnogaeth i’r 
rhai sydd newydd 
gofrestru ar ffurf 
gweminar. Yn y 
cyswllt hwn 
mae’r awdurdod 
lleol yn ariannu 
PACEY Cymru i 
ddarparu 
‘gweithdy 
cymorth i’r rhai 
sydd newydd 
gofrestru’ (o fewn 
rhaglen 
hyfforddiant 
ychwanegol 
FISF) i helpu 
gwarchodwyr 
plant newydd 
gyda 
chynaliadwyedd 
eu busnesau 



Adroddiad Cynnydd o’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Mawrth 2018 
 

drwy 
ganolbwyntio ar 
farchnata a 
rhedeg eu 
busnes newydd 
yn ogystal â 
pharatoi ar gyfer 
eu harolygiad 
cyntaf. 
 
 
Mae pob corff 
ymbarél wedi 
hyrwyddo’r 
grantiau 
cynaliadwyedd 
a’r grantiau 
lleoedd a 
gynorthwyir yn 
rheolaidd ac 
mae’r niferoedd 
sydd wedi 
manteisio ar y 
naill grant a’r llall 
wedi cynyddu yn 
ystod y flwyddyn 
ariannol hon.. 
 
Mae NDNA 
Cymru wedi 
gweithio’n agos 
gyda 
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Llywodraeth 
Cymru ar gynllun 
rhyddhad 
ardrethi 
Llywodraeth 
Cymru i fusnesau 
bach, a fydd yn 
help i 
gynaliadwyedd 
meithrinfeydd 
dydd preifat. 
 
Mae CPCKC 
wedi sicrhau 
arian gan 
sefydliad 
Moonlight i 
ariannu Swyddog 
Datblygu Busnes 
Gofal Plant i 
helpu Clybiau y 
Tu Allan i Oriau 
Ysgol yn Sir y 
Fflint am 
ddiwrnod yr 
wythnos. 
 
Mae FISF wedi 
prynu chwe 
gliniadur sydd ar 
gael i’w benthyca 
am ddim i 
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leoliadau gofal 
plant i’w helpu i 
gwblhau SASS 1 
a 2  
 

 
Trefniadau trawsffiniol. 

 Cytundeb 
trawsffiniol Hawl 
Bore Oes. 

 Cyllid trawsffiniol 
ar gyfer swydd y 
swyddog 
Broceriaeth Gofal 
Plant a swydd y 
Swyddog 
Allgymorth 
Gwybodaeth 
Anelu'n Uchel. 

 Cydweithredu ar 
draws pum sir yng 
Ngogledd Cymru i 
gyllido pecyn 
hyfforddiant cyn-
cofrestru 
gwarchodwr plant. 
 

 Dim 
trefniadau 
trawsffiniol ar 
gyfer prosesu 
grantiau 
Cymorth 
Lleoedd neu 
grantiau Un i 
Un. 
 

CDO  Sefydlu 
trefniadau 
trawsffiniol 
ar gyfer 
prosesu 
grantiau 
Cymorth 
Lleoedd neu 
grantiau Un i 
Un. 

 Cysondeb â 
rhaglenni 
eraill e.e. 
Hawl Bore 
Oes / y 
Cyfnod 
Sylfaen 
 

Mae cyllid 
trawsffiniol yn 
parhau i blant 
sy’n mynd i 
leoliadau Hawl 
Bore Oes. 
 
Mae swyddi’r 
Swyddog 
Brocera Gofal 
Plant a Swyddog 
Gwybodaeth 
Maes Aspire yn 
parhau i gael eu 
hariannu drwy 
gytundeb rhwng 
Sir y Fflint a 
Wrecsam. 
 
Nid yw’r CDO 
wedi gallu 
gwneud unrhyw 
drefniadau 
ariannu cyfatebol 
o ran Lleoedd a 
Gynorthwyir gan 
fod gan 
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Awdurdodau 
Lleol cyfagos 
weithdrefnau 
prosesu grantiau 
gwahanol. 
 
Mae tîm y Cynnig 
Gofal Plant yn 
dal i weithio 
gydag 
awdurdodau 
cyfagos i drafod 
darpariaeth 
gyfatebol pan 
fydd y cynnig yn 
cael ei 
gyflwyno’n 
genedlaethol. 
 

 
Datblygu a Hyfforddi 
Gweithlu. 

 Yn ôl canlyniadau 
arolwg SASS 1, 
mae o leiaf 96% 
o’r gweithlu gofal 
plant yn meddu ar 
gymwysterau 
perthnasol. 
 

 Dibyniaeth ar 
grant gofal 
plant y Tu 
Allan i Oriau 
Ysgol gan 
Lywodraeth 
Cymru i 
gyllido 
amserlen 
hyfforddiant 
gorfodol.  

 Dealltwriaeth 
lleoliadau 

CDO, Cymdeithas 
Cylchoedd 
Chwarae Cyn-
ysgol Cymru, 
NDNA, PACEY 
Cymru, Mudiad 
Meithrin 

 Sicrhau 
cyllid ar 
gyfer 
amserlen 
hyfforddiant 
gorfodol a 
chyfleoedd 
hyfforddiant 
eraill ar gyfer 
Datblygiad 
Proffesiynol 
Parhaus. 

 Mae’r CDO 
yn 
hyrwyddo’r 
rhestr 
hyfforddiant 
a’r rhestr 
hyfforddiant 
ychwanegol 
a ariennir – 
darpariaeth 
o dan y 
grant 
OOSC. 
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gofal plant o 
gymwysterau 
‘priodol’ fel 
sy’n ofynnol 
yn y Safonau 
Gofynnol 
Cenedlaethol 
(13.6 ac 
13.7). 
 

 Hyrwyddo 
cyrsiau lefel 
2 a lefel 3 
ymhlith pob 
lleoliad. 
 

Mae’r 
rhestr 
hyfforddiant 
yn cyfeirio 
darparwyr 
gofal plant 
at Goleg 
Cambria a 
Plato 
Training fel 
darparwyr 
lleol cyrsiau 
Lefel 2, 3 a 
5 mewn 
Gofal Plant 
a Chwarae 
a’r 
Dyfarniad 
Pontio 
mewn 
Gwaith 
Chwarae.  

 

 Mae cyrff 
ymbarél yn 
rhestru’r 
cymwyst-
erau Lefel 
2, 3 neu 5 
a’r 
Dyfarniad 
Pontio 
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mewn 
Gwaith 
Chwarae 
sydd ar 
gael ac 
unrhyw 
gyllid. 

 
Gall Mudiad 
Meithrin gynnig 
hyfforddiant CPD 
drwy Academi i’r 
holl staff. Gall 
Mudiad Meithrin 
hefyd hyfforddi 
staff hyd at lefel 
3 drwy’r rhaglen 
hyfforddi 
genedlaethol. 
 
Mae NDNA 
Cymru yn cynnig 
ystod eang o 
hyfforddiant 
wyneb yn wyneb 
ac ar-lein i 
gefnogi 
datblygu’r 
gweithlu. 
 
Mae grant Gofal 
Plant CSyFf wedi 
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ariannu dau 
gylch o gyrsiau 
CYPOP5 ar gyfer 
gwarchodwyr 
plant newydd 
posibl yn ystod 
2017 – 2018. 
Crybwyllwyd rhai 
o’r gweithdai a’r 
hyfforddiant a 
ariannwyd gan 
CSyFf ac a 
gyflenwyd gan 
PACEY Cymru 
uchod, megis 
gweithdy cymorth 
i warchodwyr 
plant sydd 
newydd gofrestru 
a Fun with Welsh 
ym mis Chwefror. 
Mae PACEY 
Cymru hefyd 
wedi cyflenwi 
Fframwaith 
Arolygu Newydd 
ym mis Mai a mis 
Mehefin 2017, 
Cynhwysiant 
Digidol Mai 2017, 
Cynllunio ar gyfer 
Dysgu Medi 
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2017, Cyflwyniad 
i Alergenau Bwyd 
ac Atal a Rheoli 
Heintiau Hydref 
2017 a Pharatoi 
ar gyfer 
Arolygiad Mawrth 
2018.  
 

Gwaith partneriaeth.  Gwaith 
partneriaeth sy’n 
cynnwys 
ymgynghori gyda’r 
Bwrdd Diogelu 
Plant, Sefydliadau 
Ambarél/Partner, 
y Fforwm Addysg 
Cyfrwng 
Cymraeg, y 
Fforwm Chwarae 
Strategol, y 
Ganolfan Byd 
Gwaith, 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd Sir y 
Fflint, AWARE, 
Cyn-ysgolion 
Iach, Awdurdodau 
Lleol cyfagos, 
Cyflogwyr Lleol a 

   Mae’r Awdurdod 
Lleol yn 
gwerthfawrogi’r 
gwaith sy’n cael 
ei wneud gan 
amryw o gyrff, yn 
enwedig aelodau 
FEYDCP, i helpu 
i gwblhau’r CSA 
a chyflawni 
gofynion y 
Cynllun 
Gweithredu hwn. 
 
Mae’r cydweithio 
hwn yn amlwg o’r 
cyfarfodydd 
partneriaeth 
niferus - 
FEYDCP, 
Gweithgor y 
Cynnig Gofal 
Plant, 
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budd-ddeiliaid 
eraill. 
 

partneriaeth 
Addysg Gynnar 
ayyb. 
 

 
 
  

 

 

 

 

Rhestr termau 

 

AWARE  - All Wales Area Representatives of EYDCPs 

BAWSO  - Information, Advice and Support for Black & Minority Ethnic people in Wales 

CCO    - Childcare Offer 

CDO   - Childcare Development Officer (Flintshire County Council) 

CIO   - Charitable Incorporated Organisation 

CIW    - Care Inspectorate Wales 

CPCKC  - Clybiau Plant Cymru Kids Club 
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CPD   - Continuous Professional Development 

CSA   - Childcare Sufficiency Assessment 

CWLWM  - Childcare Wales Learning and Working Mutually 

CYPOP5  - Children and Young People Option 5 

DASU   - Domestic Abuse Safety Unit (Flintshire) 

EDI   - Erfyn Diagnostig Iaith (Language Diagnostic Tool) 

FCC   - Flintshire County Council 

FEYDCP  - Flintshire Early Years Development and Childcare Partnership 

FISF    - Family Information Service Flintshire 

NDNA    - National Day Nurseries Association 

OOSC   - Out of School Childcare 

OSC   - Out of School Club 

PaCE   - Parents, Childcare and Employment 

PACEY Cymru -  Professional Association for Childcare and Early Years  

SASS   - Self Assessment of Service Statement 

SEN   - Special Educational Needs 

Wales PPA  - Wales Preschool Providers Association 
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