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Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant - Adroddiad Cynnydd 2019 

Mae lefel presennol y cyflenwad gofal plant yn Sir y Fflint wedi ei arddangos yn y tabl isod yn seiliedig ar Adroddiad Wythnosol FIS Arolygaeth 

Gofal Cymru (25.03.19) ac Adroddiad VAS (10.09.18).       

 

Math o Ofal plant Cofrestrwyd Gwaharddwyd Heb eu Cofrestru na’u 
Cymeradwyo 

Gwarchodwr Plant 
 

112   6 - 

Gofal Diwrnod Llawn 
 

47 - - 

Gofal Dydd Sesiynol 
 

26 -     - 

Meithrinfeydd 
 

4 - - 

Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 
 

43 - 7 

Darpariaeth Chwarae Mynediad 
Agored 
 

1 - 57 

Nani 
 

- - 3 

Cyfanswm 
 

233   6 67 

 

 
Mae’r Adroddiad Cynnydd hwn yn nodi’r Camau Gweithredu, sy’n rhoi manylion y camau, blaenoriaethau a’r cerrig milltir i gynnal cryfderau a 

rhoi sylw i ddiffygion a nodir yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017 - 2021. 
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Asesiad o’r Galw  

Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   

 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 CSA 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. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd 31 Mawrth 2018 

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

 Mae grŵp AWARE wedi bwydo yn ôl i Lywodraeth Cymru yr argymhellion ar gyfer gwelliannau i’r arolwg rhieni (2017). 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd 31 Mawrth 2019 

 

 Fel yr uchod. 

 Mae FISF wedi lansio tudalen Facebook FISF eleni a gall hwn gael ei ddefnyddio i hyrwyddo arolygon (fel y CSA), ymgynghoriadau a 
chyhoeddiadau ymhlith rhieni ar draws Sir y Fflint. Mae Rheolwr y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wedi cyflwyno cais datblygu 
drwy’r rhwydwaith FIS ym mis Mawrth 2019 i ddatblygu system arolygu’n seiliedig ar DEWIS 
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Asesiad o Gyflenwad 

Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   

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

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

 Amseru’r arolwg 
SASS1 ar ddiwedd y 
tymor ac mor fuan yng 
ngwyliau’r ysgol. 

CDO, FISF, Blynyddoedd 
Cynnar Cymru (PPA 
Cymru yn flaenorol), 
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 a chwblhau arolwg 
AGC SASS Rhan 1 ar-lein. 

 Darparu cefnogaeth dechnegol lle bo 
modd i gefnogi’r lleoliad wrth iddynt 
gwblhau SASS ar-lein 1 a 2 AGC. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd 31 Mawrth 2018 

 Mae cefnogaeth ar gael gan sefydliadau Ambarél i gwblhau SASS 1 a 2 -  
 

Trefnodd Mudiad Meithrin weithdai i fynd drwy SASS 1 a 2. Rhoddwyd cefnogaeth ychwanegol hefyd gan y Swyddog Cefnogi ar gyfer unrhyw 

grwpiau a oedd yn profi anawsterau. 

Cynhaliodd PPA Cymru sesiwn wybodaeth i aelodau ei defnyddio ar gyfer SASS1, helpodd gweithwyr Datblygu leoliadau yn ystod eu 

hymweliadau arferol, a gwahoddwyd pob aelod i ddod i swyddfa PPA Cymru am gymorth 1 i 1 neu grŵp os oedd angen. 

Cynigiodd PACEY Cymru gymorth dros y ffôn a drwy e-bost i bob gwarchodwr plant cofrestredig yng Nghymru ar ôl cwblhau SASS.  Yn Sir y 

Fflint, darparwyd gweithdai ar y Fframwaith Archwilio ym mis Mai a mis Mehefin yn barod am SASS rhan 2 – roedd cyfanswm o 23 yn 

bresennol gyda 100% yn rhoi sgôr dda neu ardderchog i’r cwrs.  Roedd adborth yn cynnwys sylwadau ar sut y bydd hyn yn cefnogi cwblhau’r 

SASS, gan gynnwys "Sut fyddaf yn dangos tystiolaeth fy mod yn gwneud gwaith da ac yn gallu llenwi SASS2” [roedd yn ddefnyddiol iawn]. 

Rhannodd NDNA Cymru wybodaeth am SASS 1 a 2 gydag aelodau a rhoddwyd cymorth dros y ffôn ar ôl cwblhau'r SASS. 
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Mae’r CDO wedi rhoi cefnogaeth i ddarparwyr Clybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol yn ystod ymweliadau arferol i gwblhau SASS1 a 2. 

 Mae FISF wedi prynu chwe gliniadur y gellir eu rhoi ar fenthyg am ddim i leoliadau gofal plant i gynorthwyo i gwblhau SASS 1 
a 2   

 

Gall pob Cylch Meithrin wneud cais am grant drwy’r Mudiad Meithrin i brynu offer TG. 

Cafodd dau weithdy Hyder Digidol ym mis Mai 2017 eu hyrwyddo i bob lleoliad gofal plant a dim ond un gwarchodwr plant oedd yn bresennol 

yn y gweithdy cyntaf gyda’r ail weithdy wedi'i ganslo gan na dderbyniwyd unrhyw archebion. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Cefnogaeth a chyngor a ddarparwyd i ddarparwyd gofal plant o amgylch gofynion SASS1 a 2 
 
Ar 7 Medi 2018, cyhoeddodd AGC ‘Darparwyr Gofal Plant a chwarae: Nid yw’n ofynnol iddynt gwblhau Hunanasesiad Gwasanaeth 
(SASS) ar gyfer 2018-19’. Mae AGC yn bwriadu cyhoeddi SASS yn rhan olaf 2019, yn y cyfamser gorchmynnir fod darparwyr gofal 
plant yn diweddaru eu Hadolygiad Ansawdd Gofal ac iddo fod ar gael os bydd AGC yn gofyn amdano.  
 
Mae’r gweithdy adroddiad Ansawdd Gofal wedi’i gynnwys ar Atodlen Hyfforddiant Ychwanegol FIS (19 Chwefror 2019 – roedd 14 
ymgeisydd yn bresennol). 
 
Mae’r CDO a phob sefydliad ambarél yn parhau i ddarparu cefnogaeth i ddarparwyr OSC yn ystod ymweliadau arferol ynghylch 
cynhyrchu Adolygiad Ansawdd Gofal a gweithio tuag at ei Gynllun Gweithredu. 
 

 Darparu cymorth technegol i helpu darparwyr gofal plant i gwrdd â gofynion gwefan DEWIS SASS 1 a 2, y Cynnig Gofal Plant, 
Hawl Bore Oes.  
 
Mae gliniaduron ar gael gan FISF i’w benthyg i leoliadau i’w cefnogi i gwblhau eu gwaith papur adolygu SASS ac Ansawdd Gofal, 
hawliadau’r Cynnig Gofal Plant a Hawl Bore Oes a chofrestru ar wefan DEWIS.  
 

Pob sefydliad ambarél sy’n cefnogi lleoliadau i gael dogfen gyfun (Adolygiadau Ansawdd Gofal a SEfI) yn unol â'r Archwiliad 
ar y Cyd. Hefyd, annog lleoliadau i brynu eu gliniaduron/ dyfeisiau llechen a phecynnau rhyngrwyd eu hunain. 
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Dadansoddiad o gyflenwad a galw darpariaeth gofal plant cyffredinol 

Categori Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   

 
Y math o ofal plant sydd ar 
gael e.e. gofal diwrnod 
llawn, gofal sesiynol, gofal 
ar ôl ysgol, gwarchodwr 
plant 

 Darperir ar gyfer yr 
ystod lawn o  
wasanaethau ar 
draws y rhan fwyaf o 
ardaloedd  

 Nifer cyfyngedig o 
warchodwyr plant mewn 
lleoliadau gwledig 

 Dim ond un cynllun 
chwarae mynediad 
agored sydd wedi ei 
gofrestru gydag AGC. 

 Tan ddefnydd o 
gyfleusterau crèche 
cofrestredig 

 Nifer cyfyngedig o Nanis 
ar y Cynllun 
Cymeradwyaeth 
Wirfoddol 

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 nanis ar y cynllun 
cymeradwyaeth gwirfoddol drwy 
FISF. 
 

 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Manylion am waith hyrwyddo PACEY a FISF. 
 

Yn ystod y cyfnod mis Hydref 2017 – Chwefror 2018, darparwyd cyfanswm o 8 bloc 3 awr o ymgysylltu hyrwyddo gan PACEY Cymru i godi 

ymwybyddiaeth am fod yn warchodwr plant cofrestredig yn ardaloedd targed yr Wyddgrug a Threffynnon, roedd hyn yn cynnwys 

presenoldeb mewn 9 digwyddiad neu grŵp, ac ymweld ag amryw o leoliadau a sefydliadau ychwanegol i drafod gwarchod plant yn lleol yn 

ystod yr oriau hyn.   
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Mae’r CDO wedi bod mewn 2 sesiwn Rhieni a Phlant Bach, sesiwn amser Rhigwm a Digwyddiad Rhieni’r DWP yn y Fflint rhwng mis Rhagfyr 

2017 a mis Mawrth 2018 i godi ymwybyddiaeth am ofal plant fel dewis gyrfa. 

 

 

 Adroddiad y Swyddog Datblygu Chwarae ar niferoedd lleoliadau  
 

Mynychodd 4,107 o blant a phobl ifanc Gynlluniau Chwarae’r Haf yn ystod gwyliau haf 2017, gyda 37 o’r plant a'r bobl ifanc hyn yn cael eu 

cefnogi gan y system Cyfaill. 

Eleni, bydd Sir y Fflint yn cynnal yr un nifer o gynlluniau chwarae ag y llynedd. Nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i gofrestru unrhyw un 

gydag AGC ond byddant yn anelu at wneud 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 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018  

Crèches Un Tro = 15 

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

 

Dros y chwe mis diwethaf, mae Gwasanaethau Crèche Sir y Fflint wedi dosbarthu taflenni hyrwyddo i ysgolion, gwestai, meddygfeydd 

doctoriaid ac wedi eu gosod ar wefan FISF. 
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 Sut mae FISF yn hyrwyddo Nanis. 
 

Ar hyn o bryd, nid oes manylion unrhyw Nanis ar wefan FISF, ond mae cynlluniau i’w cynnwys ar y wefan DEWIS newydd.  Bydd rhieni sy’n 

holi ar ran Nanis yn cael eu cyfeirio at y rhai hynny sydd eisoes ar Gynllun Cymeradwyaeth Wirfoddol AGC  

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Manylion am waith hyrwyddo PACEY a FISF. 
Yn ystod y cyfnod rhwng mis Mai a mis Medi 2018, darparwyd cyfanswm o 8 bloc 3 awr o ymgysylltu a hyrwyddo i godi ymwybyddiaeth 
ynglŷn â bod yn warchodwr plant cofrestredig.  Roedd hyn yn cynnwys stondinau arddangos mewn 2 ddigwyddiad mawr cymunedol, bod yn 
bresennol mewn 10 o grwpiau rhieni a phlant bach a chyfleusterau a gweithgareddau cymunedol.  At ei gilydd, roedd o leiaf 95 o unigolion yn 
y sesiynau grŵp a aethpwyd iddynt yn y cyfnod hwn, a arweiniodd at drafodaeth fanylach gyda 27 o unigolion, a oedd yn dangos bod lefel 
ddigonol o ddiddordeb mewn gofal plant, naill ai i rannu eu manylion cyswllt neu fynd â gwybodaeth ychwanegol i ffwrdd ac aeth 3 arall a 
thaflenni i ffrindiau neu gydweithwyr.  Mae unigolion o’r ardaloedd targed wedi cwblhau cwrs hyfforddiant cyn cofrestru CYPOP5 ym mis 
Hydref; gan gynnwys 3 o'r Wyddgrug, 1 o Laneurgain, ac 1 o Dreffynnon.   
Yn ystod y cyfnod o fis Ionawr – Chwefror 2019, darparwyd cyfanswm o 4 bloc 3 awr o ymgysylltu hyrwyddo i godi ymwybyddiaeth yn 
ardaloedd targed yr Wyddgrug a Threffynnon ynglŷn â bod yn warchodwr plant cofrestredig.  Roedd hyn yn cynnwys bod yn bresennol mewn 6 
o sesiynau grŵp rhieni a phlant bach (gynnwys 1 sesiwn rhieni a babanod dan arweiniad ymwelydd iechyd), 1 sesiwn amser stori / rhigwm, 
ynghyd â chyfleusterau a gweithgareddau cymunedol eraill.  At ei gilydd, roedd o leiaf 66 o unigolion yn bresennol yn y sesiynau yr ymwelwyd 
â nhw, a arweiniodd at trafodaethau manylach gyda rhai, o’r rhain, aeth 9 a gwybodaeth ychwanegol.  Yng nghwrs CYPOP5 mis Mawrth, roedd 
yr ymgeiswyr yn cynnwys 1 person o’r Wyddgrug, mae 1 person o’r rownd hon o waith ymgysylltu ar hyn o bryd yn aros am y sesiwn friffio lleol 
nesaf.   
 
Mae’r CDO wedi bod i Ganolfan Byd Gwaith yr Wyddgrug ar gyfer digwyddiad Rhieni Sengl ym mis Gorffennaf 2018 a thair o Sesiynau 
llwybrau Rhieni Sengl ym mis Tachwedd 2018 i hyrwyddo FISF, DEWIS, dewisiadau a chyllid gofal plant ac i hyrwyddo gwarchod plant fel 
dewis gyrfa. Mae gwaith estyn allan FISF wedi gwella ac ehangu yn y maes hwn ers recriwtio dau Swyddog Gwybodaeth newydd eleni. 

 

 Adroddiad y Swyddog Datblygu Chwarae ar niferoedd lleoliadau  
Mynychodd 3,906 o blant a phobl ifanc 5 i 12 oed (5 i 15 ar gyfer plant gydag anableddau) Gynlluniau Chwarae’r Haf yn ystod gwyliau haf 

2018, gyda 41 o’r plant a'r bobl ifanc hyn yn cael eu cefnogi gan y Cynllun Cyfaill Sir y Fflint.  

Roedd y cynlluniau chwarae yn cael eu darparu ar 58 o safleoedd mewn partneriaeth â chynghorau tref a chymuned. Gweithiodd yr Awdurdod 

Lleol mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru i ddarparu 4 o gynlluniau haf cyfrwng Cymraeg. Ar gyfer 2018, gweithiodd y Gwasanaeth 
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Budd-daliadau Awdurdod Lleol mewn partneriaeth i gynnig ciniawau poeth i’r holl blant mewn mannau lle’r oedd tlodi bwyd – Aeth y bwyd at y 

plant ac roedd croeso i’r holl blant.  

Mae FISF yn gweithio gyda’r Tîm Datblygu Chwarae i ystyried datblygu ardaloedd Chwarae agored yn llyfryn Sir y Fflint.  Bydd y Tîm Datblygu 
chwarae yn ariannu’r llyfryn ac yn ei ddatblygu gydag Addysg. Bydd FISF yn cymryd rhan yn ei ddatblygiad i annog plant i fanteisio ar 
gyfleoedd chwarae agored yn y sir. 

 

Eleni, bydd Sir y Fflint yn cynnal yr un nifer o gynlluniau chwarae ag y llynedd. Nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i gofrestru unrhyw un 

gydag AGC ond byddant yn anelu at wneud hynny yn y dyfodol agos. Yn ôl yr arwyddion cynnar, mae nifer o gynghorau tref a chymuned wedi 

nodi cyllid ychwanegol i gefnogi wythnosau ychwanegol yn eu cymunedau. Mae 10 o drefi a chymunedau wedi optio am y 6 wythnos lawn hyd 

yma.  

 
 

 Hyrwyddo Gwasanaethau Crèche Sir y Fflint yn ystod 2018 - 2019 
Mae Gwasanaethau Crèche Sir y Fflint wedi darparu’r crèches canlynol rhwng 1 Ebrill 2018 – 31 Mawrth 2019  

Crèche Un Tro = 8   Crèches 2 wythnos = 2  Crèches 3 wythnos = 1  Crèches 4 wythnos = 1 

Crèches 5 wythnos = 2   Crèches 6 wythnos = 1  Crèches 7 wythnos = 3  Crèches 8 wythnos = 4 

Crèches 10 wythnos = 2   Crèches 11 wythnos = 6  Crèches 12 wythnos = 7  Crèches 14 wythnos = 1 

Crèches 35 wythnos = 1 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae staff Crèches Sir y Fflint wedi parhau i hyrwyddo’r defnydd o’r gwasanaeth. Mae’r galw wedi cynyddu eleni 

yn sgil gostyngiad yn y rhaglenni a gynigir dan gyllid grant er ei bod yn ymddangos fod nifer y sesiynau a ddarperir ar yr un lefel a’r llynedd. 

Bydd y tîm yn parhau i weithio i hyrwyddo a chodi proffil y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn i ddod. 

 

 Sut mae FISF yn hyrwyddo Nanis. 
Mae cyllideb Gofal Plant CSFf yn rhoi cymhorthdal at hyfforddiant a chymorth sefydlu ar gyfer Nanis sy’n awyddus i ymuno â’r cynllun 
cymeradwyaeth wirfoddol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw nanis newydd yn cofrestru ar y cynllun Cymeradwyaeth Wirfoddol eleni.  Gellid 
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priodoli hyn i’r newidiadau mewn gofynion cofrestru gan fod bellach rhaid i Nanis gael cymhwyster Gofal Plant Lefel 3 neu’r cymhwyster 
CYPOP5 er mwyn cofrestru ar y cynllun. 
Ym mis Mai 2018, disodlwyd gwefan FISF gan DEWIS, y wefan lle gall rhieni edrych am ddarparwyr Gofal Plant yn y sir. Nid yw DEWIS yn 
darparu cyfleuster i gofrestru Nanis ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent wedi gofyn i ychwanegu hyn at y dewis o ofalwyr gofal plant a dylid 
gweithredu ar hyn yn y dyfodol agos. Ar 25 Chwefror 2019, mae newid mewn deddfwriaeth wedi golygu na all nanis gofrestru ar hyn o bryd ar y 
Cynllun Cymeradwyaeth Wirfoddol, felly, wrth symud ymlaen, bydd hyn yn effeithio ar y nifer o nanis sy’n gallu gosod eu manylion ar wefan 
DEWIS. 

 

 
 

Gofal plant yn 
darparu ar gyfer 
plant o oedran 
penodol, e.e. 
o’u genedigaeth 
o 2 oed neu 
dros 8 oed  

 Gwarchodwyr Plant a 
darparwyr Gofal 
Diwrnod Llawn yn 
darparu ar gyfer plant 
o 0 – 12 oed 

 Cyflenwad cymharol 
gyson a digonol o ofal 
plant ar gyfer plant 
sy'n derbyn 
darpariaeth Gofal 
Dydd Sesiynol 

 Nemor ddim 
darpariaeth ar ôl 
ysgol ar gyfer pobl 
ifanc 12 – 17 oed 

 Mae clybiau 
gwyliau yn darparu 
ar gyfer nifer fechan 
o blant dan bump 
oed 

MM, PACEY Cymru, 
NDNA, Blynyddoedd 
Cynnar Cymru (PPA Cymru 
yn flaenorol), CPCKC, 
CDO, tîm CO  

 Annog yr holl ddarparwyr gofal plant i ehangu'r 
ystod oedran maent yn darparu er ei chyfer yn 
unol â diwygiadau diweddar i reoliadau 
cofrestru o rai dan wyth oed i rai dan ddeuddeg 
oed. 

 Annog pob darparwr perthnasol i ofal plant 
ehangu'r ystod oedran maent yn darparu ar ei 
gyfer i ddiwallu gofynion y Ddarpariaeth Gofal 
Plant 

 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Sefydliadau Ambarél yn cyflenwi enghreifftiau o leoliadau sydd wedi ehangu eu hystod oedran. 
 

Ers i Sir y Fflint ddechrau darparu’r CO, bellach mae 12 o'n 30 cynllun chwarae’r Gwyliau yn darparu gofal i blant o dair blwydd oed. 

O’r 24 clwb Ar ôl Ysgol a gofrestrwyd i ddarparu gofal i blant 3 oed, mae 8 ohonynt wedi ehangu eu cofrestriad yn ddiweddar i’r ystod oedran is 

hwn. 
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Mae Woodies Wraparound (Saltney) bellach yn darparu ar gyfer clwb cyn ac ar ôl yr ysgol ac felly’n darparu ar gyfer y plant oedran ysgol hŷn 

(8- 11). 

Mae meithrinfeydd dydd sy’n aelodau o’r NDNA yn Sir y Fflint yn darparu ar gyfer plant o rai newydd anedig. 

Mae gwarchodwyr plant sy’n dymuno cynyddu eu niferoedd o 6 dan 8 oed i 10 dan 12 oed wedi wynebu costau yn dilyn ymgynghori gydag 

adran gynllunio CSFf. Ac mae hyn wedi atal rhai rhag ehangu ar eu hystod oedran. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

Sefydlwyd clwb ar ôl ysgol newydd yn Ysgol Gynradd Llaneurgain yn darparu ar gyfer plant 4 – 11 oed. Maent wrthi’n cofrestru 
gyda AGC.  
 
Mae Caban Cae’r Nant wedi agor cylch chwarae newydd ac yn cefnogi rhieni plant sy'n mynd i Ysgol Cae’r Nant.  
 
Gofal Diwrnod Llawn NEWYDD (wrthi’n cael ei gofrestru) Clwb Bwthyn Bach, Caerwys. Bwriadu agor ym mis Ebrill 2019 
 
Gofal sesiynol NEWYDD (wrthi’n cael ei gofrestru) Kinnerton Little Acorns. 
 
Gofal Diwrnod Llawn NEWYDD (wrthi’n cael ei gofrestru) Ysgol Abermorddu drwy weithio ar y cyd gyda Meithrinfa Ddydd leol. 
 
Yn dilyn y rhaglen SHEP sy’n cael ei darparu yn yr ysgol yn ystod gwyliau’r haf 2018, mae Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Saltney 
wedi sefydlu clwb brecwast i annog dewisiadau bwyta iach. 
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Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Gwaith a wnaed gan Sefydliadau Ambarél i hyrwyddo credydau treth / credydau cynhwysol, cynlluniau a gefnogir gan gyflogwyr a 
gofal plant di-dreth. 

 

Mae Sir y Fflint yn Weithredwyr Cynnar y cynnig gofal plant 3-4 wedi'i ariannu - hyd at 30 awr o ofal plant ac addysg gyfun.  Mae nifer dda wedi 

manteisio ar hyn ac mae wedi ehangu gwybodaeth am y wefan ‘Dewisiadau Gofal Plant’.  

Mae PACEY wedi bod yn hyrwyddo ac yn trafod y ddarpariaeth gofal plant drwy newyddion, e-newyddion, cylchgrawn PACEY, hefyd wedi ei 

drafod yng nghyfarfodydd lleol PACEY. Hefyd drwy ateb ymholiadau unigol a chyfeirio at y tîm Cynnig Gofal Plant. 

Mae Mudiad Meithrin yn hyrwyddo credydau treth / credydau cynhwysol, cynlluniau a gefnogir gan gyflogwyr a gofal plant di-dreth yn 

genedlaethol drwy eu tudalennau Facebook a twitter. Mae lleoliadau hefyd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd yn y newyddlen bob 

tymor a drwy’r swyddog cefnogi lleol. 

Gofal plant 
fforddiadwy 

 Mae lleiafrif bach iawn o 
leoliadau yn Sir y Fflint sydd 
heb eu cofrestru felly mae 
rhieni'n gallu cael credyd treth 
a defnyddio talebau gofal plant 
yn y rhan fwyaf o leoliadau 
gofal plant.  
 

 Mae rhieni yn nodi mai 
fforddiadwyedd yw’r ffactor 
pwysicaf wrth iddynt ystyried 
eu dewisiadau 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 ariannol â gofal plant. 

Blynyddoedd Cynnar 
Cymru (PPA Cymru yn 
flaenorol), 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 heb eu 
cofrestru i gofrestru ag AGC. 
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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 ac ar eu gwefannau. 

Cyhoeddwyd llyfryn newydd ‘Dewisiadau Gofal Plant’ Llywodraeth Cymru yn 2017 ac ar gael gan FISF. 

Mae CDO wedi cynnal erthyglau rheolaidd yn y newyddlen FISF ynghylch credydau Treth Gwaith, Cynlluniau a Gefnogir gan Gyflogwyr a’r 

Cynllun Gofal Plant Di-dreth newydd. 

Mae taflen ‘Cymorth gyda chostau gofal plant’ wedi ei diweddaru ym mis Awst a Hydref 2017. 

Derbyniodd pum aelod o staff FISF hyfforddiant Credyd Cynhwysol ar 15 Mawrth 2018 yn Wrecsam.  

Mae NDNA Cymru wedi rhoi cyhoeddusrwydd i’r wefan dewisiadau gofal plant ac wedi rhannu gwybodaeth ynghylch gofal plant di-dreth drwy 

e-fwletinau ac ar wefan NDNA. 

Rhannodd CWLWM wybodaeth ynghylch gofal plant di-dreth: http://www.cwlwm.org.uk/tax-free-childcare-opens-to-all-eligible-families/ 

 Mae cefnogaeth yn cael ei rhoi i leoliadau gofal plant heb eu plant gael eu cofrestru gydag AGC 
 

Mae’r CDO a PPA Cymru wedi cefnogi ysgol Chwitffordd, ysgol Y Santes Fair, y Fflint ac ysgol Abermorddu wrth iddynt symud tuag at 

gofrestru eu Clybiau Ar Ôl Ysgol sydd heb eu cofrestru ar hyn o bryd. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 

 Gwaith a wnaed gan Sefydliadau Ambarél i hyrwyddo credydau treth / credydau cynhwysol, cynlluniau a gefnogir gan 
gyflogwyr a gofal plant di-dreth. 
 

Mae CWLWM yn hysbysebu a hyrwyddo credydau treth, cynlluniau a gefnogir gan gyflogwyr a gofal plant di-dreth drwy eu cyfryngau 

cymdeithasol ac ar eu gwefannau. 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn hysbysebu a hyrwyddo credydau treth, cynlluniau a gefnogir gan gyflogwyr a gofal plant di-dreth drwy eu 

cyfryngau cymdeithasol ac ar eu gwefannau. 

http://www.cwlwm.org.uk/tax-free-childcare-opens-to-all-eligible-families/
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Mae tîm Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint yn cefnogi rhieni sy’n derbyn y CO a chredydau treth ar gyfer yr oriau hynny sydd y tu allan i oriau a 

ariennir. 

Mae staff FISF wedi cael hyfforddiant amrywiol ynghylch budd-daliadau gofal plant a chynlluniau talu er enghraifft hyfforddiant mewnol ar 

Daliadau Uniongyrchol. Mae dau Swyddog Gwybodaeth FISF newydd wedi cael eu recriwtio eleni gyda phrofiad o weithio mewn timau 

Gwybodaeth i Deuluoedd a Theuluoedd yn Gyntaf. 

Mae CDO wedi cynnwys erthyglau yn y newyddlen FISF ynghylch credydau Treth Gwaith, Cynlluniau a Gefnogir gan Gyflogwyr, y cynllun 

Gofal Plant Di-dreth a datblygiadau ynghylch darparu’r Cynnig Gofal Plant yn Sir y Fflint a siroedd cyfagos. 

Mae Grŵp Gwrthdlodi Sir y Fflint drwy Gyngor ar Bopeth yn awyddus i weithio gydag FISF ar friffiau lleol sy’n edrych ar thema costau gofal 

plant a fforddiadwyedd. 

 Mae cefnogaeth yn cael ei rhoi i leoliadau gofal plant heb eu cofrestru i gael eu cofrestru gydag AGC 

 

Mae’r CDO a staff Blynyddoedd Cynnar Cymru yn cefnogi nifer o leoliadau i gael eu cofrestru gydag AGC - gan gynnwys Clwb Ar ôl Ysgol 

(ASC) Chwitffordd, ASC Llaneurgain, ASC Trelogan, ASC Queensferry, ASC y Santes Fair (y Fflint) ac ASC Gronant. 

 

Adegau pan fo gofal plant ar gael, gan 
gynnwys yr angen am ofal plant hyblyg yn 
darparu ar gyfer patrymau defnydd afreolaidd 
ar draws y diwrnod, yr wythnos a'r flwyddyn; 
 

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

 Mae darparwyr gofal sesiynol 
yn dueddol o ddarparu 
sesiynau bore neu bnawn yn 
unig a chymharol ychydig o 
ofal cofleidiol neu glwb cinio. 

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

CDO, Blynyddoedd 
Cynnar Cymru (PPA 
Cymru yn flaenorol), 
Mudiad Meithrin, 
NDNA, PACEY 
Cymru  

 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 weithio ar y cyd i sicrhau fod 
y rheini sy’n gweithio yn gallu cael 
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 Does nemor ddim gofal plant 
ar benwythnosau neu dros 
nos. 

 

mynediad i ddarpariaeth addas i 
gyflawni’r Cynnig Gofal Plant  

 
 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Sefydliadau ambarél yn cynnig enghreifftiau o leoliadau sy’n ymestyn eu horiau i ddiwallu anghenion teuluoedd sy’n gweithio  
 

Mae Gwarchodwyr Plant Squib & Squidge wedi ymestyn eu horiau dyddiol a hefyd yn cynnig gofal ar ddyddiau Sadwrn a dros nos.  

Mae Emma Williams, gwarchodwr plant sydd newydd gofrestru wedi cofrestru i ddarparu lleoliadau gofal plant ar y penwythnos  ac mae ei 

sesiynau yn ystod yr wythnos wedi ymestyn tan mor hwyr â 9.00pm. 

Trafodir oriau hyblyg yn ystod y broses CYPOP5 a chyn cofrestru i annog meddwl am hyn o’r dechrau un.  

Mae Woodland Imps (Mynydd Isa), Oaktree Playgroup (Bwcle), Cylch Chwarae Sandycroft, Cylch Chwarae Kelsterton (Cei Connah) a Grŵp 

Chwarae (Newydd) Glan Aber (Bagillt) i gyd wedi ymestyn eu horiau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio. 

Mae PPA Cymru hefyd yn gweithio gyda darparwyr newydd sy’n sefydlu darpariaethau gyda’r nod o gynnig y CO yn Sir y Fflint e.e. Caerwys, 

Abermorddu a Chwitffordd 

Mae’r CDO wedi cefnogi nifer o glybiau Tu allan i Oriau Ysgol sydd wedi nodi’n ddiweddar eu bod yn ymestyn eu horiau – gan gynnwys 

R.A.S.C.A.L.S. (Penyffordd, Caer), Cool Kidz Club (Brynffordd), LAFS Club (Licswm) a St. Winefride’s (Treffynnon). 

Mae Teigrod Terrig (Treuddyn) wedi ymestyn eu cofrestriad Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol i gynnwys clwb gwyliau dwyieithog.  

 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 
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 Sefydliadau ambarél yn cynnig enghreifftiau o leoliadau sy’n ymestyn eu horiau i ddiwallu anghenion teuluoedd sy’n gweithio 

 

Sefydlwyd clwb ar ôl ysgol newydd yn Ysgol Gynradd Llaneurgain yn darparu ar gyfer plant 4 – 11 oed. Maent wrthi’n cofrestru gyda AGC.  
 
Ymestynnodd Saltney Small Steps eu cofrestriad i gynnwys Clwb Gwyliau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio. 
 
Ymestynnodd Woody Wraparound eu cofrestriad i gynnwys Clwb Gwyliau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio. 
 
Mae Caban Cae’r Nant wedi agor cylch chwarae newydd ac yn cefnogi rhieni plant sy'n mynd i Ysgol Cae’r Nant.  
 
Ymestynnodd Cylch Terrig eu horiau i ddechrau’n gynharach am 8am 
 
Ymestynnodd Cylch Chwarae Hawkesbury eu horiau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio 
 
Estynnodd darpariaeth dan 5 Treuddyn eu horiau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio 
 
Gofal Diwrnod Llawn NEWYDD (wrthi’n cael ei gofrestru) Clwb Bwthyn Bach, Caerwys. Bwriadu agor ym mis Ebrill 2019 
 
Gofal sesiynol NEWYDD (wrthi’n cael ei gofrestru) Kinnerton Little Acorns. 
 
Gofal Diwrnod Llawn NEWYDD (wrthi’n cael ei gofrestru) Ysgol Abermorddu drwy weithio ar y cyd gyda Meithrinfa Ddydd leol. 
 
Clwb Gofal Plant Bryn Coch (Cylch Chwarae Playmates yn flaenorol – wedi ymestyn eu horiau 
 
Ymestynnodd Cylch Chwarae Oaktree eu horiau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio 
 
Mae Cylch Chwarae Gwernaffield wedi ymestyn eu horiau i hwyluso’r CO 
 
Mae Sandycroft wedi ymestyn i gynnig gofal cofleidiol a meithrinfa ysgol 
 
Bydd Active Kids Club, ar ôl ymgynghori blaenorol gyda rhieni yn ystod tymor y gwanwyn, yn agor Clwb Gwyliau dros wyliau’r Nadolig 
 
Fel rhan o gymorth i warchodwr plant sy’n dechrau arni, anogir pob gwarchodwr plant i gynnig oriau hyblyg 
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Mae tîm Gofal Uniongyrchol CSFf wedi nodi wrth iddynt recriwtio gweithwyr gofal yn y cartref eu bod yn gweld fod staff posibl yn cael 
trafferth cael mynediad i ofal plant er mwyn dechrau gwaith yn gynnar.  Mae’r CDO wedi argymell fod ymgeiswyr o’r fath yn cael eu cyfeirio 
at FISF a fydd yn gallu cynnig rhestr o ddarparwyr gofal plant sy’n cynnig oriau hyblyg neu a allai fod yn barod i ymestyn eu horiau os ydynt 
yn cael digon o geisiadau i wneud hynny. 
 
 

 Enghreifftiau o weithio ar y cyd i gynnig lleoedd ar gyfer y Cynnig Gofal Plant 

 

Mae Sir y Fflint wedi llwyddo i dderbyn £4.8 miliwn i gefnogi rhai bylchau yn y sector gofal plant ar gyfer plant 3-4 oed drwy’r CO a 
chefnogaeth gan bartneriaid gan gynnwys y Tîm Gwella Ysgolion.  
 
Mae gwaith ar y cyd wedi gweld Meithrinfa Ddydd o CBSW yn cymryd cyfrifoldeb am Glwb Ar ôl Ysgol yn Ysgol Estyn, Yr Hôb ac wedi 
dechrau cynnig clwb gwyliau ar yr un safle. Mae’r un meithrinfa ddydd yn trafod gydag ysgol Abermorddu i gynnig gwasanaeth cofleidiol 
tebyg. 
 
Mae Ysgol Sychdyn yn gweithio gyda grŵp chwarae Sychdyn i integreiddio’r cylch chwarae ar dir yr ysgol fel eu bod yn gallu cynnig gofal 
coflediol mewn amgylchedd diogel.  
 
Mae Treuddyn Under Fives wedi symud i fod ar eiddo’r ysgol ac maent wedi ymestyn eu horiau i gefnogi rhieni sy’n dymuno cael mynediad 
i’r Cynnig Gofal Plant. 
 
Mae Gofal Plant Treffynnon yn codi plant o ysgolion lleol i bontio'r bwlch ym Magillt. 
 
Mae sawl enghraifft o warchodwyr plant a lleoliadau sesiynol sy’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi rhieni gyda’r CO ac EE. 
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Lleoliad 
gofal plant 

 Mae gwasgariad 
daearyddol darpariaeth 
gofal plant yn Sir y Fflint 
yn dda ac mae'n cyd-fynd 
â phoblogaeth, 
cysylltiadau cludiant a 
nodweddion pob ardal 

 Diffyg lleoedd gofal yn 
ystod gwyliau mewn 
nifer o leoliadau, ond yn 
arbennig yr Wyddgrug a 
Threffynnon. 

CDO, 
CPCKC 

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

 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae clwb gwyliau newydd wedi cofrestru yn Nhreuddun (darpariaeth ddwyieithog) ac yn cael ei farchnata yn newyddlen Ysgol Glanrafon. Mae’r 

CDO wedi cynnal trafodaethau gyda’r Urdd ac Ysgol Glanrafon ynghylch darparu clwb gwyliau Cyfrwng Cymraeg yn yr Wyddgrug. 

 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Estynnodd Saltney Small Steps eu cofrestriad i gynnwys Clwb Gwyliau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio. 

 Ymestynnodd Woody Wraparound eu cofrestriad i gynnwys Clwb Gwyliau i ddiwallu anghenion rhieni sy’n gweithio. 

 Mae’r cofrestriad gofal plant newydd yn Ysgol Estyn, Yr Hôb yn cynnwys clwb gwyliau sy’n cael ei reoli gan Feithrinfa Ddydd 
leol 

 Mae Ysgol Glanrafon wedi cadarnhau y byddant yn cynnwys clwb gwyliau fel rhan o’u hadeilad newydd a fydd yn cael ei 
ariannu drwy gronfa grant Cyfalaf Llywodraeth Cymru.  Mae strwythur Rheoli'r clwb gwyliau yn cael ei drafod. 
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Darparia
eth gofal 
plant 
cyfrwng 
Cymraeg 

 Mae gan bob 
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, crèches, nanis na 
meithrinfeydd gofal dydd cofrestredig sy'n 
darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg. 

Mudiad Meithrin, 
NDNA, 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(PPA Cymru yn 
flaenorol), 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 diwrnodau llawn yn ystod 
y tymor a gwyliau’r ysgol. 

 Dylid annog pob lleoliad gofal plant i 
ddarparu rhai elfennau dwyieithog, o 
leiaf 

 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Sefydliadau ambarél yn rhoi manylion gwaith a wnaed i annog datblygiad darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Hefyd darparu manylion 

cyrsiau hyfforddi/ adnoddau sy’n annog lleoliadau i fod yn ddwyieithog. 
 

Mae’r CDO wedi cynnal trafodaethau gyda’r Urdd a Chorff Llywodraethu Ysgol Glanrafon ynghylch darparu clwb gwyliau Cyfrwng Cymraeg yn 

yr Wyddgrug. 

Mae amserlen hyfforddiant ychwanegol FISF wedi cynnwys dau weithdy ‘Hwyl ar y Gymraeg’. 

Fel rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 bydd Mudiad Meithrin yn agor lleoliadau newydd ar 

draws Cymru. Mae Sir y Fflint wedi ei chlustnodi ar gyfer lleoliad newydd a fydd yn agor o fewn y 12-18 mis nesaf. 

Mae PPA Cymru wedi cwrdd â'u holl dargedau EDI gan ddarparu cysylltiadau ar gyfer y prosiect gan leoliadau sy’n aelodau, hyrwyddwyd 

cyrsiau Un Dau Tri, mae cydlynydd y Gymraeg wedi bod yn ymweld â’r rhai a gymerodd ran yn y cyrsiau Un Dau Tri - mae hi’n darparu sesiwn 

flasu’r Gymraeg a hefyd yn cynnig adnoddau Cymraeg i leoliadau eu defnyddio.  Mae 10 o weithgareddau Cymraeg ar gael drwy becyn ar 

wefan Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru. 

https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2017-news/september-2017/welsh-language-tool/  

Mae gan PACEY Cymru ystod o adnoddau Cymraeg ar gael i gefnogi aelodau, gan gynnwys cefnogi cyflwyno mwy o Gymraeg i’r rhai hynny 

sy’n llai hyderus.  Caiff adnoddau newydd eu hychwanegu bob mis i’r ardal hon. 

https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2017-news/september-2017/welsh-language-tool/
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Darparwyd gweithdai Hwyl ar y Gymraeg ar amserlen hyfforddiant ychwanegol a ariennir FISF ar gyfer mis Chwefror 2018. Rhoddodd 100% 

sgôr dda/ardderchog i’r cwrs a rhoddodd 100% sgôr ardderchog i’r tiwtor.  Rhai o’r sylwadau oedd “wedi mwynhau hwn yn fawr, mae’r 

adnoddau’n help mawr”, “gwych, wedi mwynhau sesiwn heno’n fawr”. 

Gwaith datblygu gwarchodwyr plant – wedi cynnwys targedu sesiynau Ti a Fi Cymraeg i geisio recriwtio siaradwyr Cymraeg i ystyried 

gwarchod plant. 

Mae 4 o feithrinfeydd dydd yn Sir y Fflint wedi derbyn hyfforddiant Cymraeg Un Dau Tri - hwyl a sbri a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac wedi 

cael cymorth gan weithiwr cefnogi’r Gymraeg NDNA o fewn y flwyddyn ddiwethaf. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Sefydliadau ambarél yn rhoi manylion gwaith a wnaed i annog datblygiad darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Hefyd darparu manylion 
cyrsiau hyfforddi/ adnoddau sy’n annog lleoliadau i fod yn ddwyieithog. 
 

 GWIRIWR – mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn cynnig cefnogaeth i’r lleoliadau hynny sy’n cwblhau targed GWIRIWR ar gyfer Sir y Fflint, sef 

fod 12 o staff yn cwblhau pob un o’r 4 adran. Rhagorwyd ar hyn gydag 17 yn ei gwblhau.  Darparodd Blynyddoedd Cynnar Cymru ac NDNA 

gefnogaeth ac arweiniad ar y cyrsiau hyfforddi peilot i baratoi am y gyfres o gyrsiau hyfforddiant Cymraeg newydd a fydd ar gael yn 2019. Mae 

amryw o adnoddau Cymraeg ar gael ar wefan Blynyddoedd Cynnar Cymru. 

Mae’r Mudiad Meithrin yn derbyn cyllid gan FISF ac Addysg Bore Oes i ddarparu a hyrwyddo gofal plant cyfrwng Cymraeg ar draws y Sir. 

 Rhai o’r datblygiadau newydd yw cylch Ti a Fi newydd yn Helygain. 

 Mae cynlluniau ar y gweill i agor Cylch Meithrin newydd ym Mwcle ar ôl Pasg 2019, i ymuno â chylch Ti a Fi Bwcle sydd wedi symud i’r un 
safle yn ddiweddar. 

 Mae cais llwyddiannus am gyfalaf wedi ei wneud i gael estyniad i Ysgol Glanrafon a fydd yn cynnwys adeilad newydd i gynnwys gofal plant 
a'r blynyddoedd cynnar. 

 Mae cais llwyddiannus arall am galaf wedi'i wneud i ymestyn/ gwella’r ddarpariaeth yn Shotton 

 Mae Cylch Meithrin Terrig wedi ymestyn eu horiau ac maent bellach ar agor o 8.00am tan 3.00pm bob dydd ac maent ar hyn o bryd yn 
ymchwilio i ymarferoldeb ymestyn yr oriau hyd yn oed ymhellach. 
 

Cefnogaeth PACEY Cymru -  
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 Cynhaliodd PACEY Cymru ddigwyddiad ar 17 Tachwedd ym Mhorth Eirias gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a oedd yn 
agored i bob darparwr gofal plant. Nod y digwyddiad oedd edrych am syniadau ar sut i gyflwyno mwy o eirfa Cymraeg drwy 
gydol ymarferion i gefnogi dysgu gan blant. Bydd yr hyfforddiant yn addas i unigolion sydd ag ychydig iawn o sgiliau Cymraeg, 
dysgwyr Cymraeg neu siaradwyr Cymraeg rhugl a chafodd ei gynllunio i alluogi'r rhai a oedd yn bresennol i ddefnyddio'r iaith yn 
eu lleoliadau. 

 Mae PACEY Cymru ynghyd â phartneriaid CWLWM yn parhau i hyrwyddo a recriwtio cyfranogwyr ar gyfer Gwiriwr – gwiriwr 
lefel dysgu Cymraeg, sy’n adnodd diagnostig sydd wedi’i ddylunio i helpu’r gweithlu Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith 
Chwarae i nodi eu lefel bresennol o allu o ran y Gymraeg yn gywir. Mae’n seiliedig ar gwblhau gweithgareddau ar ddarllen, 
ysgrifennu, gwrando, a siarad. Mae rhywfaint o wybodaeth ar http://www.cwlwm.org.uk/wheres-your-welsh-at/ 

 Mae PACEY Cymru yn cynnal gweminarau i gefnogi gwarchodwyr plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun Gwiriwr, sydd wedi cael 
croeso mawr gan gynnwys oddi wrth gyfranogwyr yn Sir y Fflint. 

 Cymraeg Gwaith - Nod y cynllun yw bod partneriaid CWLWM yn cydweithio ac yn gwneud i unigolyn ddefnyddio (yn ôl eu 
harbenigedd) i ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu ymhellach. Ariennir y cynllun gan Lywodraeth Cymru drwy Ganolfan 
Ddysgu Cymraeg Genedlaethol Cymru. Prif nod y cynllun yw sicrhau bod y gweithlu’n derbyn cyfleoedd amrywiol i ddysgu a 
datblygu eu gallu yn y Gymraeg, er mwyn gallu defnyddio’r iaith yn hyderus yn y gweithle a’r tu hwnt.  Roedd cyrsiau peilot yn 
cynnwys cwrs 10 wythnos a gynhaliwyd yn Sir y Fflint, lle’r oedd gwarchodwr plant cofrestredig lleol hefyd yn bresennol (ynghyd 
â lleoliadau eraill). 

 Mae PACEY Cymru wedi datblygu adnoddau ar-lein ymhellach i gefnogi gwarchodwyr plant gyda Datblygu'r Gymraeg. 
Tynnwyd y rhain ynghyd i Ganolbwyntio ar Ddatblygu'r Gymraeg yn https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cwlwm.org.uk/wheres-your-welsh-at/
https://www.pacey.org.uk/welsh-language-development/
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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. 

 Dim ond un rhiant 
gydag iaith arall 
gwblhaodd yr arolwg i 
rieni 

  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 ar-lein 
honno i rieni 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Mae’r tîm CO wedi nodi fod teuluoedd gydag ieithoedd eraill wedi manteisio ar y cynnig gofal plant gan gynnwys Rwsieg a Phwyleg. 
Mae’r tîm FISF hefyd wedi derbyn nifer o Geisiadau am Grantiau lleoedd a gynorthwyir gan deuluoedd gydag ieithoedd eraill. Bydd staff 
FISF yn cefnogi pob rhiant gyda’r arolwg ar-lein i rieni neu unrhyw ffurflenni cais am grant FISF beth bynnag eu hethnigrwydd, 
cenedligrwydd neu iaith. 

 

 Hyrwyddodd CDO yr arolwg Rhieni CSA drwy nifer o rwydweithiau cefnogaeth lleiafrifol gyda chymorth gan Fiona Mocko, (Swyddog 
Datblygu Polisi CSFf – Cydraddoldeb)  

 
 
Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Dylid cefnogi lleoliadau er mwyn annog teuluoedd ag ieithoedd eraill i ddefnyddio lleoliadau gofal plant sefydledig. 
Mae’r tîm CO a’r tîm FISF yn parhau i gefnogi teuluoedd gydag ieithoedd eraill i’w galluogi i gael mynediad i’w gwasanaethau. 
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Materion yn wynebu categorïau penodol o rieni mewn perthynas ag argaeledd darpariaeth gofal plant 

 
 
Categori Cryfderau Gwendidau I’w weithredu 

gan 
Blaenoriaethau   

 
Rhieni 
sy’n 
gweithio 

 Mae fforddiadwyedd gofal 
plant yn bryder allweddol i’r 
rhieni hynny sy’n gweithio a’r 
rhai sy’n ystyried dychwelyd 
i’r gwaith neu addysg.  
Bydd Cynnig Gofal Plant 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 
rhai 3 a 4 oed yn cynorthwyo 
nifer o’r teuluoedd hyn sy’n 
gweithio 

 Mae nifer fechan o leoliadau 
gofal plant heb eu cofrestru 
gydag AGC felly ni all rhieni 
gael mynediad at elfen gofal 
plant y credydau treth gwaith 
neu ddefnyddio cynlluniau 
talebau gofal plant (i gael ei 
ddisodli gyda’r cynllun Gofal 
Plant Di-dreth). 

 Diffyg hyblygrwydd a 
fforddiadwyedd gofal plant 
yw’r prif rwystrau a wynebir 
gan rieni sy’n gweithio, yn 
arbennig y rhai sy’n gweithio 
oriau annodweddiadol h.y. 
gweithwyr shifft a’r rhai hynny 
sy’n gweithio ar y penwythnos 
neu dros nos 

 Nid yw'r rheini sy’n gweithio 
sydd angen darpariaeth gofal 
diwrnod llawn yn gallu cael 
mynediad at unrhyw 
ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg  
 

Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(PPA Cymru yn 
flaenorol), 
Mudiad 
Meithrin, NDNA, 
PACEY Cymru  

 Mae angen 
hyfforddiant a 
chefnogaeth ddigonol 
ar leoliadau heb eu 
cofrestru i'w galluogi i 
gofrestru gydag AGC. 

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

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 
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 CDO a sefydliadau ambarél yn rhoi manylion hyfforddiant a chefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sy’n awyddus i gofrestru gydag 
AGC 

 

Cysylltir â PPA Cymru sydd yna’n anfon gweithiwr datblygu i ymweld a chynorthwyo gyda ffurflenni cofrestru. 

Mae gan Mudiad Meithrin Weithiwr Cefnogi penodol i Sir y Fflint a fydd yn gweithio gyda phwyllgorau i gofrestru gydag AGC. Yn arbennig, mae 

gwaith yn cael ei wneud i gofrestru pob lleoliad fel CIO ac ailgofrestru gyda CIW gydag unigolyn Cyfrifol yn hytrach na pherson cofrestredig. 

Ariennir PACEY Cymru gan yr awdurdod lleol i ddarparu ystod o wasanaethau cyn-gofrestru, gan gynnwys sesiynau briffio / cyrsiau CYPOP5 / 

gweithdai cefnogi cyn-gofrestru, cymorth dros y ffôn/ drwy e-bost, a sesiynau cymhorthfa gyngor unigol, ynghyd â gwybodaeth grant sefydlu. 
Mae NDNA yn cynnig cefnogaeth a chanllawiau i’r rhai sy’n gwneud ymholiadau ynglŷn â dechrau meithrinfa ddydd.  

Mae NDNA yn cynnig nifer o daflenni ffeithiau am ddim sy’n cynnig cyngor a chyfarwyddyd i rieni – e.e. dewis eich meithrinfa ddydd, canllaw i 

ddwyieithrwydd: http://www.ndna.org.uk/NDNA/Stakeholders/Parents_resources/Parents_Factsheets.aspx 

 

 Sut mae CDO a’r sefydliadau ambarél yn mynd ati’n ymarferol i annog lleoliadau i ymestyn eu horiau / bod yn fwy hyblyg 
 

Mae’r CDO wedi gweithio gyda’r Urdd ac Ysgol Glanrafon ynghylch clwb gwyliau Cyfrwng Cymraeg posibl yn yr Wyddgrug. 

Mae pob sefydliad ambarél yn mynd i gyfarfodydd Grŵp Cynghori CO ac yn ymwybodol o bwysigrwydd hyrwyddo darpariaeth hyblyg ar gyfer 

rhieni sy’n gweithio ar draws y Sir. 

 Sefydliadau ambarél yn rhoi manylion ynglŷn â sut y gallant gefnogi’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaeth 
gofal plant cyfrwng Cymraeg 

 

Cefnogir pob lleoliad a gofrestrir gyda’r Mudiad Meithrin gan Swyddog Cefnogi sy’n cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar bob agwedd ar redeg y 

Cylch Meithrin. Rhoddir pwyslais penodol ar ddatblygiad iaith drwy gynllun iaith Croesi’r Bont sy’n olrhain cynnydd pob plentyn yn y Gymraeg 

ers dechrau yn y Cylch. 

Mae PPA Cymru yn annog y defnydd o’r Gymraeg ac yn cynnig adnoddau defnyddiol. 

http://www.ndna.org.uk/NDNA/Stakeholders/Parents_resources/Parents_Factsheets.aspx
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Mae PACEY Cymru yn cynnig adnoddau a hyfforddiant dwyieithog.  Yn gynwysedig yn y gwaith datblygu gofalwyr plant wedi oedd targedu 

gweithgareddau Cymraeg fel Ti a Fi, hefyd ymgysylltu â Menter Iaith Sir y Fflint i helpu hyrwyddo gwarchod plant fel gyrfa. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 CDO a sefydliadau ambarél yn rhoi manylion hyfforddiant a chefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sy’n awyddus i gofrestru gydag 
AGC 
 

Mae PACEY Cymru yn cynnig gwaith datblygu gwarchodwyr plant a chefnogaeth cyn-gofrestru er mwyn annog gwarchodwyr plant 

newydd. Cynhaliwyd dau gwrs CYPOP5 yn ystod y flwyddyn - un ym mis Hydref 2018 a’r llall ym mis Mawrth 2019 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn cynnig cefnogaeth i leoliadau gyda chofrestriad AGC naill ar gydag ymweliad gan swyddog datblygu 

neu gymorth swyddfa.  Oherwydd fod darpariaeth newydd wedi ei sefydlu a'r newidiadau mae darparwyr yn eu gwneud i’w statws 

cyfreithiol, mae 14 o ddarparwyr wedi cael cefnogaeth gyda chofrestriad AGC. Ar hyn o bryd, mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i Ysgol 

Abermorddu ac Ysgol Yr Esgob, Caerwys sy’n agor darpariaeth newydd yn fuan. 

Mae’r CDO ar hyn o bryd yn cefnogi Ysgol Gynradd Gatholig St. Anthony, Saltney i gael eu cofrestru gydag AGC 

 Sut mae CDO a’r sefydliadau ambarél yn mynd ati’n ymarferol i annog lleoliadau i ymestyn eu horiau / bod yn fwy hyblyg 
Yn y sesiwn Friffio a drwy gydol y broses gofrestru, mae PACEY Cymru’n annog gwarchodwyr plant newydd i ystyried cynnig oriau 

gweithio hyblyg i gwrdd ag anghenion rhieni sy’n gweithio oriau annodweddiadol. 

Drwyddi draw, mae pob sefydliad gofal plant ambarél yn cefnogi lleoliadau i ystyried egluro eu horiau mewn modd cynaliadwy 

 Sefydliadau ambarél yn rhoi manylion ynglŷn â sut y gallant gefnogi’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaeth 
gofal plant cyfrwng Cymraeg 
 

Mae PACEY Cymru yn cynnig adnoddau a hyfforddiant dwyieithog.  Mae gwaith datblygu gwarchodwyr plant yn 2018-19 wedi parhau i 

dargedu gweithgareddau Cymreig fel Ti a Fi i annog siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i ystyried gyrfa fel gwarchodwr plant. 

 

Blynyddoedd Cynnar Cymru  



Adroddiad Cynnydd ar gyfer Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir y Fflint, mis Mawrth 2019 
 

25 
 

 Ymwelodd Blynyddoedd Cynnar Cymru â lleoliadau oedd wedi cwblhau cyrsiau Un, Dau Tri i gynnig cefnogaeth ychwanegol ynghylch 
darllen Cymraeg yn hyderus, gweithgareddau chwarae Cymraeg a darparu adnoddau Cymraeg ychwanegol iddynt 
 

 Wedi hyrwyddo’r Cynnig Gweithredol, wedi rhannu gwybodaeth ar fendithion enwebu siaradwr Cymraeg i wisgo'r cortyn gwddf a’r 
bathodyn fel bod modd eu hadnabod os oes rhywun eisiau siarad Cymraeg. 
 

 Rhannu llyfrau dwyieithog Dechrau Da i'r lleoliadau eu defnyddio gyda’u teuluoedd 
 

 Wedi ymweld â lleoliadau i’w cefnogi i gwblhau’r Gwiriwr iaith (17 wedi eu cwblhau) 
 

Mae gan Mudiad Meithrin Swyddog Cefnogi lleol a fydd yn cynghori a chynorthwyo ym mhob agwedd o redeg Cylch drwy gynnig 

cefnogaeth reolaidd dros y ffôn, drwy e-bost ac ymweliadau cymorth. Mae Mudiad Meithrin hefyd yn cyflogi swyddog cefnogi ar gyfer y 

grwpiau Ti a Fi a Swyddog Croesi’r Bont arall drwy gyllid addysg. Eleni bydd canllawiau rheoli newydd wedi’u diweddaru’n cael eu lansio - 

Llyfr Mawr Piws – canllaw ymarferol i helpu staff a phwyllgorau yng ngweithrediad y cylch o ddydd i ddydd. 

 

Rhieni’n ceisio 
cyfleoedd gwaith neu 
hyfforddiant 

 Mae Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth 
(PaCE) yn darparu cyllid ar gyfer 
Gofal Plant i gefnogi rhieni / 
gwarcheidwaid sy’n ceisio cyfleoedd 
gwaith neu hyfforddiant, pan mai 
Gofal Plant yw’r prif rwystr  

 FISF, PaCE, NDNA 
 

 Parhau i hyrwyddo’r 
prosiect PaCE 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae FISF yn parhau i weithio gyda PaCE i hyrwyddo’r gwasanaeth i rieni pan eu bod yn ymholi ynghylch gofal plant os ydynt yn dymuno 

dychwelyd i waith. Rydym ar hyn o bryd yn ymwybodol fod PaCE yn Sir y Fflint yn cymryd rhan ymarferol gyda / yn cefnogi 94 o gyfranogwyr ar 

draws tri ymgynghorydd. 

Mae NDNA Cymru yn cynnal prosiect cyflogaeth a gefnogir ‘Mae Gofal Plant yn Gweithio’ ar gyfer unigolion di-waith dros 50 oed sy’n byw yn 

Sir y Fflint, ac yn cynnig 16 wythnos o gyflogaeth â chymorth am dâl am 16 awr yr wythnos i gynnwys gweithdai hyfforddiant penodol i ofal 

plant a lleoliadau o fewn lleoliadau gofal plant. 
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Mae ANELU'N UCHEL yn brosiect a ariennir gan y Gronfa’r Loteri Fawr i gefnogi rhieni ifanc neu rieni ifanc beichiog* (* sy’n feichiog ers o leiaf 
29 wythnos) 14 i 25 oed ar draws Sir y Fflint a Wrecsam.  

Yn ystod 2017 – 2018, roedd wedi cefnogi 116 o gyfranogwyr. Mae’r prosiect yn pryderu am y diffyg cyllid ar gyfer gofal plant i ganiatáu rhieni 

oedran ysgol i ddychwelyd i astudio. Hefyd, nid oes hawl gan rieni ifanc sy’n derbyn cyllid ar gyfer gofal plant yn y coleg i ddefnyddio cludiant 

coleg ar gyfer eu plant. 

 
Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Parhau i hyrwyddo’r prosiect PaCE 
 
Daeth y prosiect Anelu'n Uchel i ben yn gynharach eleni yn unol â’i amserlen ariannu. 
 
Mae’r Rheolwr FISF wedi cwrdd â PaCE ym mis Chwefror 219 i ystyried ailwampio’r rhaglen drwy nodi nifer o feysydd i’w gwella, yn 
arbennig ynghylch hyrwyddo ac adborth. Un awgrym yw fod Swyddogion Gwybodaeth FISF yn cynnal gwaith estyn allan, yn arbennig o 
amgylch Gogledd Sir y Fflint wledig a’r pentrefi gwledig o amgylch yr Wyddgrug, i ategu’r gwaith a wnaed gan y tîm PaCE. Hefyd, mae 
PaCE yn ymwybodol o’r CSA ac yn gallu bwydo yn ôl i ni unrhyw sylwadau sydd ganddynt ar ddarpariaeth gofal plant i ffurfio tystiolaeth. 
 
 

Aelwydydd di-
waith 

 Ni chyfeiriodd unrhyw fudd-ddeiliaid at hwn fel rhwystr gan nad yw'r 
mwyafrif o aelwydydd di-waith yn defnyddio gofal plant, ar wahân i’r 
rhai hynny sydd â hawl i ofal plant Dechrau'n Deg neu Addysg y 
Blynyddoedd Cynnar a ariennir 

 FISF, PaCE  Parhau i 
hyrwyddo’r 
prosiect PaCE 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae FISF yn parhau i weithio gyda Dechrau'n Deg, Hawl Bore Oes a PaCE i hyrwyddo’r gwasanaethau hyn i rieni pan eu bod yn holi ynghylch 

gofal plant. 

Mae’r CDO wedi bod i nifer o gyfarfodydd cyfathrebu’r Ganolfan Byd Gwaith ar draws Sir y Fflint i hyrwyddo gwasanaethau FISF, y CO a 

gwarchod plant fel dewis gyrfa. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 
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 Parhau i hyrwyddo’r prosiect PaCE 
Mae FISF yn parhau i weithio gyda PaCE, Dechrau'n Deg a Hawl Bore Oes i hyrwyddo’r gwasanaethau hyn i rieni pan eu bod yn holi 
ynghylch gofal plant. 
 
Mae’r CDO wedi bod i bedwar sesiwn Rhiant Sengl yng Nghanolfan Byd Gwaith yr Wyddgrug i hyrwyddo FISF, DEWIS, y Cynnig Gofal 
Plant a gyrfaoedd mewn gwarchod plant. 

 

Teuluoedd 
ar incwm 
isel 
 

 Mae fforddiadwyedd yn 
rhwystr i deuluoedd ar 
incymau isel a 
chroesawodd rhai budd-
ddeiliaid ymrwymiad 
parhaus Sir y Fflint i 
ddarparu cyllid Lleoedd 
a Gynorthwyir  

 Gall y broses weinyddol 
weithiau oedi neu eithrio rhai 
teuluoedd ar incymau isel rhag 
ceisio am gyllid neu gredydau 
treth. 

FISF, 
Jobcentreplus,  

 Dylai cefnogaeth i 
gwblhau ceisiadau am 
gyllid Lleoedd a 
gynorthwyir a chredydau 
treth fod ar gael i bawb 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Bydd FISF yn cyfeirio rhieni i Hawliau Lles a’r Ganolfan Byd Gwaith os oes cwestiynau ganddynt ynghylch credydau treth a budd-daliadau 

eraill. 

Mae staff FISF a’r CDO yn cefnogi rhieni dros y ffôn neu drwy e-bost neu eu gwahodd i Sir y Fflint yn Cysylltu i’w cefnogi i gwblhau ffurflenni 

grantiau Lleoedd a Gynorthwyir. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Dylai cefnogaeth i gwblhau ceisiadau am gyllid Lleoedd a gynorthwyir a chredydau treth fod ar gael i bawb 
 

Mae FISF yn derbyn hyfforddiant yn ymwneud â budd-daliadau a chyllid ar gyfer teuluoedd incwm isel ac yn gallu eu cyfeirio a’u cefnogi i geisio 

am gyllid. 
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Mae’r CDO yn gweinyddu taliadau’r grant Lleoedd a Gynorthwyir o gyllideb Gofal Plant CSFf a’r grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol 

Llywodraeth Cymru gyda’r ddau grant yn ariannu lleoedd ar gyfer 125 o blant yn ystod y tymor a 40 o blant yn ystod gwyliau’r ysgol ar gyfer 

2018 /19. 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn parhau i gefnogi gweinyddiaeth Cynllun Lleoedd a Gynorthwyir yn Sir y Fflint gyda 63 i blant yn derbyn 

cefnogaeth ar gyfer 2018/19 

 

Teuluoe
dd â 
rhiant 
sengl 
 

 Mae fforddiadwyedd yn rhwystr 
i deuluoedd rhiant sengl a 
chroesawodd rhai budd-
ddeiliaid ymrwymiad parhaus 
Sir y Fflint i ddarparu cyllid 
Lleoedd a Gynorthwyir  

 

 Gall y broses weinyddol 
weithiau oedi neu eithrio rhai 
teuluoedd â rhiant sengl 
rhag ceisio am gyllid neu 
gredydau treth. 

FISF, Canolfan 
Byd Gwaith,  

 Dylai cefnogaeth i 
gwblhau ceisiadau am 
gyllid Lleoedd a 
gynorthwyir a 
chredydau treth fod ar 
gael i bawb 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Bydd FISF yn cyfeirio rhieni i Hawliau Lles a’r Ganolfan Byd Gwaith os oes cwestiynau ganddynt ynghylch credydau treth a budd-daliadau 

eraill. 

Mae staff FISF a’r CDO yn cefnogi rhieni dros y ffôn neu drwy e-bost neu eu gwahodd i Sir y Fflint yn Cysylltu i’w cefnogi i gwblhau ffurflenni 

grantiau Lleoedd a Gynorthwyir. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Dylai cefnogaeth i gwblhau ceisiadau am gyllid Lleoedd a gynorthwyir a chredydau treth fod ar gael i bawb 
 

Mae FISF yn derbyn hyfforddiant yn ymwneud â budd-daliadau a chyllid ar gyfer teuluoedd incwm isel ac yn gallu eu cyfeirio a’u cefnogi i geisio 

am gyllid. 
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Mae’r CDO yn gweinyddu taliadau’r grant Lleoedd a Gynorthwyir o gyllideb Gofal Plant CSFf a’r grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol 

Llywodraeth Cymru gyda’r ddau grant yn ariannu lleoedd ar gyfer 125 o blant yn ystod y tymor a 40 o blant yn ystod gwyliau’r ysgol ar gyfer 

2018. Ym mis Ionawr 2019, nid oedd unrhyw gyllid pellach ar gael o’r gronfa grant Tu Allan i Oriau Ysgol ar gyfer y grant lleoedd a gynorthwyir 

a gofynnodd y CDO wrth Lywodraeth Cymru a oedd modd ceisio am gyllid pellach.  Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu hymateb 

prydlon, gan fod modd iddynt ryddhau grant pellach o £5,000 a oedd yn galluogi’r CDO i gefnogi 19 o blant pellach i dderbyn gofal plant yn 

ystod y tymor a 7 o blant eraill i dderbyn gofal gwyliau yn ystod tymor y Gwanwyn.  

Mae’r CDO wedi bod i bedwar sesiwn Rhiant Sengl yng Nghanolfan Byd Gwaith yr Wyddgrug i hyrwyddo FISF, DEWIS, y Cynnig Gofal Plant a 

gyrfaoedd mewn gwarchod plant. 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn parhau i gefnogi gweinyddiaeth Cynllun Lleoedd a Gynorthwyir yn Sir y Fflint gyda 63 i blant yn 

derbyn cefnogaeth ar gyfer 2018/19 

 

Teuluoedd o 
gefndiroedd ethnig 
lleiafrifol 
 

  Gall y broses weinyddol weithiau oedi neu 
eithrio rhai teuluoedd o gefndiroedd ethnig 
lleiafrifol rhag ceisio am gyllid neu gredydau 
treth. 

FISF, Canolfan 
Byd Gwaith, 

 Dylai cefnogaeth i gwblhau 
ceisiadau am gyllid Lleoedd a 
gynorthwyir a chredydau treth fod 
ar gael i bawb 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae FISF yn gweithio gyda, ac yn gwneud atgyfeiriadau i, BAWSO, Achub y Teulu, DASU, Daffodils ac asiantaethau eraill  

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Dylai cefnogaeth i gwblhau ceisiadau am gyllid Lleoedd a gynorthwyir a chredydau treth fod ar gael i bawb 
 

Mae FISF yn parhau i weithio gydag amryw o asiantaethau ar draws Sir y Fflint i sicrhau bod teuluoedd o grwpiau ethnig lleiafrifol yn derbyn 

cefnogaeth i geisio am gyllid Lleoedd a Gynorthwyir a budd-daliadau eraill i deuluoedd.  
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Teuluoedd sydd â phlant 
sydd ag anghenion 
addysgol arbennig neu 
anabledd  
 

 Ni chyfeiriodd unrhyw fudd-ddeiliad at 
hyn fel rhwystr, gan fod darpariaeth i 
blant gydag anghenion addysgol 
arbennig neu anabledd yn dda iawn yn 
Sir y Fflint 

 Mae cymorth ariannol ar gael drwy’r 
grantiau Dwylo Ychwanegol i gyflogi staff 
ychwanegol i integreiddio’r plant hyn o 
fewn y lleoliad. 
 

 FISF, Blynyddoedd 
Cynnar Cymru (PPA 
Cymru yn flaenorol), 
Swyddog Broceriaeth 
Gofal Plant 

 Parhau i hyrwyddo'r grant 
Dwylo Ychwanegol 
ymhlith rhieni a lleoliadau 
gofal plant 

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

 
Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae Lynne Mort o FISF a Jackie Dines o PPA Cymru yn cefnogi rhieni a lleoliadau i gael mynediad i’r grant Dwylo Ychwanegol. 

Mae 37 o blant wedi cael cefnogaeth un i un o fis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2018 gydag 11 yn cael eu hariannu o’r grant Clybiau y Tu Allan i'r 

Ysgol, 23 wedi eu hariannu o’r grant Gofal Plant a 3 o’r grant CO AAA. 

Derbyniodd un gwarchodwr plant Grant Cynhwysiant, a ariennir gan y grant OOSC, i ddarparu ramp ar gyfer ei lleoliad. 

Roedd cyfarfod Rhanbarthol lleol y Gogledd Ddwyrain ym mis Chwefror 2017 yn canolbwyntio ar gynhwysiant gyda Lynne Mort yn siaradwr 

gwadd i godi ymwybyddiaeth am y pecyn cynhwysiant a chefnogaeth Lynne, a rhannu arfer da gyda chymheiriaid. 

Roedd 37 o’r 4,107 o blant a phobl ifanc yn mynychu Cynlluniau Chwarae’r Haf yn ystod gwyliau haf 2017 yn cael eu cefnogi gan y system 

Cyfaill. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Parhau i hyrwyddo'r grant Dwylo Ychwanegol ymhlith rhieni a lleoliadau gofal plant 
Mae Lynne Mort o FISF a Jackie Dines o Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi parhau i gefnogi rhieni a lleoliadau i gael mynediad at y grantiau 

Dwylo Ychwanegol hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2018 pan adawodd Lynne Mort ei swydd gyda CSFf fel Swyddog Broceriaeth Gofal Plant.  O 
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fis Ionawr tan fis Mawrth 2019, comisiynwyd Jackie Dines drwy Flynyddoedd Cynnar Cymru i ddarparu elfennau swydd y Swyddog Broceriaeth 

Gofal Plant sydd wedi cynnwys cefnogi rhieni a lleoliadau gyda cheisiadau am grant Dwylo Ychwanegol. 

 
Mae’r CDO yn gweinyddu taliad y grant Dwylo Ychwanegol o gyllideb Gofal Plant CSFf ar gyfer rhai nad ydynt yn aelodau o Flynyddoedd 

Cynnar Cymru a grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol Llywodraeth Cymru, gyda’r ddau grant yn ariannu lleoedd ar gyfer 19 o blant yn ystod 2018 

/19. Galluogodd cymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at ddiwedd cyfnod ariannu’r CDO i brosesu 3 grant pellach i gefnogi plant yn 

ystod tymor y Gwanwyn. Unwaith eto, diolch yn fawr, ar ran y teuluoedd hyn o Sir y Fflint, i Lywodraeth Cymru am y cymorth ariannol 

ychwanegol hwn.  

Mae’r CDO hefyd yn prosesu’r taliadau AAA CO.  Yn ystod y flwyddyn ariannol hon, mae 14 teulu wedi elwa ar daliadau grant Dwylo 

Ychwanegol ac mae dau leoliad wedi derbyn grant Cyfarpar / adnoddau i gefnogi plentyn CO yn eu lleoliad. 

Cefnogodd Blynyddoedd Cynnar Cymru 11 o blant gyda chymorth un i un o fis Ebrill 2018 tan fis Mawrth 2019, a ariannwyd drwy grant Gofal 

Plant CSFf. 

 

 Defnyddio’r grant AAA ar gyfer y cynnig gofal plant a ariennir. 
 
Bu gwaith ar y cyd rhwng asiantaethau (EE a FISF) i annog dull cyson o ddyrannu cyllid cefnogi ADY rhwng cynlluniau, yn arbennig gan 
y gallai’r un plant fod yn cael mynediad at gyllid o ddwy ffynhonnell. Mae EE a FISF wedi adolygu eu ffurflenni cais am gyllid ar gyfer y 
grantiau ADY er mwyn cryfhau cysondeb a diwallu anghenion gorau’r plentyn. 

 
 
 

Materion eraill i’w hadlewyrchu yn y cynllun gweithredu 
 

Categori Cryfderau Gwendidau I’w weithredu gan Blaenoriaethau   

 
Cynaliadwyedd 
y sector gofal 
plant 

 Mae’r Grant OOSC yn 
ariannu oriau gweithiwr 
datblygu, grantiau 
cynaliadwyedd ac 
atodlen hyfforddiant. 

 Straen ariannol cynyddol ar 
leoliadau, er enghraifft y 
cyflog byw, costau rhent, 
gofynion pensiwn, 
cyfleustodau a threthi 
busnes. 

CDO, FISF, 
Blynyddoedd Cynnar 
Cymru (PPA Cymru 
yn flaenorol), Mudiad 
Meithrin, CPCKC, 

 Sicrhau cyllid 
parhaus ar gyfer y 
sector. 

 Hyrwyddo’r 
grantiau sydd ar 
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 Grant Gofal Plant CSFf 
yn ariannu sefydliadau 
ambarél i gefnogi 
lleoliadau gofal plant  

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

 Gofyniad cynyddol ar 
leoliadau i lenwi dogfennau 
rheoleiddio gofynnol yn 
ddigidol e.e. SASS 1 a 2. 

 Y nifer fawr o leoliadau sy’n 
gweithredu dan bwyllgorau 
rheoli gwirfoddol, gyda 
newidiadau blynyddol i'r 
aelodaeth. 

NDNA, PACEY 
Cymru  

gael i leoliadau a 
rhieni yn gyson. 

 Buddsoddiad 
parhaus mewn 
cefnogaeth TG i 
leoliadau sy’n 
cwblhau SASS 
Rhan 1 a 2 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Yn ystod 2017 – 2018 dyfarnodd y grant OOSC 4 o grantiau cynaliadwyedd a dyfarnodd grant Gofal Plant CSFf 12 o grantiau cynaliadwyedd i 

gefnogi. Bydd y ddwy ffrwd grantiau hyn ar gael yn ystod 2018 – 2019 i gefnogi lleoliadau gofal plant ar draws Sir y Fflint. 

Nododd adroddiad dadgofrestru PACEY Cymru ym mis Chwefror 17 fod rhai gwarchodwyr plant yn teimlo y dylent fod wedi meddwl mewn 

modd mwy masnachol. Yn sgil y canfyddiadau hyn, mae PACEY Cymru wedi sefydlu galwadau rheolaidd ar gyfer gwarchodwyr plant sydd 

newydd gofrestru a rhoi cyflwyniad byr i weminar gefnogi cofrestriadau newydd.  Yn ogystal â hyn, mae’r awdurdod lleol yn ariannu PACEY 

Cymru i ddarparu ‘gweithdy cefnogaeth i rai sydd Newydd Gofrestru’ (o fewn rhaglen hyfforddiant ychwanegol FISF) i helpu gwarchodwyr plant 

newydd gyda chynaliadwyedd busnes drwy ganolbwyntio ar farchnata a rhedeg eu busnes newydd yn ogystal â pharatoi am eu harchwiliad 

cyntaf. 

Mae pob sefydliad ambarél wedi hyrwyddo’r grantiau cynaliadwyedd a’r grantiau lleoedd a gynorthwyir yn gyson gyda mwy yn manteisio ar y 

ddau grant yma yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 

Mae NDNA Cymru wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar y cynllun gostyngiadau trethi i fusnesau bach, a fydd yn cefnogi 

cynaliadwyedd meithrinfeydd dydd preifat. 

Mae CPCKC wedi sicrhau cyllid gan sefydliad Moonlight i ariannu Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant Peripatetig i gefnogi lleoliadau OSC 

yn Sir y Fflint am un diwrnod yr wythnos. 

Mae FISF wedi prynu chwe gliniadur y gellir eu rhoi ar fenthyg am ddim i leoliadau gofal plant i gynorthwyo i gwblhau SASS 1 a 2   
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Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Sicrhau cyllid parhaus ar gyfer y sector. 
Yn ystod 2018 – 2019 dyfarnodd y grant OOSC 8 o grantiau cynaliadwyedd a dyfarnodd grant Gofal Plant CSFf 9 o grantiau 
cynaliadwyedd i gefnogi. Bydd y ddwy ffrwd grantiau hyn ar gael yn ystod 2019 – 2020 i gefnogi lleoliadau gofal plant ar draws Sir y 
Fflint. 
 
Cyhoeddodd PACEY Cymru Restr o warchodwyr plant a ddadgofrestrwyd Restr o warchodwyr plant a ddadgofrestrwyd sy’n dangos y 
gwaith a wnaed yn erbyn argymhellion adroddiad dadgofrestru gwarchodwr plant yn 2017. Yn sgil y canfyddiadau hyn, mae PACEY 
Cymru wedi sefydlu galwadau rheolaidd ar gyfer gwarchodwyr plant sydd newydd gofrestru a rhoi cyflwyniad byr i weminar gefnogi 
cofrestriadau newydd.  Yn ogystal â hyn, mae’r awdurdod lleol yn ariannu PACEY Cymru i ddarparu cefnogaeth i rai sydd Newydd 
Gofrestru fel gwarchodwyr plant, sydd wedi symud i fodel cymhorthfa gyngor yn hytrach na gweithdy er mwyn cynnig cefnogaeth 
cynaliadwyedd busnes wedi’i deilwra, sy’n cynnwys marchnata a rhedeg eu busnes newydd, yn ogystal â pharatoi am eu harchwiliad 
cyntaf. 
 
Mae CPCKC wedi sicrhau cyllid gan sefydliad Moonlight i ariannu Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant Peripatetig i gefnogi lleoliadau 

OSC yn Sir y Fflint am un diwrnod yr wythnos hyd nes 31 Rhagfyr 2018. 

Mae cynaliadwyedd yn parhau i fod yn bryder wrth i ni ddarganfod fod gennym grwpiau chwarae bychan na allant agor am hirach nac 

maent yn gwneud ar hyn o bryd ac oherwydd hyn, gallent fod dan anfantais o ran bod yn gynaliadwy gan na allant gystadlu â’r 

lleoliadau sy’n agor am hirach er mwyn cymryd y plant CO.  

Mae’r adroddiad NDNA fod trethu busnes yng Nghymru wedi eu hepgor rŵan i bob meithrinfa (am dair blynedd i ddechrau). Mae hyn 

mewn ymateb i alwadau gan yr NDNA i’r Llywodraeth helpu meithrinfeydd i gwrdd â chyflogau sy'n cynyddu, pensiwn, awto-gofrestru a 

chostau tâl salwch. Cafodd y cais i godi’r gyfradd ar gyfer hawl bore oes i £4.50 yr awr yn unol â’r cynnig 30 awr ei ddiwallu hefyd. Mae 

Sir y Fflint yn cynnig cynllun peilot ar hyn o bryd. Croesawyd hyn a bydd hefyd yn helpu meithrinfeydd i barhau i gynnig y Cyfnod 

Sylfaen gan mai’r gyfradd a dalwyd cyn hyn oedd £2.91 yr awr. 

 

 Hyrwyddo’r grantiau sydd ar gael i leoliadau a rhieni yn gyson. 
 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn cefnogi darparwyr gyda materion yn ymwneud â chynaliadwyedd, darparu templedi cynllun busnes a 

gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch grantiau, rydym hefyd yn anfon cynrychiolydd i gyfarfodydd y panel cynaliadwyedd. 

https://www.pacey.org.uk/news-and-views/news/archive/2018-news/may-2018/latest-on-childminder-de-registrations-in-wales/
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Mae newyddlen FISF yn parhau i hyrwyddo argaeledd grantiau i bob lleoliad 

Mae pob sefydliad ambarél wedi hyrwyddo’r grantiau cynaliadwyedd a’r grantiau lleoedd a gynorthwyir yn gyson gyda mwy yn manteisio ar y 

grantiau hyn yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 

 

 Buddsoddiad parhaus mewn cefnogaeth TG i leoliadau sy’n cwblhau SASS Rhan 1 a 2 
 
Mae FISF wedi prynu chwe gliniadur y gellir eu rhoi ar fenthyg am ddim i leoliadau gofal plant i gynorthwyo i gwblhau SASS 1 a 2, 
cofrestru â DEWIS a gweinyddu’r Cynnig Gofal Plant.  

 

 
Trefniadau 
trawsffiniol 

   Cytundeb Hawl Bore Oes 
trawsffiniol 

 Cyllid trawsffiniol i swyddi’r 
swyddog Broceriaeth Gofal 
Plant a’r Swyddog Estyn Allan 
Gwybodaeth Anelu'n Uchel. 

 Gwaith ar y cyd ar draws pum 
sir yng Ngogledd Cymru i 
ariannu’r pecyn hyfforddiant 
cyn cofrestru i warchodwyr 
plant  

 Dim cytundebau 
trawsffiniol ar gyfer 
prosesu grantiau Lleoedd 
a Gynorthwyir neu Un i 
Un. 

CDO  Sefydlu cytundebau 
trawsffiniol ar gyfer prosesu 
grantiau Lleoedd a 
Gynorthwyir neu Un i Un. 

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

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae cyllid trawsffiniol yn parhau ar gyfer plant sy’n mynd i leoliadau hawl bore oes. 

Mae swydd y Swyddog Broceriaeth Gofal Plant a’r Swyddog Estyn Allan Gwybodaeth Anelu'n Uchel yn parhau i gael eu hariannu gan 

gytundeb rhwng Sir y Fflint a Wrecsam. 

Nid yw’r CDO wedi gallu gwneud unrhyw drefniadau cydgyfnewid cyllid ynghylch lleoedd a gynorthwyir gan fod gan Awdurdodau Lleol cyfagos 

wahanol weithdrefnau prosesu grantiau.  
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Mae’r tîm CO yn parhau i weithio gydag awdurdodau cyfagos i drafod dychwelyd y cynnig pan ei fod yn cael ei gyflwyno'n genedlaethol. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Sefydlu cytundebau trawsffiniol ar gyfer prosesu grantiau Lleoedd a Gynorthwyir neu Un i Un. 
 
Ariannwyd swydd y Swyddog Broceriaeth Gofal Plant drwy gytundeb rhwng Sir y Fflint a Wrecsam hyd at 31 Rhagfyr 2018 
 
Mae modd prosesu Grant Dwylo Ychwanegol y Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant Sir y Fflint sy’n mynd i leoliadau mewn Awdurdodau 
Lleol. 
 

 Cysondeb gyda rhaglenni eraill e.e. Hawl Bore Oes / y Cyfnod Sylfaen 
 
Mae’r tîm CO yn parhau i weithio gydag awdurdodau cyfagos i drafod dychwelyd y cynnig wrth iddo gael ei gyflwyno'n genedlaethol. Er 

enghraifft, ffurfiolwyd y trefniadau trawsffiniol rhwng Cyngor Dwyrain Swydd Gaer a Chyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer ym mis 

Tachwedd 2018. 

Mae EE ac FISF wedi cyfarfod i hwyluso llyfnhau proses geisio am grantiau Dwylo Ychwanegol gymaint â phosibl.  Fodd bynnag, gan 
fod cyllid yn cael ei gyrchu ar wahân, nid oes modd defnyddio gwaith papur wedi’i ddyblygu.  
 

 

 
 
 
 

 

 
Datblygu a 
Hyfforddi’r 
Gweithlu 

 Yn ôl canlyniadau 
arolwg SASS 1, mae 
gan o leiaf 96% o’r 
gweithlu gofal plant 

 Dibyniaeth ar Grant Gofal 
Plant y Tu Allan i Oriau 
Ysgol i ariannu’r atodlen 
hyfforddiant gorfodol. 

CDO, Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(PPA Cymru yn 
flaenorol), Mudiad 

 Sicrhau cyllid ar gyfer 
yr amserlen 
hyfforddiant gorfodol 
a chyfleoedd 
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gymwysterau 
perthnasol 

 Dealltwriaeth lleoliadau 
gofal plant o gymwysterau 
‘priodol’ fel sy’n ofynnol yn 
y Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol (13.6 ac 
13.7) 

Meithrin, NDNA, 
PACEY Cymru  

hyfforddi ar gyfer 
Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus  

 Hyrwyddo cyrsiau 
lefel 2 a Lefel 3 
ymhlith pob lleoliad. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

 Mae’r CDO yn hyrwyddo’r amserlen hyfforddiant a’r amserlen hyfforddiant ychwanegol a ariennir o’r grant OOSC. Mae’r 
amserlen hyfforddiant yn cyfeirio at ddarparwyr gofal plant i Coleg Cambria a hyfforddiant Plato fel darparwyr lleol cyrsiau 
Lefel 2, 3 a 5 mewn Gofal Plant a Chwarae a’r Wobr Drawsnewid mewn Gwaith Chwarae.  

 

 Sefydliadau ambarél yn rhoi manylion cymwysterau Lefel 2, 3 neu 5 a'r Wobr Drawsnewid mewn Gwaith Chwarae sydd ar gael 
ac unrhyw gyllid. 

 

Mae’r Mudiad Meithrin yn gallu cynnig hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus drwy Academi i’r holl staff. Mae Mudiad Meithrin hefyd yn 

gallu hyfforddi staff hyd at lefel 3 drwy’r rhaglen hyfforddiant cenedlaethol. 

Mae NDNA Cymru yn cynnig ystod eang o hyfforddiant wyneb yn wyneb ac ar-lein i gefnogi datblygu'r gweithlu. 

Mae grant Gofal Plant CSFf wedi ariannu dwy rownd o gyrsiau CYPOP5 ar gyfer darpar warchodwyr plant newydd yn ystod 2017 – 2018. 

Cyfeiriwyd uchod at rai o’r gweithdai a hyfforddiant a ariennir gan CSFf ac wedi eu darparu gan PACEY Cymru fel y gweithdy cefnogi i staff 

sydd newydd eu cofrestru ar gyfer gwarchodwyr plant a Hwyl ar y Gymraeg ym mis Chwefror.  Mae PACEY Cymru eisoes wedi darparu 

Fframwaith Archwilio Newydd ym mis Mai a Mehefin 2017, Cynhwysiant Digidol ym mis Mai 2017, Cynllunio ar gyfer Dysgu ym mis Medi 2017, 

Cyflwyniad i Alergenau Bwyd ac Atal a Rheoli Haint, mis Hydref 2017 a Pharatoi ar gyfer eich Archwiliad ym mis Mawrth 2018. 

 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

 Sicrhau cyllid ar gyfer yr amserlen hyfforddiant gorfodol a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus  
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Mae’r CDO yn parhau i ddarparu Amserlen Hyfforddiant ac Amserlen Hyfforddiant Ychwanegol a ariennir o’r grant OOSC.  

Mae’r incwm a gynhyrchir gan yr amserlen hyfforddiant yn galluogi lleoliadau i elwa ar ystod y gyfleoedd hyfforddiant drwy’r 

Amserlen hyfforddiant Ychwanegol 

 
PACEY Cymru – Mae Grant Gofal Plant CSFf wedi ariannu dwy rownd o hyfforddiant a chefnogaeth cyn cofrestru (Hydref 2018 a mis 
Mawrth 2019). Roedd yr hyfforddiant a ariannwyd gan CSFf a’i ddarparu gan PACEY Cymru yn cynnwys gweithdy Cwblhau eich 
Adroddiad Gofal ar 19 Chwefror 2019 (a gyfeiriwyd ato'n gynharach).  Mae PACEY Cymru hefyd wedi cynnig digwyddiadau hyfforddiant 
rhanbarthol sydd wedi bod yn agored i warchodwyd plant o Sir y Fflint, sy’n cynnig ‘defnyddio’r Gymraeg yn eich lleoliad’ ym Mae 
Colwyn (Tachwedd 2018), digwyddiad y Cyfnod Sylfaen yn Llandudno (Mawrth 2019), a sesiwn adrodd straeon ym Mharc Gwepra 
(Mawrth 2019). 

 

Mae’r Cynllun Lleoliadau Cyn-ysgol Cynaliadwy (HSPSS) yn gynllun cenedlaethol a reolir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, a’i gydlynu 
yn Sir y Fflint fel estyniad i’r Cynllun Ysgolion Iach.  Mae lleoliadau cyn ysgol yn gweithio i hyrwyddo a gwarchod pob agwedd ar iechyd 
gan gynnwys gweithgarwch corfforol, iechyd maeth a cheg, emosiynol a chymdeithasol, diogelwch, hylendid a lles eu staff. Rhwng mis 
Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, ymunodd 4 lleoliad â’r cynllun gan gynnwys 1 grŵp chwarae, 2 Warchodwr Plant, 1 Cylch Meithrin. Mae 
3 lleoliad wedi cwblhau’r Cynllun gan olygu bod cyfanswm o 15 wedi cwblhau'r cynllun hyd yma. 

 
Ailaseswyd 5 lleoliad pellach eleni.  
 
Yn ogystal â darparu cefnogaeth i leoliadau i gwblhau themâu y mae’r swyddog HSPSS yn gweithio mewn partneriaeth â Design 2 

Smile a’r dietegwyr o Betsi Cadwaldr yn ogystal ag asiantaethau eraill i gynnig hyfforddiant a gweithdai perthnasol i leoliadau sy’n 

cymryd rhan yn y cynllun.  

Mae datblygu'r gweithlu Hawl Bore Oes 2018 – 2019 wedi cynnwys: Hyfforddiant 2 ddiwrnod y Cyfnod Sylfaen; Llythrennedd Corfforol; 

Gwella Canlyniadau; Diogelu (Aftathought); diweddariad Dull Solihull;  Ariannwyd nifer o’r cyrsiau hyn drwy Grant Datblygu Disgyblion y 

Blynyddoedd Cynnar. 

Mae’r Mudiad Meithrin wedi darparu hyfforddiant ar reoli Ymddygiad, defnyddio mathemateg yn yr amgylchedd awyr agored, 5 cam 

tuag at fyw’n iach, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Throchi Iaith. 



Adroddiad Cynnydd ar gyfer Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir y Fflint, mis Mawrth 2019 
 

38 
 

 
 

 Hyrwyddo cyrsiau lefel 2 a Lefel 3 ymhlith pob lleoliad. 
 

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi bod yn gweithio’n agos gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymwysterau Cymru; CBAC/ City and Guilds i 

ddatblygu a hyrwyddo Cymwysterau ar gyfer y sector gofal plant. 

Mae incwm o amserlen Hyfforddiant FISF 2017 – 2018 wedi ei ddefnyddio i ariannu 19 ymgeisydd ar y Dyfarniad Trawsnewid i Waith Chwarae 

drwy Goleg Cambria. 

 
 

Gwaith 
partneriaeth 

 Gweithio mewn partneriaeth gan gynnwys ymgynghori â 
Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Sir y Fflint, Bwrdd Diogelu 
Gogledd Cymru, Sefydliadau Ambarél / Partner, y Fforwm 
Addysg Cyfrwng Cymraeg, y Fforwm Chwarae Strategol, 
Canolfan Byd Gwaith, Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Sir y Fflint, AWARE, Lleoliadau Cyn-ysgol Iach, Awdurdodau 
Lleol Cyfagos, Cyflogwyr Lleol a budd-ddeiliaid eraill 

   

 
 
Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2018 

Mae’r Awdurdod Lleol yn gwerthfawrogi’r gwaith a wneir gan amryw o sefydliadau, yn arbennig aelodau FEYDCP, i gefnogi cwblhau’r CSA a 

chwrdd â gofynion y Cynllun Gweithredu hwn. 

Mae’r dull cydweithredol hwn yn amlwg yn ystod y cyfarfodydd partneriaeth – FEYDCP, Gweithgor y Cynnig Gofal Plant, y bartneriaeth Addysg 

Bore Oes ac ati. 

Cerrig Milltir a adolygwyd ar 31 Mawrth 2019 

Mae’r Awdurdod Lleol yn parhau i werthfawrogi’r gwaith a wneir gan amryw o sefydliadau, yn arbennig y rhai a gynrychiolir ym Mhartneriaeth 

Ddatblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (EYDCP), i’w cefnogi i gwrdd â gofynion y Cynllun Gweithredu hwn a chynhyrchu Adroddiad 

Cynnydd blynyddol y CSA. 



Adroddiad Cynnydd ar gyfer Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Sir y Fflint, mis Mawrth 2019 
 

39 
 

Geirfa 

AWARE  - Cynrychiolwyr Ardal EYDCPs Cymru 

Gyfan 

BAWSO  - Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar 

gyfer pobl Ddu ac o Leiafrifoedd Ethnig yng Nghymru 

CO    - Y Cynnig Gofal Plant 

CDO   - Swyddog Datblygu Gofal Plant 

(Cyngor Sir y Fflint) 

CIO   - Sefydliad Elusennol Corfforedig 

AGC    - Arolygiaeth Gofal Cymru 

CPCKC  - Clybiau Plant Cymru Kids’ Club 

CPD   - Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

CSA   - Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant  

CWLWM  - Dysgu a Gweithio Cydfuddiannol 

Gofal Plant Cymru 

CYPOP5  - Plant a Phobl Ifanc Dewis 5 

DASU   - Uned Ddiogelwch Cam-drin Domestig 

(Sir y Fflint) 

EDI   - Erfyn Diagnosteg Iaith 

CSFf   - Cyngor Sir y Fflint 

FEYDCP  -Partneriaeth Datblygiad Blynyddoedd 

Cynnar a Gofal Plant Sir y Fflint 

FISF    - Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd Sir y Fflint 

NDNA    - Cymdeithas Genedlaethol 

Meithrinfeydd Dydd 

OOSC   - Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 

OSC   - Clwb y Tu Allan i'r Ysgol 

PaCE   - Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth 

PACEY Cymru -  Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant 

a’r Blynyddoedd Cynnar  

SASS   - Datganiad Hunanasesiad o’r 

Gwasanaeth 

AAA   - Anghenion Addysgol Arbennig 

PPA Cymru  - Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-

ysgol Cymru (Blynyddoedd Cynnar Cymru bellach)

 


