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SYLWCH: Fe fydd y cyfarfod hwn gael ei ddarlledu'n fyw ar safle Facebook y 
Cyngor. Hefyd gallai’r lluniau a'r sain a recordir gael eu defnyddio at ddibenion 
hyfforddi yn y Cyngor. Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr a 
staff, ni all aelodau’r cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb. Gellir 
gwylio’r cyfarfod ar dudalen Facebook y Cyngor. Ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y 
Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfan neu ran o'r cyfarfod yn cael ei ffilmio ai 
peidio.  
 

29 Mehefin 2022 
Annwyl Syr/Fadam  
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Cabinet yn Siambr y Cyngor, 
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell trwy fideo-gynadledda 
Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2022 am 10.00am i drafod y materion canlynol: 

 
1.   Ymddiheuriadau 
 
2.   

 
Materion Personol 
 

3.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
 
4.   

 
Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 
faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 5 - 8) 

 
5.   

 
Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd 

 
6.   

 
Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

 
7.   

 
Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar 
yr agenda 

 
8.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Siarad, Gwrando a 
Gweithio Gyda'n Gilydd - Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi drafft 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 9 - 32) 
 

9.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ynghylch Cynnig i gynyddu'r 
Tariffau Prisiau ar gyfer Siwrneiau mewn Cerbydau Hacni 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 33 - 44) 
 

10.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 45 - 394) 
 

Pecyn Cyhoeddus



11.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 
Llywodraethu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 395 - 396) 
 

12.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Cymorth Cynnar ynghylch Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae Ceredigion 2022 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 397 - 568) 
 

13.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Democrataidd ynghylch Adroddiad Monitro Safonau'r 
Gymraeg 2021-22 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 569 - 606) 
 

14.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Polisi Sicrwydd a Bondiau Corfforaethol gydag 
adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 607 - 632) 
 

15.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ynghylch Y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd ddiweddaraf - 2022/23 
i 2024/25 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 633 - 638) 
 

16.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Perfformiad Rheoli'r Trysorlys 2021/22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 639 - 646) 
 

17.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Adroddiad Alldro'r Rhaglen Gyfalaf 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 647 - 658) 
 

18.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael 
ynghylch Grantiau a ddyfarnwyd o dan Gynllun Grantiau Cymunedol 
Ceredigion/ Cronfa'r Degwm 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 659 - 664) 
 

19.   Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal 
ynghylch Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS Chwarter 3 2021/22 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 665 - 730) 
 

20.   Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
 
  
 

 
 
 
 



  
Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 

 
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 

croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 
Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At: Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 
Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET a gynhaliwyd yn Neuadd Cyngor 
Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell ar Ddydd Mawrth, 7 Mehefin 2022 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm Dydd Iau, 9 Mehefin 2022. Y dyddiad olaf i 
dderbyn cais i alw unrhyw benderfyniad i mewn yw 5.00pm Dydd Iau, 16 Mehefin 
2022 drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r 
penderfyniadau i rym (os na fydd yna gais dilys i’w galw i mewn) Dydd Gwener, 17 
Mehefin 2022. 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Bryan Davies (Cadeirydd), y Cynghorwyr Catrin M 
S. Davies, Clive Davies, Gareth Davies, Keith Henson, Wyn Thomas, Matthew Vaux 
ac Alun Williams. 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Elizabeth Evans, Rhodri Evans, Maldwyn 
Lewis a Gareth Lloyd.  
 

(10.00am - 10.35am) 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd James Starbuck, Cyfarwyddwr Corfforaethol am nad oedd yn 
gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod. 
 

2 Materion Personol 
i Estynnwyd cydymdeimlad â theulu’r Cynghorydd Hag Harris a fu farw’n 

ddiweddar. Talwyd teyrngedau i’r Cynghorydd Hag Harris am ei 
gyfraniad helaeth i wleidyddiaeth yng Ngheredigion. Estynnwyd 
cydymdeimlad diffuant â’i bartner a’i deulu.  
Cynhaliwyd munud o dawelwch er cof amdano.  

ii Llongyfarchwyd yr Athro Robert Glyn Hewinson CBE o Aberystwyth a 
gafodd ei anrhydeddu am ei wasanaethau i Iechyd a Lles Anifeiliaid yn 
Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.  

iii Llongyfarchwyd Owen Evans CBE, cyn Brif Weithredwr S4C, sydd 
bellach yn Brif Arolygydd Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a 
Hyfforddiant yng Nghymru, a gafodd ei anrhydeddu yn Anrhydeddau 
Pen-blwydd y Frenhines. 

iv Llongyfarchwyd Brynmor Williams MBE, yn wreiddiol o Geredigion, a 
gafodd ei anrhydeddu yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.  

v Llongyfarchwyd Pam Kelly, cyn Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed 
Powys, sydd bellach yn Brif Gwnstabl gyda Heddlu Gwent, a enillodd 
Fedal Heddlu’r Frenhines.  

vi Llongyfarchwyd CFfI Felinfach ar ennill rali’r sir, CFfI Penparc a ddaeth 
yn ail, ac CFfI Llanwenog ar gynnal digwyddiad llwyddiannus. 
Dymunwyd y gorau i’r holl aelodau a fydd yn cystadlu yn Sioe Frenhinol 
Cymru.  

vii Llongyfarchwyd plant, pobl ifanc ac athrawon Ceredigion ar eu llwyddiant 
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gynhaliwyd yn sir Ddinbych yn 
ddiweddar. 

viii Llongyfarchwyd Helen Medi Williams a Lona Phillips, sylfaenwyr ac 
arweinwyr Adran Aberystwyth, a enillodd Wobr Goffa John a Ceridwen 
Hughes yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. 
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ix Llongyfarchwyd Twm Ebbsworth o Lanwnnen ar ennill y goron yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac Elain Roberts o Geinewydd ar ddod 
yn drydydd yn yr un gystadleuaeth. Llongyfarchwyd Catrin Jones o 
Lanwnnen hefyd ar ennill Ysgoloriaeth yr Artist Ifanc.  

x Dymunwyd yn dda i Drizzle Joe Thomas o Aberystwyth, a fu’n cystadlu 
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd o’r ysbyty ym Manceinion wrth 
dderbyn triniaeth. 

xi Estynnwyd cydymdeimlad â theulu Mark Purslow, cyn-ddisgybl o Ysgol 
Gyfun Aberaeron, a fu farw’n ddiweddar. 

xii Llongyfarchwyd Rhys Norrington-Davies o Dalybont a thîm pêl-droed 
cenedlaethol Cymru ar ennill lle yng Nghwpan y Byd FIFA 2022. 

 
3 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

Datganodd y Cynghorydd Matthew Vaux fuddiant personol mewn perthynas 
ag eitem 8.  
 

4 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny 
Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 
2022 yn gywir. 
 
Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion. 
 

5 Unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd: 'Talu'r taliad costau byw' 
Nodwyd bod y ddeiseb uchod wedi dod i law ac y byddai’n cael ei thrin yn 
unol â’r canllawiau yn y Protocol Deisebau. 
 

6 Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu 
Dim. 
 

7 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda 
Dim. 
 

8 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu ynghylch y Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol 
ar Weithwyr Llywodraeth Leol gydag adborth gan y Pwyllgor Trosolwg 
a Chraffu 
PENDERFYNIAD:  
i. Cymeradwyo’r Polisi diwygiedig ynghylch Cyfyngiadau Gwleidyddol ar 

Weithwyr Llywodraeth Leol (Atodiad 1). 
ii. Nodi’r adborth o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn monitro dyletswyddau deddfwriaethol y Cyngor o ran swyddi sydd o 
dan gyfyngiadau gwleidyddol/ swyddi sy’n wleidyddol sensitif, gan gynnwys y 
gwaith o gadw Cofrestr y Cyngor. 
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9 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Polisi Derbyn Ysgolion 2023/2024 
PENDERFYNIAD:  
Cadarnhau’r Polisi Derbyn Disgyblion 2023/2024. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
I gael polisi mewn lle ar gyfer 2023/2024. 
 

10 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ynghylch Tendr ar gyfer Gwaith Adnewyddu ac Ymestyn 
Ysgol Gynradd Aberteifi 
PENDERFYNIAD:  
Cymeradwyaeth i benodi’r cynigydd llwyddiannus, er mwyn galluogi’r gwaith 
adnewyddu ac ymestyn yn Ysgol Gynradd Aberteifi i ddechrau yn ystod 
gwyliau’r haf. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Cyflenwi prosiect Ysgol Gynradd Aberteifi, sydd wedi ei gynnwys o fewn 
Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy 2 a chydymffurfio â rheolau caffael 
sydd wedi’u cynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 
 

11 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
Dim. 
 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 05/07/2022 
  
Teitl: Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd – Polisi 

Ymgysylltu a Chyfranogi drafft 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno’r Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi drafft 
diwygiedig ‘Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda’n 
Gilydd’ i’w ystyried gan y Cabinet. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, deiliad y Portffolio Polisi 
a Pherfformiad 
 

Mae ‘Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda’n Gilydd’, Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi 
drafft Cyngor Sir Ceredigion yn amlinellu ein dull gweithredu corfforaethol o 
ymgysylltu a chyfranogi â phobl Ceredigion.  Cafodd y polisi drafft blaenorol ei 
ystyried gan y Cabinet ym mis Tachwedd 2021 lle cymeradwywyd cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021-22.  Fodd bynnag, bu oedi gyda’r 
ymgynghoriad oherwydd gofynion Rhan 3, adran 41, Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021, yn ymwneud ag ymgynghori ac adolygu Strategaeth 
Cyfranogiad y Cyhoedd y Cyngor.  Mae'r Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i'r 
ymgynghoriad a'r adolygiad gael eu cynnal cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol 
yn dilyn etholiad arferol Cynghorwyr i'r Cyngor.  
 
Mae’r polisi felly wedi’i ddiwygio ers hynny, er nad oes dim newidiadau mawr i’r 
cynnwys, ac mae bellach yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet i’w gymeradwyo i fynd allan 
i ymgynghoriad cyhoeddus dros haf 2022. 
 
Mae’r polisi wedi’i ysgrifennu gan roi sylw dyledus i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi'i gwblhau? Os 
nad oes, dywedwch pam 

Oes 

Crynodeb: 
Hirdymor: Gall ein hymgysylltu gynnwys sgyrsiau 

am syniadau, anghenion a phroblemau 
hirdymor pobl yn ogystal â’r ymgysylltu 
sy’n digwydd yn y tymor byr. Mae angen 
ymgysylltu’n dda â phlant a phobl ifanc er 
mwyn gallu diwallu anghenion 
cenedlaethau’r dyfodol. 
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Cydweithio: Rydym yn bartneriaid gweithredol mewn 
ystod o bartneriaethau ymgysylltu sy'n 
bodoli neu sy’n cael eu sefydlu. Bydd hyn 
yn ein galluogi i rannu arferion gorau, 
adnoddau a chynnal gweithgareddau 
ymgysylltu ar y cyd. 
 

Cynnwys: Mae cynnwys yn gyfystyr ag ymgysylltu. 
Ein nod yw cynnwys yr holl randdeiliaid 
perthnasol. Gallai hyn fod yn bobl ledled 
Ceredigion neu randdeiliaid penodol, gan 
gynnwys pobl â Nodweddion 
Gwarchodedig y Ddeddf Cydraddoldeb a 
grwpiau nas clywir yn aml. Byddwn yn 
defnyddio'r dull gorau o ymgysylltu yn 
dibynnu ar y sefyllfa. Byddwn yn 
ymgysylltu mewn modd amserol lle gall 
barn rhanddeiliaid ddylanwadu ar 
ganlyniadau a phenderfyniadau. Byddwn 
hefyd yn rhoi adborth i randdeiliaid ar 
unrhyw ymgysylltu a wnawn. 
 

Atal: Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau yn ffordd effeithiol iawn o 
adnabod, dileu a lleihau effeithiau unrhyw 
broblemau neu i bobl fod yn rhan o'r ateb 
i oresgyn rhwystrau. Pan fydd ymgysylltu 
yn digwydd yn gynnar iawn gall hyn atal 
problemau rhag digwydd o gwbl. 
 

Integreiddio
: 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol yn 
ein Strategaeth Gorfforaethol. Un o 
nodau'r Polisi Ymgysylltu hwn yw prif 
ffrydio ymgysylltu ar draws Cyngor Sir 
Ceredigion. Byddwn hefyd yn gweithio 
gyda chyrff cyhoeddus eraill ar 
integreiddio’r Nodau Llesiant 
Cenedlaethol a’r Amcanion Llesiant 
Sefydliadol drwy’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 

 
Argymhelliad: Bod y Cabinet yn cytuno ar y Polisi Ymgysylltu a 

Chyfranogi Drafft ac yn cymeradwyo y gellir cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus arno yn ystod haf 2022. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Mae ein Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned ar hyn o bryd yn 
dyddio o 2012 ac mae angen un newydd er mwyn ystyried 
dulliau newydd o ymgysylltu a deddfwriaeth a chanllawiau 
diweddar. Mae angen hefyd ystyried y defnydd cynyddol 
o ymgysylltu digidol. 
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Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd y Polisi Ymgysylltu Drafft i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar Hydref 
14eg 2021. 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol yn y Strategaeth 
Gorfforaethol. 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Gan fod Ymgysylltu yn thema drawsbynciol, mae’r holl 
Flaenoriaethau Corfforaethol yn berthnasol Hybu’r 
Economi Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl Galluogi 
Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd Hyrwyddo 
Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol. 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Cydraddoldeb 2010  
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021   
Unrhyw ddeddfwriaeth arall lle nodir ymgysylltu neu 
ymgynghori. 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Ddim yn ychwanegol. 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau:  
 

Dim. 

Risg(iau):  
 

Her gyfreithiol a risg i enw da os nad yw Cyngor Sir 
Ceredigion yn ymgysylltu nac yn ymgynghori’n deg. 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cydraddoldeb 2010  
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021   
Unrhyw ddeddfwriaeth arall lle nodir ymgysylltu neu 
ymgynghori. 
 

Papurau Cefndir: 
 

Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi drafft ‘Siarad, Gwrando a 
Gweithio Gyda’n Gilydd’ 
 

Atodiadau: Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi drafft ‘Siarad, Gwrando a 
Gweithio Gyda’n Gilydd’ 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 
 

Swyddog Adrodd: Cathryn Morgan, Rheolwr Cydraddoldeb a Chynhwysiant  
 

Dyddiad: 14/06/2022 
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Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd 
 

Talking, Listening and Working Together 

Polisi Ymgysylltu a chyfranogi Drafft 

Cyngor Sir Ceredigion 

Yn dechrau Mai 2022 
 

Draft Engagement and Participation Policy 

Ceredigion County Council 

From May 2022 
 

Awdur a gwasanaeth: CM, Polisi a Pherfformiad 

Dyddiad cymeradwyo gan y Cabinet: 

Asesiad Effaith Integredig: 

Dyddiad cyhoeddi: 

Dyddiad adolygu’r polisi: 
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Cynnwys 
Cyflwyniad .................................................................................................................. 4 
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Hygyrchedd ........................................................................................................... 12 

Pobl Anabl ......................................................................................................... 12 
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Ieithoedd Eraill ................................................................................................... 13 

Effeithlonrwydd ..................................................................................................... 13 

Rhanddeiliaid ........................................................................................................ 14 
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Ymgysylltu â Staff ................................................................................................. 14 
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Llwyfan Digidol ...................................................................................................... 15 

Mesur Llwyddiant .................................................................................................. 15 
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RHAGAIR 

 

Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y gall pobl leol ei wneud i ddatblygu a 
gwerthuso gwasanaethau'r Cyngor a fydd yn gweithio'n dda i bob un ohonom.   

Mae ein polisi Ymgysylltu a Chyfranogi a'r cynllun gweithredu sy'n cyd-fynd ag ef 
yn amlinellu sut y byddwn yn siarad ac yn gwrando gyda phawb sy'n byw, yn 
gweithio neu'n astudio yng Ngheredigion, gan gynnwys grwpiau o bobl sydd wedi'u 
hymyleiddio neu leisiau nas clywir yn aml.   

Mae hyn yn golygu ymgysylltu ac ymgynghori am y ffordd rydym yn gwneud 
pethau, hybu ymwybyddiaeth o sut y gall pobl ddod yn aelod o'r Cyngor a gwneud 
yn siŵr bod pobl leol yn gallu rhoi eu barn yn hawdd i ni am benderfyniad cyn ac ar 
ôl iddo gael ei wneud. 

Byddwn yn parhau i fabwysiadu arferion gorau newydd ac arferion gorau sy’n dod 
i’r amlwg, er enghraifft drwy ddatblygu llwyfannau ymgysylltu digidol a gweithio ar 
ymgysylltu â’n partneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Ni fyddwn yn 
anghofio na all neu fod yn well gan rai pobl beidio â defnyddio gwasanaethau 
digidol a byddwn yn cynnal y ffyrdd mwy traddodiadol o gyfathrebu â'n 
dinasyddion. 
 
Rydym am ei gwneud yn haws i bawb yng Ngheredigion gael llais, rydym am 
feithrin a chynnal perthnasoedd gyda'n cymunedau, ac rydym am sicrhau bod yr 
holl ymgysylltu a wneir gan y Cyngor yn effeithiol, yn effeithlon ac yn gyson. 

Mae cyfnod anodd o’n blaenau a rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i wneud y defnydd 
gorau o’r adnoddau sydd ar gael i ni. 

 
Y Cynghorydd Bryan Davies 
Arweinydd, Cyngor Sir Ceredigion 
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Cyflwyniad 
Mae’n hollbwysig bod Cyngor Sir Ceredigion yn ymgysylltu’n effeithiol â phobl 
Ceredigion. I wneud hynny, mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio i’r Cyngor ysgwyddo 
cyfrifoldeb dros ymgysylltu’n dda. Mae cyfathrebu’n broses ddwy ffordd, ac mae’n 
bwysig ein bod yn gwrando ar y cyhoedd a’u syniadau, yn ogystal â rhoi gwybodaeth 
glir iddynt.  Mae ein Polisi Ymgysylltu yn amlinellu sut y byddwn yn gwneud hyn.   
 
Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu’n effeithiol, ac mae’r ymrwymiad hwn yn seiliedig 
ar ddeddfwriaeth amrywiol, gan gynnwys: 

- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
- Deddf Cydraddoldeb 2010, 
- Mesur y Gymraeg 2011 
- Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

 
Byddwn hefyd yn dilyn arferion gorau a safonau cenedlaethol, fel y Safonau 
Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc a’r Egwyddorion Cenedlaethol 
ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru.  
 
Mae’r polisi hwn yn amlinellu sut y byddwn yn mynd ati’n gorfforaethol i ymgysylltu â 
phobl Ceredigion.  

Ceredigion: Pwy ydyn ni, ble rydyn ni'n byw a beth rydyn ni'n 
ei wneud 
 

Mae gan Geredigion boblogaeth o 73,000. 
Aberystwyth yw’r dref fwyaf gyda phoblogaeth o 
oddeutu 16,200; Aberteifi, gyda phoblogaeth o 4,200, 
yw’r ail dref fwyaf; a Llanbedr Pont Steffan, gyda 
phoblogaeth o 3,000, yw’r drydedd dref fwyaf. Mae 
Aberaeron, Llandysul a Thregaron yn drefi llai o faint. 
Mae 62% o’r boblogaeth yn byw mewn pentrefi neu 
aneddiadau gwledig gwasgaredig. Gyda 41 o bobl i 
bob cilometr sgwâr, Ceredigion yw’r sir â’r dwysedd 
poblogaeth lleiaf ond un yng Nghymru.  Er mai sir 
wledig yw hon yn bennaf, mae’r trefi’n ganolfannau 
pwysig i’r boblogaeth ehangach.  Mae Ceredigion 
hefyd yn gartref i nifer o gyrff o bwys rhyngwladol, er 
enghraifft, Prifysgol Aberystwyth, campws Prifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, a Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru. 
 
Mae 96.7% o’r boblogaeth yn wyn, ac mae 47.3% o’r boblogaeth yn gallu siarad 
Cymraeg. Mae gan 21% o’r boblogaeth salwch hirdymor neu anabledd, ac mae 11% 
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yn darparu gofal di-dâl. Mae 15% o’r boblogaeth yn blant ac yn bobl ifanc o dan 16 
oed. Mae 25% o’r boblogaeth yn 65 oed neu’n hŷn.   
 

Cymunedau daearyddol 
Byddwn yn ymgysylltu â dinasyddion mewn lleoliadau penodol yn ogystal ag ar 
draws y sir gyfan. Gallem fynd ati i ymgysylltu â phobl yn ein trefi, yn ogystal â’r ardal 
wledig ehangach. 
 

Cymunedau buddiant 
Byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu â chymunedau buddiant perthnasol. 
Cymunedau sy’n rhannu nodwedd, profiad neu fuddiant yw’r rhain, er enghraifft, 
gofalwyr, neu'r rheini ag arbenigedd penodol. 
 
Nodweddion gwarchodedig  
Mae’r rhain yn nodweddion a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae’n 
hanfodol ein bod yn estyn allan i’r cymunedau hyn er mwyn i ni allu dal eu profiadau 
bywyd, a fydd yn well sail i’n dealltwriaeth o effaith ein gweithredoedd. Mae hyn yn 
bwydo i mewn i'n gofyniad i gynnal Asesiadau Effaith Integredig.  
 

o Oed 
o Anabledd 
o Ailbennu rhywedd 
o Beichiogrwydd a mamolaeth 
o Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd 
o Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 
o Rhyw 
o Cyfeiriadedd rhywiol 
o Priodas a phartneriaeth sifil’ (o ran gwahaniaethu mewn cyflogaeth). 

 

Proffil Gwleidyddol Cyngor Sir Ceredigion 
Mae Ceredigion yn cynnwys 34 o wardiau etholiadol sy'n cael eu cynrychioli gan 38 
o aelodau (cynghorwyr) sy'n cael eu hethol gan bobl Ceredigion bob 5 mlynedd.  
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu trefn lywodraethu sy’n seiliedig ar fodel “Arweinydd 
a Chabinet”.  Mae’r Cabinet yn cynnwys Arweinydd y Cyngor a saith Aelod Cabinet 
sy’n gyfrifol am bortffolios amrywiol.  

Ceir pum pwyllgor Trosolwg a Chraffu thematig hefyd. Rôl Trosolwg a Chraffu yw 
edrych ar y gwasanaethau a'r materion sy'n effeithio ar bobl yng Ngheredigion. Mae’r 
broses yn rhoi’r cyfle i Gynghorwyr archwilio swyddogaethau amrywiol y cyngor, i 
ofyn cwestiynau ar sut mae penderfyniadau wedi’u gwneud, i ystyried a ellir rhoi 
gwelliannau ar waith ac i wneud argymhellion i’r perwyl hwn. 
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Gwasanaethau Cyngor Sir Ceredigion 
Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cyflogi oddeutu 2,200 aelod staff neu oddeutu 1,500 
aelod staff cyfwerth ag amser llawn ar draws 12 maes gwasanaeth. 

o Ysgolion a Diwylliant 
o Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
o Cyllid a Chaffael 
o Gwasanaethau Democrataidd 
o Pobl a Threfniadaeth 
o Porth Cymorth Cynnar, Lles a Dysgu Cymunedol 
o Porth Gofal, Ymyrraeth wedi’i Thargedu 
o Porth Cynnal, Gwasanaethau Arbenigol 
o Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
o Economi ac Adfywio 
o Cyswllt Cwsmeriaid 
o Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 

Nodau’r Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi 
Nodau’r polisi hwn yw: 

1. Prif ffrydio gwaith ymgysylltu a chyfranogi effeithiol ar draws Cyngor Sir 
Ceredigion.  

2. Sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau. 

3. Bodloni ein cyfrifoldebau a’n dyletswyddau statudol o dan ddeddfwriaeth. 

4. Cadw llygad ar y datblygiadau a’r arferion gorau diweddaraf ym maes 
ymgysylltu. 

Cefndir 
Mae gennym ddyletswydd statudol i ymgysylltu’n effeithiol er mwyn bod yn sail i 
benderfyniadau effeithiol. Mae ein dyletswyddau wedi’u nodi yn y ddeddfwrfa a 
ganlyn.  Rydym hefyd wedi ystyried yr egwyddorion cenedlaethol canlynol fel dull o 
arferion gorau.  

Deddfwriaeth  
• Deddf Cydraddoldeb 2010 

Bu i’r Ddeddf hon ddisodli ac uno deddfau blaenorol ym maes atal 
gwahaniaethu. O dan y Ddeddf, rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gynnwys pobl â 
nodweddion gwarchodedig yn ei waith ac ymgysylltu â nhw. 
 

• Mesur y Gymraeg 2011 
Yng Nghymru, ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Dylai fod 
modd i bobl yng Nghymru fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt 
yn dewis gwneud hynny.   Ieithoedd swyddogol y Cyngor yw’r Gymraeg a’r 
Saesneg.  Pan fyddwn yn ymgymryd â gwaith ymgysylltu, rhaid i ni weithio yn 

Tudalen 17

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/contents


7 
 

unol â gofynion Safonau’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys mynd ati i 
ymgysylltu’n ddwyieithog. Pan fyddwn yn ymgynghori, byddwn yn gofyn am 
farn y cyhoedd am unrhyw effaith y byddai ein penderfyniadau’n ei chael ar y 
Gymraeg ac ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. 
 

• ’Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
<https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/> 
Mae ymgysylltu yn torri ar draws y pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf 
ac yn gosod dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion i ystyried anghenion 
cenedlaethau’r dyfodol wrth wneud penderfyniadau.  
 

• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
Nod y Ddeddf yw rhoi ffyrdd newydd i lywodraeth leol gefnogi a gwasanaethu 
eu cymunedau ac i adfywio democratiaeth leol yng Nghymru. Mae Rhan 3 y 
Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion i hybu ac annog 
cyfranogiad ym mhroses benderfynu’r cyngor, gan gynnwys cyhoeddi 
strategaeth cyfranogiad y cyhoedd.  Mae Rhan 6 y Ddeddf yn ei gwneud yn 
ofynnol i ni gynnal adolygiad (hunanasesiad) o’r graddau yr ydym yn arfer ein 
swyddogaethau’n effeithiol, ac a ydym yn defnyddio ein hadnoddau’n 
effeithlon.  Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn rhan annatod o’r broses 
hunanasesu, fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf a hefyd wrth bennu ein Hamcanion 
Llesiant Corfforaethol. 

Egwyddorion a Safonau Cenedlaethol 
• Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc 
• Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru 
• Pum egwyddor cyd-gynhyrchu <https://info.copronet.wales/the-5-principles-of-

co-production-illustrated/> 
• Egwyddorion Gunning (gweler Atodiad B) 

 

Strategaethau a Chynlluniau Cyngor Sir Ceredigion 
Mae ymgysylltu wedi'i wreiddio yn fframwaith craidd Llywodraeth Leol; mae’r polisi 
hwn yn cyd-fynd â’r strategaethau cyfredol a ganlyn ac yn eu cefnogi: 

Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2017-22. 
Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn datgan fel hyn: ‘Bydd ein polisïau ar gyfer y 
dyfodol yn annog cydweithrediad a gweithio mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid 
sydd â diddordeb. Rydym yn gweld rhyngweithio effeithiol â'n cymunedau yn gydran 
hanfodol wrth sicrhau cymdeithas iach a bywiog.’  

Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 

Nod y strategaeth hon yw ‘cyfathrebu’n effeithiol â thrigolion, cwsmeriaid, staff, 
aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid i gefnogi blaenoriaethau corfforaethol’.  Mae ein 
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strategaeth yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i gyfathrebu ac i ymgysylltu’n effeithiol.  
Rhaid rhoi gwybod i’r Tîm Cyfathrebu am unrhyw weithgaredd ymgysylltu. 

 

Sut rydym yn bwriadu Ymgysylltu 
Mae Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi Cyngor Sir Ceredigion yn mabwysiadu dull 
gweithredu o weithredu’r dull gorau o ymgysylltu yn unol â’r sefyllfa. Byddwn yn 
defnyddio sawl dull gwahanol o ymgysylltu i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â holl bobl 
Ceredigion yn y modd mwyaf addas.  
 

Lefelau Ymgysylltu 
Nid oes ‘un ateb yn gweddu i bawb’ o ran ymgysylltu. Byddwn yn ymgysylltu â phobl 
Ceredigion yn y ffordd orau a’r ffordd fwyaf addas ar gyfer y sefyllfa o dan sylw. 
Mae’r model isod yn amlinellu sut y byddwn yn mynd ati i ymgysylltu. Mae’r model yn 
seiliedig ar egwyddor cynnwys Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.  
 
 Bydd y ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu yn amrywio. Bydd hyn yn amrywio o hysbysu 
ac ymgynghori, i gynnwys, cydweithio a grymuso. Mae lefel gyfranogi’r cyhoedd yn 
cynyddu ar draws yr ystod hon.  
 
 

 
 
Mae’r tabl isod yn amlinellu’r Pum Lefel o Ymgysylltu â’r Cyhoedd ac enghreifftiau 
priodol o bryd i’w defnyddio: 
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Lefelau ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
Byddwn yn defnyddio’r dull ymgysylltu gorau ar gyfer y sefyllfa gywir.  
 Pwrpas Byddwn yn Enghreifftiau o bryd i 

ymgysylltu 

Hysbysu Rhoi gwybodaeth gytbwys  
a gwrthrychol i’r cyhoedd. 

• Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 
• Ni fyddwn yn cadw gwybodaeth berthnasol yn ôl.  

• Argyfwng iechyd y 
cyhoedd 

• Manylion am 
wasanaethau a 
darpariaeth 

Ymgynghori  Cael adborth gan y cyhoedd am ein 
cynigion. 

• Byddwn yn ymgynghori ar ddechrau’r broses ac ym 
mhob cam perthnasol yn y broses. 

• Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 
• Byddwn yn gwrando ar eich pryderon a’ch 

dyheadau, a’u cydnabod. 
• Byddwn yn barod i chi ddylanwadu arnom ni. 
• Byddwn yn rhoi adborth am y ffordd y mae’ch 

cyfraniad chi wedi dylanwadu ar y canlyniad. 

• Pennu cyllideb flynyddol 
• Newidiadau i ddarpariaeth 

gwasanaethau  
• Datblygu polisïau newydd 
• Newidiadau i ddarpariaeth 

ysgolion 

Cynnwys 

Cydweithio’n uniongyrchol â’r 
cyhoedd drwy gydol y broses i 
sicrhau ein bod yn deall ac yn 
ystyried pryderon a dyheadau’r 
cyhoedd. 

• Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 
• Byddwn yn cydweithio â chi i ystyried eich pryderon 

a’ch dyheadau. 
• Byddwn yn rhoi adborth am y ffordd y mae’ch 

cyfraniad chi wedi dylanwadu ar y canlyniad. 

• Pennu amcanion llesiant 
• Her y gyllideb 
• Datblygu polisïau newydd 

Cydweithio a 
Grymuso 

Bod yn bartner gyda’r cyhoedd wrth 
wneud penderfyniadau a datblygu 
gwasanaethau, gan gynnwys 
diffinio’r broblem, datblygu 
dewisiadau amgen a nodi a darparu 
atebion a ffefrir.   
 

• Byddwn yn dod atoch chi am syniadau ac arloesedd 
wrth lunio atebion. 

• Byddwn yn cynnwys eich syniadau a'ch 
argymhellion yn y prosesau o wneud 
penderfyniadau cyn belled ag y bo'n rhesymol 
bosibl. 

• Byddwn yn gweithio gyda chi ac yn eich cefnogi 
drwy'r broses. 

 

• Cynnal Asesiadau Effaith 
Integredig. 

• Prosiectau cyd-gynhyrchu 
• Trosglwyddo asedau 

cymunedol 
• Cyllidebu cyfranogol  
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Archwilio ffyrdd y gallwn roi gwneud 
penderfyniadau a darparu 
gwasanaethau yn nwylo'r cyhoedd. 
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Dulliau Ymgysylltu 
Ymgysylltu Parhaus 

Byddwn yn ymgysylltu'n barhaus â thrigolion Ceredigion drwy gyfarfod â grwpiau 
rhanddeiliaid a chael sgyrsiau uniongyrchol â'r rheini sy'n defnyddio ein 
gwasanaethau.  Rydym yn datblygu llwyfan ymgysylltu digidol i gynorthwyo gyda 
pharhad a chasglu’r sgyrsiau hyn. 

Mae'n bwysig bod y cyhoedd yn ymwybodol o sut mae'r cyngor yn gweithio a'r 
penderfyniadau sy'n cael eu gwneud ar unrhyw adeg benodol. 

Mae'r tîm Cyfathrebu yn hybu ymwybyddiaeth o weithgareddau'r Cyngor drwy’r 
cyfryngau cymdeithasol a datganiadau i'r wasg a rennir â'r cyfryngau newyddion. 
Mae pob datganiad i'r wasg hefyd ar gael ar wefan y Cyngor.  

Mae gwefan y Cyngor yn cael ei hadolygu’n rheolaidd gyda’r nod o wella adrannau 
sy’n berthnasol i wybodaeth i aelodau’r cyhoedd.  

Rhoddir cyhoeddusrwydd i fanylion cyfarfodydd y Cyngor sydd i ddod drwy’r 
cyfryngau cymdeithasol, a chyhoeddir blaengynlluniau gwaith mewn modd amserol i 
sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yn ymwybodol o eitemau i’w hystyried mewn 
cyfarfodydd sydd i ddod. Gall aelodau'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cyngor ar-
lein. Mae cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet yn cael eu darlledu, ac ar gael yn 
electronig am gyfnod rhesymol ar ôl y cyfarfod.   

Mae yna fecanwaith i bobl leol fwydo i mewn i’r broses Trosolwg a Chraffu, mae hwn 
yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor. Mae manylion eitemau agendâu sydd i ddod 
hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
 
Hysbysir Cabinet Cyngor Ceredigion o bob deiseb y mae'r Cyngor yn ei chael.  
Rydym yn datblygu system e-ddeisebau, gan gynnwys cynllun deisebau sy'n 
amlinellu sut y mae'r Cyngor yn bwriadu ymdrin â deisebau ac ymateb iddynt.  Mae 
aelodau’r cyhoedd yn gallu cyflwyno eu cais neu wrthwynebiad i’r Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, ac mae’r manylion ar gael ar wefan y Cyngor. 

 

Ymgysylltu Penodol  

Rydym am i bobl gael llais cryf a gallu dylanwadu'n effeithiol ar ein penderfyniadau, 
yn enwedig pan fyddwn yn gwneud newidiadau i wasanaethau neu'n datblygu 
polisïau newydd.  Rydym yn ymgynghori’n aml â phobl Ceredigion.  Mae 
enghreifftiau cyfredol i'w gweld ar dudalen ymgynghoriadau ein gwefan: 
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ 

Rydym hefyd yn defnyddio amrywiol ddulliau eraill fel y manylir isod: 

• Arolygon ar-lein 
• Digwyddiadau Ymgysylltu 
• Sioeau teithiol 
• Grwpiau Ffocws 
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• Fforymau 

Asesiadau Effaith Integredig  
Pan fyddwn yn gwneud cynlluniau i greu polisi newydd neu newid y ffordd yr ydym 
yn gwneud pethau, rhaid i ni ystyried yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar ein 
dinasyddion, gan gynnwys y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig. Mae Asesiad 
Effaith Integredig yn dwyn ynghyd y deddfwriaethau perthnasol ac yn nodi sut y 
byddwn yn rhoi sylw dyledus, (rhoi pwyslais priodol), i wneud penderfyniadau.  Mae 
Atodiad A yn esbonio mwy am ‘sylw dyledus’.  

Pan fyddwn yn cynnal Asesiad Effaith Integredig: 

• Rydym yn ystyried tystiolaeth berthnasol i ddeall effeithiau tebygol neu 
wirioneddol polisïau neu arferion ar y rheini sy'n agored i niwed yn ein 
cymunedau, gan gynnwys y rhai sy'n profi anfantais economaidd-
gymdeithasol. 

• Rydym yn meddwl am ble y gallwn leihau effeithiau negyddol. 
• Rydym yn adnabod cyfleoedd a gollwyd ac yn manteisio ar effeithiau 

cadarnhaol. 
• Rydym yn ystyried hawliau’r plentyn. 

Hygyrchedd 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod holl drigolion Ceredigion yn gallu cael gafael ar 
wybodaeth a chael cyfle cyfartal i rannu eu barn. Felly mae angen i ni ystyried yn 
benodol y demograffeg a ganlyn a'r ffordd orau o ymgysylltu â nhw.  Mae rhai 
enghreifftiau wedi’u nodi isod: 

Pobl Anabl 
Pan fyddwn yn cyhoeddi gwybodaeth neu’n creu darn o ymgysylltu ar-lein, mae 
angen i ni ystyried sut y gall pobl gael gafael arno.  

Gall pobl â nam ar eu golwg ddefnyddio rhaglen darllen sgrin i gael gwybodaeth ac 
ymgysylltu. Mae angen i ni ystyried sut bydd dogfennau, tudalennau gwe, arolygon 
ac ati yn cael eu darllen allan ar raglen darllen sgrin. Enghraifft o hyn yw defnyddio 
strwythur pennawd hierarchaidd cywir neu ddarparu testun amgen i ddelweddau. 

Efallai y bydd angen isdeitlau ar unrhyw gynnwys fideo ar bobl â nam ar eu clyw.  

Efallai y bydd rhai pobl hefyd angen gwybodaeth mewn fformat hawdd ei ddeall. Mae 
dogfen hawdd ei deall yn defnyddio iaith glir a brawddegau syml i bortreadu'n gywir 
yr hyn a all fod mewn dogfen lawn.  

Cyfathrebu Heb fod yn Ddigidol 
Nid oes gan bawb afael ar gyfrifiadur neu'r rhyngrwyd. Rhaid i’n holl ymarferion 
ymgysylltu ystyried sut i ymgysylltu â defnyddwyr nad ydynt yn ddigidol fel mater o 
flaenoriaeth.  
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Plant a Phobl Ifanc 
Mae gennym ddyletswydd i bobl ifanc sicrhau ein bod yn estyn allan atynt mewn 
ffordd sy’n annog eu cyfranogiad ac fel yr amlinellir yn y Canllawiau Statudol ar gyfer 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – Atodiad B.  

Gan gydnabod y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc fel 
fframwaith ar gyfer cyfranogiad; byddwn yn parhau i hwyluso cyfleoedd ar gyfer 
cyfranogiad gyda phobl iau a sicrhau ein bod yn addysgu ac yn eirioli dros eu hawl o 
dan Erthygl 12 CCUHP. 

Hawliau Plant - Comisiynydd Plant Cymru (complantcymru.org.uk) 

Bydd ein Cyngor Ieuenctid Sirol a Fforymau Ieuenctid yn parhau i weithredu fel 
llwyfannau ar gyfer barn plant a phobl ifanc ar draws Ceredigion, a byddwn yn 
cynrychioli’r safbwyntiau hynny i gyrff gwneud penderfyniadau lleol a chenedlaethol. 
Bydd fforymau a grwpiau ieuenctid penodol fel ‘Rhowch Gefnogaeth i Ni’, yn sicrhau 
sianel i blant a phobl ifanc sydd wedi’u hymyleiddio, yn agored i niwed neu sydd â 
diddordeb arbennig mewn mater penodol, gael llais a chael gafael ar eu hawliau fel y 
nodir yn CCUHP. 

Byddwn yn sicrhau bod adborth priodol yn cael ei roi trwy amrywiaeth o sianeli a 
fydd yn cynnwys adroddiadau, cyflwyniadau ac ar gyfryngau cymdeithasol. 

Byddwn yn parhau i ddatblygu ac ymgorffori cyfranogiad plant a phobl ifanc ym 
mhob agwedd ar gynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau sy’n cael effaith 
uniongyrchol ar blant a phobl ifanc.  

Bydd ein cynnig cyfranogiad plant a phobl ifanc yn rhoi ystyriaeth ddyledus i’r 
Gymraeg o ran hyrwyddo a hwyluso a bydd yn sicrhau bod pob plentyn a pherson 
ifanc yn gallu cymryd rhan trwy gyfrwng y Gymraeg os mai dyna yw eu dewis iaith. 

Ieithoedd Eraill 
Mae’n bwysig ein bod yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael gafael ar ein 
deunyddiau ymgysylltu waeth beth fo’u rhuglder yn y Gymraeg a’r Saesneg. Dylid 
hefyd ystyried ieithoedd eraill a siaredir yng Ngheredigion, yn enwedig wrth gynnal 
ymgyrch ymgysylltu fawr  

Er mwyn helpu'r rheini sy'n siarad ieithoedd eraill i gael gafael ar y deunyddiau 
gallwn ddefnyddio codau QR fel y gellir eu hanfon ymlaen yn uniongyrchol at y 
deunyddiau yn eu hiaith.  

Effeithlonrwydd  
Mae’n bwysig osgoi gorlethu pobl â gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. 
Yn aml, bydd pobl yn rhoi o’u hamser eu hunain ac yn teithio cryn bellter i ddod i 
ddigwyddiadau ymgysylltu. Mae’n bosibl bod gennym ni neu’n partneriaid mewn 
gwasanaethau cyhoeddus eraill ddata perthnasol a gasglwyd drwy weithgareddau 
ymgysylltu neu arolygon blaenorol. Gall hefyd fod modd i ni ddefnyddio data a 
gwybodaeth a gesglir drwy waith ymgysylltu parhaus. 
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Rhanddeiliaid 
O ddadansoddi’r rhanddeiliaid, gall ein helpu i bennu’r rhanddeiliaid allweddol a hyd 
a lled eu dylanwad.  Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n cynnwys 
yr holl bobl amrywiol sy’n rhan o’n cymunedau. Byddwn yn cynnwys pobl â 
nodweddion gwarchodedig a phobl a chymunedau sydd ar y cyrion neu nas clywir yn 
aml yn ein gwaith ymgysylltu.  

Ymgysylltu ag Aelodau Etholedig 
Mae Aelodau Etholedig yn arweinwyr yn eu cymunedau a gallant fod yn ddolen 
gyswllt bwysig i ymgysylltu ag ystod eang o bobl. Yn ogystal â materion sydd o 
ddiddordeb i’w wardiau, gall Aelodau Etholedig fod yn aelodau o bwyllgorau 
amrywiol y Cyngor yn ogystal â’r Cyngor llawn.   

Dylid ymgysylltu ag Aelodau etholedig drwy’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
priodol.  Rhaid rhoi gwybod i’r Aelodau am unrhyw waith ymgysylltu neu ymgynghori, 
ac yn enwedig am unrhyw waith ymgysylltu neu ymgynghori sy’n effeithio ar eu 
wardiau neu’u cyfrifoldebau. Rhaid i swyddogion ddilyn y protocol pan fyddant yn 
ymgysylltu ag Aelodau etholedig a rhoi sylw i amserlenni’r protocol cyn etholiadau. 

Cyn etholiadau’r Cyngor, bydd ymgyrch gyfathrebu yn rhoi gwybodaeth ar sut i ddod 
yn Aelod o’r Cyngor, a rhoddir gwybodaeth hefyd ar wefan y Cyngor. 

Ymgysylltu â Staff 
Rydym yn cyflogi tua 2,200 o bobl. Mae gan ein staff brofiad eang iawn ac maent yn 
dod o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn ymgysylltu â’n staff drwy nifer o ddulliau, 
gan gynnwys bwletinau newyddion i’r staff. Cafodd mewnrwyd newydd ei datblygu 
sy’n gwella’r broses o ymgysylltu â’r staff a’u cynnwys yn ein gwaith. Mae’r 
gwasanaeth Adnoddau Dynol yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r staff a’r undebau o 
ran materion cyflogaeth. 

Gwerthuso, rhoi adborth, dod i gasgliadau a gwneud argymhellion 
Byddwn yn rhoi gwybod am ganlyniadau ein gwaith ymgysylltu. Gallem wneud hyn 
drwy gyhoeddi adroddiadau ar ein gwefan a thrwy roi adborth uniongyrchol i grwpiau 
neu sefydliadau a fu’n rhan o’n gwaith ymgysylltu. Bydd yr adborth yn crynhoi 
gwerthusiad o’n gwaith ymgysylltu ac yn dangos sut y bu iddo ddylanwadu ar ein 
proses benderfynu a chael ei ystyried yn ystod y broses honno. 

Tîm Cydraddoldeb a Chynhwysiant 
Mae'r tîm Cydraddoldeb a Chynhwysiant yn goruchwylio fframwaith o grwpiau 
rhanddeiliaid, proses yr Asesiad Effaith Integredig a dull gweithredu cyson o 
ymgysylltu ar draws Cyngor Sir Ceredigion.  Mae'r tîm ar gael i gefnogi a chynghori 
holl wasanaethau'r Cyngor ar ymgysylltu a chyfranogi. 
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Llwyfan Digidol 
Un o’r ffyrdd y byddwn yn ceisio gwella ymgysylltu yw drwy ddefnyddio llwyfan 
digidol. Bydd llwyfan digidol yn rhoi’r pŵer i ni greu cyfres gydlynol o ymgysylltu. 
Bydd yn ein galluogi i drefnu ymgysylltu ar draws gwasanaethau'r Cyngor.  

Dyma rai enghreifftiau o offer y gellir eu defnyddio mewn llwyfan digidol: 

• Arolygon 
• Waliau stori 
• Rhannu syniadau 
• Llinell amser ymgysylltu 

Y gobaith yw, trwy ddefnyddio'r arfau hyn, y gallwn wella ein cyfathrebu gyda 
dinasyddion Ceredigion. 

Mesur Llwyddiant 
I fesur canlyniad gweithredu’r polisi hwn byddwn yn monitro: 

• Nifer yr ymweliadau â’r safle a chofrestriadau ar ein llwyfan digidol 
• Nifer yr ymatebion a gawn i ymarferion ymgysylltu â'r cyhoedd 
• Cwestiynau Arolwg Cenedlaethol Cymru ynghylch Democratiaeth Leol  

Amserlenni ar gyfer Adborth 
Byddwn yn cyhoeddi adborth mewn man addas o fewn amserlen addas. Gallem 
wneud hyn drwy gyhoeddi adroddiadau ar ein gwefan a thrwy roi adborth 
uniongyrchol i grwpiau neu sefydliadau a fu’n rhan o’n gwaith ymgysylltu. Bydd yr 
adborth yn crynhoi gwerthusiad o’n gwaith ymgysylltu ac yn dangos sut y bu iddo 
ddylanwadu ar ein proses benderfynu a chael ei ystyried yn ystod y broses honno.  
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Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi Cyngor Sir Ceredigion – Cynllun Gweithredu 

Nod 1 
 
Prif ffrydio 
gwaith 
ymgysylltu a 
chyfranogi 
effeithiol ar 
draws Cyngor 
Sir Ceredigion. 
 
 
 
 

Cam gweithredu Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

Datblygu pecyn adnoddau Ymgysylltu a rhoi 
hyfforddiant ar sut i'w ddefnyddio i bob Rheolwr 
Corfforaethol. 

Dealltwriaeth gorfforaethol a 
rheolaeth o ymgysylltu. 

Mawrth 
2023 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 

Cynnal amserlen o ymarferion ymgynghori ac 
ymgysylltu a gyflawnir gan holl Wasanaethau'r 
Cyngor. 

Cydlynu, yn effeithiol, 
ymgysylltu ar draws yr holl 
Wasanaethau.   
Llai o ‘blinder ymgynghori’. 

Wrthi’n 
mynd 
rhagddo 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Ymgysylltu i 
fonitro’r datblygiadau wrth i ni newid sut rydym 
yn ymgysylltu â’r cyhoedd. 

Galluogi'r Cyngor i werthuso'r 
cynnydd a amlinellir yn y polisi 
hwn.  

 
Wrthi’n 
mynd 
rhagddo 
 
 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 

Nod 2 
 
Sicrhau ein 
bod yn 
ymgysylltu â 
phobl 
Ceredigion yn 
y ffordd orau. 
 
 
 
 
 
 

Cam gweithredu Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

Adolygu a diweddaru ein rhestr o grwpiau 
Rhanddeiliaid. 

Gwell ymgysylltu â thrigolion 
sydd â nodweddion 
gwarchodedig. 

Mawrth 
2023 

Tîm 
Cydraddoldeb a 
Chynhwysiant 

Datblygu’r defnydd o lwyfannau ymgysylltu ar-
lein a chynnal y defnydd o ddulliau ymgysylltu 
nad ydynt yn ddigidol. 

Gwell lefelau ymgysylltu â 
thrigolion Ceredigion. 

Mawrth 
2023 

Pob Rheolwr 
Corfforaethol 

Gwella'r ffordd yr ydym yn rhoi adborth i'r rhai 
sydd wedi cymryd rhan yn ein hymarferion 
ymgysylltu. 

Llai o anfodlonrwydd 
dinasyddion gyda'r Cyngor. 

Mawrth 
2023 

Pob Rheolwr 
Corfforaethol 
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Nod 3 
 
Bodloni ein 
cyfrifoldebau 
a’n 
dyletswyddau 
statudol o dan 
ddeddfwriaeth. 
 
 
 
 
 

Cam gweithredu Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

Sicrhau bod mecanwaith yn ei le fel bod y 
cyhoedd yn gallu mynychu cyfarfodydd y Cyngor 
yn bersonol neu o bell drwy system cyfarfodydd 
hybrid.  

Hwyluso mynediad i bobl leol at 
benderfyniadau a wneir gan y 
cyngor.   

Mehefin 
2022 

Gwasanaethau 
Democrataidd  

Diwygio a diweddaru ein hofferyn Asesiad 
Effaith Integredig. 

Ymgysylltir yn briodol a all 
ddylanwadu ar benderfyniadau 
strategol a newidiadau polisi. 

Ionawr 2023 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 

Sefydlu system e-ddeisebau a chyhoeddi 
protocol sy'n amlinellu sut mae'r Cyngor yn 
bwriadu ymdrin â deisebau ac ymateb iddynt. 

Mae trigolion Ceredigion sy'n 
cymryd yr amser i gyflwyno 
deisebau i'r Cyngor yn cael 
profiad cadarnhaol. 

Yn amodol 
ar Gyhoeddi 
Canllawiau 
gan 
Lywodraeth 
Cymru 

Gwasanaethau 
Democrataidd 

Nod 4 
 
Cadw llygad ar 
y datblygiadau 
a’r arferion 
gorau 
diweddaraf ym 
maes 
ymgysylltu. 
 

Cam gweithredu Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

Adolygu a diwygio'r Polisi Ymgysylltu a 
Chyfranogi hwn. 

Sicrhau bod y polisi hwn yn 
gyfredol gyda'r datblygiadau a'r 
arloesiadau diweddaraf. 

Wrthi’n 
mynd 
rhagddo 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 

Cadw pecyn adnoddau ymgysylltu yn gyfredol i 
bob aelod o staff ei ddefnyddio. 

Gall holl staff y cyngor gael 
gafael ar y datblygiadau 
diweddaraf o ran arferion gorau.  

Wrthi’n 
mynd 
rhagddo 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 
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Cydweithio â chydweithwyr Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb ledled Cymru. 

Caiff arferion gorau eu rhannu 
ledled Cymru.  

Wrthi’n 
mynd 
rhagddo 

Tîm 
Cydraddoldeb 
a 
Chynhwysiant 
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Atodiad A 

Gellir defnyddio Egwyddorion Brown yn y llys i bennu a yw corff cyhoeddus wedi 
rhoi ‘sylw dyledus’ i ddeddfwriaeth, ac mae cysylltiad agos rhyngddynt a phroses yr 
Asesiad Effaith Integredig. Mae dilyn yr egwyddorion yn ffordd dda o roi arferion 
gorau ar waith, yn ogystal â helpu i sicrhau bod ein prosesau ymgysylltu a 
phenderfynu yn gyfreithiol gadarn. 

 

Egwyddorion Brown a Sylw Dyledus 

Gwybodaeth 
 
A yw’r penderfynwyr yn gwybod am eu dyletswydd i roi sylw dyledus? 
 
Gwybodaeth ddigonol 
 
A oes gan y penderfynwyr ddigon o wybodaeth i ganiatáu iddynt ystyried cynnig 
mewn ffordd ddeallus? 
 
Prydlondeb  
 
A gafodd yr Asesiad Effaith Integredig ei gynnal tra’r oedd y cynnig yn cael ei 
ystyried a chyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud? 
 
Ystyriaeth ddilys (proses benderfynu) 
 
A gafodd y cynnig ei ystyried yn gydwybodol? 
 
Atebolrwydd (peidio â dirprwyo) 
 
Mae cyrff cyhoeddus yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw drydydd parti sy’n cyflawni 
swyddogaethau ar ei ran yn cydymffurfio ag Asesiadau Effaith Integredig. 
 
Monitro ac Adolygu 
 
A yw nodau’r Asesiad Effaith Integredig yn parhau tu hwnt i’r camau cynllunio a 
phenderfynu’r camau gweithredu, monitro ac adolygu? 
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Atodiad B 

Mae Egwyddorion Gunning yn pennu’r disgwyliadau cyfreithiol o ran ymgynghori 
priodol, gan roi pwyslais ar ‘degwch’.  Gellir defnyddio’r egwyddorion yn y llys i 
bennu a yw corff cyhoeddus wedi ymgysylltu, ymgynghori a gwneud penderfyniadau 
mewn ffordd deg.  

Mae’r egwyddorion hefyd yn rhoi fframwaith ymarferol da ar gyfer ymgysylltu â’r 
cyhoedd.  Rhaid ymgysylltu’n gynnar a darparu digon o wybodaeth i bobl ei 
hystyried. Rhaid i ddeunydd ymgysylltu ac ymgynghori hefyd fod ar gael am gyfnod 
digonol.  Rhaid i’r wybodaeth a gesglir yn ystod ymarfer ymgysylltu a’i ganlyniadau 
allu dylanwadu ar y broses benderfynu. Mae Egwyddorion Gunning yn ategu’r Polisi 
Ymgysylltu hwn. 

 

Cawsant eu bathu gan Stephen Sedley QC mewn achos llys yn 1985 yn ymwneud 
ag ymgynghoriad cau ysgol (R v London Borough of Brent ex parte Gunning). Cyn 
hyn, ychydig iawn o ystyriaeth a roddwyd i ddeddfau ymgynghori. Diffiniodd Sedley 
fod ymgynghori ond yn ddilys pan fydd y pedair egwyddor hyn yn cael eu bodloni: 
 
Rhaid ymgynghori pan fo’r cynigion yn dal i fod ar eu ffurf ffurfiannol 
Rhaid nad ydych eisoes wedi penderfynu 
 
Rhaid rhoi digon o resymau gerbron pobl er mwyn iddynt eu hystyried mewn ffordd 
ddeallus ac ymateb iddynt.  
A yw pobl wedi cael yr wybodaeth a’r cyfle y mae eu hangen arnynt i ddylanwadu? 
 
Rhaid darparu digon o amser i bobl ystyried yr wybodaeth ac ymateb.  
A yw’r ymgynghoriad yn ddigon hir o ystyried yr amgylchiadau? 
 
Rhaid mynd ati mewn ffordd gydwybodol i ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad 
pan fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud.  
Rhaid i benderfynwyr gynnal proses sy’n dangos eu bod yn barod i bobl 
ddylanwadu arnynt cyn iddynt wneud penderfyniadau. 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



 
CYNGOR SIR CEREDIGION  
  
Adroddiad i’r: Cabinet 
  
Dyddiad y Cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Cynnig i gynyddu’r Tariffau Prisiau ar gyfer Siwrneiau 

mewn Cerbydau Hacni   
  
Pwrpas yr adroddiad: 1. Ystyried y bwriad i ddiwygio’r Tariffau Prisiau ar gyfer 

Siwrneiau mewn Cerbydau Hacni; 
2. Penderfynu a ddylid cymeradwyo amrywio’r Tariffau 

Prisiau presennol yng Ngheredigion ar gyfer Siwrneiau 
mewn Cerbydau Hacni. 

  
Portffolio Cabinet ac 
Aelod  Cabinet: 

Y Cynghorydd Mathew Vaux – Diogelu’r Cyhoedd 

 
Cefndir 
 
Mae'r gwrthdaro presennol yn Wcráin wedi arwain at gynnydd sylweddol yn ein costau 
byw, ac yn benodol ym mhris tanwydd, sydd wedi cael effaith fawr ar ddeiliaid 
trwyddedau cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat. Yn sgil hyn, mae cwmnïau tacsis 
Ceredigion wedi gofyn a fyddai modd ystyried cynyddu uchafswm y prisiau a godir ar 
hyn o bryd am deithio mewn cerbydau hacni yn ardal yr Awdurdod Lleol. 
 
Yn unol ag Adran 65, Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, gall 
awdurdod lleol bennu ac amrywio cyfraddau neu brisiau’r siwrneiau o fewn ei ardal leol 
a’r holl gostau eraill sy’n gysylltiedig ag hurio cerbyd hacni. Fodd bynnag, cyn cyflwyno 
unrhyw newidiadau, rhaid i’r awdurdod roi cyhoeddusrwydd i’w gynigion yn y wasg leol 
a chaniatáu cyfnod o bedwar diwrnod o ddeg ar gyfer unrhyw wrthwynebiadau.  
 
Yn ystod un o’r cyfarfodydd gyda’r Cwmnïau Tacsis yn 2018, penderfynwyd y byddai 
cynyddu prisiau siwrneiau yn cael ei ystyried bob pedair blynedd. Cyflwynwyd y tariff 
presennol ym mis Ebrill 2018 ar ôl i’r cwmnïau ofyn am gynyddu’r prisiau ar yr adeg 
honno. Ers hynny, nid oes cynnydd wedi bod yn y prisiau. 
 
Pan gynyddwyd y ffioedd ddiwethaf yn 2018, roedd petrol di-blwm ar gyfartaledd yn y 
Deyrnas Unedig yn costio £1.20 y litr ac roedd diesel yn costio £1.23 y litr. Ym mis 
Mehefin 2022, roedd pris petrol di-blwm ar gyfartaledd yn y Deyrnas Unedig yn costio 
£1.82 y litr (cynnydd o 52%), ac roedd diesel bellach yn costio £1.88 y litr (cynnydd o 
53%).1 
 
Ym mis Chwefror 2022, derbyniodd yr Awdurdod Trwyddedu gynnig oddi wrth 
gynrychiolydd ar ran y cwmnïau tacsis lleol i gynyddu prisiau siwrneiau mewn tacsis. 
Roedd yr ohebiaeth hon hefyd yn cynnwys manylion 46 o yrwyr trwyddedig eraill a oedd 
yn cefnogi’r cais i gynyddu uchafswm y prisiau a godir. Roedd y cynnig yn gofyn am 
gynyddu Tariffau 1,2,3,4, a 5 ynghyd â’r prisiau a’r taliadau eraill.  Gweler Atodiad A. 
 

 
1 Ffynhonnell: Data Tanwydd yr RAC  
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Ar ôl i’r cais hwn ddod i law, ymgynghorwyd â’r cwmnïau ym mis Chwefror 2022 ar ffurf 
arolwg ar-lein, a gafodd ei anfon at bob perchennog a gyrrwr trwyddedig. Cafwyd 40 o 
ymatebion a nododd 39 ohonynt eu bod yn dymuno gweld y prisiau yn cynyddu.  Roedd 
32 o’r ymatebwyr yn cytuno â’r cynnydd arfaethedig a nodir yng nghynnig A ond roedd 
7 yn anghytuno. Gallwch weld canlyniadau’r ymgynghoriad yn Atodiad B. 
 
Cynhaliwyd cyfarfod gyda’r cwmnïau tacsis ym mis Mawrth 2022 a chadarnhaodd yr 
aelodau  eu bod yn cefnogi’r cynnydd.  Mae’n amlwg bod nifer o ffactorau wedi effeithio 
ar y diwydiant tacsis dros y blynyddoedd diwethaf. Ymhlith y ffactorau hyn y mae 
pandemig y Coronafeirws, y cynnydd ym mhrisiau ceir ail-law, y cynnydd mewn costau 
byw a’r cynnydd yn yr isafswm cyflog. Serch hynny, y cynnydd ym mhrisiau tanwydd 
oedd y prif reswm dros ofyn am amrywio’r prisiau. 
 
Y Tariff Prisiau ar hyn o bryd  
 
Mae’r prisiau presennol ar gyfer siwrneiau mewn Cerbydau Hacni yng Ngheredigion i’w 
gweld yn Atodiad C.   
 
Defnyddir cylchgrawn “The Private Hire and Taxi Monthly” fel y dull cydnabyddedig o 
gymharu’r prisiau a godir yn ardaloedd awdurdodau lleol yn y Deyrnas Unedig. Mae’r 
cylchgrawn yn cyhoeddi “tablau cynghrair” i ddangos y tariff prisiau drwy Gymru, Lloegr 
a’r Alban. Mae un o’r tablau a gyhoeddwyd ym mis Mai 2022 yn dangos mai £6.24 yw  
pris siwrnai dwy filltir ar gyfartaledd ar draws y Deyrnas Unedig ac mai £6 yw’r pris ar 
gyfartaledd yng Nghymru.   
 
Ar hyn o bryd yng Ngheredigion, codir £5.46 am siwrnai dwy filltir ac mae’r sir yn safle 
296 allan o 355 ar y Tabl Prisiau Cenedlaethol.  Gallwch weld y ffigurau diweddaraf 
drwy fynd at: https://www.phtm.co.uk/taxi-fares-league-tables  
 
Y Tariff Prisiau Arfaethedig   
 
Mae’r prisiau diwygiedig sy’n cael eu cynnig gan y cwmnïau tacsis i’w gweld o dan 
“Gynnig A” yn Atodiad D yr adroddiad hwn. 
 
Mae’r cwmnïau wedi gofyn am gynnydd ym mhob tariff, h.y. 5 ceiniog ychwanegol am 
bob un rhan o ddeg o filltir ym mhob tariff ynghyd â chynyddu costau ffioedd eraill sy’n 
gysylltiedig â theithio mewn tacsi. Er mwyn hwyluso pethau, mae’r cynnydd a ofynnir 
amdano i’w weld isod ar ffurf canrannau. 
 
Ar ôl ystyried yr holl ymatebion cyffredinol a gasglwyd yn dilyn yr ymgynghoriad â’r 
diwydiant tacsis, mae’r Tîm Trwyddedu hefyd yn cynnig set amgen o brisiau i’r Cabinet 
ei hystyried sef “Cynnig B”. Mae’r ddwy set o brisiau i’w gweld yn Atodiad D fel y gellir 
eu cymharu. 
 
Y prif wahaniaeth rhwng y prisiau arfaethedig yw bod y Tîm Trwyddedu yn cynnig 
cynnydd ychydig yn llai ar gyfer yr hyn a godir am bob un rhan o ddeg o filltir. Hefyd, 
mae’r Tîm Trwyddedu yn cynnig cynnydd ychydig yn llai na’r cwmnïau tacsis ar gyfer 
materion megis amser aros, cario cesys a chistiau, a dwyno’r cerbyd. Nid yw’r materion 
hyn yn gysylltiedig â’r cynnydd mewn tanwydd. 
 
Mae’r tabl isod yn dangos y gwahaniaeth mewn prisiau i deithwyr ar gyfer siwrneiau 2 
filltir, 5 milltir a 10 milltir. 
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Tabl 1: Cymharu costau siwrneiau ar hyn o bryd â’r hyn sydd wedi’i gynnwys yng 
Nghynnig A a Chynnig B.  
 
Siwrnai             
Tariff 1 

Cost ar hyn o bryd  Cynnig A 
(Cwmnïau Tacsis) 

Cynnig B 
(Tîm Trwyddedu) 

Siwrnai 2 filltir  £5.46 £6.80 £6.50 
Siwrnai 5 milltir  £10.56 £13.40 £12.50 
Siwrnai 10 milltir  £19.06 £24.40 £22.50  

 
Mae nifer o awdurdodau trwyddedu ar hyn o bryd yn adolygu prisiau siwrneiau ac mae 
hyn yn golygu bod y tabl prisiau yn newid o hyd. Fodd bynnag, os derbynnir Cynnig A, 
bydd y ffi ar gyfer 2 filltir o dan Dariff 1 yng Ngheredigion yn rhoi’r Awdurdod ymhlith y 
100 uchaf yn Nhabl Prisiau Siwrneiau mewn Cerbydau Hacni cylchgrawn  “The Private 
Hire and Taxi Monthly”. Os derbynnir Cynnig B, bydd Ceredigion ymhlith y 125 uchaf. 
 
Mae’r ddwy set arfaethedig o brisiau yn cymharu’n deg ac yn gystadleuol â’r rheiny a 
osodwyd gan ein hawdurdodau cyfagos ar gyfer siwrneiau 2 filltir: 

• Sir Gaerfyrddin - £6.80 
• Sir Benfro - £6.30 
• Powys - £6.00 (cynnydd mewn prisiau yn yr arfaeth - Mehefin 2022)  

 
Os cyflwynir tariff diwygiedig, hwn fyddai’r uchafswm y gellid ei godi am daith mewn 
cerbyd hacni. Serch hynny, gall deiliaid trwyddedau ddefnyddio eu disgresiwn a 
pharhau i gynnig tariff is os ydynt yn dewis gwneud hynny. 
 
Os cyflwynir tariff newydd ac os bydd perchnogion cerbydau hacni yn dymuno 
gweithredu’r tariffau newydd, bydd angen addasu’r mesuryddion sydd yn y cerbydau. 
 
Ymgynghori 
 
Yn unol ag Adran 65, Deddf Llywodraeth Leol  (Darpariaethau Amrywiol) 1976, rhaid i 
unrhyw newidiadau arfaethedig yn y prisiau gael eu hysbysebu’n gyhoeddus fel rhan o 
gyfnod ymgynghori statudol â’r cyhoedd sy’n para 14 diwrnod.   
 
Yn dilyn y cyfnod statudol, os na ddaw unrhyw wrthwynebiadau i law, daw’r tariff prisiau 
i rym ar unwaith. Os daw unrhyw wrthwynebiadau i law, bydd y Cabinet yn derbyn 
adroddiad arall i ystyried y rhain. Ar y pryd hwnnw, bydd gofyn i’r Aelodau Cabinet  
gymeradwyo’r tariff prisiau gan ystyried a ydynt am eu haddasu ai peidio a phennu’r 
dyddiad y dylai’r tariff diwygiedig ddod i rym. 
 
 
Argymhellion: 

 
1. Dylai’r Aelodau ystyried y cynnig a nodir yn yr adroddiad 

hwn a phenderfynu a ddylid: 
a) derbyn y set o brisiau a gynigir gan y cwmnïau tacsis 

(Cynnig A) neu 
b) dderbyn y set o brisiau a gynigir gan y Tîm Trwyddedu 

(Cynnig B). 
 

2. Yn unol ag Adran 65, Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976, dylai’r Cabinet gytuno bod 
unrhyw brisiau arfaethedig yn cael eu hysbysebu’n 
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gyhoeddus fel rhan o gyfnod ymgynghori statudol â’r 
cyhoedd a fydd yn para 14 diwrnod. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

• Er mwyn adolygu prisiau siwrneiau mewn cerbydau hacni 
oherwydd y cynnydd mewn costau tanwydd a chostau byw 
ac ystyried eu hamrywio. 

• Er mwyn amrywio prisiau siwrneiau mewn cerbydau hacni 
yn unol ag Adran 65, Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976. 

• Er mwyn caniatáu i’r prisiau arfaethedig newydd gael eu 
hysbysebu’n gyhoeddus.  

 
Trosolwg a Chraffu: 
 

I’w gadarnhau – Trafodwyd ym Mhwyllgor Trwyddedu- 4ydd 
Gorffennaf 
 

Fframwaith Polisi: Mae’r swyddogaethau statudol a gyflawnir gan y Tîm 
Trwyddedu yn rhan sylfaenol o fframwaith polisi Diogelu’r 
Cyhoedd. 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol   
 

Y Goblygiadau o ran 
Cyllid a Chaffael: 
 

O fewn y gyllideb 

Pwerau Statudol: 
 
 

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) Act 1976 

Papurau Cefndir:  Dim 
  
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Alun Williams (Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd) 
 

Swyddog Adrodd: 
 
 
Dyddiad: 

Anne-Louise Davies (Rheolwr Safonau Masnach a 
Thrwyddedu) 
 
14 Mehefin 2022 
 
 

Atodiadau: 
Atodiad A – Cais y Cwmnïau Tacsis i gynyddu Prisiau Siwrneiau mewn Tacsis  
Atodiad B – Canlyniadau’r Ymgynghoriad â Deiliaid Trwyddedau ynghylch Prisiau 
Siwrneiau mewn Tacsis 2022 
Atodiad C – Prisiau Siwrneiau mewn Tacsis yng Ngheredigion ar hyn o bryd  
Atodiad D – Prisiau Siwrneiau mewn Tacsis – Cynnig A a Chynnig B  
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Atodiad A – Cais am gynyddu Prisiau Siwrneiau mewn Cerbydau Hacni 
 
Cyflwynwyd gan Gynrychiolydd ar ran y Cwmnïau Tacsis a 47 o Yrwyr Trwyddedig - 
14 Chwefror 2022 
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Atodiad B – Canlyniadau’r Ymgynghoriad â Deiliaid Trwyddedau ynglŷn â 
Phrisiau Siwrneiau mewn Tacsis 2022 
 
1. A ydych yn teimlo bod angen cynyddu Tabl Uchafswm Prisiau Cerbyd Hacni ar 

hyn o bryd? 
 
   Ydw                             39 
   Nac ydw                        1 
   Heb Benderfynu            0 
 

 
 
2. A oes gennych gynnig arall ar gyfer cynnydd mewn Tariffau Tacsi? 
 
   Oes                                 8                   
   Nac oes                         26  
   Heb Benderfynu              6 
 

 
 
 
3. Mae'r Awdurdod wedi derbyn  awgrym i gynyddu'r tal a godwyd ar hyn o bryd. 

Gweler isod crynodeb a chopi o'r tocynnau a awgrymir ar yr e-bost rydych wedi ei 
dderbyn. A ydych chi'n cytuno a'r cynyddiadau arfaethedig? 
 
Tacsis - Cynnydd Arfaethedig. 
Cynnydd o £0.05 fesul 1/10 milltir i bob cyfradd tariff. 
 
Tariff 1 1/2 Milltir gyntaf - cynnydd o £2.91 - £3.50 
Tariff 2 1/2 Milltir gyntaf - cynnydd 0 £3.33 - £4.00 
Tariff 3 1/2 Milltir gyntaf - cynnydd o £3.33 - £4.00 
Tariff 4  1/2Milltir gyntaf - cynnydd o £5.81 - £6.00 

 
Mae’r tâl am pob teithiwr ychwanegol sy'n fwy na'r llogwr gwreiddiol fesul taith yn 
cynyddu o £0.21 i £0.25 
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Newidiadau i amseroedd Tariff ar gyfer Tacsis safonol –  
 
Tariff 1 - diwedd 6pm yn lle 9pm ar hyn o bryd. 
Tariff 2 - dechrau am 6pm yn lle 9pm. 
Codi tâl am faeddu i £100 y digwyddiad o £50.00 
Codi tâl am fagiau o £1.08 yr un i £1.50 yr un. 
Tâl am amser aros wedi codi o £0.18 i £0.25  pob munud.  
 

  Ydw                              32 
   Nac ydw                       7 
   Heb Benderfynu          1 
 
 

 
 
4. Os oes gennych gynnig arall, rhowch fanylion. 
 
Derbyniwyd 15 o ymatebion.  

1 Rwy’n cytuno â’r uchod. 
 

2 Nid wyf yn gwybod 
 

3 Nid oes tariffau wedi’u rhestru ar gyfer bysiau mini.  
 

4 Nac oes 
 

5 Yn bersonol, rwy’n credu y dylai tariff 1 ddechrau ar £3.50,  y dylai tariff 2 ddechrau ar £3.75 
ac y dylai tariff 3 ddechrau ar £4.00. Rwy’n credu y dylai’r ffi am ddwyno’r cerbyd gynyddu i 
£75. 
 

6 Newidiwch y tariff 2 presennol i dariff 1, ayb. Mae’r newidiadau uchod yn ormodol. Mae 
newid y prisiau ar gyfer dwyno’r cerbyd a’r amseroedd aros yn syniad da.  
 

7 Shwmae?  Nid wyf yn credu mai nawr yw’r amser iawn i gynyddu’r tariff o ystyried bod 
prisiau tanwydd ar gynnydd. Mae cwmnïau yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd ac os 
cyflwynir y newidiadau, bydd rhai cwmnïau yn mynd i’r wal ac ni fyddant yn dychwelyd.  
 

8 Cynnydd o £0.10 am bob 1/10 milltir o dan bob tariff  
 

9 Nac oes 
 

10 Nac oes 
 

11 Ddim yn berthnasol 
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12 Nac oes 
 

13 Ddim ar hyn o bryd 
 

14 Pam na allwn ni ddileu tariff 1 a dechrau ar dariff 2? 
 

15 Cynnydd o £0.02 am bob 1/10 milltir o dan bob cyfradd tariff AC NID £0.05 am bob 1/10 
milltir. Mae pob cynnig arall yn swnio’n rhesymol. 
 

 
5. A oes gennych unrhyw sylwadau am y Tabl Prisiau Cerbyd Hacni yng 

Ngheredigion? 
 
Cafwyd 22 o ymatebion  

1 Os bydd y sefyllfa bresennol yn Wcráin yn parhau a bod tanwydd yn mynd yn fwy na £2.00 y 
litr, rwy’n credu y bydd angen edrych eto ar y prisiau hyn. 
 

2 Mae angen cynnydd arnom am fod tanwydd wedi cynyddu yn ei bris. 
 

3 Rwyf o’r farn bod y newidiadau arfaethedig hyn yn deg i’r darparwr gwasanaeth a’r cwsmer. 
 

4 Nid wyf yn gwybod. 
 

5 Yn hanesyddol, mae’r prisiau wedi bod llawer yn is yma o gymharu ag ardaloedd eraill yng 
Nghymru. 
 

6 Nac oes. 
 

7 Rwy’n credu y dylai’r prisiau godi yn sylweddol. O blith yr holl awdurdodau trwyddedu, ni’n 
un o’r rhai sy’n cynnig y prisiau rhataf. Yng Ngheredigion, rydym ymhell o dan y cyfartaledd 
cenedlaethol ar gyfer tariff 1 a 2. Rydym lawer yn rhatach na’r siroedd cyfagos ac mae’n 
drutach byw yng Ngheredigion. 
 

8 Mae angen cynyddu’r prisiau ond nid oes angen eu cynyddu cymaint ag y mae’r newidiadau 
yn ei awgrymu. Pam newid yr amserau o dan y gwahanol dariffau? 
 

9 Mae’r cynnig yn swnio’n dda. Hefyd, beth am gael gwared â’r ‘cistiau’ ac ychwanegu eitemau 
fel beiciau yn lle hynny? 
 

10 Rwyf o’r farn y dylent barhau fel y maent. Mae mwy o bobl y dyddiau hyn yn byw ar                  
fudd-daliadau ac ni fyddant yn medru fforddio talu am dacsis.  
 

11 Yn anffodus, bu'n hen bryd cael cynnydd mewn prisiau ac ar hyn o bryd mae'r diwydiant lleol 
yn dioddef am fod nifer fawr o yrwyr wedi gadael gan nad yw'r swydd yn talu’n dda. Mae 
prisiau ceir ail-law wedi cynyddu’n fawr a heb gynnydd mawr yn y prisiau, ni fydd y 
perchnogion yn medru fforddio uwchraddio eu ceir/fflyd, cadw lan â chyflogau, delio â 
chwyddiant a gwneud gwaith cynnal a chadw.  
 

12 Nac oes. 
 

 
13 Nac oes. 
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14 Ddim yn berthnasol 
 

15 Oes, mae angen eu diweddaru bob blwyddyn fel y cytunwyd yn wreiddiol yn hytrach na’r 
ffolineb o aros 4 blynedd am adolygiad. 
 

16 Mae gwir angen y cynnig hwn. Hen bryd! Credaf y dylai'r tariff arfaethedig fod yn ddigon i 
fynd i’r afael â chostau byw a gweithredu busnes tacsis yng Ngheredigion.  

17 Mae'r prisiau hyn yn dda ac roedd hi’n hen bryd eu cyflwyno. Mae mawr eu hangen hefyd o 
ystyried bod prisiau tanwydd yn codi o hyd. Yn ogystal, rwy'n credu bod angen i'r cyhoedd 
gael gwybod am hyn gan mai'r gyrwyr fydd yn gorfod delio â’r lleiafrif bach o bobl a fydd yn 
cwyno am y prisiau. 

18 Nac oes 
 

19 Ddim ar hyn o bryd. 
 

20 Nac oes. 
21 Cytunaf yn gryf â'r tâl a godir am ddwyno’r cerbyd gan y gallech chi golli noson o waith os 

byddai rhywbeth yn digwydd a byddai angen i chi lanhau’r car yn drylwyr. Hefyd rwy’n 
cytuno â chodi’r isafswm i £3.50. Mae llawer o’r teithiau a wnaf yn mynd â mi o'r ganolfan 
gofal integredig newydd yn Aberaeron i'r dref ei hunan. O ystyried pris diesel y dyddiau hyn, 
nid oes gwerth i mi wneud y siwrneiau hyn am £2.91. 
 

22 Credaf fod y cynnig i gynyddu’r prisiau 50c y filltir yn rhy uchel ac y bydd hyn yn effeithio ar y 
diwydiant yn gyffredinol. O ran tariff 1, mae’r cynnydd o £2.91 i’r gyfradd newydd o £3.50 yn 
iawn ond efallai mai 15/20c y filltir y dylai gynyddu ar ôl hynny. 
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Atodiad C – Prisiau Ceredigion ar hyn o bryd 
  
 
 
 
                                                                        Deddf Llywodraeth Leol [Darpariaethau Amrywiol] 1976 

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 
Prisiau Siwrneiau mewn Tacsis o 20 Ebrill 2018 ymlaen 

 
 TACSIS  
 

Tariff 1  
½ milltir cyntaf Pob 1/10 milltir                    

ar ôl hynny                           
6.00am - 9.00pm  £2.91 £0.17 

Tariff 2  
9.00pm - 12 hanner nos 
a Gwyliau Banc (drwy’r dydd) £3.33        £0.20 

Tariff 3  
12 hanner nos - 6.00am £3.33 £0.23 

Tariff 4 
Dydd Nadolig a Dydd Calan  £5.81 £0.32 
Pob teithiwr sy’n ychwanegol at y sawl sydd wedi hurio’r tacsi yn wreiddiol -
fesul siwrnai  £0.21 
 

BYSIAU MINI (hyd at 8 o deithwyr) 
 

Tariff 5   
6.00am - 9.00pm £3.67 £0.26 

Tariff 6  
9.00pm - 6.00am  
a Gwyliau Banc (drwy’r dydd) £4.79 £0.32 

Tariff 7 
Dydd Nadolig a Dydd Calan  £   6.66 £0.44 
                           
Ym mhob achos, gellir codi tâl ychwanegol heb fod yn fwy na’r canlynol: 
Amser aros fesul munud neu ran o funud  £    0.18           
Cesys £     0.53                            
Cistiau £     1.08                           
Dwyno’r cerbyd £      53.81            
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Atodiad D – Cyfraddau Prisiau Tacsis  Cynnig A a Chynnig B  
 
Cynnig A – a gynigir gan Gwmnïau Tacsis Ceredigion  
 
Deddf Llywodraeth Leol [Darpariaethau Amrywiol] 1976 / Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 
– Prisiau Siwrneiau mewn Tacsis  

 TACSIS  
 

Tariff 1  
½ milltir cyntaf %  
                           + 

Pob 1/10 milltir                   % 
ar ôl hynny                          +   

6.00am - 9.00pm  £3.50             20.27 % £0.22                            29.41% 

Tariff 2  
9.00pm - 12 hanner nos 
a Gwyliau Banc (drwy’r dydd) £4.00             20.12 % £0.25                           25.00% 

Tariff 3  
12 hanner nos - 6.00am £4.00             20.12 % £0.28                            21.73% 

Tariff 4 
Dydd Nadolig a Dydd Calan £6.00             32.00 % £0.37                            15.62% 
Pob teithiwr sy’n ychwanegol at y sawl sydd wedi hurio’r tacsi yn wreiddiol - 
fesul siwrnai £0.25                            19.04% 
 

BYSIAU MINI (hyd at 8 o deithwyr) 
 

Tariff 5   
6.00am - 9.00pm £4.00               8.99% £0.31                             19.23% 

Tariff 6  
9.00pm - 6.00am  
a Gwyliau Banc (drwy’r dydd) £5.00               4.38 % £0.37                             15.6%  

Tariff 7 
Dydd Nadolig a Dydd Calan £7.00               5.10 %    £0.49                              11.36% 
                         % +  
Ym mhob achos, gellir codi tâl ychwanegol heb fod yn fwy na’r canlynol: 
Amser aros fesul munud neu ran o funud  £0.25               38.88 % 
Cesys £1.00 am bob un                         88.67% 
Cistiau £1.50 am bob un                         38.88% 
Dwyno’r cerbyd £100.00 y digwyddiad                 85.83% 

 
Cynnig B – a gynigir gan Dîm Trwyddedu Cyngor Sir Ceredigion   
 
Deddf Llywodraeth Leol [Darpariaethau Amrywiol] 1976 / Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847                                 
– Prisiau Siwrneiau mewn Tacsis  

 TACSIS  
 

Tariff 1  
½ milltir cyntaf %  
                           + 

Pob 1/10 milltir                   % 
ar ôl hynny                          +   

6.00am - 9.00pm  £3.50             20.27 % £0.20                          17.64%   

Tariff 2  
9.00pm - 12 hanner dydd 
a Gwyliau Banc (drwy’r dydd) £4.00             20.12 % £0.24                           20.00% 

Tariff 3  
12 hanner nos - 6.00am £4.00             20.12 % £0.27                            17.4%  

Tariff 4 
Dydd Nadolig a Dydd Calan  £6.00             3.27% £0.37                            15.62% 
Pob teithiwr sy’n ychwanegol at y sawl sydd wedi hurio’r tacsi yn wreiddiol - 
fesul siwrnai £0.25                            19.04% 
 

BYSIAU MINI (hyd at 8 o deithwyr) 
 

Tariff 5   
6.00am - 9.00pm £4.00               8.99% £0.30                             19.23% 

Tariff 6  
9.00pm - 6.00am  
a Gwyliau Banc (drwy’r dydd) £5.00               4.38 % £0.37                             15.6%  

Tariff 7 
Dydd Nadolig a Dydd Calan £7.00               5.10 %    £0.49                             11.36% 
                         % +  
Ym mhob achos, gellir codi tâl ychwanegol heb fod yn fwy na’r canlynol: 
Amser aros fesul munud neu ran o funud £0.20               11.11% 
Cesys £0.60 am bob un                         13.20% 
Cistiau £1.30 am bob un                         11.11%  
Dwyno’r cerbyd £70.00 y digwyddiad                    30.08% 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i’r Aelodau am y sefyllfa bresennol 

ynghylch gofal plant yng Ngheredigion.  
 
Cyflwyno fersiwn derfynol yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant Ceredigion 2022 – 2027 
(yn dilyn Ymgynghoriad Cyhoeddus) a Chynllun 
Gweithredu 5 mlynedd i’w cymeradwyo.  
 
Cyflwynwyd drafft i Lywodraeth Cymru ar gyfer 
argymhellion Gweinidogol erbyn y dyddiad cau, sef 
30 Mehefin 2022. 
 

Er:  
 

Penderfyniad 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Wyn Thomas, Aelod Cabinet dros 
Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. 

 
 

• Mae Canllawiau Statudol Gofal Plant 2016 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau 
Lleol yng Nghymru i baratoi Asesiad llawn o Ddigonolrwydd Gofal Plant bob 
5 mlynedd, gan adolygu eu hasesiad bob blwyddyn fel rhan o’u hadroddiad 
blynyddol i Lywodraeth Cymru.  

• Mae Adran 22 y Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau i sicrhau, hyd y 
bo’n rhesymol ymarferol, bod yna ofal plant digonol i gwrdd â gofynion rhieni 
yn eu hardal er mwyn eu galluogi i:  

o fanteisio ar waith neu aros yn eu gwaith; neu gael addysg neu 
hyfforddiant 

• Mae darparwyr gofal plant yn cynnwys Meithrinfeydd Dydd, Gwarchodwyr 
Plant, Gofal Dydd Sesiynol (Cylchoedd Meithrin a Grwpiau Chwarae) a 
Chlybiau ar ôl Ysgol / Clybiau Gwyliau. Cânt eu harolygu gan Arolygiaeth 
Gofal Cymru er mwyn dod yn Ddarparwyr Gofal Plant Cofrestredig. Mae 
rhai lleoliadau’n darparu addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 
blwydd oed a chânt eu harolygu gan Estyn.  

• Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cyflawni dyletswydd yr 
awdurdod lleol i asesu data ynghylch y galw am ddarpariaeth gofrestredig a 
chyflenwi’r ddarpariaeth gofrestredig, gan ddatblygu cynllun gweithredu pum 
mlynedd er mwyn cynorthwyo datblygiad gofal plant digonol ar draws 
Ceredigion. Mae angen i ofal plant ymateb i anghenion rhieni, gan fod yn 
hygyrch, yn fforddiadwy, yn hyblyg ac o ansawdd da.  

• Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan Uned Gofal Plant, Cyngor Sir Ceredigion 
a ddilynodd y rheoliadau rhagnodedig a’r canllawiau diweddaraf a bennwyd 
gan Lywodraeth Cymru wrth gwblhau’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant.  
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• Cyflwynwyd drafft o’r asesiad i Lywodraeth Cymru erbyn 30 Mehefin 
2022. 

• Ystyriwyd yr adroddiad drafft gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ar 2 Mawrth 2022, a dechreuodd yr 
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar 9 Mai 2022 am y 28 diwrnod statudol. 

• Yr ychwanegiadau sydd wedi'u cynnwys yn y ddogfen hon i'r Cabinet eu 
cymeradwyo yw’r ymgynghoriad Plant a Phobl Ifanc, canlyniadau'r 
Ymgynghoriad Cyhoeddus a'r Cynllun Gweithredu 5 mlynedd. 
 

Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant wedi dwyn gwybodaeth ynghyd ar sail 
y  ffynonellau canlynol: 

 
• Data a ddarparwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru trwy eu Datganiadau 

Hunanasesu Gwasanaeth, a gwblhawyd gan 95.9% o’r darparwyr gofal plant 
yng Ngheredigion. Mae’r holl leoliadau eraill wedi cwblhau’r wybodaeth 
gyda’r Uned Gofal Plant felly roeddem wedi gallu gweithio gyda data oddi 
wrth 100% o’n lleoliadau cofrestredig sy’n weithredol. 

• Arolwg ar-lein i Rieni / Gofalwyr a gwblhawyd gan 633 o rieni.  
• Arolwg ar gyfer cyflogwyr – derbyniwyd 8 ymateb.  
• Yr adborth a gafwyd wrth ymgynghori ag asiantaethau sy’n rhanddeiliaid e.e. 

Canolfannau Teulu, Dechrau’n Deg, CWLWM – Sefydliadau Ambarél Gofal 
Plant, Coleg Ceredigion a meysydd gwasanaeth allweddol o fewn yr 
awdurdod.  

• Cynhelir ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc yn ystod y gwyliau hanner 
tymor ym mis Chwefror 2022 mewn partneriaeth â’r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae, ac ar-lein gyda’r Clybiau ar ôl Ysgol (oherwydd y 
cyfyngiadau yn sgil COVID-19).   

• Yn yr Asesiad cyntaf yn 2008, cofnodwyd bod 1,573 o leoedd gofal plant 
cofrestredig ar gael gyda 116 o ddarparwyr. Cynyddodd y lleoedd i’r nifer 
uchaf yn 2017 gyda 1,945 o leoedd. Fodd bynnag mae’r ffigyrau diweddaraf 
yn dangos bod nifer y lleoedd wedi cwympo i’w lefel isaf sef 1,570 o leoedd 
cofrestredig gyda 91 o ddarparwyr gofal plant, ynghyd â 42 lle 
ychwanegol sydd ar gael yn y sesiynau yn y prynhawn.  

• Mae’r tabl canlynol yn dangos y cwymp a fu yn nifer y lleoedd gofal plant yn 
ystod y pum mlynedd ddiwethaf.  

 

Cyfansw
m y 

lleoedd 
gofal 
plant 

Gwarchodw
yr Plant 

Gofal 
Dydd 

Sesiynol
n 

Gofal 
Dydd 
Llawn

v  

Gofal 
y Tu 
Allan 

i 
Oriau 
Ysgol

n 

Crèche
v 

Chwarae 
Mynediad 
Agored 

Cyfansw
m y 

lleoedd 
sydd ar 

gael 

31/03/201
7 369 474 516 418 112 56 1945 

31/03/201
8 420 355 468 428 142 56 1869 
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31/03/201
9 421 238 648 368 52 32 1759 

31/03/202
0 372 146 748 372 32 0 1670 

31/03/202
1 373 523 370 380 32 0 1624 

31/12/202
1 351 587 306 294 32 0 1570 

 
• Mae gofal plant sy’n hygyrch, fforddiadwy ac o ansawdd da yn hanfodol i 

deuluoedd gan ei fod yn caniatáu i’r rhieni gael mynediad at gyfleoedd 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Mae sicrhau bod yna ofal plant digonol 
yn bwysig i economi Ceredigion, gan ei fod yn caniatáu i rieni fod yn 
economaidd weithgar.  

• Mae gweithwyr proffesiynol y sector gofal plant a chwarae wedi ymrwymo i 
ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’r plant sydd yn eu gofal. Mae’r 
gweithlu yn un ymroddedig sy’n ymdrechu i wella’i sgiliau yn barhaus, ac mae 
mwyafrif y gweithlu’n derbyn yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol / y Cyflog Byw 
yn unig. Mae’r pandemig wedi dangos bod y darparwyr yn ddyfeisgar ac yn 
gallu addasu i newid, ac maent bellach yn gweithio yn y ‘normal newydd’. 
Fodd bynnag, mae gweithwyr proffesiynol cymwysedig, sy’n wynebu 
newidiadau (megis mwy o ofynion o ran cymwysterau ac ati), yn chwilio am 
waith mewn sectorau eraill am dâl ac amodau gwell. 

• Mae'r sector yn wynebu heriau recriwtio a chadw. Parhaodd y sector ar agor 
i alluogi gweithwyr allweddol i weithio yn ystod y pandemig – ond ni chawsant 
eu cydnabod ar yr un lefel â’r sector addysg na’u gwobrwyo fel y sector iechyd 
a gofal.  Felly, mae angen sicrhau cydraddoldeb y gweithlu Gofal Plant yn 
genedlaethol. 

 
Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
Y bylchau a nodwyd: 
Mae Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Ceredigion 2022 – 2027 wedi amlygu 
rhai bylchau arwyddocaol yn y farchnad gofal plant y mae angen mynd i’r afael â 
hwy: 

• Nid oes gan Geredigion ddigon o ddarpariaeth gofal plant i ddiwallu’r galw 
am ddarpariaeth sy’n caniatáu i rieni gael mynediad at addysg, hyfforddiant 
neu gyflogaeth – yn enwedig o ran darpariaeth gofal plant ar ôl ysgol, yn ystod 
y gwyliau a gofal diwrnod llawn.   

• Mae galw am warchodwyr plant ar draws y sir – yn enwedig gwarchodwyr 
plant sy’n gallu siarad Cymraeg.  

• Nid oes darpariaeth gofal dydd llawn ar gael o hyd yn ne’r sir – rhywbeth a 
amlygwyd yn yr Asesiad diwethaf o Ddigonolrwydd Gofal Plant.  

• Nid oes cyfleuster gofal plant sesiynol yn Llanbedr Pont Steffan.  
• Cost a lleoliad gofal plant yw’r rhwystr mwyaf i rieni.   
• Mae angen cyllid ychwanegol i gynorthwyo plant sydd ag anghenion dysgu 

ychwanegol e.e. nid ydy oriau’r Cynllun Cyfeirio yn ddigonol i gynorthwyo pob 
plentyn.  

Tudalen 47



4 
 

• Mae’r darparwyr yn nodi eu bod yn cael anhawster recriwtio staff sy’n meddu 
ar y cymwysterau priodol ac sy’n gallu siarad Cymraeg yn ddigon da er mwyn 
gallu gweithio mewn lleoliad gofal plant.  

• Mae nifer uchel yn dal i ddibynnu ar deulu a ffrindiau i ddarparu gofal plant.  
• Mae llawer o ddarparwyr Gofal Plant wedi gweithredu o dan fodel y Pwyllgor 

Gwirfoddol ers degawdau. Fodd bynnag, mae’r gofynion sy’n deillio o 
reoliadau cofrestru o dan AGC dros yr 20 mlynedd diwethaf a gofynion Estyn 
ar gyfer y rhai sy’n darparu addysg ar gyfer plant 3 oed, a rheolaeth busnes 
wedi cynyddu’n sylweddol dros y cyfnod hwn, ac mae angen ystyried a yw’r 
model yn addas i’r diben gan eu bod bellach yn fusnesau / mentrau 
cymdeithasol.  Mae yna botensial i Sefydliadau Ambarél Gofal Plant ystyried 
cymryd rhai o’r cyfrifoldebau oddi ar y lleoliadau. 

• Mae clybiau gweithgaredd sydd heb eu cofrestru yn gyrru Gofal Plant 
cofrestredig o’r farchnad. Mae angen i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 
ailedrych ar yr Adolygiad o Orchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal 
Dydd. Mae angen i ofal cofleidiol (yn gynnar yn y bore / ar ôl ysgol) fod ar 
gael ymhob ysgol ardal.  

• Gallai unrhyw gynigion ailstrwythuro effeithio ar ddarparwyr gofal plant yn y 
dyfodol, os yw’r cynigion hynny yn cyflwyno addysg ar gyfer plant 3 blwydd 
oed mewn ysgolion. Bydd angen ystyried cymryd camau priodol i leihau 
unrhyw ostyngiad yn nifer y lleoedd gofal plant sydd ar gael a fyddai’n golygu 
nad ydym yn cyflawni ein dyletswydd statudol i sicrhau bod gofal plant digonol 
ar gael. 

• Mae’n aneglur beth yn union y bydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnig 
gofal plant wedi’i ariannu i blant 2 flwydd oed yn ei olygu.  

• Ar hyn o bryd mae newidiadau i’r diwrnod ysgol yn cael eu hystyried fel rhan 
o’r ymrwymiad rhwng Plaid Cymru a’r Llywodraeth Lafur. Efallai y bydd yn 
rhaid i’r sector addasu i newidiadau posibl o ganlyniad i hyn.  

 
Y camau gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau: 
 
• Mynd i’r afael â’r bylchau yn y ddarpariaeth mewn ardaloedd penodol, e.e. 

Clybiau ar Ôl ysgol a chynyddu nifer y lleoedd gofal plant sy’n fforddiadwy, yn 
hyblyg ac o ansawdd da. Mae hyn hefyd yn cyfrannu at yr anghenion a nodwyd 
yn yr Asesiad Llesiant.  

• Sicrhau bod Ceredigion yn barod ar gyfer yr adeg pan fydd Llywodraeth Cymru’n 
yn cyflwyno’r gofal plant estynedig ar gyfer plant 2 flwydd oed fel rhan o ymestyn 
Dechrau’n Deg.  Gweithio mewn partneriaeth â’r darparwyr gofal plant presennol 
a rhai’r dyfodol er mwyn sicrhau bod digon o leoedd ar gael i ateb y galw.  

• Mae rhai teuluoedd yn ei chael hi’n anodd fforddio ffioedd atodol wrth gael 
mynediad i addysg gynnar ac mae hyn yn effeithio’n anghymesur ar deuluoedd 
difreintiedig, gan arwain at lai o bresenoldeb, ac yn effeithio ar gyrhaeddiad a 
datblygiad plant. 

• Nodi cyfleoedd i leoliadau sesiynol ddarparu gofal cofleidiol mewn ysgolion er 
mwyn cynorthwyo’r lleoliadau i fod yn fwy cynaliadwy.  

• Sicrhau bod gofal plant yn cael ei ystyried wrth ddatblygu pob ysgol yr 21ain 
Ganrif yn unol â chanllawiau Ysgolion Bro Llywodraeth Cymru.  

• Gofyn i Wasanaethau’r Economi ac Adfywio, e.e. y gwasanaethau cynllunio ac 
eiddo, ystyried ceisiadau ar gyfer lleoliadau gofal plant ar frys.  

• Mae amcanion Tyfu Canolbarth Cymru yn edrych ar ffyrdd o gefnogi cyflogau 
economi sylfaenol – angen sicrhau bod hyn yn cynnwys ymarferwyr gofal plant. 
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• Hyrwyddo Camau a hyfforddiant y Gymraeg mewn rhaglen hyfforddi dymhorol. 
• Sicrhau bod y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn bodloni ei ddyletswydd 

statudol. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol: 

Oes Asesiad 
Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch 
pam 

Na. Asesiad yw hwn o 
ddigonolrwydd Darpariaeth 
Gofal Plant yng 
Ngheredigion ac nid yw'n 
effeithio ar unrhyw newid i 
bolisi neu wasanaethau. 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 
 

Ystyried a chymeradwyo canfyddiadau’r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027, a chymeradwyo’r Cynllun 
Gweithredu ac unrhyw Grwpiau Gorchwyl a Gorffen dilynol i fynd 
i’r afael â’r meysydd annigonol a nodir yn yr adroddiad. Gan 
gynnwys: 
 

• Cymryd i ystyriaeth unrhyw anghenion Gofal Plant wrth 
ddatblygu adeiladau ysgol newydd neu bresennol. 

• Cymryd darpariaeth Gofal Plant i ystyriaeth mewn unrhyw 
ddatblygiadau cynllunio presennol a newydd. 

• Cydnabod bod darparwyr Gofal Plant yn rhan o economi 
sylfaenol Ceredigion. 
 

Rheswm / 
Rhesymau 
dros y 
penderfyniad: 
 

Cyflawni ein dyletswydd fel Awdurdod Lleol i gynnal Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant llawn bob 5 mlynedd yn unol â 
Chanllawiau Gofal Plant Statudol 2016, a pharhau i adolygu’r 
asesiad trwy adrodd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru. 
 

Trosolwg a 
Chraffu: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ar 2 Mawrth 
2022 – cymeradwywyd yr asesiad drafft i fynd i Ymgynghoriad 
Cyhoeddus a ddechreuodd ar 9 Mai 2022 am y 28 diwrnod 
statudol 
 

Fframwaith 
Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

• Hybu'r Economi 
• Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
• Galluogi Cydnerthedd Unigol a Theuluoedd 

 
Goblygiadau 
Cyllid a 
Chaffael: 
 

Defnyddio adnoddau presennol a chyllid grant i fynd i'r afael â'r 
bylchau a amlygwyd drwy'r ADGP a cheisio datblygu Gofal Plant 
ychwanegol yn y meysydd a nodwyd yn unol â'r Cynllun 
Gweithredu. 
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Efallai y bydd angen cyllid ychwanegol i gefnogi Anghenion 
Dysgu Ychwanegol os bydd cyllid grant yn cael ei leihau o fewn 
y 5 mlynedd nesaf. 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn ehangu ac yn egluro mewn 
deddfwriaeth y rôl hanfodol y mae awdurdodau lleol yn ei 
chwarae fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant yn lleol. 
 
Cyhoeddir Canllawiau Gofal Plant Statudol 2016 o dan adrannau 
22(3), 23(3), 26(2)(b) a 27(7) o Ddeddf Gofal Plant 2006 ac adran 
118(A)(2)(b) o’r Ddeddf. Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 
1998. Gan eu bod yn ganllawiau statudol, mae’n rhaid i 
awdurdodau lleol roi sylw iddynt. 
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i awdurdodau lleol ystyried y 
canllawiau, ac os ydynt yn penderfynu gwyro oddi wrthynt, mae’n 
rhaid bod ganddynt resymau clir y gellir eu cyfiawnhau dros 
wneud hynny. 
 
Bwriad y canllawiau yw cynorthwyo awdurdodau lleol i gyflawni 
eu dyletswydd i wneud y canlynol: 

• sicrhau bod digon o ofal plant ar gael 
• cynnal asesiadau digonolrwydd gofal plant; a 
• darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ymwneud â 

gofal plant i rieni, darpar rieni a'r rhai sydd â chyfrifoldeb 
rhiant neu ofal plentyn. 
 

Goblygiadau 
staffio: 
 

Ariennir staff yr Uned Gofal Plant drwy’r gyllideb graidd, Grant 
Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru, Grant Datblygu Plant 
a grant Gweinyddu’r Cynnig Gofal Plant. 
 

Goblygiadau 
eiddo / asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): 
 

 

Pwerau 
Statudol: 
 

Canllawiau Gofal Plant Statudol 2016 
 

Papurau 
Cefndir: 
 

 

Atodiadau: 
 

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (CSA) 2022 – 2027  
Crynodeb Gweithredol ADGP gan gynnwys Cynllun Gweithredu 
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Meinir Ebbsworth – Gwasanaeth Ysgolion 
 

Swyddog 
Adrodd: 
 

Carys Davies – Rheolwr Strategol Gofal Plant 

Dyddiad: 14 Mehefin 2022 
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Asesiad o Ddigonolrwydd 
Gofal Plant 

 
2022 – 2027 

 
  

DRAFFT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uned Gofal Plant Mehefin 2022 

Cyngor Sir Ceredigion County Council 
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 Tudalen Cynnwys 
 

 Crynodeb Gweithredol 
  

Crynodeb Gweithredol: 
Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP) hwn wedi'i gynnal fel rhan o ddyletswydd statudol ein Hawdurdod Lleol o dan: 

• y Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016); a 
• y cylchlythyr WGC 003 2021/WG21-28 "Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016): Sicrhau Gofal Plant Digonol ac Asesiadau o 

Ddigonolrwydd Gofal Plant" a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth, 2021. 
 

Cynhaliwyd asesiad 2022-2027 yn fewnol gan swyddogion yr Awdurdod Lleol a dilynodd y broses a nodwyd yn y Canllawiau Statudol Gofal 
Plant a'r canllawiau atodol. Mae gan yr Awdurdod Uned Gofal Plant bwrpasol o dan y Gwasanaethau Ysgolion a Diwylliant i gefnogi a 
chynghori'r sector Gofal Plant yng Ngheredigion. 
 
Roedd y dull o gynnal yr asesiad yn gofyn am y canlynol: 

• Asesu'r galw am Ofal Plant; 
• Asesu'r cyflenwad o Ofal Plant; 
• Dadansoddi'r bwlch rhwng y galw a'r cyflenwad; 
• Nodi rhwystrau i gael darpariaeth Gofal Plant; 
• Mae prosesau mewnol yn mynnu bod yr Asesiad Drafft yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu cyn 

yr ymgynghoriad cyhoeddus; 
• Y Cabinet i gymeradwyo'r adroddiad terfynol cyn ei gyhoeddi a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 30 Mehefin 2022; 
• Cyhoeddi'r Asesiad terfynol ar dudalen we Gofal Plant Cyngor Sir Ceredigion 

 
Methodoleg: 

• Mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol fapio'r ddarpariaeth Gofal Plant leol gan ystyried y math o ddarpariaeth sydd ar gael, nifer y lleoedd, 
oriau agor, ffioedd, iaith y gwasanaeth, yr oedran y darperir gwasanaeth ar ei gyfer, lleoliad y gwasanaeth, lleoedd gwag ac unrhyw 
wybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'r gwasanaeth er mwyn asesu cyflenwad. 

• Darparwyd y wybodaeth hon i Awdurdodau Lleol gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) trwy'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth 
(SASS) a gynhaliwyd gyda darparwyr Gofal Plant ym mis Gorffennaf 2021. 
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• Cyfradd ymateb darparwyr Gofal Plant Ceredigion i'r SASS oedd 95.9%, a chasglwyd y data oedd yn weddill gan swyddogion yr Uned 
Gofal Plant. Roedd y data a ddefnyddiwyd felly yn gynrychioliadol o 100% o'r lleoliadau cofrestredig gweithredol yng Ngheredigion ym 
mis Gorffennaf 2021. 

• Rhaid gosod cafeat ar yr holl ddata a'r canlyniadau dilynol a'r casgliadau y deuir iddynt, gan fod nifer o anghysondebau ac 
anghywirdebau yn y data a dderbyniwyd. Mae'r wybodaeth data presenoldeb a lleoedd gwag Darparwr Gofal Plant wedi'i nodi ar gyfer 
mis Mehefin 2021 pan oedd y lleoliadau'n cael problemau presenoldeb oherwydd amrywiol gyfyngiadau a rheoliadau COVID-19, ac 
nid oedd yn adlewyrchu'r gwasanaeth a gynigir gan bob darparwr. Rhaid ystyried anghysondebau technegol yn y set ddata a geir o 
hyn ac Arolygon Rhieni/Gofalwyr. Cafodd y set ddata ei 'glanhau' i ddileu gwallau, ond rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r data a'r 
ystadegau a gyflwynir ac ar y cyd â'r wybodaeth gyfredol cyn dod i unrhyw gasgliadau. 

• Aseswyd y galw am Ofal Plant o'r ymatebion a dderbyniwyd i Arolwg Rhieni/Gofalwyr ar-lein Llywodraeth Cymru a oedd yn agored i'r 
cyhoedd yn ystod mis Hydref 2021. Derbyniwyd cyfanswm o 633 o ymatebion rhieni/gofalwyr ar gyfer Ceredigion. 

• Cynhaliwyd pob ymgynghoriad ar-lein oherwydd cyfyngiadau pandemig COVID-19 a osodwyd ar lefel genedlaethol a lleol. Roedd y 
rhain yn atal ymgyngoriadau wyneb yn wyneb â rhieni/gofalwyr fel a gynhaliwyd mewn Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant blaenorol. 

• Mae'r Canllawiau Statudol yn nodi ei bod yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ymgynghori â phobl sydd â diddordeb mewn Gofal Plant, a 
phersonau sy'n cynrychioli'r rhai sydd â diddordeb mewn Gofal Plant. Anfonwyd Arolwg Rhanddeiliaid at ystod eang o Wasanaethau 
Trydydd Sector, Gwasanaethau Iechyd, Asiantaethau Tai, Canolfan Teuluoedd a Phlant a Gwasanaethau Cyflogaeth. 

• Yn unol â'r canllawiau statudol, ymgynghorwyd ag ysgolion a gwasanaethau amrywiol Awdurdodau Lleol sydd â diddordeb mewn plant 
a Gofal Plant ar ddigonolrwydd Gofal Plant. 

• Ymgynghorwyd â phlant yn ystod hanner tymor mis Chwefror mewn partneriaeth â Swyddogion Chwarae a gwaith yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Mae’r adborth a’r canlyniadau wedi’u cynnwys yn yr adroddiad yma. 

• Cysylltwyd â darparwyr Gofal Plant anghofrestredig i gasglu data am eu gwasanaeth a'r nifer oedd yn manteisio ar y gwasanaeth 
• Rhoddwyd ystyriaeth i bolisïau, adolygiadau, a fframweithiau eraill ac ati sy'n debygol o effeithio ar y sector Gofal Plant yn y 

blynyddoedd i ddod. 
• Yn unol ag Asesiad Llesiant Ceredigion, mae'r canlyniadau wedi'u dadansoddi ar gyfer naw Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol 

(AGEHG) Ceredigion, sef ardaloedd cymunedol a ddefnyddir i nodi asedau a heriau penodol sy'n ymwneud â llesiant. 
 

Y Borth a Bont-goch 
Aberystwyth – Gogledd 
Aberystwyth – De 
Aberaeron a Llanrhystud 
Ceinewydd a Phenbryn 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel 
Ystrad 
Aberteifi ac Aber-porth 
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Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Rheidol, Ystwyth a Charon 

 
Casgliadau: 
 

• Ar ôl dadansoddi'r cyflenwad o ddarpariaeth Gofal Plant yng Ngheredigion a'i gymharu â'r galw am Ofal Plant, gallwn weld nad oes 
gennym ddigon o leoedd Gofal Plant ar gael i fodloni'r galw gan rieni. Mae rhai ardaloedd lle mae teuluoedd yn dweud eu bod yn cael 
anhawster i ddod o hyd i rai mathau o Ofal Plant, yn enwedig darpariaeth ar ôl ysgol, darpariaeth gwyliau a darpariaeth gofal dydd 
llawn. Ers yr asesiad diwethaf 2017-2022 rydym wedi colli 375 o leoedd Gofal Plant ar draws pob math o Ofal Plant. 
 

• Mae Gofal Plant hygyrch o ansawdd uchel a fforddiadwy yn hanfodol i deuluoedd gan ei fod yn galluogi rhieni i fanteisio ar gyfleoedd 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth sy'n cyfrannu at economi Ceredigion wrth i rieni fod yn economaidd weithgar. 
 

• Mae'r camau gweithredu a nodir yn yr adroddiad hwn wedi'u grwpio'n saith thema: 
o Cynnal / Gwella darpariaeth 
o Recriwtio 
o Economi / Cynaliadwyedd 
o Tai 
o Anghenion Dysgu Ychwanegol 
o Yr Iaith Gymraeg 
o Rhannu gwybodaeth 

 
Cynnal / gwella darpariaeth: 
 

• Elfen hanfodol yn y dasg o fynd i’r afael â bylchau yn y ddarpariaeth yw cynnal y ddarpariaeth Gofal Plant gofrestredig bresennol sy’n 
cael ei rheoli a’i staffio gan ymarferwyr cymwysedig a phrofiadol  

• Mae angen gwneud gwaith pellach gan ymchwilio i’r potensial o gynyddu capasiti rhai o’r darparwyr presennol yn hytrach na chreu 
darpariaeth newydd   

• Nodwyd diffyg lleoedd gofal plant mewn ardaloedd penodol yn y sir.  Mae angen i’r Awdurdod Lleol weithio gyda phartneriaid allweddol 
i fynd i’r afael â’r galw am ofal plant yn yr ardaloedd hyn   

• Mae angen gwneud gwaith pellach i archwilio ymatebion i arolygon ar restrau aros a llefydd sydd ar gael, gan fod yr ymateb sampl yn 
yr arolwg hwn yn rhy fach i ddod i gasgliadau.  Sefydlu methodoleg i fonitro rhestrau aros ac argaeledd lle fesul math o ofal plant, gan 
wneud y cysylltiad ag unrhyw wybodaeth am ddatblygiad tai arfaethedig.   

•  
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• Bydd angen i’r Awdurdod Lleol a Phartneriaid CWLWM dalu sylw i adolygiad Llywodraeth Cymru ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. 
Mae angen i’r adolygiad ystyried yr effaith y mae’r ddarpariaeth anghofrestredig yn ei chael ar y ddarpariaeth gofal dydd gofrestredig.   

• Nid yw rhieni yn gallu hawlio cymorth ariannol tuag at y ddarpariaeth anghofrestredig.   Mae angen i Lywodraeth Cymru/Arolygiaeth 
Gofal Cymru ystyried proses gofrestru ysgafnach ar gyfer y math hwn o ddarpariaeth, a fyddai’n caniatáu i rieni gael mynediad at 
gymorth ariannol.   

• Ymchwilio i’r posibilrwydd o beilota clwb gwyliau cofrestredig o fewn canolfan hamdden mewn ardal lle mae galw.  Byddai hynny’n 
caniatáu i rieni wneud cais am gymorth ariannol ar gyfer darpariaeth gwyliau ac yn sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni lefel o 
ddisgwyliad o fewn y gwasanaeth.   

• Mae llawer o ddarparwyr gofal plant wedi gweithredu o dan fodel y Pwyllgor Gwirfoddol ers degawdau.  Fodd bynnag, mae’r galw sy’n 
codi yn sgil rheoliadau cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf a gofynion Estyn ar gyfer y sawl sy’n 
darparu addysg i blant 3 oed a rheolaeth fusnes wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y cyfnod hwn ac mae angen ystyried a yw’r model 
yn addas i’r diben, gan eu bod bellach yn fusnesau/mentrau cymdeithasol.  Gorddibyniaeth ar ddarpariaeth sy’n cael ei rhedeg gan y 
Pwyllgor Gwirfoddol.  Mae potensial i Sefydliadau Ambarél Gofal Plant ystyried cymryd rhai cyfrifoldebau oddi ar y lleoliadau.   

• Mae angen gweithio gyda Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru ar ddatblygu cynllun peilot i gael strwythur cadarn ar gyfer darpariaeth 
yn y dyfodol.  Mae angen i’r Awdurdod Lleol gynllunio a chefnogi gofal plant digonol, er mwyn bodloni’r galw am ymestyn cynllun 
Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru i blant 2 oed.  

• Oherwydd natur wledig Ceredigion, mae angen gwneud mwy o waith i gynyddu’r nifer o warchodwyr plant sydd ar gael yn Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Ganol y sir.  
 

Recriwtio: 
 

• Mae wedi dod i’r amlwg bod materion recriwtio a chadw yn faterion sy’n peri pryder mawr o fewn y sector.  Mae angen i’r Awdurdod 
Lleol weithio gyda phartneriaid megis CWLWM, Gofal Cymdeithasol Cymru, colegau ac ysgolion lleol i godi ymwybyddiaeth o’r 
cyfleoedd sydd ar gael i weithio o fewn maes Gofal Plant.   

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ymchwilio i’r cyfleoedd o gynyddu statws a chyflogau’r Gweithlu Gofal Plant.  Mae Arolygiaeth 
Gofal Cymru yn archwilio ansawdd y gofal i blant, ond mae angen rhoi sylw i ansawdd tâl ac amodau gwaith y gweithlu Gofal Plant.   

• Mae angen i’r Awdurdod Lleol barhau i sicrhau bod y gweithlu gofal plant lleol yn dal i gael mynediad at gyrsiau hyfforddi gorfodol 
priodol sydd wedi’u sybsideiddio, er mwyn cyflawni gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru.   

• Mae angen gwneud gwaith yn genedlaethol i edrych ar hyblygrwydd o ran cymwysterau ac iaith cyrsiau – mae angen gwneud mwy i 
alluogi myfyrwyr i gyflawni’r gwaith ysgrifenedig yn y Saesneg ond y gwaith llafar yn y Gymraeg.  

• Mae gorfod nodi a yw myfyrwyr yn dilyn y cwrs yn y Saesneg neu’r Gymraeg yn peri nad yw unigolion am y cyfle i astudio yn y  
Gymraeg.   

• Sicrhau bod CWLWM yn rhoi ystyriaeth i ganfyddiadau Yr Asiantaeth Cynnal Plant ac yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i gefnogi’r 
sector.    
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• Ymwelwyr Iechyd – Mae heriau recriwtio o fewn y sector Ymwelwyr Iechyd yn risg sy’n gysylltiedig â’r rhaglen Dechrau’n Deg ac fe’i 
nodwyd yn ffactor risg sylweddol o ran cyflwyno’r Rhaglen Plentyn Iach yng Nghymru. Adroddwyd ar hyn o fewn mecanwaith adrodd 
Grant Plant a Chymunedau.  Mae’n effeithio hefyd ar y sector Gofal Plant lle mae’n rhaid i staff adnabod materion a mynd i’r afael â 
materion nas adnabuwyd cyn hyn yn sgil prinder ymweliadau gan Ymwelwyr Iechyd.   

 
Economi / Cynaliadwyedd: 
 

• Mae angen i’r Awdurdod Lleol barhau i roi sylw gofalus i fonitro effaith y pandemig ar yr holl ddarparwyr gofal plant ac mae angen rhoi 
cymorth priodol ar waith i gynnal cynaliadwyedd y ddarpariaeth.    

• Mae angen i Strategaeth Economaidd yr Awdurdod Lleol roi ystyriaeth i’r effaith sydd gan y ddarpariaeth Gofal Plant ar y gweithlu.  
• Mae angen i’r Awdurdod Lleol sicrhau bod cymorth priodol i ddarpariaeth gofal plant er mwyn galluogi rhieni i gael mynediad at 

gyfleoedd addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, sydd yn eu tro yn cyfrannu at yr economi leol.    
 
Tai: 

• Mae angen ymchwil pellach i edrych ar yr effaith a fu/a fydd ar leoliadau lle bu/bydd datblygiad tai allweddol.  Nid oes unrhyw leoedd 
Gofal Plant ychwanegol wedi’u creu mewn Meithrinfeydd Dydd sy’n bodoli eisoes na lleoedd ychwanegol wedi’u creu mewn rhai 
newydd; na chynnydd mewn Gofalwyr Plant cofrestredig yn ystod y blynyddoedd diweddar, ond maent wedi nodi bod rhestrau aros i 
blant o dan 2 oed.  Mae tystiolaeth lafar bod cynnydd yn nifer y plant y mae angen cymorth ychwanegol arnynt mewn rhai lleoliadau a 
bydd angen ymchwilio i’r gydberthynas rhyngddynt er mwyn sicrhau bod cyllid a chymorth digonol ar gael.  

 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): 
 

• Mae angen i’r Awdurdod Lleol fod yn ymwybodol bod nifer yr atgyfeiriadau am gymorth ychwanegol drwy’r Cynllun Cyfeirio yn 
cynyddu, yn enwedig o ganlyniad i’r pandemig ac mae darparwyr yn dweud bod mwy o oedi yn natblygiad plant.  Bydd angen gwaith 
parhaus i sicrhau bod cymorth ar gael i ddarparwyr i gael mynediad at hyfforddiant, adnoddau a chyfarpar priodol.  

• Mae darparwyr gofal plant yn profi cynnydd yn yr anghenion y maent yn eu hadnabod a’r angen i sicrhau darpariaeth i fynd i’r afael ag 
anghenion plant lle mae oedi o ran eu datblygiad ac anghenion ychwanegol neu anghenion sy’n dod i’r amlwg.   Mae’r mater hwn yn 
fwy cymhleth oherwydd y tasgau ychwanegol y mae angen eu cyflawni er mwyn sicrhau diogelwch yn wyneb COVID, y gwaith papur 
ychwanegol y mae angen ei gyflawni yn sgil hyn ac wrth wneud cais am grantiau.  

• Mae rhai teuluoedd yn ei chael hi’n anodd fforddio ffioedd atodol wrth gael mynediad at addysg gynnar ac mae hyn yn cael effaith 
anghymesur ar deuluoedd difreintiedig, sy’n arwain at lefelau presenoldeb is ac mae’n effeithio ar gyrhaeddiad a datblygiad plant.   
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Yr Iaith Gymraeg: 
 

• Mae gan Geredigion lefel uchel o ddarpariaeth gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg.  Fodd bynnag, mae recriwtio staff cymwysedig 
sy’n siarad Cymraeg yn fwy o broblem y dyddiau hyn.  Mae angen i’r Awdurdod Lleol sicrhau bod cymorth ar gael o ran hyfforddiant y 
Gymraeg yn y gweithle.  Mae angen i unrhyw ddatblygiad gofal plant yn yr awdurdod roi ystyriaeth i Gynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg (CSGA) wrth i’r Awdurdod Lleol a’r partneriaid fynd i’r afael â chamau gweithredu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg.    

 
Rhannu Gwybodaeth: 
 

• Mae angen i’r Awdurdod Lleol sicrhau bod y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cael ei gynnal ac yn cyflawni ei ddyletswyddau 
statudol . Mae angen gwaith pellach i godi proffil y gwasanaeth.  Mae gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd rôl allweddol i 
sicrhau bod rhieni’n ymwybodol pa ddewisiadau gofal plant sydd ar gael i’w helpu gyda chostau gofal plant.  Mae angen i’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd nodi sut y gall hyrwyddo ei rôl ymhlith cyflogwyr lleol yn ogystal ag ymhlith eu cyflogeion.  Mae’r 
Uned Gofal Plant yn cyflawni dyletswyddau (y tu hwnt i’w chylch gwaith) i sicrhau bod y dyletswyddau statudol yn cael eu diwallu ac 
maent yn gwneud hynny heb unrhyw adnoddau ariannol.   

• Mae angen i’r Awdurdod Lleol a’i bartneriaid wneud gwaith pellach i godi ymwybyddiaeth o’r Rhaglen Gofal Plant Ddi-Dreth.  Dylid 
meithrin cysylltiadau â’r Grŵp Strategaeth ar gyfer mynd i’r afael â chaledi sy’n anelu at fynd i’r afael â thlodi yn y gwaith yng 
Ngheredigion.  

• Mae angen parhau i hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant er mwyn sicrhau bod teuluoedd yn ymwybodol o’r cynllun ac yn gwybod sut i 
wneud cais amdano.   

• Mae angen i’r Awdurdod Lleol ystyried y cyfleoedd i ymgysylltu â darparwyr Gofal Plant, rhieni a chyflogwyr, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o’r rhaglen a mentrau eraill i helpu gyda chostau Gofal Plant, i liniaru tlodi mewn gwaith a lleihau canran y plant sy’n 
byw mewn tlodi, drwy ddatblygu llwyfan ar y Cyfryngau Cymdeithasol.  

• Mae angen gwella’r ddeialog a’r gwaith partneriaeth rhwng yr Uned Gofal Plant a’r timau Gofal Cymdeithasol.  
• Mae’n bosibl bod baich y llwyth gwaith ychwanegol yn effeithio’n waeth ar ofalwyr plant, gan eu bod yn weithwyr sy’n gweithio ar eu 

pennau eu hunain ac yn gweithio o’u cartrefi eu hunain.  Maent yn darparu eu gwasanaethau dros oriau estynedig ac mae ganddynt 
eu hymrwymiadau teuluol eu hunain.  Mae hyn yn golygu bod eu holl waith gweinyddol yn cael ei gyflawni y tu allan i’r oriau y maent 
yn darparu Gofal Plant.   Felly, byddent yn elwa’n fawr o gymorth estynedig a chydnabyddiaeth pobl broffesiynol eraill o bwysigrwydd 
eu cyfraniad i fywydau plant.  

•  
 Cynllun Gweithredu 

Defnyddir yr argymhellion hyn i ddatblygu cynllun gweithredu pum mlynedd a fydd yn ceisio rhoi sylw i'r problemau a nodwyd. Y nod fydd i'r 
Awdurdod Lleol weithio mewn partneriaeth â'r sector Gofal Plant preifat, gwirfoddol, annibynnol ac a gynhelir i sicrhau Gofal Plant digonol, 
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cynaliadwy a hyblyg sy'n ymateb i anghenion teuluoedd yn unol â chynigion a pholisïau Llywodraeth Cymru mewn cyfnod sy'n newid yn 
barhaus. Adroddir yn flynyddol i Lywodraeth Cymru am y cynnydd a wneir o ran y cynllun gweithredu. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP) 2022 – 2027 Themâu a Nodwyd: 

MAES THEMÂU 
Cysylltiadau 
â Chynllunio 
Busnes CSC 

Cynlluniau 
Busnes 
Ysgolion a 
Diwylliant 

Cynnal / Gwella 
Darpariaeth 

Mae angen i Adolygiad o Safonau Gofynnol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ystyried yr 
effaith y mae darpariaeth anghofrestredig yn ei chael ar ddarpariaeth gofal dydd 
cofrestredig. 
 
Ni all rhieni hawlio cymorth ariannol tuag at y ddarpariaeth anghofrestredig. Mae angen i 
LlC/AGC ystyried proses gofrestru ysgafnach ar gyfer y math hwn o ddarpariaeth a 
fyddai'n galluogi rhieni i gael cymorth ariannol. 
 
Ymchwilio i'r posibilrwydd o dreialu clwb gweithgareddau gwyliau cofrestredig o fewn 
canolfan hamdden yn yr ardal lle mae galw, gan ganiatáu i rieni wneud cais am gymorth 
ariannol ar gyfer darpariaeth gwyliau a sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni'r lefel a 
ddisgwylir o fewn y gwasanaeth. 
 

1. Model 
Gydol Oed a 
Llesiant / 
Asesiad o 
Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd 
Chwarae 
(PSA) 

 

 

Cynnal / Gwella 
Darpariaeth 

Ystyried yr ymateb i'r arolwg ar restrau aros a'r lleoedd sydd ar gael gan fod yr ymateb 
sampl yn yr arolwg hwn yn rhy fach i ddod i gasgliadau. Sefydlu methodoleg i fonitro 
rhestrau aros ac argaeledd lleoedd yn ôl math o Ofal Plant, gan gysylltu ag unrhyw 
wybodaeth am ddatblygiadau tai arfaethedig. 
Ymchwilio i'r posibilrwydd y gallai rhai darparwyr presennol gynyddu capasiti yn hytrach 
na chreu darpariaeth newydd. 

3. Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

2. Cynllun Tai 
Cymunedol 
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Cynnal / Gwella 
Darpariaeth 

Elfen hanfodol o fynd i'r afael â'r bylchau yn y ddarpariaeth yw cynnal darpariaeth Gofal 
Plant sydd eisoes yn gweithredu ac yn cael ei rhedeg / staffio gan ymarferwyr 
cymwysedig a phrofiadol. Mae pob math o leoliadau Gofal Plant yn profi morâl isel a 
blinder yn dilyn y pandemig, ac yn adrodd hyn i'r Uned Gofal Plant.  
 
Oherwydd sefyllfa fregus lleoliadau, mae staff /ymarferwyr cymwysedig yn chwilio am 
swyddi mwy diogel mewn mannau eraill. Mae'r rhan fwyaf o leoliadau hefyd yn 
sefydliadau gwirfoddol, gyda baich enfawr ar aelodau gwirfoddol/pwyllgor i reoli'r 
ddarpariaeth bresennol a darparu Gofal Plant cofrestredig, wedi'i reoleiddio, ar hyn o bryd 
ac yn y dyfodol i rieni sy'n gweithio yn y dyfodol. 
 
Mae cynaliadwyedd y lleoliadau yn y dyfodol yn ymwneud mwy ag aelodaeth a rheolaeth 
pwyllgorau yn hytrach na'r galw gan rieni. 
Angen gweithio gyda Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru ar ddatblygu cynllun peilot i 
gael strwythur cadarn ar gyfer darpariaeth yn y dyfodol. 
 
Gorddibynnu ar ddarpariaeth sy'n cael ei rhedeg gan y Pwyllgor Gwirfoddol.  Mae yna 
botensial i sefydliadau ymbarél Gofal Plant ystyried cymryd rhai o’r cyfrifoldebau oddi wrth 
lleoliadau. 
 
Mae llawer o ddarparwyr Gofal Plant wedi gweithredu o dan y model Pwyllgor Gwirfoddol 
ers degawdau. Fodd bynnag, mae'r galwadau a ddaeth yn sgil rheoliadau cofrestru o dan 
AGC yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf a gofynion Estyn i'r rhai sy'n darparu addysg i blant 
3 oed, a rheoli busnes  wedi cynyddu'n sylweddol dros y cyfnod hwn, ac mae angen 
ystyried a yw'r model yn addas at y diben oherwydd busnesau /mentrau cymdeithasol 
ydynt bellach. 
 
 

  

Cynnal / Gwella 
Darpariaeth 

Ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu darpariaeth Gofal Dydd Sesiynol ar gyfer plant 2-3 
oed heb effeithio ar y ddau Ddarparwr Gofal Dydd Llawn a Gwarchodwyr Plant yn 
Llanbedr Pont Steffan. 
Ymchwil pellach i anghenion Gofal Plant teuluoedd sy'n byw yng nghymuned Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad. 
 

4. Ysgolion yr 
21ain Ganrif 
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Cynnal / Gwella 
Darpariaeth 

Awdurdod Lleol Ceredigion i weithio gyda LlC ar sut i weithredu'r Gofal Plant a ariennir ar 
gyfer plant 2 oed ar draws Ceredigion a helpu gyda chynllunio unrhyw ddarpariaeth 
ychwanegol. 
Ymchwilio i gyfleoedd cyllid grant cyfalaf posibl yn unol ag ehangu pellach y Cynnig Gofal 
Plant neu gyllid 2 flwydd oed. 
 

4. Ysgolion yr 
21ain Ganrif 

 

 

Cynnal / Gwella 
Darpariaeth 

Cyfrannu at ymgyngoriadau ac adolygiadau Diwygio Ysgolion Llywodraeth Cymru a rhoi 
unrhyw gamau gweithredu ar waith 

4. Ysgolion yr 
21ain Ganrif 

 

 

Recriwtio 

Sefydlu Grŵp Gorchwyl Cyflogaeth a Dysgu Gofal Plant i gynnwys Gwasanaethau 
Cyflogaeth a Hyfforddiant, Gwasanaethau Ysgolion, Coleg Addysg Bellach i gynnig 
cyrsiau priodol a recriwtio dysgwyr. 
Gweithio gyda Chymunedau am Waith a Mwy a rhaglenni cyflogadwyedd i alinio'r 
cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant a chyngor 
Sicrhau bod mewnbwn yn cael ei roi i'r adolygiad addysg ôl-16 i dynnu sylw at faterion yn 
ymwneud â chymwysterau. 

3. Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

 

3.6 

Addysg 
Ôl-14 ac 
Ôl-16 

Recriwtio 
Mae angen ymchwilio ymhellach i nodi pa gyfleoedd hyfforddi Gofal Plant a Chwarae 
sydd ar gael yng Ngheredigion. Mae angen gwneud mwy o waith yn lleol i hyrwyddo gyrfa 
ym maes Gofal Plant. 
 

3. Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

 

3.6 

Addysg 
Ôl-14 ac 
Ôl-16 

Recriwtio 
Sicrhau bod CWLWM yn nodi casgliadau'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a 
gweithio gydag awdurdodau lleol i gefnogi'r sector. 
 

3. Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

 

 

Recriwtio 
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ymchwilio i statws a chyfleoedd cyflog gwell ar gyfer y 
gweithlu Gofal Plant. Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu ansawdd y gofal i blant, 
ond mae angen ystyried ansawdd y tâl ac amodau gwaith ar gyfer y gweithlu Gofal Plant. 
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Recriwtio 

Ymwelwyr iechyd – Mae heriau recriwtio o fewn y sector Ymwelwyr Iechyd yn risg sy'n 
gysylltiedig â rhaglen Dechrau'n Deg, ac wedi'i nodi fel ffactor risg sylweddol i gyflawni 
Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae effaith hefyd ar y sector Gofal Plant lle mae'n rhaid i staff 
nodi a mynd i'r afael â materion sydd heb eu nodi o'r blaen oherwydd diffyg ymweliadau 
gan Ymwelwyr Iechyd. Mesurau Lliniaru: mae cynrychiolwyr o'r Awdurdodau Lleol a'r 
Bwrdd Iechyd wedi cwrdd â Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at bryderon. Cynhaliwyd 
ymgyrch recriwtio rhwng y Bwrdd Iechyd a'r Awdurdod Lleol (+ Darganfod Cymru) yn 
2021, ond mae prinder o hyd. 
 
Gweithio gyda Phartner Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Prifysgol Aberystwyth sy'n 
lansio gradd nyrsio ac yn ymchwilio i'r opsiwn o ddatblygu cymhwyster Ymwelydd Iechyd 
er mwyn cadw'r dysgwyr sy'n mynd ar leoliad yng Ngheredigion tra byddant yn astudio yn 
Aberystwyth. 
 

  

Economi/Cynaliadwyedd 
Sicrhau bod unrhyw brosiectau Datblygu Ysgol yn cynnwys darpariaeth Gofal Plant 
gofleidiol (Clwb Ôl Ysgol, Clwb Gwyliau a Chylch Meithrin/Grwp Chwarae) yn gynnar yn y 
cam cynllunio a chysylltu â'r Uned Gofal Plant (neu'r cyfwerth) i sicrhau addasrwydd 
darpariaeth o'r fath. 

4. Ysgolion yr 
21ain Ganrif 

 

2.2 
Isadeiledd 
ac 
Adnoddau 

Economi/Cynaliadwyedd Sicrhau bod prosiectau datblygu Tyfu Canolbarth Cymru yn cynnwys darpariaeth Gofal 
Plant a Chwarae yn eu hasesiadau effaith a'u datblygiadau 

3. Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

 

Economi/Cynaliadwyedd Cais bod Gwasanaethau Economi ac Adfywio e.e. gwasanaethau cynllunio ac eiddo yn 
ystyried ceisiadau lleoliadau Gofal Plant fel mater o frys. 

 2.2 
Isadeiledd 
ac 
Adnoddau 

Tai Mae angen monitro'r galw y mae datblygiadau tai yn ei roi ar leoliadau Gofal Plant. 
2. Cynllun Tai 
Cymunedol 

 

Tai 

Mae angen gwneud ymchwil pellach i edrych ar yr effaith hanesyddol a'r effaith yn y 
dyfodol ar leoliadau lle y bu / y bydd datblygiad tai sylweddol. Nid oes unrhyw leoedd 
Gofal Plant ychwanegol wedi'u creu mewn Meithrinfeydd Dydd presennol neu newydd, ac 
ni fu cynnydd mewn Gwarchodwyr Plant cofrestredig yn y blynyddoedd diwethaf, ond 
maent wedi cofnodi rhestrau aros ar gyfer plant o dan 2 oed. Mae tystiolaeth anecdotaidd 
hefyd o gynnydd yn nifer y plant sydd angen cymorth ychwanegol mewn rhai lleoliadau, a 

2. Cynllun Tai 
Cymunedol 
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bydd angen ymchwilio i unrhyw gydberthynas er mwyn sicrhau bod cyllid a chymorth 
digonol ar gael. 
 

Tai Sicrhau bod ystyriaeth o ddarpariaeth Gofal Plant yn cael ei chynnwys yn Y Prosbectws 
(Dogfen Cyflenwi Strategol Tai Fforddiadwy). 

2. Cynllun Tai 
Cymunedol 

 

ADY Ymchwilio i'r galw am gymorth Ymuno mewn lleoliadau allweddol a mynd i'r afael â 
darparu gwasanaethau. 

1. Model 
Gydol Oed a 
Llesiant 

3.10 
ADY 

ADY 

 
Mae darparwyr Gofal Plant yn gweld cynnydd o ran nodi angen a rhoi darpariaeth ar waith 
i fynd i’r afael ag anghenion plant ag oedi datblygiadol ac anghenion ychwanegol neu 
ddatblygol. Caiff hyn ei gymhlethu gan y tasgau ychwanegol sydd angen eu cwblhau er 
mwyn sicrhau diogelwch rhag COVID, a'r gwaith papur ychwanegol sydd angen ei wneud 
mewn perthynas â hyn ac wrth wneud cais am grantiau. 
 
Angen comisiynu ymchwil i'r galw a'r ddarpariaeth ADY, recriwtio a chadw staff 
cymwysedig, gan gynnwys dadansoddiad ardal a chyswllt â datblygu tai i fynd i'r afael â'r 
problemau a brofir gan leoliadau o ran cymorth ADY. 
 

1. Model 
Gydol Oed a 
Llesiant  

3.10 
ADY 

ADY 
Mae angen sicrhau bod yr holl ddarparwyr Gofal Plant (arweinwyr a'r holl staff) yn 
cyflawni gofynion y cod ADY a bod hyfforddiant yn cael ei gynnwys yn y rhaglen hyfforddi 
flynyddol oherwydd trosiant staff. 
 

1. Model 
Gydol Oed a 
Llesiant  

3.10 
ADY 

ADY 

Parhau i fonitro effaith COVID-19 ar blant cyn oed ysgol, plant a staff mewn lleoliadau 
Gofal Plant. 
Cyfeirio at Astudiaeth Delphi ac effaith COVID-19 ar blant o dan 5 oed | LLYW.CYMRU 
Yn ogystal, ystyried effaith COVID ar addysg a gofal yn y blynyddoedd cynnar 
https://www.childreninwales.org.uk/news/ECECKeyfindings/ 
 

1. Model 
Gydol Oed a 
Llesiant  

3.10 
ADY 

ADY Monitro cyllid y ddarpariaeth yn erbyn nifer y plant sydd angen cymorth ychwanegol 
mewn lleoliadau Gofal Plant. 

1. Model 
Gydol Oed a 
Llesiant 

3.10 
ADY 

T
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Yr iaith Gymraeg 
Sicrhau bod pob lleoliad yn gweithio tuag at Gynnig Rhagweithiol y Gymraeg Arolygiaeth 
Gofal Cymru. 
 

8. Yr Iaith 
Gymraeg 

 

3.7 

Cynllun 
Strategol 
Addysg 
Gymraeg 

Yr Iaith Gymraeg / 
Recriwtio 

Cefnogi'r sector gyda hyfforddiant iaith Gymraeg. Mae'r anawsterau o ran recriwtio 
gweithlu Gofal Plant a chwarae cymwysedig yn her i'r sector, a rhaid i ni sicrhau bod 
lefelau'r Gymraeg yn cael eu cefnogi. 

8. Yr Iaith 
Gymraeg 

 

3.7 

Cynllun 
Strategol 
Addysg 
Gymraeg 

3.6 

Addysg 
Ôl-14 ac 
Ôl-16 

Rhannu gwybodaeth 

Angen gwella deialog a gweithio mewn partneriaeth rhwng yr Uned Gofal Plant a'r timau 
Gofal Cymdeithasol. Angen gweithio'n agosach gyda thimau Gofal Cymdeithasol i sicrhau 
cydnabyddiaeth o statws proffesiynol pob darparwr Gofal Plant a'u rôl ym mywydau plant. 
 
Efallai y bydd gwarchodwyr plant yn teimlo baich y llwyth gwaith ychwanegol yn fwy gan 
eu bod yn weithwyr unigol sy'n gweithio o'u cartrefi eu hunain, yn darparu eu 
gwasanaethau dros oriau estynedig yn aml, ac sydd â'u hymrwymiadau teuluol eu hunain. 
Mae hyn yn golygu bod eu holl waith gweinyddol yn cael ei wneud y tu allan i'r oriau y 
maent yn cynnig darpariaeth Gofal Plant. Felly, byddent yn elwa'n arbennig o gael 
cymorth estynedig a chydnabyddiaeth gan weithwyr proffesiynol eraill o'u pwysigrwydd 
ym mywydau plant. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Mae angen hyrwyddo cynlluniau cymorth Gofal Plant ymysg rhieni/gofalwyr a busnesau, a 
chynigiwn fynd â hyn i'r Grŵp Strategaeth Trechu Caledi sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi 
mewn gwaith yng Ngheredigion. 
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Rhannu gwybodaeth 
Codi ymwybyddiaeth o'r fenter Gofal Plant Di-dreth ymysg darparwyr Gofal Plant a rhieni 
gan fod hyn yn cefnogi costau Gofal Plant i blant 0-12 oed. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Yr Uned Gofal Plant a phartneriaid i hyrwyddo'r Cynnig Gofal Plant yn fwy lleol i fusnesau 
lleol. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Y tymor cyn bod y plentyn yn gymwys, trefnu sesiynau gwybodaeth i rieni â lleoliadau 
Gofal Plant er mwyn iddynt allu egluro'r Cynnig i rieni/gofalwyr. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Ymchwilio i weld a yw'r nifer isel sy'n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn ganlyniad i 
awydd i beidio ag effeithio ar gael y cymorth elfen Gofal Plant trwy Gredyd Cynhwysol. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 

Monitro'r nifer sy'n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yn lleol, cymharu tueddiadau 
cenedlaethol. Gweithredu ar unrhyw gamau sydd eu hangen i sicrhau bod pob rhiant 
cymwysedig yn gallu manteisio ar y Cynnig Gofal Plant. Mae angen i Lywodraeth Cymru 
edrych ar gymhwystra i gefnogi rhieni sy'n gweithio ar incwm isel. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Gweithio gyda LlC i hyrwyddo'r canllawiau newydd sy'n cael eu datblygu i roi gwybod i 
deuluoedd amaethyddol pa wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gwneud cais am y Cynnig 
Gofal Plant. 
 

  

Rhannu gwybodaeth Sicrhau bod pob darparwr Gofal Plant yn barod ar gyfer y platfform digidol newydd. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Mae angen hyrwyddo cynlluniau cymorth Gofal Plant ymysg rhieni/gofalwyr a busnesau, a 
chynigiwn fynd â hyn i'r Grŵp Strategaeth Trechu Caledi sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi 
mewn gwaith yng Ngheredigion. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 

Mae angen mynediad i blatfform cyfryngau cymdeithasol ar yr Uned Gofal Plant, er mwyn 
codi ymwybyddiaeth o'r Cynnig Gofal Plant. Cyfle i ymgysylltu â darparwyr Gofal Plant, 
rhieni a chyflogwyr i godi ymwybyddiaeth o'r cynllun a mentrau eraill i helpu gyda chostau 
Gofal Plant a lliniaru tlodi mewn gwaith a lleihau canran y plant sy'n byw mewn tlodi. 
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Rhannu gwybodaeth 

Gweithio gyda'r Grŵp Trechu Caledi / sefydlu grŵp gorchwyl i wneud ymchwil pellach ar 
nodi materion neu ardaloedd lle mae fforddiadwyedd rhieni hefyd yn effeithio ar 
gynaliadwyedd lleoliadau Gofal Plant. Ymchwil i 20 o ardaloedd mwyaf difreintiedig ac 
unrhyw gydberthynas â chynaliadwyedd lleoliadau, a chysylltiad â datblygiad tai 
arfaethedig. 
 

  

Rhannu gwybodaeth Ymgyrch dymhorol ar gyfer staff y lleoliad/rhieni i esbonio'r Cynnig Gofal Plant.   

Rhannu gwybodaeth 
Yr Uned Gofal Plant i rannu ymatebion o'r Arolwg Rhieni/Gofalwyr gyda'r Tîm Dechrau'n 
Deg i'w defnyddio wrth gynllunio a darparu gwasanaethau. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Yr Awdurdod Lleol i sicrhau bod dyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni ar gyfer y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. 
 

  

Rhannu gwybodaeth 
Mae angen cyllid ychwanegol ar yr Uned Gofal Plant gan ein bod yn ymgymryd â 
dyletswyddau (y tu allan i'n cylch gorchwyl) i sicrhau bod y dyletswyddau statudol yn cael 
eu cyflawni. 
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1 
 
CYFLWYNIAD / CYD-DESTUN 
 

 

 
Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hwn wedi'i gynnal fel rhan o'n dyletswydd statudol o dan y Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016) a'r 
cylchlythyr WGC 003 2021/WG21-28 "Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016): Sicrhau Gofal Plant Digonol ac Asesiadau o Ddigonolrwydd 
Plant" a gyhoeddwyd ar 15 Mawrth, 2021. 
 
Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol yng Nghymru "i sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, ddarpariaeth Gofal 
Plant sy'n ddigonol i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal er mwyn iddynt allu hyfforddi, gweithio neu baratoi ar gyfer gwaith." Mae'r Ddeddf yn 
annog awdurdodau lleol i weithio mewn partneriaeth â'r sector preifat, gwirfoddol, annibynnol ac a gynhelir i sicrhau Gofal Plant digonol, 
cynaliadwy a hyblyg sy'n ymateb i anghenion teuluoedd. 
 
Cynhaliwyd asesiad 2022 yn fewnol gan swyddogion yr Awdurdod Lleol a dilynodd y broses a nodwyd yn y Canllawiau Statudol Gofal Plant a'r 
canllawiau atodol. Mae gan yr Awdurdod Uned Gofal Plant benodol o dan y Gwasanaethau Ysgolion a Diwylliant i gefnogi a chynghori'r sector 
Gofal Plant yng Ngheredigion. 
 
Wrth gynnal yr asesiad roedd angen gwneud y canlynol: 

• Asesu'r galw am Ofal Plant; 
• Asesu'r cyflenwad o Ofal Plant; 
• Dadansoddi'r bwlch rhwng galw a chyflenwad; 
• Nodi rhwystrau i ddarpariaeth Gofal Plant; 
• Mae prosesau mewnol yn ei gwneud hi'n ofynnol i'r Asesiad Drafft gael ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 

cyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus; 
• Y Cabinet i gymeradwyo'r adroddiad terfynol cyn ei gyhoeddi; 
• Cyhoeddi'r asesiad terfynol ar dudalen we Gofal Plant Cyngor Sir Ceredigion 

 
Yn ogystal â'r uchod, gofynnodd y canllawiau atodol i wybodaeth ychwanegol gael ei hystyried a oedd yn edrych ar yr heriau yr oedd y pandemig 
wedi'u gosod ar y sector Gofal Plant: 

• COVID-19; 
• Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg; 
• Casglu ac adrodd ar ddata; 
• Cynllun Nani. 
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Defnyddiwyd dwy brif ffynhonnell data at ddiben yr adroddiad hwn: 
 

i) Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 
 

Roedd yn ofynnol i bob darparwr cofrestredig gwblhau'r SASS fel rhan o'u gofyniad cyfreithiol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 
ym mis Gorffennaf 2021 oni bai bod eu gwasanaeth wedi'i atal yn wirfoddol ar adeg coladu. 
 
Roedd yn ofynnol i 98 o leoliadau Gofal Plant gwblhau'r SASS o 102 o ddarparwyr cofrestredig. Roedd y broses yn atgoffa darparwyr 
oedd wedi cau i atal neu ganslo eu cofrestriadau yn wirfoddol. 
 
Yn ystod 2021, roedd gan AGC gyfradd ymateb o 90% ar gyfer yr holl ffurflenni SASS yng Nghymru. Cyfradd cwblhau Ceredigion 
oedd 95.9% ar gyfer y rhai yr oedd yn ofynnol iddynt gwblhau eu SASS. Ar ôl dadansoddi ymhellach y rhai oedd heb eu cwblhau, 
roedd un lleoliad Gofal Plant wedi newid ei endid cyfreithiol, ac roedd dau leoliad Gofal Plant yn newydd ac felly nid oedd yn ofynnol 
iddynt gwblhau'r SASS ar gyfer y cyfnod hwnnw (2021). Cwblhaodd pob lleoliad a oedd yn weddill y wybodaeth â llaw gyda'r Uned 
Gofal Plant ac felly roeddem yn gallu gweithio gyda data o 100% o'n lleoliadau cofrestredig gweithredol. 
 

Tabl 1.1 
Nifer y Gwasanaethau sy'n gymwys i gyflwyno'r SASS yn 
ôl Math o Wasanaeth 
Awdurdod Lleol Ceredi

gion 
Math o 
Wasana
eth 

Gwarchodwr Plant 48 
Crèche 2 
Gofal Dydd Llawn 29 
Darpariaeth Chwarae Mynediad 
Agored 

- 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 11 
Gofal Dydd Sesiynol 8 

Cyfanswm 98 
Ffynhonnell: Arolygiaeth Gofal Cymru 

Tabl 1.2 
% y Gwasanaethau Cymwys a gyflwynodd y SASS yn ôl 
Math o Wasanaeth 
Awdurdod Lleol Ceredigi

on 
Math o 
Wasana
eth 

Gwarchodwr Plant 95.8% 
Crèche 100.0% 
Gofal Dydd Llawn 93.1% 
Darpariaeth Chwarae Mynediad 
Agored 

- 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 100.0% 
Gofal Dydd Sesiynol 100.0% 

Cyfanswm 95.9% 
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ii) Yr ail brif ffynhonnell ddata oedd yr Arolwg Rhieni/Gofalwyr ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. Roedd hwn yn 
arolwg cenedlaethol a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â chydweithwyr Arweinwyr Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Plant Awdurdodau Lleol Cymru Gyfan. 

 
Lansiwyd yr 'Arolwg ar gyfer rhieni a gofalwyr sy'n defnyddio Gofal Plant yng Nghymru' ar 1 Hydref gyda dyddiad cau o 24 
Hydref 2021. Estynnwyd hwn i 31 Hydref er mwyn ceisio cynyddu'r gyfradd ymateb ar draws Cymru. Dewiswyd y cyfnod hwn i gyd-
fynd â diwedd cyfnod 'ffyrlo' y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws. Rhannodd Llywodraeth Cymru yr arolwg ar ei 
phlatfformau'r cyfryngau cymdeithasol. Gofynnwyd i'r Awdurdodau Lleol hyrwyddo a rhannu'r arolwg yn lleol gyda rhieni. Mae'r 
pandemig wedi arwain at ffyrdd newydd o weithio sy'n golygu ein bod wedi gorfod dibynnu ar arolygon ar-lein yn unig eleni. 
Derbyniwyd cyfanswm o 633 o ymatebion gan rieni/gofalwyr. 
 

Yn unol ag Asesiad Llesiant Ceredigion, mae'r canlyniadau wedi cael eu dadansoddi ar gyfer y naw Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol 
Ceredigion, sef ardaloedd cymunedol a ddefnyddir i nodi asedau a heriau penodol sy'n ymwneud â llesiant. Mae'r manylion llawn ar gael yn 
adran Arolwg Rhieni/Gofalwyr yr Asesiad hwn (Adran 12 & 13) 
 
Ffigur 1.1: Map o Ardaloedd Cymunedol Ceredigion yn seiliedig ar Ddaearyddiaeth y 9 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol 
Ceredigion (AGEHG) 

 
Ffynhonnell: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 

Naw Ardal Gymunedol Ceredigion 
yn seiliedig ar Ddaearyddiaeth 
AGEHG Ceredigion y Cyfrifiad 
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Ffigur 1.2: Nifer yr ymatebwyr o'r Arolwg Rhieni/Gofalwyr fesul ACEHG 

 
 
Rhaid i'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant gynnwys cynllun gweithredu gyda manylion am y camau gweithredu, blaenoriaethau a cherrig milltir 
i gynnal cryfderau a mynd i'r afael â'r diffygion a nodwyd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. Rhaid cyflwyno'r adroddiad llawn i Lywodraeth 
Cymru (LlC) erbyn Mehefin 2022 wedi'i ddilyn gan adroddiad cynnydd blynyddol i LlC gyda manylion am y cynnydd a wnaed o ran y cynllun 
gweithredu. Bydd adroddiadau ar y cynnydd a wnaed yn erbyn y targedau a osodwyd yn y cynllun hwn yn cael eu cyflwyno'n flynyddol i Bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu. 
 
Rydym hefyd wedi ystyried y polisïau, adolygiadau, fframweithiau ac ati a ganlyn sy'n debygol o effeithio ar y sector Gofal Plant yn y 
blynyddoedd i ddod fel rhan o'r asesiad hwn sy'n cynnwys (ond heb ei gyfyngu) i'r canlynol: 

• Plant yng Nghymru | Casgliadau allweddol o effaith COVID-19 ar ddarpariaeth Addysg a Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar 
• Fframwaith Ansawdd Addysg a Gofal Plant yn y Blynyddoedd Cynnar – ymgynghoriad i'w gynnal Gwanwyn 2022 
• Cwricwlwm i Gymru a Chwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir 
• Prosiect y Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru: Cynllun Adnewyddu a Diwygio 
• Adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 
• Gorchymyn Eithriadau 
• Adroddiad Gwarchod y Dyfodol 
• Diwygio'r Diwrnod Ysgol 
• Adolygiad annibynnol i lywio camau gweithredu Llywodraeth Cymru a'r camau nesaf ar gyfer cofrestriad proffesiynol y gweithlu Gofal 

Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar i'w adrodd ddiwedd Mai 2022 
• Fframwaith Cymwysterau ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a Reoleiddir yng Nghymru 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Anhysbys
Aberystwyth – Gogledd
Ceinewydd a Phenbryn

Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul

Aberaeron a Llanrhystud
Aberteifi ac Aberporth

Aberystwyth – De
Borth a Bont-goch

Rheidol, Ystwyth a Charon

Nifer yr ymatebwyr o'r Arolwg Rhieni/Gofalwyr fesul AGEHG
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2 
 
YMGYNGHORI 
 

 

 
Mae ceisio barn partneriaid yn rhan hanfodol o gynnal yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. Er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r 
canllawiau, datblygwyd a dosbarthwyd amrywiaeth o arolygon yn ystod tymor yr hydref. Oherwydd pandemig COVID-19 nid oeddem yn gallu 
cynnal unrhyw ymgyngoriadau wyneb yn wyneb. Felly, mae pob arolwg wedi'i gwblhau trwy ddefnyddio Microsoft Forms. 
 
Mae'r Canllawiau Statudol yn nodi ei bod yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ymgynghori â phobl sydd â budd mewn Gofal Plant, a phobl sy'n 
cynrychioli'r rhai sydd â budd mewn Gofal Plant. Anfonwyd arolwg rhanddeiliaid i ystod eang o Wasanaethau Trydydd Sector, Gwasanaethau 
Iechyd, Asiantaethau Tai, Canolfan Teuluoedd a Phlant a Gwasanaethau Cyflogaeth. 
 
Er bod arolygon wedi'u dosbarthu'n eang mae'r gyfradd ymateb wedi bod yn gymharol wael ar gyfer y gwahanol gategorïau drwy gydol yr 
asesiad. Gallai fod sawl rheswm am hyn – ynghyd ag adfer yn dilyn pandemig COVID-19, roedd 'blinder ymgynghori' ymhlith sefydliadau partner 
a'r cyhoedd yn gyffredinol yn ystod y cyfnod hwn gan fod llawer o ymgyngoriadau wedi'u cynnal yn ystod yr un cyfnod. 
 
Mae'r ymatebion i'r ymgyngoriadau i'w gweld drwy gydol yr adroddiad yn ogystal ag yn Adran 2: 'Ymgynghori'. Fel yr amlinellir yn 'Atodlen 2 – 
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid' ymgynghorwyd â'r canlynol. 
 
Rhanddeiliad: 
 

Camau gweithredu i gydymffurfio â'r canllawiau: 

• plant; • Arolwg ar-lein wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae i'w ddosbarthu i'r Ddarparwyr Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 
a'r rhai sy'n derbyn grantiau chwarae. 

• Arbenigwr Gofal Plant a Chwarae wedi'i gomisiynu i gynnal digwyddiad 
chwarae wyneb yn wyneb gyda phlant yn ystod hanner tymor mis Chwefror 
2022 

• Y Tîm Cyfathrebu Corfforaethol wedi hyrwyddo'r arolwg trwy'r cyfryngau 
cymdeithasol. 

• rhieni neu ofalwyr; • Datblygodd Llywodraeth Cymru arolwg ar-lein cenedlaethol ar gyfer 
rhieni/gofalwyr a gafodd ei hyrwyddo'n lleol gan bob Awdurdod Lleol ym mis 
Hydref 2021. Mae'r canlyniadau ar gael i'w gweld yn Adran 13 ac Atodiad 2. 
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• Cyfeiriwyd hefyd at arolwg rhieni a gynhaliwyd gan Glybiau Plant Cymru Kids 
Clubs Wales (CPCKC) i gasglu eu barn ar gael mynediad at Ofal Plant y Tu 
Allan i Oriau Ysgol yn Adran 12. 

• Tystiolaeth ynghylch Gofal Plant a gasglwyd o'r Arolwg Gwasanaethau Cymorth 
i Deuluoedd ac ymgynghoriad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd wedi'i 
defnyddio. 

• darparwyr Gofal Plant; • Data sylfaenol wedi'u casglu o Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) Gorffennaf 2021 

• Arolwg Darparwyr Gofal Plant Ionawr 2022. Canlyniadau ar gael yn Adran 2.3 
• Adborth o Arolwg Darparwyr Gofal Plant Anghofrestredig ar gael yn Adran 7.2 

• pobl sy'n cynrychioli plant, rhieni neu 
ofalwyr a darparwyr Gofal Plant; 

• Arolwg Rhanddeiliaid a CWLWM Hydref 2021. Canlyniadau ar gael yn Adran 
2.1 

• pobl sydd â budd mewn Gofal Plant; • Arolwg Rhanddeiliaid a CWLWM Hydref 2021. Canlyniadau ar gael yn Adran 2 
a 3 

• pobl sy'n cynrychioli'r rhai sydd â budd 
mewn Gofal Plant; 

• Arolwg Rhanddeiliaid a CWLWM Hydref 2021. Canlyniadau ar gael Adran 2 a 3 
• Wedi'i rannu â phartneriaid CWLWM a'r gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

• pobl sy'n cynrychioli cyflogwyr lleol a 
sefydliadau cyflogwyr; 

• Arolwg Rhanddeiliaid a CWLWM Hydref 2021. Canlyniadau ar gael yn Adran 2 
a 3 

• Arolwg Cyflogwyr Tachwedd 2021. Canlyniadau ar gael yn Adran 2 a 3 
• cyflogwyr lleol; • Arolwg Cyflogwyr Tachwedd 2021. Canlyniadau ar gael yn Adran 2.2 
• awdurdodau lleol cyfagos; • Gweler Trawsffiniol – gweler Adran 20 
• ysgolion; • Arolwg Gofal Plant Ysgolion 2021. Tachwedd 2021. Canlyniadau ar gael yn 

Adran 2.4 
• colegau addysg bellach • Arolwg Rhanddeiliaid a CWLWM Hydref 2021. Canlyniadau ar gael yn Adran 

2.1 
 
Rhaid i Awdurdodau Lleol hefyd ymgynghori â'r partneriaethau a'r sefydliadau canlynol wrth gynnal eu Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant: 
 
Rhanddeiliad: 
 

Camau gweithredu i gydymffurfio â'r canllawiau: 

• Bwrdd Diogelu Plant; • Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion sy'n cael ei lywodraethu gan Fwrdd Diogelu 
Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR). Adborth ar gael yr Adran 
3.2 
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• Fforwm Addysg Cyfrwng Cymraeg • Mynychwyd cyfarfodydd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg gan y 
Rheolwr Strategol Gofal Plant, a rhoddwyd mewnbwn ar gyfer datblygu'r 
Strategaeth 

• Grŵp Monitro Chwarae • Derbyniodd aelodau o Grŵp Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a 
Chwarae Arolwg Rhanddeiliaid ac Arolwg CWLWM Hydref 2021. 

• Canolfan Byd Gwaith • Arolwg Rhanddeiliaid ac Arolwg CWLWM Hydref 2021. Canlyniadau ar gael yn 
Adran 3.5 

• Swyddogion prosiect yr Adran Gwaith a Phensiynau – PaCE (Rhieni a Gofal 
Plant mewn Cyflogaeth) yn aelodau o Grŵp Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar, 
Gofal Plant a Chwarae 

 
Yn ogystal â gweithio gyda sefydliadau partner, ymgynghorwyd â meysydd gwasanaeth eraill o fewn yr Awdurdod Lleol, a oedd yn cynnwys 
Adran yr Economi (Adran 3.7), Addysg a'r Blynyddoedd Cynnar (Adran 17), Dechrau'n Deg (Adran 17.2), Tai a Datblygu Tai (Adran 3.7), 
Trafnidiaeth (Adran 3.7), a Gofal Cymdeithasol (Adran 3.2). Gofynnwyd iddynt adrodd ar 'unrhyw faterion neu newidiadau arwyddocaol sydd 
wedi digwydd dros y cyfnod sydd wedi effeithio neu wedi dylanwadu ar y farchnad Gofal Plant mewn unrhyw fodd e.e. datblygiad tai, datblygiad 
cyflogaeth ac ati, neu newidiadau yn y dyfodol a fydd yn cael effaith ar y farchnad Gofal Plant'. 
 
Mae'r Tîm Perfformiad ac Ymchwil o dan y Gwasanaeth Partneriaethau a Pherfformiad wedi cynorthwyo gyda data a gwybodaeth ddemograffig 
(Adran 6) a gwybodaeth Asesiad Anghenion Llesiant Lleol (Adran 5). 
 

2.1 
 
CANLYNIADAU'R AROLWG RHANDDEILIAID 
 

 

 
O'r arolwg rhanddeiliaid cafwyd 15 o ymatebion a oedd yn cynnwys 9 gan wasanaethau allanol a 6 gan wasanaethau'r Cyngor. 
Y gyfradd ymateb oedd 21% adborth gan 43 o asiantaethau allanol (gan gynnwys holl bartneriaid CWLWM) o'i gymharu â 50% yn Asesiad 2017. 
 
Rhanddeiliaid / Partneriaid Partneriaid CWLWM Cyngor Sir Ceredigion 

Coleg Ceredigion Clybiau Plant Cymru Kids Club 
Wales 

Cyngor Ceredigion – tîm partneriaethau y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cyngor Cymuned Blynyddoedd Cynnar Cymru Cynghorydd Sir 
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DASH Ceredigion Mudiad Meithrin Tîm Blynyddoedd Cynnar 

Canolfan i'r Teulu Llanbedr Pont Steffan NDNA Cymru Dechrau'n Deg Ceredigion 

Plant Dewi PACEY Cymru Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan 

 
Cafwyd ymatebion ar wahân gan y Grŵp Gweithredu Lleol Diogelu o dan CYSUR, ac felly nid yw gwasanaethau Cynllunio a Thai wedi'u 
cynnwys yng nghanlyniadau'r Arolwg Rhanddeiliaid: 
 
Gofynnwyd i bartneriaid raddio'r datganiadau canlynol fel gwael, boddhaol, da, ardderchog neu ddim yn gwybod: 

• Ansawdd y ddarpariaeth 
• Amrywiaeth y darparwyr 
• Nifer y lleoedd 
• Fforddiadwyedd 
• Hyblygrwydd y ddarpariaeth a'r sesiynau 
• Addasrwydd amserau agor 
• Lleoliad a hygyrchedd Gofal Plant 
• Darpariaeth ddwyieithog / Gymraeg 

 
Mae'r tabl canlynol yn dangos sut oedd rhanddeiliaid wedi graddio'r datganiadau uchod o wael i ardderchog. Nid oedd pob asiantaeth bartner yn 
teimlo bod ganddynt ddigon o wybodaeth i roi ymateb i bob cwestiwn. 

 Gwael Boddhaol Da Ardderchog Ddim yn Gwybod 
Ansawdd y ddarpariaeth  2 6 3 4 
Amrywiaeth y darparwyr 1 4 5 1 4 
Nifer y lleoedd  6 4 1 4 
Fforddiadwyedd 1 7 4 1 3 
Hyblygrwydd y ddarpariaeth a'r sesiynau 4 2 5  4 
Addasrwydd amserau agor 3 3 3 1 5 
Lleoliad a hygyrchedd Gofal Plant 3 5 2 1 4 
Darpariaeth Gymraeg  2 7 2 4 
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1. O ran yr amrywiaeth o Ofal Plant cofrestredig sydd ar gael i rieni a gofalwyr yng Ngheredigion, beth yw eich barn am y canlynol? 
Ffigur 2.1.1 

 

 

Ffigur 2.1.2 

 

• Dywedodd 40% o randdeiliaid fod ansawdd y ddarpariaeth yn dda a dywedodd 20% ei fod yn ardderchog. 
• Dywedodd 33% fod yr amrywiaeth o ddarparwyr yn dda ond nododd 27% fod amrywiaeth y darparwyr yn foddhaol. 
 

Ffigur 2.1.3 

 

Ffigur 2.1.4 
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• Dywedodd 40% fod nifer y lleoedd sydd ar gael yn foddhaol gyda 27% yn nodi ei fod yn dda. 
• Dywedodd 47% fod fforddiadwyedd yn foddhaol. 

 
Ffigur 2.1.5 

 

Ffigur 2.1.6 

 
 

• Dywedodd 33% fod hyblygrwydd y ddarpariaeth a'r sesiynau yn dda ond dywedodd 27% ei fod yn wael. 
• Roedd yr ymatebion yn gyfartal o ran addasrwydd oriau agor rhwng da, gwael a boddhaol. 

 
Ffigur 2.1.7 

 

Ffigur 2.1.8 
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Nid oedd pob asiantaeth bartner yn teimlo bod ganddynt ddigon o wybodaeth i roi ymateb ar gyfer pob cwestiwn, felly dilëwyd yr ymateb ar gyfer 
'Ddim yn Gwybod' o'r graff cryno isod er eglurder. 

Ffigur 2.1.9: Barn rhanddeiliaid ar y ddarpariaeth gyfredol 
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2.2 
 
AROLWG CYFLOGWYR 
 

 

 
Methodoleg 
Anfonwyd yr Arolwg Cyflogwyr yn electronig i fusnesau yng Ngheredigion gan y Gwasanaeth Economi ac Adfywio o fewn Cyngor Sir Ceredigion, 
ac i bob Cyngor Tref a Chymuned, Clybiau Busnes Trefi a CAVO yn gofyn iddynt ei ddosbarthu i'w haelodau. Rhannwyd yr arolwg hefyd gyda 
meysydd gwasanaeth eraill y Cyngor Sir i'w ddosbarthu e.e. y tîm Gofal Cartref gyda chais i'w rannu gyda'r asiantaethau gofal a gontractiwyd i 
ddarparu gwasanaethau. Anfonwyd yr arolwg yn uniongyrchol hefyd at oddeutu 40 o gyflogwyr bach, canolig a mawr sydd wedi ymgysylltu â'r 
Asesiad o'r blaen. 
 
CANLYNIADAU 
Cawsom 8 ymateb ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector/sector gwirfoddol. Roedd 75% o'r sector preifat, gyda 12.5% 
o ymatebion gan y sector cyhoeddus a'r trydydd sector/sector gwirfoddol. Cwblhawyd 25% yn Gymraeg a 75% yn Saesneg. Mae angen ystyried 
y nifer isel o ymatebion ac nid ydynt yn gynrychioliadol o'r ardal. Gweler y tabl am gymhariaeth. 
 
Tabl 2.2.1 Ymateb Arolwg Cyflogwyr 

Categori Busnes Cyfradd ymateb i'r arolwg Busnesau Ceredigion 
Mentrau micro (0-9 o weithwyr) 37.5% 91.9% 
Mentrau bach (10-49) 50% 7.3% 
Busnesau canolig 50 – 249 o weithwyr 0 0.6% 
Mentrau mawr (250+ o weithwyr) 12.5% 0.1% 

 
Cynrychiolwyd y sectorau canlynol yn yr ymatebion: 

• Gwasanaethau Llety a Bwyd 
• Celfyddydau, Diwylliant a Thwristiaeth, Chwaraeon a Hamdden 
• Adeiladu; Mwyngloddio a Chwarela 
• Cyllid, Bancio, Gwybodaeth a Chyfathrebu; Yswiriant, Cyfreithiol neu wasanaethau Cymorth Busnes eraill 
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
• Gweinyddiaeth gyhoeddus 
• Gwasanaethau eraill (Gwasanaethau argraffu a chyhoeddi a glanhau) 

Dywedodd 88% o gyflogwyr fod 61% neu fwy o'u gweithwyr yn byw o fewn ardal yr awdurdod lleol. 
Cynrychiolwyd tua 2302 o weithwyr yn y canlyniadau, gyda 60% yn gweithio 30 awr neu fwy; neu 77% sy'n gweithio 16 awr neu fwy. 
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Roedd cyfanswm o 40% yn gweithio llai na 30 awr yr wythnos. 
 
Ffigur 2.2.1: % o staff sydd yn byw yng 
Ngheredigion 

 

 
 

Tabl 2.2.2 Oriau gwaith Staff 

Canran y staff 
yn fras 

Gweithio llai 
nag 16 awr yr 
wythnos 

Gweithio rhwng 
16 awr a 30 awr 
yr wythnos 

Gweithio 30 
awr neu fwy 

 

% 23 17 60 

% ar draws 
Ceredigion 
(Cyfrifiad 2011)* 

12.4% 

 

20.8% 

 

66.8% 

 

*ffigurau o Gyfrifiad 2011, felly mae angen bod yn ofalus wrth eu 
defnyddio. 
Mae'r gyfran sy'n gweithio 16 i 30 awr a 30 awr neu fwy ychydig yn is na 
ffigurau Ceredigion yn natganiadau'r arolwg. Mae'r gyfran sy'n gweithio 
llai nag 16 awr yr wythnos bron ddwywaith yn uwch yn y canlyniadau 
arolwg nag ar draws Ceredigion gyfan. 

 

 
Roedd gan 50% o ymatebwyr weithlu benywaidd o dros 61%. O'i gymharu â'r gweithlu yn gyffredinol yng Ngheredigion, mae 46.9% yn fenywod 
a 53.1% yn ddynion. 
 
Oriau busnes a threfniadau gwaith: 
Roedd 50% o ymatebwyr yn gweithredu y tu allan i oriau swyddfa 8:00am – 6:00pm ac yn cynnwys sifftiau bore cynnar, gyda'r nos, dros nos ac 
ar y penwythnos yn ystod oriau anghymdeithasol. 
 
Trefniadau gwaith 
Cynigiwyd y trefniadau gwaith canlynol i weithwyr: 
Cynigiwyd oriau gwaith rhan-amser gan bob cyflogwr, ac roedd 75% yn cynnig gweithio oriau hyblyg. Cynigiwyd y dewis mwyaf o opsiynau ar 
gyfer trefniadau gweithio amrywiol i weithwyr gan y sector cyhoeddus a gwirfoddol. 
 

 

% o staff sydd yn byw yng 
Ngheredigion

41-60% 61-80% 81-100%

T
udalen 82



 

33| T u d a l e n  
 

Ffigur 2.2.2: Trefniadau gwaith 

 
 

Mae trefniadau eraill sy'n gyfeillgar i deuluoedd a gynigir gan gyflogwyr i'w gweld isod. 
Unwaith eto, cynigiwyd yr amrywiaeth fwyaf o opsiynau gan y sector cyhoeddus a gwirfoddol i'w gweithwyr, gyda'r rhan fwyaf o'r sector preifat yn 
ymateb 'Na' neu 'Ddim yn gwybod' i'r opsiynau canlynol: 
 
Ffigur 2.2.3: Trefniadau cyfeillgar i deuluoedd 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rhan amser
Oriau hyblyg

Oriau wedi'u lleihau dros dro
Rhannu swydd

Dychweliad graddol i'r gwaith
Llai o amser gweithio yn wirfoddol

Amser tymor / oriau ysgol
Gweithio o adref

Seibiant gyrfa
Gweithio blynyddol

Gweithio cywasgedig

Ydych chi'n cynnig unrhyw un o'r trefniadau gweithio canlynol? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Absenoldeb mamolaeth y tu hwnt i'r isafswm statudol
Absenoldeb mamolaeth â thâl y tu hwnt i'r isafswm statudol

Absenoldeb tadolaeth
Absenoldeb cyfnod mabwysiadu

A ydych chi'n darparu trefniadau eraill sy'n addas i deuluoedd 

Ydyn Na Ddim yn gwybod

T
udalen 83



 

34| T u d a l e n  
 

Effaith COVID-19 ar gyflogwyr 
Cafodd cyflogwyr eu holi ynghylch effaith COVID-19 ar y gweithlu a newidiadau yn y ffordd yr oedd y gweithlu'n cael mynediad at drefniadau 
gweithio hyblyg. Dywedodd pob sector fod "Mwy o staff yn gweithio / yn parhau i weithio gartref" gydag un ymateb yn nodi, "Mae mwyafrif 
sylweddol o'r gweithlu a arferai weithio mewn swyddfa wedi bod yn gweithio gartref ers dechrau'r pandemig, a byddant yn parhau i wneud hynny 
am y misoedd nesaf o leiaf" 
 
Nododd y sector preifat yn arbennig golled o 38% o'i weithlu, "ac anallu i ddod o hyd i weithlu medrus o safon", tra dywedodd un arall, "nid yw 
staff am weithio cymaint o oriau!" Un rheswm am hyn a nodwyd oedd, "mae llai o bobl ar gael neu'n fodlon gweithio oherwydd yr ansicrwydd 
ynghylch cyfyngiadau/cau ysgolion ac ati. Mae'n ymddangos eu bod wedi dechrau dibynnu ar un incwm yn fwy ac yn amharod neu'n methu â 
chynnig yr oriau sydd eu hangen arnom." 
 
Mae'r materion hyn yn effeithio ar barhad busnes a gweithwyr unigol a allai gael eu cyfyngu o ran eu horiau gwaith oherwydd problemau Gofal 
Plant. Ond mae'r newidiadau hyn hefyd yn effeithio ar y darparwyr Gofal Plant, sydd wedi adrodd am leoedd nad ydynt yn cael eu defnyddio – yn 
enwedig mewn darpariaeth ar ôl oriau ysgol. (Gweler Tabl 7.4.4) 
 
Pan ofynnwyd a oedd COVID-19 wedi newid y patrymau gwaith ac anghenion y gweithlu, roedd sylwadau'r ymatebwyr yn cynnwys y canlynol: 

• Shifft cynnar/hwyr yn lle bod pawb yn dechrau ac yn gorffen ar yr un pryd 
• I'r rhai a arferai weithio yn y swyddfa, roedd yr angen am fwy o hyblygrwydd mewn patrymau gwaith yn amlwg o'r dechrau gan fod llawer 

hefyd yn gorfod delio â phroblemau Gofal Plant yn dilyn cau ysgolion neu yn ystod gwyliau ysgol. Bu'n anodd cydbwyso'r anghenion hyn 
yn erbyn darpariaeth y gwasanaeth mewn rhai ardaloedd, ond mae lefel o hyblygrwydd angenrheidiol yn parhau sy'n debygol o fod yn 
ofynnol o hyd wrth i ni symud i ffyrdd hybrid newydd o weithio yn y dyfodol. 

• Caniatáu gweithio mwy hyblyg (oriau cynnar, gweithio'n hwyr – er mwyn i staff allu gofalu am eu plant tra bo’r ysgol ar gau). 
• Ydy, methu dod o hyd i ddynion medrus o safon, mae'n debyg bod hyn yn digwydd cyn effaith Covid ond mae i'w weld yn waeth nawr. 

Pan ofynnwyd a oedd Gofal Plant yn cael effaith ar recriwtio neu gadw staff, dywedodd dwy ran o dair o'r ymatebwyr ei fod wedi cael effaith. 
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Ffigur 2.2.4: Effaith Gofal Plant ar recriwtio a chadw staff 
 

 
 
Mae Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) yn aelodau o grŵp ambarél CWLWM ac yn rheoli rhwydwaith Powys a Cheredigion. 
Nodwyd mai recriwtio oedd y broblem fwyaf sy'n wynebu aelodau ar hyn o bryd, yn enwedig staff cymwysedig ar lefel 3. 
"Mae aelodau hefyd yn wynebu problemau staffio tymor byr oherwydd bod staff yn gorfod ynysu pan fyddant yn profi'n bositif. Mae canllawiau 
sy'n caniatáu i blant fynychu'r feithrinfa heb brofi wedi arwain at fwy o staff yn profi'n bositif. Yn ogystal mae gan rai meithrinfeydd staff heb eu 
brechu y mae angen gwneud asesiad risg ar eu cyfer ac mae'n rhaid iddynt ynysu os ydynt yn dod i gysylltiad ag achos positif. Er bod cyllid 
grant yn mynd i'r afael â hyn i raddau, ni all meithrinfeydd ddibynnu y bydd yr arian hwn ar gael yn y dyfodol, ac ni allant gynllunio ymlaen llaw." 
 
Roedd y sylwadau ynghylch argaeledd Gofal Plant a'i effaith ar recriwtio neu gadw staff (cyn ac ar ôl pandemig COVID-19) yn cynnwys: 
 
"Rydym yn gweithredu trwy'r flwyddyn ac ni allwn gynnig gwaith yn ystod y tymor yn unig, felly mae angen i bobl fod ar gael i weithio yn ystod y 
gwyliau ysgol. Ychydig iawn sydd ar gael o ran Gofal Plant ar gyfer hyn. Hefyd mae cost Gofal Plant y tu allan i oriau ysgol yn enfawr ac yn ei 
wneud yn anymarferol i rywun fynd allan i weithio" 
 
"Mae diffyg Gofal Plant mewn rhai ardaloedd o'r sir neu ar gyfer y rhai sy'n dechrau'n gynharach neu'n gorffen yn hwyrach wedi arwain at orfod 
gwrthod cynigion swyddi neu staff yn gadael eu rolau mewn rhai sefyllfaoedd." 
 
Tynnwyd sylw at yr effaith ar barhad busnes: 
 
"Ie, problemau cyson gyda chlybiau ar ôl ysgol a chlybiau brecwast yn cael eu canslo heb fawr o rybudd, os o gwbl, dim darpariaeth ar gyfer 
clybiau gwyliau am bris fforddiadwy. Mae'r holl bethau 'ma yn golygu bod mamau â phlant yn cael eu cau allan o'r gweithlu mewn gwirionedd os 
nad oes ganddyn nhw deulu estynedig i helpu" 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Byth

Yn achlysurol

Yn aml

Ydy yn ystod pandemig COVID-19

Effaith Gofal Plant ar recriwtio a chadw staff
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Fodd bynnag, mae gan y sir gyfran fawr o fentrau micro (0-9 o weithwyr) sy'n ffurfio 91.9% o'r holl fusnesau, ac yn ystod y pandemig bu'n rhaid i 
lawer o bobl jyglo Gofal Plant a rhedeg eu busnes bach/teuluol: 
 
"Fel busnes teuluol, roedden ni wedi gallu defnyddio ein Gofal Plant ein hunain, diolch byth." 
 
Effaith Gofal Plant ar weithwyr: 
 
Nododd adborth o'r arolwg fod 75% o gyflogwyr wedi profi 
absenoldeb staff oherwydd problemau Gofal Plant 
 
Cafodd argaeledd Gofal Plant effaith ar bresenoldeb neu 
batrymau gweithio hefyd: 
 
Roedd y sylwadau ar y ffordd y cafodd argaeledd Gofal Plant 
effaith yn cynnwys: 
 
"Staff yn methu dod i'r gwaith pan fydd plant yn sâl neu'n gorfod 
ynysu. Teulu a ffrindiau'n methu helpu (os ydyn nhw yng 
nghylch y ddarpariaeth i ddechrau)". 
 
"Mae absenoldeb llwyr unrhyw weithgareddau ar ôl ysgol y 
dyddiau 'ma mewn ysgolion. Mae hyn i gyd yn golygu bod y 
mamau sy'n gweithio i mi yn gorfod canslo shifftiau ar fyr 
rybudd neu heb unrhyw rybudd o gwbl sy'n ypsetio cleientiaid 
oherwydd does gen i ddim pobl eraill y galla i eu hanfon yn eu 
lle. Rydym ni wedi colli rhai cleientiaid oherwydd y broblem 
hon." 
 

Ffigur 2.2.5: Effaith argaeledd Gofal Plant ar bresenoldeb neu 
batrymau gwaith 

 

 
Nid oedd pob ymatebydd yn cyflogi rhieni gyda phlant ifanc, ond roedd y rhan fwyaf yn cynnig opsiynau gweithio'n hyblyg i helpu rhieni i ddelio 
ag argyfyngau Gofal Plant ar fyr rybudd e.e. i ofalu am blentyn sâl neu oherwydd anawsterau gyda Gofal Plant. Mae gweithwyr yn y sector 
preifat yn fwyaf tebygol o ddefnyddio gwyliau blynyddol neu arbennig neu gymryd gwyliau di-dâl, ac mae cyflogwyr yn ymwybodol bod hyn yn 
effeithio ar y telerau ac amodau gwaith. Mae mwy o opsiynau ar gyfer rhieni/gofalwyr sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus neu wirfoddol. Nid 
oedd y sector preifat a ymatebodd yn cynnig llawer o gyfleoedd i weithio gartref oherwydd natur eu busnes. 

Effaith argaeledd Gofal Plant ar bresenoldeb neu 
batrymau gwaith

Byth Yn achlysurol Yn aml
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Ffigur 2.2.6: Sut mae staff yn defnyddio amser i ffwrdd ar gyfer materion Gofal Plant fyr rybudd 

 
 
Nid oedd cyflogwyr yn hyderus a oedd digon o ddarpariaeth Gofal Plant yng Ngheredigion i fodloni gofynion eu gweithlu. Mae'r ddarpariaeth 
Gofal Plant yn amrywio'n gyson o ran gwarchodwyr plant, tra bod darpariaeth Meithrinfeydd Dydd a'r Cylch Chwarae yn parhau'n gymharol 
sefydlog. Fodd bynnag, mae rhai lleoliadau wedi cau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf – yn enwedig yn y sector Ar Ôl Ysgol, ac felly mae'n 
hollbwysig fod darparwyr yn parhau i ddiweddaru'r wybodaeth am eu gwasanaeth ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd /Dewis 
Cymru er mwyn hysbysu rhieni a chyflogwyr. 
 
Ffigur 2.2.7: Digonolrwydd Gofal Plant i fodloni gofynion y gweithlu 
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Nododd ymatebwyr i'r arolwg fod angen gwneud y gwelliannau a nodir isod yn y ddarpariaeth Gofal Plant i helpu i wella recriwtio a chadw staff: 
 
Ffigur 2.2.8: Gwelliannau sydd angen ar Ofal Plant i helpu i wella recriwtio a chadw gweithwyr: 
 

 
 

Roedd ymatebwyr a ofynnodd am Ofal Plant 'Ar gael ar adegau gwahanol' uchod wedi nodi'n bennaf bod ei angen arnynt rhwng yr oriau 7am a 
9am, ar ôl ysgol (tan 6pm), ar ôl 6pm ac ar y penwythnos. 
 
Nodwyd y byddai'n well gan ymatebwyr gael lleoliad sy'n agosach at y cartref ac yn agosach at ysgol y plentyn, a gofynnodd y mwyafrif am fwy o 
ddarpariaeth Crèche (Gofal Plant achlysurol), Clwb Ar Ôl Ysgol a darpariaeth yn ystod y Gwyliau. Dywedodd rhai bod angen darpariaeth clwb 
brecwast arnynt, yn ogystal â gofal dydd llawn (e.e. Gwarchodwr Plant a Meithrinfeydd Dydd). 
 
Ni ddadansoddwyd y canlyniadau yn ôl rhanbarth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol oherwydd y nifer isel o ymatebion, ond mae'r heriau a 
wynebir gan gyflogwyr hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn y canlyniadau Rhieni/Gofalwyr a darparwyr Gofal Plant sy'n dangos bylchau daearyddol 
mewn rhai mathau o ddarpariaeth (Gweler map yn Ffigur 8.5: Holl Ddarparwyr Gofal Plant). 
 
Er mwyn i ddarparwyr Gofal Plant gynnig darpariaeth sy'n cychwyn yn gynnar / gorffen yn hwyr ac ar y penwythnos, mae angen i'r galw fod yno i 
sicrhau cynaliadwyedd y ddarpariaeth. Oherwydd poblogaeth gymharol isel a natur wledig yr ardal, mae'r galw isel ynghyd â phroblemau 
recriwtio staff yn golygu nad yw nifer o ddarparwyr yn gallu cynnig yr oriau/gwasanaethau ychwanegol hyn. 
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Fodd bynnag, gall gwarchodwyr plant unigol ddarparu hyblygrwydd fel y gwelir yn eu gwasanaethau. Dylai rhieni bob amser gysylltu â darparwyr 
Gofal Plant yn uniongyrchol ynghylch eu gofynion a chychwyn y deialog gyda nhw. 
 
Budd-daliadau sy'n Gysylltiedig â Gofal Plant ar gyfer y Gweithlu 
 
O'r ymateb bach a gawsom roedd yn amlwg mai ychydig o wybodaeth yn unig sy'n cael ei rhannu â chyflogwyr o ran hyrwyddo budd-daliadau 
sy'n gysylltiedig â Gofal Plant i'r gweithlu. Ni wyddys a yw hyn yr un peth ar draws cyflogwyr eraill yn y sir. Roedd data'n dangos bod nifer isel i 
ganolig yn manteisio ar y cynllun talebau Gofal Plant (sy'n dod i ben yn raddol / nid yw unrhyw geisiadau newydd wedi'u derbyn ers mis Hydref 
2018), a bod nifer canolig yn manteisio ar elfen Gofal Plant y credydau treth gwaith / credyd cynhwysol ar gyfer Gofal Plant a chynlluniau eraill. 
Dangosodd cyflogwyr y byddent yn croesawu'r cyfle i gael mwy o wybodaeth am y gwahanol gynlluniau sydd ar gael. "Angen mwy o wybodaeth 
– dylid ei hanfon i bob busnes". "Ymwybyddiaeth o'u bodolaeth neu ddiffyg dealltwriaeth o ran pwy i gysylltu ag ef." 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen hyrwyddo cynlluniau cymorth Gofal Plant i rieni/gofalwyr a busnesau e.e. Cynllun Gofal Plant Di-
dreth, a chynigiwn fynd â hyn i'r Grŵp Strategaeth Trechu Caledi sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi yn y gwaith yng Ngheredigion. 
 
Y Cynnig Gofal Plant Cymru: 
Nid oedd 50% o gyflogwyr yn ymwybodol o'r Cynnig Gofal Plant. Teimlai 12.5% o ymatebwyr fod y Cynnig wedi helpu teuluoedd di-waith sydd â 
phlant 3-4 oed i gael neu gynyddu cyflogaeth. 
CAM GWEITHREDU: Yr Uned Gofal Plant a phartneriaid i hyrwyddo'r Cynnig Gofal Plant yn fwy lleol gyda busnesau lleol. 
 
Ffigur 2.2.9:  Gwybodaeth cyflogwyr am Gynnig Gofal Plant Cymru 

 

Ydych chi'n gwybod am y Cynnig Gofal Plant i Gymru? %
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2.3 
 
YMGYNGHORIAD DARPARWYR GOFAL PLANT 
 

 

 
Methodoleg 
Ffurfiodd y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) y llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi'r cyflenwad o Ofal Plant sydd ar gael yng 
Ngheredigion. Roedd yn ofynnol i ddarparwyr Gofal Plant Cofrestredig gwblhau'r SASS fel dyletswydd o dan eu cofrestriad. Gweler y wybodaeth 
am y gyfradd ymateb i'r SASS yn y cyflwyniad. Ceir dadansoddiad o'r SASS yn Adran 7. Cysylltodd yr Uned Gofal Plant â darparwyr 
anghofrestredig ar wahân. Er mwyn cael mewnwelediad pellach i farn darparwyr am y farchnad Gofal Plant yng Ngheredigion, yr effaith y mae 
COVID wedi'i chael ar eu darpariaeth, a beth yw eu cynlluniau hirdymor ar gyfer y ddarpariaeth, anfonwyd arolwg ar-lein i ofyn cwestiynau 
pellach. 
 
Crynodeb: 
Derbyniwyd 32 o ymatebion a oedd yn cynrychioli 35% o ddarparwyr cofrestredig (o gyfanswm o 91 o ddarparwyr cofrestredig). Ymatebodd 2 yn 
Gymraeg a 30 yn Saesneg. Derbyniwyd 8 ymateb dienw a oedd yn cynrychioli'r gwahanol fathau o Ofal Plant. 
 
Mae'r cwestiynau a'r ymatebion wedi'u coladu isod. Nid ydym wedi dadansoddi'r adborth neu'r data ansoddol fesul Ardal Gynnyrch Ehangach 
Haen Ganol oherwydd y gallu i nodi lleoliadau. Fodd bynnag, cafwyd ymateb gan bob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol ac felly mae pob 
ardal wedi'i chynrychioli. Efallai nad yw'r sampl ymateb cymharol fach yn gwbl gynrychioliadol o farn pob lleoliad Gofal Plant. 
 
Canlyniadau: 
Math o Ddarparwr Gofal Plant – roedd lleoliadau'n gallu ticio'r holl wasanaethau a oedd yn berthnasol iddynt o'r rhestr ganlynol: 

• Gwarchodwr plant 
• Meithrinfa Ddydd 
• Cylch Meithrin/Grŵp Chwarae 
• Clwb Ar Ôl Ysgol/Cynllun Chwarae Gwyliau 
• Clwb Brecwast 
• Arall 
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Tabl 2.3.1: Ymatebion Darparwyr Gofal Plant i'r Ymgynghoriad  

Math o 
Ddarparwr 
Gofal Plant 
– pob un 
sy'n 
berthnasol 

Gwarchodwr 
plant; 

Cylch 
Meithrin / 
Grwp 
Chwarae; 

Cylch 
Meithrin / 
Grŵp 
Chwarae; 
Clwb Ar Ôl 
Ysgol / 
Cynllun 
Chwarae 
Gwyliau; 

Meithrinfa 
Ddydd; 

Meithrinfa 
Ddydd; 
Cylch 
Meithrin / 
GrwpChwa
rae; 

Meithrinfa 
Ddydd; 
Clwb Ar 
Ôl Ysgol / 
Cynllun 
Chwarae 
Gwyliau; 

Clwb Ar 
Ôl Ysgol 
/ Cynllun 
Chwarae 
Gwyliau; 

Clwb 
Brecwast CYFANSWM 

CYFANSWM 13 8 2 3 1 2 3 0 32 

 
Ystod o Ofal Plant cofrestredig sydd ar gael i rieni a gofalwyr: 
Gofynnwyd i ddarparwyr Gofal Plant raddio o wael i ragorol yr ystod o ddarpariaeth Gofal Plant cofrestredig sydd ar gael i rieni/gofalwyr yn eu 
hardal. Barnwyd bod ansawdd y ddarpariaeth yn dda neu'n rhagorol, ond roedd ystod y darparwyr a nifer y lleoedd yn bryder, sy'n dangos bod 
darparwyr yn ymwybodol o'r bylchau yn y dewis o ran math a chyflenwad Gofal Plant mewn rhai ardaloedd ar gyfer plant o bob oed. Graddiwyd 
lleoliad a hygyrchedd Gofal Plant yn dda ar y cyfan, ac mae hyn yn adlewyrchu gwasgariad daearyddol da Cylchoedd Chwarae ar draws y sir, 
sydd yn bennaf yn darparu Gofal Plant Cymraeg i blant 2-4 oed. Dangosir y dadansoddiad manwl isod. 
 

Tabl 2.3.2: 
O ran yr ystod o Ofal Plant cofrestredig sydd ar gael i rieni a gofalwyr yn eich ardal, beth yw eich barn am y 
canlynol? 

  Gwael Boddhaol Da Ardderchog 
Ddim yn 
gwybod 

Ansawdd y ddarpariaeth  3 13 13 3 
Ystod o ddarparwyr 4 9 11 6 2 
Nifer y lleoedd 8 6 9 3 6 
Fforddiadwyedd 1 5 12 7 7 
Hyblygrwydd y ddarpariaeth a'r sesiynau 1 5 13 7 6 
Addasrwydd oriau agor 1 4 13 9 5 
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Lleoliad a hygyrchedd Gofal Plant 2 3 16 7 4 
Darpariaeth Gymraeg 2 5 14 9 2 

Ffigur 2.3.1: Graddfa Gofal Plant cofrestredig sydd ar gael i rieni: 

: 

 
 
Problemau a brofir gan Ddarparwyr Gofal Plant:  

Tabl 2.3.3: 
A yw'ch lleoliad yn cael y problemau canlynol ar hyn o bryd?     

  Ydy Yn aml Weithiau 
Nac ydy/ 

byth 
Rhestr aros 11 1 14 6 
Lleoedd ar gael 16  9 7 
Rhieni yn methu talu ffioedd 1 1 17 13 
Dyledion rhieni heb eu talu/ffioedd hwyr o dros 4 wythnos 2 2 18 10 
Digon o incwm i dalu costau staff a rhent/gorbenion 14 5 7 6 
Digon o gyllid ar gyfer adnoddau 14 2 14 2 
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Angen cymorth ar gyfer staff ychwanegol ar gyfer plant ag anghenion 
ychwanegol 6 6 12 8 
Adnoddau, offer a hyfforddiant i gefnogi plant ag anghenion ychwanegol 5 3 18 6 

Ffigur 2.3.2: Pob mater a brofir gan leoliadau 

 
 
Mae pob un o'r problemau a restrir uchod yn cael eu harchwilio ymhellach yma: 

Tabl 2.3.4: Rhestr aros a lle sydd ar gael Ydy Weithiau Yn aml Nac ydy/byth 

Rhestr aros 11 14 1 6 

Lleoedd ar gael 16 9  7 

 
Ffigur 2.3.3: Rhestr aros a lle sydd ar gael 
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Mae 'Nifer y lleoedd sydd ar gael' fel problem yma yn gwrth-ddweud yr ymateb i'r cwestiwn blaenorol. Mae'n bosibl y bydd angen ymchwilio 
ymhellach i'r ffactorau sy'n amrywio – gan y gallai fod yn lleoedd yn ôl oedran y plentyn neu'r math o leoliad. Ni ofynnodd yr arolwg am fanylion 
yn ôl oedran y plentyn, ac nid ydym wedi dadansoddi'r canlyniadau yn ôl y math o leoliad ar gyfer pob cwestiwn. 
 
Rydym yn ymwybodol bod lleoedd heb eu defnyddio mewn rhai cylchoedd chwarae, a'r rhan fwyaf o leoliadau clybiau ar ôl ysgol, ond mae 
lleoedd ar gyfer plant o dan 2 oed neu ar gyfer gofal dydd llawn yn brin ac yn creu rhestrau aros ar gyfer rhai darparwyr. 
 
CAM GWEITHREDU: Archwilio'r ymateb i'r arolwg ar restrau aros a lleoedd sydd ar gael gan fod yr ymateb sampl yn yr arolwg hwn yn 
rhy fach i ddod i gasgliadau. Sefydlu methodoleg i fonitro rhestrau aros ac argaeledd lleoedd yn ôl math o Ofal Plant, gan gysylltu ag 
unrhyw wybodaeth am ddatblygiadau tai arfaethedig 
 
Ymchwilio i'r posibilrwydd y gallai rhai darparwyr presennol gynyddu capasiti yn hytrach na chreu darpariaeth newydd. 
 
Gwahoddwyd Darparwyr Gofal Plant i ychwanegu sylwadau pellach am y problemau yr oeddent yn eu cael. Mae rhai wedi eu cynnwys yma: 
 

Rwy'n cael trafferth llenwi lleoedd – (Gwarchodwr plant) 

Mae gen i restr aros ar gyfer plant o dan 5 oed hyd at 2023. Gan fod gen i 2 [o blant] fy hun yn yr ystod oedran yma mae'n 
golygu fy mod i'n gallu gofalu am un plentyn arall o dan 5 oed yn unig gan ddilyn y cymarebau. Dwi heb gael unrhyw 
ddiddordeb/ymholiadau ar gyfer plant dros 5 oed. Mae llawer mwy o angen am leoedd Gofal Plant i blant iau – (Gwarchodwr 
Plant) 

Allwn ni ddim cael staff i weithio gyda phlant ag anghenion arbennig sy'n mynychu ein meithrinfa er ein bod wedi hysbysebu 
ddwywaith yn ystod y ddau fis diwethaf, ac mae'n rhaid i'r staff presennol rannu'r baich rhyngddynt. Dyn ni'n cael galwadau ffôn 
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cyson am leoedd yn ein meithrinfa ac rydym yn llawn ac mae gennym restr aros. Mae rhieni sy'n methu cael lleoedd yn mynd 
yn grac iawn ar y ffôn gan fod Gofal Plant yn broblem – (Meithrinfa Ddydd) 

Mae lleoedd ar gael yn ein clwb ar ôl ysgol ers y pandemig a gyda rhieni yn gweithio gartref mae gennym lai o blant sydd 
angen gofal ar hyn o bryd. Yna mae'n anodd cadw cydbwysedd rhwng paru niferoedd staff â chymarebau plant a cheisio peidio 
â cholli arian ar bob sesiwn. Mae'n ymddangos hefyd ei fod yn costio mwy i'r busnes ddarparu Gofal Plant 1 i 1 – (Y Tu Allan i 
Oriau Ysgol) 

 
 
 
 
A yw recriwtio a chadw staff yn broblem i'ch lleoliad chi? Roedd yr ymatebion yn cynnwys: 
 

Problem enfawr! Mae gennym hysbyseb allan am gynorthwyydd ar hyn o bryd – dyma'r 6ed tro i ni hysbysebu! – (Cylch 
Meithrin / Grwp Chwarae) 

Byddai staff ychwanegol yn ein gwneud ni'n ddeniadol ac yn fanteisiol iawn a byddem yn gallu cyflawni popeth sy'n rhaid i ni i 
safon uchel a chyson, fodd bynnag, ni fyddai ariannu'r adnodd ychwanegol hwnnw yn ymarferol yn ariannol. 

Mae gweithio gyda phlant ifanc yn waith caled ac yn llawn straen, a dyw hyn ddim yn cael ei adlewyrchu yn y cyflog/cyfradd 
fesul awr a gynigir i'r rhai sy'n gweithio yn y maes hwn. 

Nid yw galwadau a disgwyliadau'r rhai sy'n gweithio mewn rôl arweinyddiaeth yn cael eu gwerthfawrogi na'u deall gan fod 
lleoliadau Meithrin wedi newid yn llwyr. 

Mae llawer o staff yn gadael y proffesiwn hwn i weithio rhywle arall, gan sicrhau cyfradd cyflog well fesul awr heb y straen – 
(Cylch Meithrin / Grwp Chwarae) 

Ydy. Dros y 2 flynedd diwethaf mae 5 aelod o staff wedi ein gadael i ddechrau swyddi mewn sectorau hollol wahanol sy'n 
golled i'r sector Gofal Plant oherwydd roedden nhw'n aelodau staff da iawn. Nid yw'r sector Gofal Plant yn gallu cynnig cyflogau 
llawer uwch na'r isafswm cyflog / cyflog byw a hefyd yn y sector preifat does ddim budd-daliadau tâl salwch na thâl mamolaeth. 

Mae darparu Gofal Plant fforddiadwy a bod yn fusnes hyfyw ar yr un pryd yn her. 

Ar hyn o bryd dyw'r swydd ddim yn un sy'n apelio – gweithio o gartref yw'r norm bellach! – (Meithrinfa Ddydd) 
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A yw cymwysterau staff yn broblem? Roedd yr ymatebion yn cynnwys: 
 

Gall fod yn her i gynnal cymarebau staff cymwysedig o 50%, mae'n debyg y bydd hyn yn cynyddu wrth i'r cymhwyster Gwaith 
Chwarae gael ei gyflwyno hefyd – (Y Tu Allan i Oriau Ysgol) 

Dyw contractau byr ac oriau isel ddim yn denu staff o safon dda i'r swydd ac mae'r cyflog yn isel iawn o'i gymharu â gwaith arall 
yn yr ardal sy'n gofyn am lai o gymwysterau a chyfrifoldeb – (Cylch Meithrin / Grwp Chwarae) 

Ydy. Mae'r nifer sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant yn y coleg wedi gostwng yn sylweddol. Nid yw ysgolion uwchradd yn yr ardal 
yn cynnig y cwrs bellach. 

Fel meithrinfa Gymraeg mae angen siaradwyr Cymraeg rhugl arnom ni hefyd. Felly mae argaeledd gweithwyr cymwysedig 
Cymraeg eu hiaith hyd yn oed yn fwy o broblem – (Meithrinfa Ddydd) 

 
A oes gennych chi unrhyw sylwadau / awgrymiadau ar gyfer gwelliannau o ran y farchnad Gofal Plant yn eich ardal? 
Dywedodd darparwyr wrthym am ddigonolrwydd, ansawdd, fforddiadwyedd, neu'r rhwystrau rhag cael mynediad i bob math o Ofal Plant sydd ar 
gael. 
 

Mae nifer y Gwarchodwyr Plant yn [fy mhentref] a'r ardal leol wedi lleihau dros y cyfnod rwyf wedi bod yn gwarchod plant. 
Rwy'n meddwl bod hyn oherwydd llawer o newidiadau bach dros amser sydd wedi cael effaith andwyol fawr ar y sector. Mae 
rhai o'r newidiadau yn cynnwys y gwaith papur sydd yn bendant wedi cynyddu dros amser. Mae disgwyl i ni redeg fel Meithrinfa 
neu Ysgol Feithrin ond gyda dim ond un person yn gyfrifol am bopeth sy'n golygu bod gwaith papur yn cymryd drosodd ar y 
penwythnos a gyda'r nos. Yr oriau anghymdeithasol, hir. Y ffi gyfartalog y mae Gwarchodwyr Plant yn ei chodi fesul plentyn, 
mae'n rhaid i ni barhau i fod yn fforddiadwy i rieni ond mae angen i ni wneud arian. Mae Covid wedi lleihau faint o gymorth 
corfforol, help a chyngor rydym yn eu cael. Dyn ni ddim yn cael sesiynau dal i fyny rheolaidd fel o'r blaen a gall hyn arwain at 
ynysu a llai o Warchodwyr Plant yn y gymuned – (Gwarchodwr Plant) 

Cyllid ar gyfer plant 2-3 oed nid yn unig ar gyfer plant Dechrau'n Deg – (Cylch Meithrin / Grwp Chwarae) 

Mae'r Cynnig Gofal Plant wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae diffyg lleoedd yn broblem yn yr ardal i blant o dan 4 oed – 
(Meithrinfa Ddydd) 

Mae ein lleoliad hanner awr o'r feithrinfa agosaf a hyd yn oed mwy na hynny mewn rhai cyfeiriadau. Er enghraifft mae un rhiant 
yn teithio 40 munud i'r cyfeiriad arall i'w leoliad gwaith i gael Gofal Plant gyda ni oherwydd does dim byd arall ar gael yn 
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agosach. Gan nad yw pellter o'r feithrinfa yn rhan o'n polisi derbyn, mae derbyn plant o ymhellach i ffwrdd wedi golygu ein bod 
wedi gorfod siomi pobl sy'n lleol iawn i'r feithrinfa – (Meithrinfa Ddydd) 

 
Cynlluniau cymorth ariannol Gofal Plant – dywedodd darparwyr eu bod yn derbyn Dechrau'n Deg, y Cynnig Gofal Plant, Gofal Plant Di-dreth 
a chynlluniau talebau amrywiol neu addysg gynnar a ariennir. 
 
 
 
 
 

Ffigur 2.3.4: Darparwyr Gofal Plant wedi cofrestru ar gynlluniau 
amrywiol 

 

Ffigur 2.3.5: Darparwyr Gofal Plant yn hyrwyddo cynlluniau 

 
 
Ydych chi'n meddwl bod Cynnig Gofal Plant Cymru wedi helpu teuluoedd di-waith sydd â phlant 3 – 4 oed i gael cyflogaeth? 

 
Ffigur 2.3.6: Cynnig Gofal Plant Cymru wedi helpu teuluoedd i gael cyflogaeth 
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Ydych chi'n ymwybodol o gynlluniau cymorth ychwanegol ar gyfer y plant yn eich gofal? 
 
Tabl 2.3.5: Ymwybyddiaeth o gynlluniau cymorth ychwanegol 

Cynllun Cyfeirio 
Cronfa Datblygiad 

Plant 

Ymuno (cymorth i blant 
ag ADY fynychu Clybiau 

Ar Ôl Ysgol); 

Grant Gofal Plant neu 
Lwfans Dysgu i Rieni ar 

gyfer myfyrwyr; 

Ddim yn ymwybodol 
/ ddim yn 

berthnasol; 

13 2 8 9 13 

 
Ffigur 2.3.7: Ymwybyddiaeth o gynlluniau cymorth ychwanegol 
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Ydych chi'n meddwl bod y Cynnig Gofal Plant Cymru wedi helpu teuluoedd di-
waith sydd â phlant 3-4 oed i gael cyflogaeth?

Ydw Bac ydw Ddim yn siwr
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Gwahoddwyd darparwyr i rannu unrhyw bryderon neu ba newidiadau yr hoffent eu gweld wrth symud ymlaen ers i bandemig COVID-19 
ddechrau sydd wedi newid y modd y darperir gwasanaethau yn y ddwy flynedd ddiwethaf. 
 

Mae patrwm gweithio pobl yn y gwaith yn dal i amrywio ond bydd angen y math hwn o ofal arnoch – er y bydd ar gyfer 
niferoedd bach – (Y tu allan i oriau ysgol) 

Nid yw cael y llywodraeth i ddweud wrth gyflogwyr ei fod yn fater i'r sefydliadau neu'r Awdurdodau Rheoleiddio ac ati yn 
unrhyw help – rydym ni'n fudiad sy'n cael ei redeg yn wirfoddol ac mae llawer o waith papur – mae'n golygu bod llawer gan 
bobl i'w wneud – (Cylch Meithrin / Grŵp Chwarae). 

Yn ariannol, mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith fawr – (Meithrinfa Ddydd) 

Ailadrodd yr effaith ar staffio – mae pobl wedi newid gyrfa ac am gael bywyd gwahanol. Mae Gofal Plant yn broffesiwn 
blinedig ac mae pobl wedi gweld bod swyddi gweinyddol ar gael sy'n llai heriol yn gorfforol – (Meithrinfa Ddydd) 

 
Oes gennych chi unrhyw bryderon eraill wrth symud ymlaen? Roedd yr ymatebion yn cynnwys: 
 

• Rwy'n meddwl bod darparwyr Gofal Plant yn gweld bod cael eu talu mor hwyr gan y Cynnig Gofal Plant yn broblem 
fawr. 

• Mae angen adolygu'r gyfradd tâl bresennol ar gyfer y cynllun Gofal Plant 30 awr yn unol â'r cynnydd yn yr isafswm 
cyflog a'r cyflog byw ym mis Ebrill. 

• Gallai plant gweithwyr o gartref fod yn colli allan ar weithgareddau chwarae grŵp a rhyngweithio ac efallai na fydd y 
plant yn cael gofal llawn yn yr amgylchedd cartref gan fod rhieni yn canolbwyntio ar weithio o gartref. 
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Tabl 2.3.6: Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael digon o gefnogaeth 
berthnasol gan y canlynol: Ydw Weithiau Nac ydw Amherthnasol 

Uned Gofal Plant – Cyngor Sir Ceredigion 29 2 0 1 

Gwasanaeth Ysgolion (ar gyfer y rhai sy'n darparu Addysg Gynnar) – Cyngor Sir 
Ceredigion* 10 3 2 17 

Arolygiaeth Gofal Cymru 18 10 4 0 

Estyn (ar gyfer y rhai sy'n darparu Addysg Gynnar) 8 4 0 20 

* Rhybudd – nododd rhai eu bod yn darparu Addysg Gynnar ond nad ydynt yn cael eu hariannu gan Wasanaeth Ysgolion yr ALl felly ni fyddent 
yn gymwys i dderbyn cefnogaeth gan y Gwasanaeth Ysgolion. 
 
Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael digon o gefnogaeth berthnasol gan y sefydliadau ambarél CWLWM canlynol? 
Mae'r Uned Gofal Plant yn darparu cyllid ar gyfer rhai o'r rhain i gefnogi darparwyr yn lleol, ac mae ganddynt eu hymgyrchoedd cenedlaethol a 
phrosiectau a ariennir hefyd rydym yn eu rhannu'n rheolaidd gyda'n lleoliadau. 
 
 
 
 
Tabl 2.3.7: Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael digon o gefnogaeth berthnasol gan y sefydliadau ambarél CWLWM canlynol? 

 Ydw Weithiau Nac ydw 

Hoffwn i gael 
mwy o 

gefnogaeth Amherthnasol 

Mudiad Meithrin 12 8 2  10 

Blynyddoedd Cynnar Cymru 6 9 2  15 

PACEY Cymru 11 8 1 2 10 

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs Wales 7 11 4  10 

Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) 2 4 3  23 
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Rhybudd – rhai wedi ateb Nac ydw/weithiau yn lle amherthnasol e.e. gwarchodwyr plant   

Rhybudd – rhai wedi ateb ydw yn lle amherthnasol e.e. Cylch     

 
Mae'r ymatebion yn dangos bod sefydliadau CWLWM yn dda o ran rhoi gwybodaeth i ddarparwyr.  Mae Cyngor Sir Ceredigion yn comisiynu 
Mudiad Meithrin a Blynyddoedd Cynnar Cymru i ddarparu cymorth Swyddog Datblygu i ddarparwyr gofal sesiynol; a thalu Aelodaeth ac 
Yswiriant i bob gwarchodwr plant trwy PACEY Cymru. 
 
Roedd sylwadau pellach a nodwyd gan ddarparwyr yn cynnwys: 

• Hoffwn i weld y gyfradd fesul awr i warchodwyr plant o'r Cynnig Gofal Plant yn cynyddu ochr yn ochr â'r cyfraddau cyfredol ar gyfer 
Gofal Plant. Pan ddechreuodd e 5 mlynedd yn ôl roeddwn i'n codi £4 yr awr ar gyfer teuluoedd preifat. Nawr rwy'n meddwl codi £5 yr 
awr oherwydd y codiad yn yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, sy'n golygu fy mod i'n colli 50c yr awr fesul plentyn ar y Cynnig! 

• Mae'r tâl ar gyfer ymarferwyr cofrestredig a chymwysedig yn y sector Gofal Plant yn eithriadol o wael gan olygu bod staff yn teimlo'n 
fwyfwy nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi ac yn chwilio am waith mewn sectorau gwahanol er mwyn cael ansawdd bywyd gwell. 

• Recriwtio staff sector Gofal Plant sydd â'r cymwysterau a'r sgiliau iaith cywir. 
Cydbwyso cost Gofal Plant i rieni â chostau rhedeg meithrinfa 

• Mae rheoliadau AGC yn ei gwneud hi'n anodd iawn creu darpariaeth Gofal Plant newydd oherwydd y broses gofrestru hir 
• Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a'r gofynion cymwysterau hefyd yn feichus iawn ar gyfer yr hyn sydd yn aml yn gyflogaeth 

ansicr gyda chyflog isel. 
• Rydym ni wedi mynd tuag yn ôl ers 2000 pan gefais fy nghyflogi gyntaf fel swyddog datblygu Gofal Plant ac mae llai o ddarpariaeth 

ar gyfer rhieni wrth i amser fynd yn ei flaen sy'n cael effaith negyddol ar allu menywod yn enwedig i gael swydd, ac effaith wedyn ar 
gyflogaeth a nifer y plant sy'n byw mewn tlodi 

 

2.4 
 
AROLWG YSGOLION 
 

 

 
METHODOLEG 
 
Anfonwyd yr Arolwg Ysgolion i bob ysgol gynradd (40) ac uwchradd (7) (gan gynnwys ysgolion 3-16 a 3-19) trwy arolwg ar-lein. Rhoddwyd 
cyflwyniad i bob Pennaeth gan egluro proses yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. Derbyniwyd 11 o ymatebion gan 9 ysgol gynradd a 2 
ysgol uwchradd (23% o'r holl ysgolion), 5 yn Gymraeg, 6 yn Saesneg. Dim ond ysgolion o 6 o'r 9 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol oedd 
wedi ymateb i'r arolwg. 
 
Tabl 2.4.1: Ysgolion Cynradd fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (gan gynnwys ysgolion 3-16 a 3-19): 
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Y Borth & 
Bont-goch 

Aberystwyth 
– Gogledd 

Aberystwyth 
– De 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Llanbedr 
Pont Steffan 
a 
Llanfihangel 
Ystrad 

Aberteifi 
ac Aber-
porth 

Beulah, 
Troed-yr-
aur a 
Llandysul 

Rheidol, 
Ystwyth a 
Charon 

Craig yr 
Wylfa (Y 
Borth) 

Comins Coch Llwyn yr Eos 
(Penparcau) Aberaeron Ceinewydd Ysgol 3-19 

Bro Pedr 
Aber-
porth 

Bro Teifi 
(3-19 

Llandysul) 

Ysgol Henry 
Richard (3-16 
Tregaron) 

Penrhyn-coch St Padarn Plascrug 
Ciliau Parc 
(Ciliau 
Aeron) 

Bro Sion Cwilt 
(Synod Inn) Dihewyd Aberteifi Cenarth Llanfarian 

Rhydypennau   
Ysgol 
Gymraeg 
Aberystwyth 

Llangwyryfon Llanarth 
Dyffryn 
Cledlyn 
(Drefach) 

Llechryd   Llanfihangel y 
Creuddyn 

Tal-y-bont     Llannon T. Llew Jones 
(Brynhoffnant) Felinfach Penparc   Llanilar 

      Myfenydd 
Llanrhystud Talgarreg Y Dderi 

(Llangybi)     Mynach 
(Pontarfynach) 

                Penllwyn (Capel 
Bangor) 

                Pontrhydfendigaid 

                Rhos Helyg 
(Llangeitho) 

                Rhos y Wlad 
(Bronant) 

        Syr John Rhys 
(Ponterwyd) 
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Tabl 2.4.2: Ysgolion Uwchradd fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (gan gynnwys ysgolion 3-16 a 3-19): 
 

Y Borth a 
Bont-
goch 

Aberystwyth 
– Gogledd 

Aberystwyth 
– De 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Ceinewydd 
a 
Phenbryn 

Llanbedr 
Pont Steffan 
a 
Llanfihangel 
Ystrad 

Aberteifi ac 
Aber-porth 

Beulah, 
Troed-yr-aur 
a Llandysul 

Rheidol, 
Ystwyth a 
Charon 

  Ysgol Gyfun 
Penweddig 

Ysgol Gyfun 
Aberaeron 

 Ysgol Bro 
Pedr (3-19) 

Ysgol Gyfun 
Aberteifi 

Ysgol Bro Teifi 
(3-19) 

Ysgol Henry 
Richard (3-16) 

        Ysgol Gyfun 
Penglais 

 
 
 
 
 
 
 
Tabl 2.4.3: Ymateb ysgol fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol 
 

  

Y Borth a 
Bont-goch 

Aberystwyth 
– Gogledd 

Aberystwyth 
– De 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Ceinewy
dd a 
Phenbryn 

Llanbedr 
Pont Steffan 
a 
Llanfihangel 
Ystrad 

Aberteifi ac 
Aber-porth 

Beulah, 
Troed-yr-
aur a 
Llandysul 

Rheidol, 
Ystwyth 
a Charon 

CYFAN
SWM 

Yr ysgolion a 
ymatebodd 0 0 2 2 1 0 3 1 2 11 
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Nifer yr 
ysgolion 
cynradd 

4 2 3 5 5 5 4 2 10 40 

Nifer yr 
ysgolion 

uwchradd 
0 0 1 1 0 1 1 1 2 7 

% cyfradd 
ymateb 0 0 50 33 20 0 60 33 18 

Cyfans
wm  

23%  
 
Ffigur 2.4.1: % yr ysgolion a ymatebodd 

 
CANLYNIADAU 
 
Mae'r canlyniadau wedi'u coladu isod, ond oherwydd y nifer isel o ymatebion nid ydynt wedi cael eu hadrodd yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach 
Haen Ganol. 
 
Tabl 2.4.4: Math o ofal yn yr ysgol – Cofrestredig neu Anghofrestredig  

Oes gennych chi unrhyw un o'r mathau 
canlynol o Ofal Plant ar hyn o bryd 

Wedi cofrestru gydag Arolygiaeth 
Gofal Cymru (AGC) yn 

gweithredu o safle eich Ysgol? 

Heb gofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru 

(AGC) yn gweithredu o safle 
eich Ysgol? 

0 10 20 30 40 50 60 70

Y Borth a Bont-goch
Aberystwyth – Gogledd

Aberystwyth – De
Aberaeron a Llanrhystud

Ceinewydd a Phenbryn
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad

Aberteifi ac Aber-porth
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul

Rheidol, Ystwyth a Charon

% yr ysgolion a ymatebodd
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Gofal Plant ar ôl Ysgol 2  
Gofal Plant Cofleidiol   
Grwp Chwarae/Cylch Meithrin 1  
Gofal Plant Gwyliau   
Clwb Brecwast – (Am Ddim) 0 6 
Clwb Brecwast (y telir amdano gan 
ddefnyddwyr gwasanaeth) 0 3 
Clwb Brecwast – Dim bwyd, gofal yn unig 0 2 

 
O ran y wybodaeth a oedd gan ymatebwyr am ddarparwyr Gofal Plant a digonolrwydd y ddarpariaeth yn yr ardal, yr ateb oedd 'ansicr' gan 
mwyaf. Dywedodd llai na 45% fod rhieni wedi cysylltu â'r ysgol ynglŷn â materion Gofal Plant. Roedd yn amlwg bod galw yn Aberteifi ac 
Aberystwyth am Ofal ar ôl Ysgol, gan staff a rhieni sengl, a gallai hyn fod o ganlyniad i gau'r ddarpariaeth y tu allan i oriau ysgol yn ddiweddar yn 
y ddwy ardal. 
 

"Mae'r clwb ar ôl ysgol oedd yn Aberteifi wedi gorffen ac mae rhai rhieni wedi holi am hyn – er nad yw'n rhan o'r ysgol." 
"Yn y gorffennol mae rhai rhieni wedi holi ynglŷn â'r ddarpariaeth ar ôl ysgol ond oherwydd costau / diffyg staff doedd hwn ddim yn opsiwn 
y gallai ysgol fach wledig fel un ni ystyried ei ddarparu" 
 

Darparwyd Clybiau Brecwast gan yr holl ymatebwyr, a dywedodd 2 ysgol fod ganddynt gytundebau rhentu ar gyfer y ddarpariaeth Gofal Plant a 
leolir ar y safle. 
Roedd 63% yn trefnu clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol, yr Urdd yn bennaf rhwng 1 a 4 noson yr wythnos, o dan ddwy awr, ond nid oedd llawer 
wedi ailddechrau ers y pandemig. 
 
Cafwyd ymatebion cymysg ynghylch a fyddai teuluoedd yn manteisio ar Ofal Plant pe bai'r ysgolion yn ei gynnig. Credai'r rhan fwyaf y byddai 
diddordeb ond mynegwyd pryder ynghylch fforddiadwyedd. Mae gan rieni drefniadau gyda'r teulu estynedig, felly efallai na fydd llawer yn 
manteisio ar ddarpariaeth sy'n codi tâl. 
 
"Rwy'n meddwl y gallai fod yn debygol gyda lleiafrif o deuluoedd. Fodd bynnag, rydym ni mewn ardal gyda chyflogau isel sy'n dymhorol. Dwi 
ddim yn siŵr faint o rieni fydd yn manteisio ar glwb ar ôl ysgol sy'n codi tâl. Byddai rhieni proffesiynol yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth sydd i'w 
darparu yn yr ysgol." 
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Dywedodd 80% fod pandemig COVID-19 wedi effeithio ar y gallu i Ofal Plant weithredu ar eu safle ysgol, gyda 60% yn ansicr a fyddai'r 
pandemig yn effeithio ar y defnydd o Ofal Plant ar safle'r ysgol yn y dyfodol. 
 
Roedd 60% yn ymwybodol o'r Cynnig Gofal Plant, gyda 40% yn nodi ei fod wedi bod o fudd i rieni sy'n gweithio ac sydd wedi cofrestru gyda'u 
darpariaeth / ysgol. 
 
Tabl 2.4.5: Gofal Plant sy'n casglu plant o'r Ysgol: 
Ydych chi'n ymwybodol o ddarparwyr Gofal Plant lleol sy'n casglu plant o'ch 
Ysgol?  
a) Gwarchodwr(wyr) plant 5 
b) Meithrinfa Ddydd  
c) Clwb ar ôl Ysgol  
d) Cylch Meithrin/Grwp Chwarae 1 
e) Ddim yn siŵr 4 
f) Arall  

 
Tabl 2.4.6: Digonolrwydd Gofal Plant: 
Yn eich barn chi, oes digon o Ofal Plant ar gael yn lleol i ddarparu ar gyfer 
anghenion Gofal Plant y teuluoedd â phlant sy'n mynychu eich Ysgol?  
Oes 1 
Nac oes 4 
Ddim yn Gwybod 6 

Tabl 2.4.7: Materion Gofal Plant Rhieni: 

A yw rhieni wedi cysylltu â chi ynglŷn â materion Gofal Plant?  
Ydynt 5 
Nac ydynt 6 

 
Tabl 2.4.8:Materion Gofal Plant Staff: 
Yn eich barn chi, oes digon o Ofal Plant ar gael yn lleol i ddarparu ar gyfer 
anghenion Gofal Plant y staff (gan gynnwys chi eich anghenion chi) sy'n 
gweithio yn eich Ysgol?  
Oes 3 
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Nac oes 3 
Ddim yn Gwybod 5 

Ydy aelodau staff wedi cysylltu â chi ynghylch materion Gofal Plant?  
Ydynt 3 
Nac ydynt 8 

 
Tabl 2.4.9: Cynnig Gofal Plant ar safle’r ysgol: 

 

Oes unrhyw le ar gael yn eich 
Ysgol lle gellid datblygu 

darpariaeth Gofal Plant newydd? 

Os oes, a fyddech chi'n fodlon 
i'r Uned Gofal Plant gysylltu â 
chi i drafod hyn ymhellach? 

Ydych chi'n credu y bydd 
cynnig Gofal Plant ar safle 

eich Ysgol o fudd i'ch 
Ysgol? 

Oes 2 2 7 
Nac oes 6  1 
Ddim yn Gwybod / ansicr 3  1 
Amherthnasol   1 

 
Tabl 2.4.10: Clybiau Gweithgareddau ysgolion: 
Os ydych chi'n trefnu clybiau gweithgareddau ar 
ôl ysgol yn eich Ysgol, sawl noson yr wythnos 
ydyn nhw'n rhedeg? 

1 noson 2 noson 3 noson 4 noson 5 noson amh 

  4  1 2  3 
 
Cyn Covid – roeddem ni'n cynnig: clwb rhedeg, clwb coginio, clwb codio, yr Urdd, pêl-droed/rygbi, clwb celf ac ati. Yn anffodus 
oherwydd achosion Covid dydyn ni ddim wedi ailddechrau'r rhain eto. Dyn ni'n gobeithio gwneud hynny yn y Gwanwyn. 

 
O ran fforddiadwyedd Gofal Plant, beth yw'r tebygolrwydd y bydd teuluoedd yn manteisio ar Ofal Plant pe bai'n cael ei gynnig? 
(Wrth feddwl am eich ateb dylech ystyried natur economaidd eich poblogaeth ysgol, y defnydd tebygol o deuluoedd a ffrindiau 
fel opsiwn Gofal Plant ac ati) 
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Rwy'n meddwl y gallai fod yn debygol gyda lleiafrif o deuluoedd. Fodd bynnag, rydym mewn ardal lle ceir cyflogau isel sy'n dymhorol. Dwi 
ddim yn siŵr faint o rieni fydd yn manteisio ar glwb ar ôl ysgol sy'n codi tâl. Byddai rhieni proffesiynol yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth a 
ddarperir yn yr ysgol. 

Mae'r cyfan yn dibynnu ar y gost. 

 
Tabl 2.4.11: Effaith COVID-19 ar darpariaeth Gofal Plant ar safle’r ysgol: 

  

Ydy pandemig COVID-19 wedi effeithio ar allu Gofal 
Plant i weithredu ar safle eich Ysgol? 

Ydych chi'n meddwl y bydd pandemig COVID-19 yn 
effeithio ar y defnydd o Ofal Plant ar safle eich Ysgol yn y 

dyfodol? 
Ydy 8  
Nac ydw  1 
Ddim yn siŵr  6 
Amherthnasol 2 3 

 
Os ydy, rhowch sylwadau: 

Does gennym ni ddim digon o staff i redeg clybiau ar ôl ysgol gan fod 3 swigen gennym ni – cyn i ni ddechrau, roeddwn i'n gallu rhedeg un 
clwb ar gyfer yr ysgol gyfan. 

Oherwydd cyfyngiadau Covid nid ydym wedi gallu cynnig ein clybiau ar ôl ysgol arferol sy'n cael eu rhedeg gan ein staff addysgu o 3.30-4.30 
4 diwrnod yr wythnos. 

 
 
 
Tabl 2.4.12: Ymwybyddiaeth o’r Cynnig Gofal Plant: 

  

Ydych chi'n ymwybodol o Gynnig Gofal Plant 
Cymru? 

Ydych chi'n meddwl bod Cynnig Gofal Plant Cymru wedi bod 
o fudd i rieni sy'n gweithio ac sydd wedi cofrestru gyda'ch 

darpariaeth / Ysgol? 
Ydw 6 4 
Nac ydw 3  
Ddim yn siŵr 1 2 
Amherthnasol  4 
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2.5 
 
AROLWG PLANT 
 

 

 
Datblygodd yr Uned Gofal Plant Arolwg Plant ar-lein gyda’r Swyddogion Chwarae i’w rannu gyda darparwyr Gofal Plant a Chwarae, wrth i 
ymweliadau â darpariaeth y Tu Allan i Oriau Ysgol gael eu cwtogi oherwydd cyfyngiadau Covid-19.  Rhannwyd yr Arolwg trwy e-bost i bob 
Darparwr y Tu Allan i Oriau Ysgol, derbynwyr Grant Chwarae ac ar y llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol corfforaethol. Defnyddiwyd y 
canlyniadau i lywio’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. (Gweler Atodiad 3 am gopi o’r 
Arolwg) 
 
Roedd cwestiynau am Chwarae yn cynnwys pa mor aml roedd plant yn cyfarfod â’u ffrindiau, a ble a gyda phwy roedden nhw’n chwarae. 
Roedd cwestiynau ynglŷn â Gofal Plant yn ymwneud â ble roedden nhw’n mynd ar ôl i’r ysgol orffen, pa mor aml, ac a oedden nhw’n hoffi’r clwb 
neu’r gofal plant roedden nhw’n mynd iddo. Y dewisiadau ymateb oedd naill ai Cartref; Aelodau teulu; Ffrindiau; Clwb e.e. chwaraeon, 
cerddoriaeth ac ati a Gofal Plant e.e. Gwarchodwr Plant, Clwb Ar Ôl Ysgol ac ati. 
Gofynnwyd iddynt hefyd a oedd y pandemig wedi newid yr hyn yr oeddent yn ei wneud ac i ble yr oeddent yn mynd i chwarae.  
Cwblhawyd rhai ymatebion yn nigwyddiadau Ceredigion Actif a oedd wedi ailddechrau. 
 
Sesiynau Chwarae Mynediad Agored: 
 
Yn ystod gwyliau ysgol hanner tymor mis Chwefror, comisiynwyd arbenigwr Gofal Plant a Chwarae i gynnal digwyddiadau chwarae mynediad 
agored mewn 8 lleoliad mewn 5 pentref/tref ledled Ceredigion. 
Mynychodd cyfanswm o 167 o blant sesiynau hanner tymor mis Chwefror – o 7 mis i 16 oed. Wnaeth 79% gwblhau, neu cawsant eu cefnogi i 
gwblhau'r ffurflenni papur gan rieni neu weithwyr Chwarae. Ychwanegwyd y data at y ffurflen ar-lein i'w ddadansoddi a'i lanhau i eithrio adborth 
gan blant o dan 17 mis oed. 
Tabl 2.5.1: Sesiynau Chwarae Mynediad Agored: 

Dyddiad Lleoliad Nifer o blant Oedran 
21.02.2022 Penparcau - Hwb 24 7 mis – 12 blwydd oed 
22.02.2022 Llandysul - Parc Goffa 8 19 mis – 6 blwydd oed 
22.02.2022 Llandysul - The Beeches 17 1 – 13 blwydd oed 
23.02.2022 Llanon 11 1 - 8 blwydd oed 
24.02.2022 Lampeter - Parc y Felin 19 9 mis – 16 blwydd oed 
24.02.2022 Lampeter – Parc yr Orsedd 29 3 – 11 blwydd oed 
25.02.2022 Cardigan - Pentop 20 0 – 14 blwydd oed 
25.02.2022 Cardigan - George V 39 1 – 10 blwydd oed 
  167 o blant wedi mynychu  
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  132 wedi cwblhau arolwg papur  
 

Ffigur 2.5.1: Mynychwyr mewn Sesiynau Chwarae Mynediad Agored 

 
Canlyniadau: 
Cwblhaodd cyfanswm o 227 o blant yr Arolwg Plant – 95 ar-lein trwy MS Forms, a 132 ar bapur yn nigwyddiadau Chwarae mis Chwefror. 
Cefnogwyd rhai i lenwi'r ffurflen gan rieni neu weithwyr Chwarae. 
Yr ystod oedran ar gyfer cwblhau arolwg oedd 17 mis – i 15 mlwydd oed. 
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Ffigur 2.5.2: Oedran y plant a gwblhaodd yr Arolwg Plant 

 
 
Ffigur 2.5.3: Ymatebwyr fesul AGEHG 
 

 
*Cyfunwyd niferoedd yr ymatebwyr a nododd eu bod yn byw yn ‘Aberystwyth’ i ardaloedd Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (AGEHG) 
Gogledd Aberystwyth a De Aberystwyth. 
 

1
4

9
15

23
16

20

28 27 28
25

17

6 4 2 2
0
5

10
15
20
25
30

N
ife

r o
 b

la
nt

Oedran y plant

Oedran y plant a gwblhaodd yr Arolwg Plant

0 10 20 30 40 50 60

Y Borth a Bont-goch
Aberystwyth Gogledd a De

Aberaeron a Llanrhystud
Ceinewydd a Phenbryn

Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad
Aberteifi ac Aber-porth

Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul
Rheidol, Ystwyth a Charon

Anhysbys
Sir Benfro

Sir Gâr
Ardaloedd eraill

Ymatebwyr fesul AGEHG

T
udalen 111



 

62| T u d a l e n  
 

Defnydd o Ofal Plant: 
 
Allan o 227 o ymatebion, nododd 13% eu bod yn defnyddio Gofal Plant (30), ac aeth cyfanswm o 27% (61) i Glwb ar ôl ysgol neu i ddarparwr 
Gofal Plant. Roedd ‘Clwb’ yn cynnwys unrhyw weithgaredd ar ôl ysgol, e.e. chwaraeon neu gerddoriaeth, a Gofal Plant e.e. Gwarchodwr Plant, 
Clwb ar ôl Ysgol ac ati. 
 
Dim ond 26 o'r 30 oedd yn byw yng Ngheredigion, gyda 3 yn dod o bentrefi/trefi ar y ffin yn Sir Gaerfyrddin (Cwmann a Chastell-newydd Emlyn) 
ac 1 o dde Sir Benfro (Hwlffordd). 
 
O'r 30 a nododd eu bod yn defnyddio Gofal Plant, roedd 10% yn mynd bob dydd ar ôl ysgol, tra bod 87% yn mynd weithiau. Dywedodd 63% fod 
y pandemig wedi newid yr hyn yr oeddent yn ei wneud ar ôl ysgol. 
 

“Mam yn gweithio o gartref felly gall fynd adref fwy ar ôl ysgol” 
 
Roedd 79% yn hoffi neu'n hoff iawn o fynd i Ofal Plant ar ôl ysgol; dywedodd 17% ei fod yn “iawn”; a nododd 3% nad oeddent yn ei hoffi. 
 
 
Tabl 2.5.2: Sawl diwrnod ydych chi'n mynd i Glwb / Gofal Plant? 
Ambell waith 26 
Bob dydd 3 

 
Tabl 2.5.3 Beth ydych chi'n ei feddwl o'r clwb ar ôl ysgol / 

gweithgaredd / gofal plant rydych chi'n mynd iddo? 
Rwy’n ei hoffi 22 
Mae’n iawn 5 
Dwi ddim yn ei hoffi 1 
Arall 1 – Dwi’n caru fe 

 
 
Tabl 2.5.4 A yw’r Coronafeirws (COVID-19) wedi newid beth ti’n 

gwneud a ble ti’n chwarae / cwrdd? 
Ydy 19 
Nac ydy 7 
Dim yn gwybod 4 
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Os ydy, sut? Sampl o sylwadau ychwanegol 
 
• Mae rhai lleoedd wedi cau oherwydd COVID 
• Mae clybiau newydd ddechrau agor, felly mae'n rhaid aros nes bod popeth yn gweithio. Mae pethau'n gwella'n raddol 
• Roedd gofal plant a stopiwyd yn ystod cyfnodau clo yn ei gwneud hi'n anodd mynd i'r gwaith 
• Mam yn gweithio o gartref felly gall fynd adref mwy ar ôl ysgol 
• Gorfod archebu ymhell ymlaen llaw. Nid yw rhai pobl eisiau cyfarfod 
 
Casgliad: 
 
Roedd y plant a gwblhaodd yr Arolwg Plant yn dod o 42 o bentrefi a threfi Ceredigion ar draws pob un o’r 9 ardal AGEHG. Roedd 5% o'r 
ymatebwyr (12) wedi'u lleoli y tu allan i Geredigion neu leoliadau anhysbys. 
O'r 5 lleoliad lle cynhaliwyd y sesiynau Chwarae, nid oes gan 4 ohonynt Glybiau Ar Ôl Ysgol gweithredol. Mae gan un lleoliad wasanaeth casglu 
ar ôl ysgol o ddwy Feithrinfa Ddydd leol, ond nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gael yn yr ysgol a allai gyfrif am y defnydd isel o ofal plant (13%) o 
gymharu â chyfartaledd o 22.4% o blant Ceredigion sy’n defnyddio rhyw fath o ofal plant yng Ngheredigion yn 2021 (Gweler Tabl 24.4). 
 

3 
 
GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH 
 

3.1 GWASANAETH GWYBODAETH I DEULUOEDD: 

 

 
Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol o dan Adran 27 o Ddeddf Gofal Plant 2006 i ddarparu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
(GGD) ar gyfer teuluoedd a darpar rieni. Anogir Awdurdodau Lleol yn gryf i ddarparu adnoddau ar gyfer gwasanaeth gwybodaeth integredig fel 
canolbwynt y ddarpariaeth hon. Mae'n rhaid i'r gwasanaeth ddarparu gwybodaeth o ddisgrifiad rhagnodedig a all ddod o dan ddau gategori: 

• Gofal plant 
• Gwasanaeth arall neu gyfleusterau eraill a allai fod o fudd i rieni, darpar rieni, plant neu bobl ifanc 

 
Mae'r GGD yn cynnig cyngor a gwybodaeth ddiduedd am ddim ar Ofal Plant a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i rieni a gofalwyr; 
gwybodaeth am gymorth gyda chostau gofal plant gan gynnwys Cynnig Gofal Plant Cymru, a gall ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr ar faterion 
Gofal Plant a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith fel yr amlinellir yn y Canllawiau Statudol Gofal Plant. 
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Strwythur Staffio: Ym mis Ebrill 2018 o dan agenda trawsnewid Awdurdodau Lleol trosglwyddwyd dyletswyddau GGD o reolaeth yr Uned Gofal 
Plant i Borth Cymorth Cynnar/Porth y Gymuned. Arweiniodd hyn at drosglwyddo'r Swyddog GGD a chyllid cysylltiedig i adran wahanol ac roedd 
Uned Gofal Plant wedi trosglwyddo o'r Tîm Cefnogi Polisi i Wasanaethau Ysgolion. 
 
Darparu: Sefydlwyd Porth y Gymuned i ddarparu gwasanaeth gydol oed gyda 4 Cysylltydd Cymunedol wedi'u penodi (gan gynnwys y Swyddog 
GGD) i ddarparu'r gwasanaeth, gan gynnwys y GGD. Roedd y gwasanaeth hwn yn un gydol oed ac felly nid oedd gan y swyddog a ariannwyd y 
gallu i neilltuo ei amser i reoli'r GGD o ran Gofal Plant a chymorth i deuluoedd. Arweiniodd y newid yn y gwasanaeth at ddiwedd gwefan benodol 
y GGD a'r cylchlythyrau wythnosol a gynhyrchwyd gan y GGD. Trosglwyddwyd peth gwybodaeth i wefan Gorfforaethol y Cyngor. Cofrestrodd 
Ceredigion i ddefnyddio cyfeiriadur adnoddau Cymru Gyfan Dewis Cymru. Roedd hyn yn golygu diwedd y cyfleuster chwilio Gofal Plant mewnol, 
a chafodd ei ddisodli gan gyfeiriadur Dewis Cymru ar gyfer darparwyr Gofal Plant. 
 
Cydweithio: Er bod y cyfrifoldeb ar gyfer GGD wedi'i leoli o fewn Porth Cymorth Cynnar/ Porth y Gymuned, mae'r Uned Gofal Plant wedi bod yn 
cyflawni'r dyletswyddau canlynol i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Canllawiau Statudol drwy: 

• sicrhau bod darparwyr Gofal Plant newydd yn ymwybodol o beth yw'r GGD. 
• eu hannog i gofrestru i ddefnyddio eu gwasanaeth i beiriant chwilio ar-lein cenedlaethol Dewis Cymru. 
• annog darparwyr i ddefnyddio Dewis a diweddaru eu manylion, gan y bydd hwn yn ddull i deuluoedd ddod o hyd i Ofal Plant cofrestredig 

lleol. 
• ymateb i ymholiadau gan deuluoedd. 
• diweddaru modiwl Hyfforddiant Dewis Cymru ar gyfer darparwyr Gofal Plant Ceredigion 

 
CAM GWEITHREDU: Mae angen cyllid ychwanegol ar yr Uned Gofal Plant gan ein bod yn ymgymryd â dyletswyddau (y tu allan i'n 
cylch gorchwyl) i sicrhau bod y dyletswyddau statudol yn cael eu bodloni. 
 
Yn ystod 2021 cafodd y maes gwasanaeth ei effeithio unwaith eto gan ad-drefnu o dan yr Agenda Drawsnewid, gyda'r canlyniad heb ei 
benderfynu ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, ond mae'n bosibl y caiff y gwasanaeth ei reoli gan wasanaethau Clic Corfforaethol. Mae 
ymwybyddiaeth bod GGD yn ofyniad statudol yn y Model Gydol Oed a Llesiant newydd, ac mae swyddogion yn parhau i weithio gyda darparwyr 
lleol. 
 
Pryderon: Er bod GGD wedi trosglwyddo i Borth y Gymuned roedd disgwyl y byddai pob Cysylltydd Cymunedol yn ymgymryd ag elfen o GGD 
yn ei rôl. Mewn gwirionedd, oherwydd maint y llwythi achosion a roddir i bob Cysylltydd Cymunedol, ni fu'n bosibl ymgymryd â chyfrifoldebau 
GGD. Mae hyn wedi arwain at oedi wrth ddiweddaru gwybodaeth Dewis, rheoli data a gwybodaeth ar gyfer adrodd. Mae'n rhaid i GGD ddibynnu 
ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Corfforaethol y Cyngor sy'n golygu ei fod yn gyfyngedig o ran nifer y postiadau y gallant eu rhannu a pha 
mor aml. Mae Dechrau'n Deg yn gallu cael mynediad at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Teuluoedd Ceredigion Families gyda mwy o 
hyblygrwydd o ran postiadau. 

T
udalen 114



 

65| T u d a l e n  
 

 
CAM GWEITHREDU: Yr Awdurdod Lleol i sicrhau bod dyletswyddau statudol yn cael eu bodloni ar gyfer y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd. 
 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD Ceredigion) (adborth o'r Arolwg Cyflogwyr) 
 
Nid oedd bron i ddwy ran o dair o ymatebwyr i'r Arolwg Cyflogwyr yn ymwybodol o GGD, a gofynnodd chwarter yr ymatebwyr am ragor o 
wybodaeth sydd wedi'i rhannu â swyddogion y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. 
 
"Rwyf wedi gofyn dro ar ôl tro am gymorth a chyngor yn y gorffennol gan wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â darpariaeth Gofal Plant yng 
Ngheredigion ac wedi cael gwybod bod y cyfan gennym ni ac er eu bod yn gwerthfawrogi bod diffyg darpariaeth does dim byd y gallan nhw ei 
wneud amdano fe, felly mae'n teimlo bod dim pwynt gwastraffu amser yn siarad am y peth." 
 
Ffigur 3.1.1: Graff o ganlyniadau Arolwg Cyflogwyr yn dangos ymwybyddiaeth o GGD: 

 

 
 
Roedd y mwyafrif o'r darparwyr a ymatebodd i'r Arolwg Darparwyr yn diweddaru eu manylion yn rheolaidd ar DEWIS Cymru, 
 
 

37.5%

62.5%

Ydych chi'n ymwybodol am y Wasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd  

Ydyn Na
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Tabl 3.1.1: Defnydd Darparwr Gofal Plant o DEWIS Cymru a'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

Arolwg 
Darparwyr 

Ydych chi'n diweddaru eich manylion yn 
rheolaidd ar DEWIS Cymru? Mae'r 

wybodaeth hon yn bwydo i mewn i gronfa 
ddata Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd i helpu teuluoedd i ddod o 
hyd i Ofal Plant. 

Ydych chi'n defnyddio'r Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd i gael mynediad at wybodaeth am 

opsiynau Gofal Plant ar gyfer eich defnyddwyr 
gwasanaeth? 

Ydw 97% 69% 

Nac ydw 3% 31% 

 
Ffigur 3.1.2: Defnydd o DEWIS Cymru gan Darparwyr 
Gofal Plant 

 

Ffigur 3.1.3: Defnydd o Wasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd gan Ddarparwyr Gofal Plant 

 

 

 

3.2 

GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL 
 
Bydd y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol yn defnyddio'r Uned Gofal Plant i godi unrhyw ymholiadau ynglŷn â dod o hyd i Ofal Plant ar gyfer Plant 
sy'n Derbyn Gofal ac yn ystod y pandemig roeddent wedi cydweithio'n agos. Nid oedd Gofal Cymdeithasol wedi tynnu sylw at unrhyw faterion o'r 
arolwg rhanddeiliaid, ond roedd adborth gan ddarparwyr wedi nodi gwendidau o ran cyfathrebu a gweithio gyda Gofal Cymdeithasol. 

Ydych chi'n diweddaru'ch manylion ar DEWIS 
Cymru yn rheolaidd? Mae'r wybodaeth hon 

yn bwydo basdata'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd i helpu teuluoedd i 

ddod o hyd i Ofal Plant

Ydw Na

Ydych chi'n defnyddio'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd i gael mynediad at 
wybodaeth am y dewisiadau Gofal Plant ar 

gyfer defnyddwyr eich gwasanaeth?

Ydw Nac ydw
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CAM GWEITHREDU: Angen gwella deialog a gweithio mewn partneriaeth rhwng yr Uned Gofal Plant a'r timau Gofal Cymdeithasol. 
Angen gweithio'n agosach gyda thimau Gofal Cymdeithasol i sicrhau cydnabyddiaeth o statws proffesiynol pob darparwr Gofal Plant 
a'i rôl ym mywydau plant. 
 
Mae'n bosib bod gwarchodwyr plant yn teimlo baich y llwyth gwaith ychwanegol yn fwy gan eu bod yn unig weithwyr sy'n gweithio o'u cartrefi eu 
hunain, yn darparu eu gwasanaethau dros oriau estynedig yn aml, ac mae ganddynt eu hymrwymiadau teulu eu hunain. Mae hyn yn golygu bod 
eu holl waith gweinyddol yn cael ei wneud y tu allan i'r oriau y maent yn cynnig darpariaeth Gofal Plant. Felly, bydden nhw'n arbennig yn elwa o 
gael cefnogaeth estynedig a chydnabyddiaeth gan weithwyr proffesiynol eraill o'u pwysigrwydd ym mywydau plant. 
 

3.3 

BWRDD DIOGELU PLANT 
 
Ymatebodd Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion sy'n gweithredu o dan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru (CYSUR) i'r 
ymgynghoriad ac yn dymuno pwysleisio bod sicrhau digonolrwydd lleoliadau a gofal sy'n gallu cefnogi plant agored i niwed yn hollbwysig wrth 
ddiogelu plant. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol yn aml yn cynnwys Gofal Plant fel rhan o gynllun diogelu neu ofal a chymorth. 
 
Mae'r atgyfeiriad diogelu hefyd yn bwysig iawn ac ymdrinnir â'r broses ar gyfer hyn yn y cwrs Lefel 2 Diogelu Plant a ddarperir gan Gyngor Sir 
Ceredigion. 
 
Gall holl ddarparwyr Gofal Plant Ceredigion fynychu'r cwrs hwn (ar-lein ar hyn o bryd) yn ogystal â chwblhau rhaglen e-ddysgu Lefel 1 Diogelu 
Plant ac Oedolion mewn Perygl. Rhennir dyddiadau hyfforddiant a manylion cofrestru gyda'r sector bob tymor gan yr Uned Gofal Plant. 
 

3.4 

FFRAMWAITH INTEGREIDDIO'R BLYNYDDOEDD CYNNAR 
 
Mae Fframwaith Integreiddio'r Blynyddoedd Cynnar yn gydweithrediad rhwng Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda er mwyn integreiddio'n well wasanaethau ar gyfer plant rhwng sero a saith oed a'u teuluoedd. Y nod oedd creu system ddi-
dor o wasanaethau sy'n darparu cyngor, cefnogaeth a chymorth ymatebol ac effeithiol i deuluoedd ar draws Ceredigion gan ddefnyddio'r ystod 
lawn o wasanaethau sydd ar gael iddynt – rhai statudol ac anstatudol. 
 
Gwnaethpwyd newidiadau gan Gyngor Sir Ceredigion i gael integreiddio gwell a oedd yn cynnwys cyflogi Cydlynydd i sefydlu Grwpiau 
Gweithredol a Llywio gyda chynrychiolaeth o'r holl asiantaethau sy'n gweithio gyda phlant rhwng sero a saith oed a'u teuluoedd ar draws 
Ceredigion – o Iechyd, yr Awdurdod Lleol a'r Trydydd Sector, gan gynnwys darparwyr Gofal Plant, a gweithredu'r model mewn ardaloedd 
Braenaru. 
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Datblygwyd a rhannwyd Cynllun Gweithredu, Protocol Rhannu Gwybodaeth y Blynyddoedd Cynnar, Cronfa Ddata a Ffurflenni Cofrestru yn 
ogystal â llyfrynnau gwybodaeth i deuluoedd a gafodd groeso cadarnhaol gan weithwyr proffesiynol a theuluoedd. Fodd bynnag, nodwyd rhai 
gwendidau yn y gwasanaeth, e.e. cymorth mewn cyflogaeth. Cafodd y pandemig effaith sylweddol ar y gwasanaeth a ddarperir yng 
Ngheredigion trwy leihau'r cyswllt rhwng teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Gwnaethpwyd addasiadau i ddarparu gwasanaethau ar-lein lle bo'n 
bosibl, a oedd o fudd cadarnhaol i deuluoedd mewn ardaloedd anghysbell, gan symud rhai rhwystrau megis trafnidiaeth a Gofal Plant gyda mwy 
o bobl yn gallu mynychu cyrsiau a sesiynau ar-lein. 
Ffynhonnell: Gwerthusiad o Ddarpariaeth y Blynyddoedd Cynnar Integredig yng Ngheredigion – Adroddiad Terfynol Mai 2021 
 
 

3.5 

 
CANOLFAN WAITH 
 
Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn rhan o'r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'n yn rheoli PaCE (Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth) a ariennir gan 
brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop sydd wedi cael estyniad hyd at fis Mawrth 2023. Mae'r prosiect yn darparu cymorth Gofal Plant i rieni sy'n 
hyfforddi neu'n chwilio am waith. Prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) | LLYW.CYMRU 
 
Mae swyddogion PaCE yn aelodau o Grŵp Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae ac yn rhoi diweddariadau chwarterol ar 
nifer y rhieni sy'n hyfforddi ac yn dychwelyd i gyflogaeth. Yn 2020-2021 cefnogodd y prosiect 20 o deuluoedd i gael gwaith amser llawn a 5 teulu 
i gael gwaith rhan-amser ar draws Ceredigion. Ariannwyd cleientiaid a gafodd eu cefnogi i ymuno â'r gweithlu Gofal Plant i gwblhau cwrs Lefel 3 
Gwaith Chwarae a chwrs gwarchod plant. 
 
Fodd bynnag, yn ystod y pandemig, cafodd cyrsiau wyneb yn wyneb eu canslo, ac effeithiodd hyn ar ddarparwyr Gofal Plant a ariannwyd i 
ddarparu'r Gofal Plant tra oedd eu rhieni'n astudio neu'n hyfforddi. Gan nad oedd y lleoedd gwag yn cael eu defnyddio ac nid oedd y rheolau 
ariannu yn caniatáu talu am y lle oni bai bod y plentyn yn mynychu, gwelodd rhai lleoliadau ostyngiad sylweddol yn eu hincwm disgwyliedig ac 
nid oedd modd eu had-dalu. 
 
 

3.6 

 
GWEITHFFYRDD+ 

 
Mae Gweithffyrdd+ Ceredigion yn cynnig hyfforddiant, cymwysterau, lleoliadau gwirfoddoli, cyfleoedd profiad gwaith â thâl a gwasanaeth 
mentora personol i helpu pobl i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Mae cymorth yn gallu helpu pobl a effeithir gan gyflyrau iechyd neu 
anableddau sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio; gofalwyr; y rhai â chymwysterau isel neu ddim cymwysterau; pobl â chyfrifoldebau Gofal Plant; 
pobl dros 54 oed; pobl mewn aelwyd un oedolyn neu ddi-waith neu unrhyw un o'r grŵp Du a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig 
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cymorth mentora un-i-un gyda chwilio am waith, ysgrifennu'r cais am swydd a CV perffaith, sgiliau cyfweliad a magu hyder. Gall dalu am 
gymwysterau a hyfforddiant, ac i rai cyfranogwyr, swydd gyflogedig dros dro gyda chyflogwr lleol. www.workways.wales 
 
Mae'r Gwasanaeth Cyflogaeth a Hyfforddiant o fewn Cyngor Sir Ceredigion yn rheoli'r prosiect Gweithffyrdd+ yn ogystal â'r rhaglen Cymunedau 
am Waith sy'n cael ei hariannu gan y Grant Plant a Chymunedau, ac mae deialog barhaus gyda'r gwasanaeth ynglŷn â chymwysterau Gofal 
Plant a recriwtio. Mae angen gwneud gwaith i ddatblygu hyn ymhellach. 
 
CAM GWEITHREDU: Sefydlu grŵp Gorchwyl Gofal Plant Cyflogaeth a Dysgu i gynnwys Gwasanaethau Cyflogaeth a Hyfforddiant, 
Gwasanaethau Ysgolion, Coleg Addysg Bellach i gynnig cyrsiau priodol a recriwtio dysgwyr. 
Gweithio gyda Cymunedau am Waith a Mwy a rhaglenni cyflogadwyedd i alinio'r cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant a chyngor. 
Sicrhau bod mewnbwn yn cael ei roi i'r adolygiad addysg Ôl-16 i dynnu sylw at faterion yn ymwneud â chymwysterau. 
 
 

3.7 

ECONOMI AC ADFYWIO; TAI A CHYNLLUNIO, TRAFFIG A THRAFNIDIAETH 
 
Y GWASANAETH ECONOMI AC ADFYWIO 
 
Mae Gofal Plant yn chwarae rôl aml-genhedlaeth ym mywydau teuluoedd a phlant ifanc. Mae Gofal Plant yn rhan o'r economi sylfaenol sy'n 
darparu cyflogaeth yn y sector preifat a'r trydydd sector/sector gwirfoddol, er ei fod yn talu'n wael, yn ogystal â darparu gwasanaeth hanfodol er 
mwyn i deuluoedd allu parhau i weithio neu fynychu addysg neu hyfforddiant, ond mae hefyd yn cynnig modd i blant fod mewn lleoliad sy'n hybu 
eu datblygiad iach a'u paratoi ar gyfer yr ysgol (tra bod eu rhieni'n gweithio). 
 
Bydd y cam adfer yn dilyn y pandemig unwaith eto yn tynnu sylw at bwysigrwydd y sector Gofal Plant wrth iddo addasu ei wasanaethau i gefnogi 
plant yr effeithiwyd ar eu datblygiad oherwydd diffyg cyfleoedd cymdeithasu, diffyg darpariaeth addysg wyneb yn wyneb ac ati. 
 
Mae Gofal Plant nid yn unig yn cael effaith uniongyrchol ar yr economi heddiw ond mae hefyd yn effeithio ar economi'r dyfodol. 
 
" Mae gofal (sy'n cynnwys Gofal Plant) a gwasanaethau iechyd, bwyd, tai, ynni, adeiladu, twristiaeth a manwerthwyr ar y stryd fawr i gyd yn 
enghreifftiau o'r economi sylfaenol. Y diwydiannau a'r cwmnïau sydd yno oherwydd bod pobl yno. Mae amcangyfrifon yn awgrymu eu bod yn 
cyfrif am bedair o bob deg swydd a £1 ym mhob tair a wariwn." https://businesswales.gov.wales/sylfaenol - economi 
 
Mae effaith Gofal Plant yn eang: 

• Effaith uniongyrchol gweithgarwch economaidd neu'r refeniw a gynhyrchir gan y rhai yn y diwydiant Gofal Plant (canolfannau a darparwyr 
yn y cartref), 
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• Effaith anuniongyrchol neu'r sgil-effaith o fewn cymunedau trwy weithredu'r busnesau hyn, 
• Effaith ar gyflogaeth trwy swyddi o fewn y diwydiant a swyddi eraill sy'n deillio yn sgil y diwydiant, 
• Effaith ar gyflogwyr oherwydd gall rhieni sydd â mynediad at Ofal Plant dibynadwy ddod i'r gwaith yn gyson a bod yn fwy cynhyrchiol tra 

eu bod yn y gwaith, 
• Effaith ar blant sy'n cael mynediad at Ofal Plant o safon sy'n cefnogi eu datblygiad iach. 

 
Nid yw Gofal Plant yn cael ei gydnabod fel gwasanaeth sy'n cefnogi'r economi leol. Fodd bynnag, mae'n darparu cyflogaeth mewn pentrefi a 
threfi bach ac yn cefnogi rhieni sy'n gweithio i gael mynediad at gyflogaeth, hyfforddiant neu addysg. 
 
Mae effaith economaidd Gofal Plant yn bwysig oherwydd ei fod yn helpu i ysgogi economïau lleol. Pan fydd rhieni'n gallu cael mynediad at Ofal 
Plant maent yn fwy tebygol o ymuno â'r gweithlu a pharhau'n gyflogedig. Mae llawer o'r gweithlu Gofal Plant yn fenywod yn ôl y rhai sy'n 
cofrestru ar gyfer hyfforddiant yr Uned Gofal Plant a rhestrau darparwyr Gofal Plant. 
Tabl 3.7.1: Gweithlu Gwryw / Benyw 

Poblogaeth Canol 
Blwyddyn 2020 
Ffynhonnell: 
StatsCymru 

Gwryw Benyw 

72,895 36,262 36,633 
 49.7% 50.3% 
Gweithlu 53.1% 46.9% 

 
Mae'r sector Gofal Plant yn llafurddwys ac felly mae buddsoddi yn y sector hwn yn cael effaith gadarnhaol ar gyflogaeth. Yn ei dro mae'r rhai 
sy'n gyflogedig yn gwario eu hincwm sy'n cael effaith lluosydd, gan greu galw am allbwn mewn sectorau eraill ac ysgogi creu mwy o swyddi. 
Mae Gofal Plant yn uchel ar agenda Llywodraeth Cymru, yn enwedig yn yr hinsawdd sydd ohoni, wrth inni geisio adfywio'r economi ac adfer yn 
dilyn COVID-19. 
 
Mae darparu Gofal Plant o safon uchel, fforddiadwy a hygyrch yn ganolog i strategaeth tlodi plant Llywodraeth Cymru. Ac eto, mae Gofal Plant 
fel proffesiwn yn cael ei danbrisio. Mae'r galwedigaethau mwyaf gwerthfawr i gymdeithas ymhlith y rhai sy'n talu'r cyflogau isaf, tra bod y rhai a 
all fod yn niweidiol i gymdeithas, yr amgylchedd a'r economi ymhlith y swyddi sy'n talu'r cyflogau uchaf. Mewn termau economaidd, mae cyflog 
gweithwyr Gofal Plant yn gymaint o fuddsoddiad â chyflog gweithwyr adeiladu, yn yr ystyr bod un yn creu cyfalaf ffisegol a'r llall yn creu cyfalaf 
dynol. 
 
Mae'r sector Gofal Plant yn un sy'n talu cyflogau isel gyda throsiant staff uchel, heriau recriwtio staff cymwysedig, ac mae cyllid ansicr yn creu 
heriau i gynaliadwyedd y gwasanaethau hyn yn y dyfodol. Dyfernir grantiau cynaliadwyedd yn flynyddol drwy gyllid Llywodraeth Cymru sy'n 
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cydnabod pa mor fregus yw'r sector, ac mae argaeledd grantiau yn allweddol i sicrhau nad yw costau Gofal Plant yn cael eu trosglwyddo i 
deuluoedd. 
 

"Cytuno'n gryf â'r angen i ddenu pobl ifanc i aros yn yr ardal. Mae angen gwobrwyo'r sgiliau gyda chyfraddau tâl gwell mewn rhai 
sectorau, er enghraifft gofal cymdeithasol a Gofal Plant." 

 
Nod y fargen Tyfu Canolbarth Cymru sydd newydd ei llofnodi gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys (Rhagfyr 
2021) yw creu swyddi newydd a chefnogi buddsoddiad yn economi canolbarth Cymru. Mae Gofal Plant yn chwarae rôl bwysig fel rhan o'r 
sylfaen ar gyfer llesiant economaidd ac adfer yn dilyn y pandemig yn yr ardal, a hoffem godi ymwybyddiaeth o'r angen i ystyried Gofal Plant lle 
bynnag y bo unrhyw ddatblygiadau mawr. 
 
Os yw Ceredigion am gyrraedd ei nod o gyflawni ei blaenoriaethau a nodwyd o dan flaenoriaeth 2 (Strategaeth Economaidd) mae angen iddi 
sicrhau bod gan Geredigion y seilwaith hefyd i gynnig Gofal Plant sy'n cefnogi teuluoedd. Dylai pob ysgol newydd sicrhau bod Gofal Plant 
cofleidiol yn cael ei gynnwys yn ei darpariaeth er mwyn mynd i'r afael â hyn. 
 
Mae darparwyr Gofal Plant yn fusnesau ac felly mae angen iddynt allu cael mynediad at yr un cymorth busnes â holl fusnesau bach a chanolig 
eraill Ceredigion. 
 
Cofnododd data SASS a gasglwyd gan AGC ym mis Gorffennaf 2021 gyfanswm o 345 o unigolion a oedd yn gyflogedig/hunangyflogedig fel 
ymarferwyr Gofal Plant ar draws 91 o leoliadau Gofal Plant cofrestredig. Mae'r lleoliadau hyn i gyd yn cael eu harolygu gan y corff rheoleiddio 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). 
 
Tabl 3.7.2: Endid Cyfreithiol y Darparwr Gofal Plant 

Endid Cyfreithiol y Darparwr Gofal Plant CYFANSWM 
Cwmni Elusennol 3 
Sefydliad Corfforedig Elusennol 7 
Ymddiriedolaeth Elusennol 2 
Darparwr Unigol 11 
Personau Cofrestredig ar y Cyd 7 
Cwmni Cyfyngedig 11 
Corff Corfforaethol Arall 1 
Corff Anghorfforedig Arall 4 
Unig Fasnachwr 45 
CYFANSWM 91 
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Mae busnesau preifat yn cynnwys 6 Meithrinfa Gofal Dydd Llawn a 45 o Warchodwyr Plant sy'n hunangyflogedig ac yn gweithio o'u cartrefi eu 
hunain. Mae lleoliadau eraill yn cynnwys y trydydd sector/mentrau cymdeithasol sy'n cynnwys 29 o leoliadau Gofal Sesiynol (cylchoedd 
chwarae/Cylchoedd Meithrin) ac 11 lleoliad sy'n cynnig darpariaeth y Tu Allan i Oriau Ysgol, Gwyliau neu Crèche. 
 
Roedd pandemig y Coronafeirws wedi tynnu sylw at rôl bwysig gweithwyr allweddol a rôl y rhai sy'n darparu'r gwasanaethau y maent yn dibynnu 
arnynt, megis Gofal Plant. Mae angen cydnabod y sector Gofal Plant am y rôl y mae'n ei chwarae yn yr economi bresennol ac y bydd yn ei 
chwarae yn nhwf economaidd Ceredigion yn y dyfodol. 
 
Mae'r 'Strategaeth Economaidd – Blaenoriaeth 3: Menter' yn nodi bod cyfleoedd ym maes gofal. Er y cyfeirir at 'Gofal' yn y strategaeth, nid yw 
Gofal Plant wedi'i gynnwys yn y pennawd hwn gan Lywodraeth Cymru a chyrff eraill. Mae gan Ofal Plant ei statws, ei reoliadau, ei lwybr 
hyfforddiant/gyrfa a meini prawf ei hun y mae angen eu hadlewyrchu yn y strategaeth. 
 
Mae'r Gwasanaeth Economi ac Adfywio hefyd wedi nodi bod safleoedd cyflogaeth presennol wedi'u lleoli yn Aberystwyth, Aberteifi, Horeb, 
Llandysul a Felin-fach. Mae gweithgareddau datblygu yn y dyfodol wedi'u nodi fel rhai sy'n digwydd ar safle Prifysgol Aberystwyth ym Mhenrhyn-
coch 
 
CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod prosiectau datblygu Tyfu Canolbarth Cymru yn cynnwys darpariaeth Gofal Plant a Chwarae yn eu 
hasesiadau effaith a'u datblygiadau. 
 
CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod unrhyw brosiectau Datblygu Ysgol yn cynnwys darpariaeth Gofal Plant cofleidiol (Clwb Ôl-Ysgol, 
Clwb Gwyliau a Chylch Meithrin/Grŵp Chwarae) yn gynnar yn y cyfnod cynllunio, a bod cydgysylltu â'r Uned Gofal Plant (neu'r 
cyfwerth) i sicrhau addasrwydd darpariaeth o'r fath tra’n ystyried peidio â disodli darpariaeth Gofal Plant bresennol. 
 
CAM GWEITHREDU: Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ymchwilio i gynnydd mewn statws a chyfleoedd cyflog ar gyfer y Gweithlu 
Gofal Plant. Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu ansawdd y gofal i blant, ond mae angen ystyried ansawdd y tâl ac amodau 
gwaith ar gyfer y gweithlu Gofal Plant. 
 
 
GWASANAETH TAI A CHYNLLUNIO 
 
Polisi Cynllunio 
Roedd y datblygiadau tai ar gyfer 2016-2021 yn dangos bod 693 o dai wedi'u cwblhau yn y cyfnod hwn o 5 mlynedd. Ar ôl craffu ymhellach, 
daeth patrwm i'r amlwg ynghylch materion capasiti mewn lleoliadau Gofal Plant lleol mewn perthynas â datblygiadau tai yn yr ardaloedd hynny. 
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Cyfanswm y datblygiadau tai a ragwelir ar gyfer 2021-2026 yw 1810 o unedau – mwy na 60% o gynnydd ar y datblygiad pum mlynedd flaenorol. 
Fodd bynnag, mae cyfraddau cwblhau tai yn debygol o fod ychydig yn uwch yn unig na'r 5 mlynedd flaenorol. Mae'r nifer hwn yn cynnwys tai 
Disgownt wrth Werthu – math o ddeiliadaeth tai fforddiadwy Perchentyaeth Cost Isel (mae Polisi Cynllunio S05 yn gofyn am 20% o dai 
fforddiadwy) a all gynnwys Disgownt wrth Werthu, sy'n cael eu lleihau 30% o'r gwerth ar y farchnad agored a rhaid i'r prynwr fod yn gymwys o 
dan feini prawf penodol. Mae'r unedau a ragwelir hefyd yn cynnwys Tai Cymdeithasol sydd i'w datblygu gan Landlordiaid Tai Cymdeithasol 
Cofrestredig. 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen monitro'r galw y mae datblygiadau tai yn ei roi ar leoliadau Gofal Plant. 
 
Tai: Gwasanaethau Tai Fforddiadwy ac Arbenigol 
 
O dan y Rhaglen Datblygu Grant Tai Cymdeithasol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig: cwblhawyd 83 o gartrefi yn 2020-2021 (Anghenion 
Cyffredinol) mewn 3 lleoliad. 
 
Y nifer y disgwylir eu cyflenwi ar gyfer 2021-2023 yw 167 o gartrefi (97 ar gyfer Anghenion Cyffredinol) ar draws 6 lleoliad. 
 
Nid oes unrhyw Feithrinfeydd Dydd cofrestredig mewn un o'r lleoliadau lle bu datblygiad sylweddol, ac nid oes unrhyw ddarpariaeth cyn ysgol / 
Grwp Chwarae mewn un lleoliad arall. Mae hyn yn peri pryder i'r arbenigwyr addysg a blynyddoedd cynnar gan nad yw problemau datblygiadol 
yn dod i'r amlwg nes bod y plant yn dechrau'r ysgol yn 3 oed, gan arwain at golli cyfle i ymyrryd yn gynnar. 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen ymchwil pellach i edrych ar effaith hanesyddol a'r effaith yn y dyfodol ar leoliadau lle bu / bydd 
datblygiad tai mawr. Nid yw unrhyw leoedd Gofal Plant ychwanegol wedi'u creu mewn Meithrinfeydd Dydd presennol neu newydd; neu 
gynnydd mewn Gwarchodwyr Plant cofrestredig yn y blynyddoedd diwethaf, ond maent wedi cofnodi rhestrau aros ar gyfer plant o 
dan 2 oed. Mae tystiolaeth anecdotaidd hefyd o gynnydd yn nifer y plant sydd angen cymorth ychwanegol mewn rhai lleoliadau, a 
bydd angen ymchwilio i unrhyw gydberthynas er mwyn sicrhau bod cyllid a chymorth digonol ar gael. 
 
Mae'r Gwasanaeth Tai hefyd wedi drafftio Dogfen Cyflenwi Strategol Tai Fforddiadwy a elwir y "Prosbectws" sy'n cefnogi Rhaglen Datblygu 
Arfaethedig y Grant Tai Cymdeithasol. Mae hwn yn amlinelliad lefel uchel o nodau ac uchelgeisiau strategol eang yr Awdurdod mewn perthynas 
â darparu Tai Fforddiadwy, ac mae'n cynnwys cartrefi fforddiadwy Perchentyaeth Cost Isel yn seiliedig ar raglen dreigl 3 blynedd. 
 
CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod ystyriaeth o ddarpariaeth Gofal Plant yn cael ei chynnwys yn y Prosbectws (Dogfen Cyflenwi 
Strategol Tai Fforddiadwy). 
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Ffigur 3.7.1: Unedau Preswyl a gwblhawyd 2016 - 2021 

 
Ffigur 3.7.2: Rhagamcan o unedau preswyl 2021-2026 
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Y GWASANAETH TRAFFIG A THRAFNIDIAETH: 
 
Nododd y Tîm Strategaeth a Diogelwch Trafnidiaeth a'r Uned Trafnidiaeth Teithwyr Corfforaethol, o dan y Briffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol, fod y Cyngor Sir yn parhau i ddatblygu a darparu mwy o lwybrau teithio llesol gwell lle mae adnoddau'n caniatáu – yn enwedig o 
fewn y tair Canolfan Teithio Llesol a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru, sef Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan. Daeth adolygiad o'r 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol i ben ym mis Tachwedd 2021 a oedd yn cynnwys ymgynghoriad helaeth â'r cyhoedd a rhanddeiliaid (gan 
gynnwys ysgolion). Mae'r Cyngor hefyd yn paratoi ar gyfer cyflwyno terfyn cyflymder 20mya diofyn Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru ar ffyrdd 
cyfyngedig/gyda goleuadau stryd presennol a fydd yn dod i rym o fis Mai 2023. Bydd y newidiadau yn helpu i greu amgylchedd ffyrdd mwy 
diogel y tu allan i brif safleoedd ysgolion uwchradd presennol yn y Sir. Bydd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol presennol yn cael ei ddisodli gan 
Gynllun newydd a ddatblygwyd gyda Chyngor Sir Powys fel un o swyddogaethau Cydbwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru newydd 
arfaethedig. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn aros am ragor o wybodaeth ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru. 
 
Heblaw am y datblygiadau preswyl amrywiol a rhai datblygiadau masnachol ar draws y Sir y mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn eu hystyried a'u 
cymeradwyo neu eu gwrthod yn unol â'r polisïau cynllun datblygu lleol amrywiol a mewnbwn gan ymgyngoreion statudol (megis yr Awdurdod 
Priffyrdd Lleol), y datblygiad newydd mwyaf perthnasol sydd ar y gweill o bosib yw'r ysgol bro newydd sy'n parhau i gael mewnbwn gan 
gydweithwyr Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol. 
 
Adeiladwyd ysgol 3-19 oed Ysgol Bro Teifi ar gyrion tref Llandysul a oedd yn ei gwneud hi'n anodd i deuluoedd heb fynediad at gludiant i 
gyrraedd y ddarpariaeth cyn ysgol a ariannwyd gan Ddechrau'n Deg. Er mwyn helpu'r teuluoedd hyn, prynodd Dechrau'n Deg fws mini sy'n 
golygu y gall teuluoedd deithio i ac o'r lleoliad. 
 
Ni ddarperir cludiant plant i blant cyn oed ysgol gan nad ydynt wedi cyrraedd oedran statudol cymwys ar gyfer cludiant, sef 5-18 oed. Y polisi 
cludiant ysgol yw darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol yn unig, sef ar gyfer yr oriau ysgol arferol 9.00am i 3.30pm, ac ni fydd unrhyw blentyn yn 
gymwys i gael cludiant o unrhyw Glwb ar ôl Ysgol. 
 
Gyda'r cynnydd mewn ysgolion bro, mae plant yn cael cludiant ysgol os yw eu hysgol bentref leol wedi'i chau a'i chynnwys yn yr ysgol bro. Ni 
ddarperir cludiant os oes angen i blant aros yn y Clybiau Ar Ôl Ysgol, a rhaid i rieni/gofalwyr drefnu i'w casglu. 
 
Mae natur wledig Ceredigion yn golygu bod rhaid i deuluoedd yn gyffredinol deithio mewn car er mwyn cael mynediad at Ofal Plant. Gall hyn fod 
yn broblem i rai teuluoedd os nad oes ganddynt gar ac nid yw trafnidiaeth gyhoeddus ar gael. Mae angen ystyried yr effaith a gaiff hyn ar 
deuluoedd sy'n gweithio ac sy'n profi tlodi mewn gwaith, a chostau cynyddol tanwydd a thrafnidiaeth, gyda thrafnidiaeth gyhoeddus gyfyngedig. 
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Ymateb rhieni: 
"Mae diffyg trafnidiaeth yn ei gwneud hi'n anodd i mi fynd â'r plant i rai gwarchodwyr plant/Meithrinfeydd/Gofal Plant" (Rheidol, Ystwyth a 
Charon) 
 
Dywedodd un Meithrinfa Ddydd: "Mae ein lleoliad hanner awr o'r feithrinfa agosaf a hyd yn oed ymhellach i ffwrdd i rai cyfeiriadau. Er enghraifft, 
mae un rhiant yn teithio 40 munud i'r cyfeiriad arall i'w leoliad gwaith i gael Gofal Plant gyda ni oherwydd does dim byd arall ar gael. Nid yw 
pellter o'r feithrinfa yn rhan o'n polisi derbyn felly mae derbyn plant o ymhellach i ffwrdd wedi golygu ein bod wedi gorfod siomi pobl sy'n lleol 
iawn i'r feithrinfa." 
 
Dywedodd un rhiant a gwblhaodd arolwg y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd: 
"Does dim gofal dydd/meithrinfeydd yn Aberteifi, mae'n rhaid i ni deithio i Gastell-newydd Emlyn i fynd â'n mab i'r feithrinfa er mwyn i ni allu 
gweithio!" 
 
Dywedodd ymateb arall i'r arolwg Rhieni/Gofalwyr: "Mae'n rhaid i ni yrru i Gastell-newydd Emlyn ddwywaith y dydd i ddefnyddio meithrinfa, sy'n 
cymryd cyfanswm o tua 2 awr y dydd. Mae'n hollol hurt bod Aberteifi yn methu darparu Gofal Plant heblaw gwarchodwyr plant sydd heb unrhyw 
leoedd gwag beth bynnag. Mae'r Ysgol Feithrin ar gyfer plant 2+ oed yn unig a dim ond am ychydig oriau y dydd. Ar gyfer 2 riant sy'n gweithio'n 
amser llawn ac sydd heb gymorth teulu, mae'n anodd iawn ac yn ddrud! Dyw'r llywodraeth ddim yn gwneud unrhyw beth i helpu mamau sydd 
am fynd yn ôl i'r gwaith. " 
 
Tabl 3.7.3: Amser teithio dwyffordd yn y car ar gyfartaledd i gael mynediad at wasanaethau allweddol yn ôl Ardal Gymunedol 2019 
(munudau) 

Enw'r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Amser teithio dwyffordd yn y car ar gyfartaledd i 
gael mynediad at wasanaethau allweddol yn ôl 

Ardal Gymunedol 2019 (munudau) 
Rheidol, Ystwyth a Charon 18 
Ceinewydd a Phenbryn 15 
Y Borth a Bont-goch 13 
Aberaeron a Llanrhystud 13 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad 12 
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 12 
Aberteifi ac Aber-porth 9 
Aberystwyth – De 6 
Aberystwyth – Gogledd 4 
Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn ONS, 2020. 
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Tabl 3.7.4: Amser teithio dwyffordd ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfartaledd i gael mynediad at wasanaethau allweddol yn ôl Ardal 
Gymunedol – 2019 

Enw'r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Amser teithio dwyffordd ar drafnidiaeth 
gyhoeddus ar gyfartaledd i gael mynediad at 

wasanaethau allweddol yn ôl Ardal Gymunedol – 
2019 

Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 119 
Ceinewydd a Phenbryn 107 
Rheidol, Ystwyth a Charon 105 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad 93 
Aberaeron a Llanrhystud 90 
Y Borth a Bont-goch 63 
Aberteifi ac Aber-porth 55 
Aberystwyth – De 37 
Aberystwyth – Gogledd 26 
Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn ONS, 2020. 

 
 

4 
 
ASESIAD O DDIGONOLRWYDD CYFLEOEDD CHWARAE 
 

 

Roedd Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Cyngor Sir Ceredigion yn cael ei baratoi ar yr un pryd â'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal 
Plant hwn, a chyfrannodd yr Uned Gofal Plant at yr adborth a'r camau gweithredu o fewn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. 
Hefyd datblygwyd Arolwg Plant ar y cyd â'r Gwasanaeth Chwarae a gomisiynodd ymarferwr chwarae i gynnal yr arolwg yn ystod gwyliau hanner 
tymor Chwefror 2022. 
 
Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hwn hefyd yn helpu i lywio a chefnogi'r broses o ddyfarnu grantiau ar 
gyfer y dyraniad grant chwarae e.e. bydd nodi datblygiadau tai a darpariaeth chwarae yn yr ardaloedd hynny yn cael ei graffu. Mae gan 
Geredigion nifer fawr o glybiau gweithgareddau gwyliau sydd wedi'u heithrio rhag cofrestru gydag AGC o dan y canllawiau presennol gan mai 
dim ond 1 neu 2 o weithgareddau y maent yn eu darparu. Clybiau chwaraeon yw'r rhain yn bennaf. Fodd bynnag, mae darparu'r rhain yn 
tanseilio'r ddarpariaeth gwyliau gofrestredig gan fod y costau fesul diwrnod yn is yn gyffredinol. Bydd rhieni'n defnyddio'r clybiau hyn i ddarparu 
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gofal gwyliau yn hytrach na'r ddarpariaeth gofrestredig. Mae hyn wedi bod yn un o'r rhesymau dros y gostyngiad yn y ddarpariaeth gwyliau 
cofrestredig yng Ngheredigion. 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen i adolygiad LlC o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ystyried yr effaith y mae darpariaeth 
anghofrestredig yn ei chael ar ddarpariaeth gofal dydd gofrestredig. 
 
Ni all rhieni hawlio cymorth ariannol tuag at y ddarpariaeth anghofrestredig. Mae angen i LlC/AGC ystyried proses gofrestru 
ysgafnach ar gyfer y math hwn o ddarpariaeth a fyddai'n galluogi rhieni i gael cymorth ariannol. 
 
CAM GWEITHREDU: Ymchwilio i'r posibilrwydd o dreialu clwb gweithgareddau gwyliau cofrestredig o fewn canolfan hamdden yn yr 
ardal lle mae galw amdano, gan ganiatáu i rieni wneud cais am gymorth ariannol ar gyfer darpariaeth gwyliau a sicrhau bod y 
ddarpariaeth yn bodloni lefel disgwyliad o fewn y gwasanaeth. 
 
 

5 
 
ASESIAD O DDIGONOLRWYDD GOFAL PLANT A'R ASESIAD O ANGHENION LLESIANT LLEOL 
 

 

Gall sawl ffactor economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol effeithio ar lesiant unigolion a chymunedau. Mae'n ofynnol i bob Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yng Nghymru gynhyrchu Asesiad o Lesiant Lleol unwaith bob pum mlynedd. Cwblhaodd BGC Ceredigion y 
drafft o'i Asesiad diweddaraf ym mis Tachwedd 2021, yn dilyn dadansoddi data ac ymgysylltu helaeth yn ystod haf 2021. Mae Asesiad 
Ceredigion yn seiliedig ar y naw Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol, a dyma'r ardaloedd cymunedol a ddefnyddiwyd i nodi asedau a'r heriau 
penodol sy'n ymwneud â llesiant. 
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Ffigur 5.1: Map o Ardaloedd Cymunedol neu Ardaloedd Cynnyrch Haen Ehangach Ganol Ceredigion 

 
Ffynhonnell: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 
 

Yn ystod haf 2021, cynhaliwyd ymgynghoriad mawr i gefnogi'r Asesiad o Lesiant Lleol ar draws Ceredigion i geisio barn preswylwyr ar lesiant. 
Fe'i cynhaliwyd trwy Arolwg Llesiant Rhanbarthol ac yna cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu a gweithdai gyda grwpiau lleol amrywiol. Mae 
canlyniadau'r digwyddiadau hyn wedi cael eu defnyddio gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion i gynhyrchu'r Asesiad o Lesiant Lleol 
drafft, gan gynnig mewnwelediad i'r ffactorau sydd o bwys i bobl leol ynghyd â'r asedau a'r heriau sy'n ein hwynebu nawr ac yn y dyfodol. 
Defnyddir yr Asesiad i ddatblygu Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer Ceredigion, gan nodi'r camau gweithredu a'r blaenoriaethau i wella llesiant 
cymunedau Ceredigion. Bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cysylltu'n uniongyrchol ag Asesiad o Lesiant Lleol y BGC. 
 
Cynhaliwyd yr Asesiad o Lesiant Lleol ar yr un pryd â'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant gan greu heriau o ran defnyddio'r wybodaeth a 
gasglwyd fel y nodwyd yn y Canllawiau. Efallai y bydd angen i Lywodraeth Cymru ystyried amrywio'r terfynau amser er mwyn cael dadansoddiad 
data a chasgliadau mwy ystyrlon. 

Naw Ardal Gymunedol Ceredigion yn seiliedig 
ar Ddaearyddiaeth AGEHG Ceredigion y 
Cyfrifiad 
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Cychwynnodd yr ymgynghoriad ar yr Asesiad o Lesiant Lleol drafft ym mis Ionawr 2022, a bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hwn yn 
adlewyrchu unrhyw newidiadau cyn ei gyhoeddi'n derfynol (adroddiad drafft yw hwn). 
 
Mae Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion wedi'i gynhyrchu trwy roi pobl wrth ei wraidd a chael ei arwain gan ymgysylltu, a thrwy ddefnyddio'r 
model 'camau bywyd' i asesu cyflwr llesiant. Mae'r dull hwn yn rhoi cipolwg unigryw ar y gwahaniaeth a'r tebygrwydd o ran profiadau o lesiant 
trwy gydol bywyd rhywun. Mae'r asesiad wedi'i strwythuro o dan y pum cam bywyd hyn, sef Dechreuadau Newydd, Plentyndod, Ieuenctid, 
Oedolion a Phobl Hŷn. Bydd cynllun gweithredu'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn gosod targedau penodol a fydd yn helpu'r awdurdod 
lleol a phartneriaethau ehangach i fynd i'r afael ag anghenion llesiant pobl Ceredigion. 
 
Mae'r Asesiad o Lesiant drafft (Tachwedd 2021) wedi nodi'r anghenion canlynol a chaiff ei ystyried gan y BGC wrth flaenoriaethu ei Gynllun 
Llesiant Lleol pum mlynedd. 

Plentyndod 

Amcangyfrifir mai cyfran y plant sy'n byw ar aelwydydd di-waith yw 9.9%, sy'n amlwg yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Cymru (13.5%). 
Mae hyn, ynghyd â'r enillion is na'r cyfartaledd ar draws y Sir, yn awgrymu bod tlodi mewn gwaith yn cynyddu ac yn parhau i fod yn her 
allweddol i aelwydydd. Yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt fwyaf yng Ngheredigion, ac sydd â'r gyfran fwyaf o aelwydydd sy'n byw mewn tlodi, yw 
Gogledd Aberystwyth, Aberteifi ac Aber-porth a De Aberystwyth. Yn gyffredinol, mae tlodi plant yng Ngheredigion yn uwch na'r cyfartaledd ac 
wedi gweld y cynnydd ail uchaf yn genedlaethol ers 2014/15. Yng Ngheredigion, mae 3,459 o blant yn byw mewn tlodi. Mae hwn yn fater 
rhanbarthol allweddol sy'n effeithio ar Orllewin Cymru gyfan. 
 
Mae dysgu'r iaith yn gynnar yn gynyddol bwysig. Mewn byd sy'n globaleiddio, gall cael ymdeimlad cryf o hunaniaeth a pherthyn, er enghraifft, 
bod yn Gymro/yn Gymraes, gyfoethogi rhywun yn emosiynol ac yn ddiwylliannol. Mae'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn y sir yn 
dda ar gyfer plant cyn oed ysgol oherwydd nifer y 'Cylchoedd Meithrin' sy'n gweithredu. 
Yn ôl Data Digonolrwydd Gofal Plant 2022 – 2027, mae 853 o leoedd cyn ysgol/meithrinfa/'Cylch Meithrin' ar gyfer plant 3 oed yng 
Ngheredigion, ac mae 83% mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg (i fyny o 81% yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf). 
 
Mae Dechrau'n Deg yn darparu cymorth Gofal Plant, gwasanaeth iechyd y blynyddoedd cynnar a chymorth lleferydd ac iaith cynnar i deuluoedd 
â phlant o dan 4 oed sy'n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Ceredigion, ac mae hefyd yn cefnogi teuluoedd mewn ardaloedd eraill trwy eu 
rhaglen Allgymorth. Mae'r mentrau hyn wedi bod yn hynod effeithiol i deuluoedd sy'n byw yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig. 
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Ieuenctid 

Mae'r amgylchedd heriol ir Addysg Uwch wedi golygu bod poblogaeth myfyrwyr y sir yn gostwng hefyd. Mae poblogaeth 18 a 24 oed Ceredigion 
yn fyfyrwyr yn bennaf sy'n mynychu'r ddwy brifysgol, sef Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Campws Llanbedr Pont 
Steffan). Yn y gorffennol mae bod hyd at 9,000 o fyfyrwyr wedi cofrestru yn y ddwy brifysgol gyda'i gilydd, ond mae tueddiadau'n dangos bod y 
nifer sy'n cofrestru ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi bod yn gostwng ers 2014/15, gan gyrraedd 7,720 erbyn 2019/20. 
 
Fel tref brifysgol lewyrchus, mae ganddi lawer o weithgareddau i bobl ifanc hŷn ac oedolion ifanc. Fodd bynnag, mae cyfleoedd cyfyngedig i bobl 
iau sy'n ceisio meithrin eu hannibyniaeth gynyddol, yn enwedig mewn perthynas â chyflogaeth, gyrfaoedd a thai fforddiadwy. Mae'r rhain yn 
themâu sy'n codi dro ar ôl tro drwy gydol yr Asesiad o Lesiant Lleol ac yn rhai o'r problemau sy'n cael eu priodoli'n aml i'r bobl ifanc sy'n allfudo 
o'r Sir pan fyddant yn gorffen yr ysgol neu'r coleg. 
 
Mae'r Asesiad yn dangos bod pobl iau yng Ngheredigion yn teimlo mai cysylltedd, cyfleoedd cyflogaeth a fforddiadwyedd tai sy'n allweddol i 
wneud gwahaniaeth i'w dyfodol. 

Oedolion 

Cyn i fabanod gael eu geni, gall ffactorau effeithio ar eu disgwyliad oes. Mae mamau sy'n ordew, yn ysmygu, yn cymryd cyffuriau neu'n yfed 
alcohol trwy gydol y beichiogrwydd yn cynyddu'r risg y bydd eu plentyn yn datblygu cyflyrau cronig difrifol, a fydd yn effeithio ar ansawdd a hyd 
eu bywyd. 
 
Mae'n beth naturiol iawn i deimlo nifer o emosiynau gwahanol yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd. Weithiau gall fod yn anodd iawn ymdopi â'r 
teimladau emosiynol hyn a gallant hyd yn oed effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Mae astudiaethau'n awgrymu bod rhwng 10% ac 20% o 
ferched yn datblygu salwch meddwl yn ystod beichiogrwydd neu yn y flwyddyn gyntaf ar ôl rhoi genedigaeth. 
 
Nododd yr Asesiad o Lesiant fod cael swydd neu alwedigaeth â thâl, i'r rhan fwyaf o bobl, yn rhan hanfodol o lesiant oedolyn. Mae cyflogaeth yn 
darparu'r modd ariannol angenrheidiol i bobl fyw bywydau iach a chymdeithasol, ond gall hefyd roi ymdeimlad gwych o foddhad. Mae cysylltiad 
cryf rhwng tlodi ac iechyd mwy hirdymor – mae babi sy'n cael ei eni mewn tlodi yn fwy tebygol o dyfu fyny gyda lefelau is o iechyd a llesiant, a 
gwelir hyn yn y gwahaniaeth rhwng y disgwyliad oes iach yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig Ceredigion o'i gymharu â'r lleiaf difreintiedig. Er 
enghraifft, mae'r bwlch o ran disgwyliad oes iach rhwng ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yn uwch i ddynion (9.3 mlynedd) na merched (6.7 
mlynedd). 
 
Mae'r Asesiad o Lesiant Lleol wedi nodi'r prif themâu canlynol mewn perthynas â Gofal Plant, a bydd Cynllun Gweithredu'r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cefnogi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a'r Awdurdod Lleol wrth iddynt fynd i'r afael â'r heriau hyn. 
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Crynodeb: 

Ystyriaethau Ariannol: Gall statws economaidd-gymdeithasol isel effeithio ar hunan-barch a hunanhyder rhieni. Mae'r lefelau incwm cyfartalog 
yng Ngheredigion yn is na'r cyfartaledd ar draws Cymru ac felly mae'r gost o fagu plant yn heriol i rai rhieni. Aberteifi ac Aber-porth yw'r ardal 
gymunedol sydd â'r gyfran uchaf o'i phoblogaeth mewn amddifadedd incwm, sef 19%. 
 
Dechrau Da: 
Mae sylfaen gryf ym mlynyddoedd cynnar plentyndod yn cynyddu'r tebygolrwydd o ganlyniadau llesiant cadarnhaol. Gall cefnogaeth 
gymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol ar draws y sir wrthweithio'r effeithiau gwaethaf a difrod hirdymor. Mae astudiaethau'n dangos bod y 
rhai sy'n cael Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 4.7 gwaith yn fwy tebygol o fod â llesiant meddwl is a risg uwch o ddatblygu salwch 
meddwl fel oedolyn. Mae plant dan anfantais a phlant sy'n cael eu magu mewn tlodi'n fwy tebygol o gael nifer o Brofiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod. Mae lleoliadau Dechrau'n Deg yn darparu Gofal Plant o'r ansawdd uchaf ac maent wedi bod yn hynod effeithiol yng Ngheredigion ar 
gyfer teuluoedd yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig. Mae mamau yng Ngheredigion yn llawer mwy tebygol o fwydo eu babanod ar y fron 10 
diwrnod ar ôl genedigaeth, ac mae cyfradd y rhai sy'n bwydo ar y fron sy'n byw yn ardaloedd Dechrau'n Deg Ceredigion yr uchaf yng Nghymru. 
 
Tlodi: Mae amgylchiadau cymdeithasol-economaidd plant yn ffactor sy'n pennu eu llesiant ac yn cael effaith mwy hirdymor gydol eu hoes. Mae 
data gan y Glymblaid Dileu Tlodi Plant yn dangos bod 31.8% o blant (neu 3,459) yn byw mewn tlodi yng Ngheredigion yn 2019/20. Mae hyn nid 
yn unig yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru, ond mae Ceredigion hefyd wedi gweld y cynnydd uchaf ond un yn genedlaethol, sef 2.7 pwynt 
canran dros y pum mlynedd ddiwethaf. Mae tlodi yn parhau i fod yn un o heriau mwyaf y sir. Enillion ac incwm isel, Gofal Plant fforddiadwy, 
gostyngiad yn y Credyd Cynhwysol a chostau tai uchel/fforddiadwyedd tai sy'n ysgogi tlodi yng Ngheredigion. 
 
Chwarae: Mae darparu ac annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn hanfodol yn ystod y cyfnod adfer yn dilyn COVID-
19. Mae'r ymgysylltu a gynhaliwyd ar gyfer yr Asesiad o Lesiant Lleol yn dangos bod agweddau plant tuag at chwarae awyr agored yng 
Ngheredigion yn gadarnhaol, ond mae hefyd wedi dangos eu hawydd i gael mwy o fannau chwarae a chyfleusterau hamdden yn y Sir. Er bod 
Ceredigion yn sir wledig yn bennaf gyda'r dwysedd poblogaeth isaf ond un yng Nghymru, dim ond 88% o eiddo sydd â man awyr agored preifat 
(gardd). Mae hyn yn is na Sir Gaerfyrddin (92%) a Sir Benfro (90%) yn rhanbarth Gorllewin Cymru, ond hefyd yr ail isaf yn genedlaethol y tu ôl i 
Gaerdydd (85%). Yn ôl Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2019 roedd 74 o fannau chwarae yn y sir. Gan ystyried bod 
151 o drefi a phentrefi ar draws Ceredigion, mae'n amlwg nad oes gan bawb fynediad i'r mannau gwyrdd sydd eu hangen i gynnal iechyd 
corfforol a llesiant. 
 
Rhagolygon Gyrfa: 
Mae diweithdra yn y sir wedi bod yn is na'r cyfartaledd yn y blynyddoedd diwethaf, gyda thua 1,400 o bobl (3.7% o'r rhai sy'n economaidd 
weithgar) yn adrodd eu bod yn ddi-waith ar hyn o bryd. Er bod y gyfradd diweithdra wedi cynyddu yn ystod pandemig COVID-19 o 2.6% i 3.7%, 
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mae'n parhau i fod yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Mae dilyniant gyrfa yn fwy anodd mewn economïau fel Ceredigion lle mae nifer 
gyfyngedig iawn o fusnesau canolig a mwy a all ddarparu llwybrau gyrfa, ac mae mynd i'r afael â hyn yn un o flaenoriaethau Strategaeth 
Economaidd Ceredigion ar gyfer y pymtheng mlynedd nesaf. 
 
Tlodi mewn gwaith: Nid yw mesurau economaidd yn amlygu'r broblem o dlodi mewn gwaith yn syth. Er enghraifft, mae'r gyfradd Gweithgarwch 
Economaidd, y gyfradd cyflogaeth a chyfran yr aelwydydd di-waith yng Ngheredigion i gyd yn perfformio'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol. Eto 
i gyd, mae 32.4% o aelwydydd yn byw mewn tlodi yng Ngheredigion o hyd. Mae'r ffigurau hyn, ynghyd ag enillion cyfartalog isel ac incwm yn y 
sir, yn awgrymu'n gryf bod tlodi mewn gwaith yn parhau i fod yn broblem fawr yng Ngheredigion. 
 
Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith / iechyd meddwl: Mae'n hanfodol bod rhieni'n gallu cael mynediad at y cymorth cywir y mae ei angen 
arnynt ar gyfer eu hiechyd a'u llesiant meddwl a chydnabod cyflyrau iechyd meddwl amenedigol. Mae sicrhau bod gan rieni ddigon o absenoldeb 
â thâl adeg geni plentyn yn bwysig i lesiant y baban a'r rhieni. 
 

6 
 
POBLOGAETH 
 

 

 
Mae Ceredigion yn cwmpasu ardal ddaearyddol eithaf mawr (1,900km²) ond mae ganddi un o'r poblogaethau lleiaf yng Nghymru (72,900) a dim 
ond 14.7% o'r boblogaeth sy'n blant 0-15 oed (sy'n cyfateb i 10,800 o blant). Ar y cyfan, nid yw Ceredigion yn cael ei hystyried yn ddifreintiedig 
o'i chymharu ag ardaloedd eraill yng Nghymru o ran incwm, cyflogaeth, iechyd neu addysg, er bod pocedi bach o amddifadedd mawr. Fodd 
bynnag, bydd gallu pobl i gael mynediad at wasanaethau ac ansawdd a fforddiadwyedd tai yn gallu cael effaith ar gymunedau ar draws y sir. 
 
Mae lefelau cyflogaeth Ceredigion ychydig yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ond yn cael eu gwyro tuag at i lawr gan nifer y myfyrwyr 
Addysg Uwch nad ydynt yn gweithio sy'n cyfrif am 10% o'r boblogaeth. I'r gwrthwyneb, mae'r cyflog wythnosol canolrifol yn is na chyfartaledd 
cenedlaethol Cymru (£549 o'i gymharu â £563). Fodd bynnag, mae'n dda gweld bod hyn wedi cynyddu'n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf 
(cynnydd o 21% ers 2020). 
 
Mae economi Ceredigion yn dibynnu'n helaeth ar y sector cyhoeddus (Prifysgolion, Ysgolion, Iechyd a Llywodraeth Leol); fodd bynnag, mae 
swyddi wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd toriadau mewn gwasanaethau a chyllid. Mae llai nag 1% o gyflogwyr Ceredigion 
yn 'ganolig eu maint' ac yn cyflogi rhwng 50 a 249 o bobl. Mae cyfran uchel o weithlu Ceredigion yn parhau i fod yn hunangyflogedig (mae tua 3 
o bob 20 yn hunangyflogedig), er bod nifer yr hunangyflogedig wedi gostwng ers dechrau pandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020. Yn ystod 
2020, roedd ychydig llai nag un rhan o dair o breswylwyr (31%) yn gweithio o gartref mewn rhyw fodd. 
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Mae tlodi plant yng Ngheredigion yn uwch na'r cyfartaledd (mae tua 1 o bob 3 o blant yn byw mewn tlodi) ac mae'r sir wedi gweld y cynnydd 
uchaf ond un yn genedlaethol ers 2014/15. Ar y llaw arall, amcangyfrifir bod cyfran y plant mewn aelwydydd di-waith yng Ngheredigion yn 9.9%, 
sy'n amlwg yn is na chyfartaledd Cymru gyfan (13.5%). Mae hyn, a thystiolaeth arall fel y gyfradd cyflogaeth well na'r cyfartaledd a'r gyfradd 
gweithgarwch economaidd, yn awgrymu bod tlodi mewn gwaith yn bryder arbennig ar gyfer aelwydydd. 
 
Mae gan Geredigion lefelau is na'r cyfartaledd o ordewdra plant (21.9%) o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol (26.9%), yn seiliedig ar y data 
diweddaraf o Raglen Mesur Plant 4-5 oed Cymru (2018/19). Cyn hyn, roedd gordewdra plant wedi bod yn cynyddu yng Ngheredigion, ac mae'n 
parhau i gynyddu'n genedlaethol. 
 
Ar adeg y Cyfrifiad diwethaf a gyhoeddwyd yn 2011, roedd 47% o'r trigolion yn siarad Cymraeg. Er bod hyn yn sylweddol uwch na'r cyfartaledd 
cenedlaethol (19%), dyma'r tro cyntaf erioed i gyfran siaradwyr Cymraeg y sir ddisgyn o dan 50%. Fodd bynnag, mae arolygon dilynol yn y 
blynyddoedd ers y Cyfrifiad diwethaf yn rhoi darlun mwy cadarnhaol, er ei fod yn seiliedig ar arolygon yn hytrach na'r boblogaeth gyfan. Mae'r 
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, er enghraifft, yn awgrymu bod siaradwyr Cymraeg Ceredigion wedi bod yn cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf. 
Yn 2011, dywedodd 55.1% o ymatebwyr eu bod yn gallu siarad Cymraeg, gan gynyddu i 62.3% yn 2021. 
 
Mae ymchwil wedi dangos bod y statws economaidd-gymdeithasol a'r math o gyflogaeth yn effeithio ar rianta. Mae incwm cyflogaeth yn tueddu i 
fod yn isel yng Ngheredigion. Mae Dechrau'n Deg wedi bod yn hynod o effeithiol yng Ngheredigion i deuluoedd sy'n byw yn ein hardaloedd 
mwyaf difreintiedig, gan gynnig dosbarthiadau a chyrsiau rhianta, Gofal Plant wedi’i ariannu yn ogystal â darparu rhwydwaith o gymorth i rieni a 
theuluoedd newydd. 
 
Ffigurau'r boblogaeth (cyfredol ac amcanestyniadau) yn ôl oedran plant 
 
Tabl 6.1: Poblogaeth gyfredol yn ôl blwyddyn oedran sengl 
 

Amcangyfrif Canol-
blwyddyn 2020 

0 oed 501 
1 oed 539 
2 oed 606 
3 oed 592 
4 oed 639 
5 oed 715 
6 oed 670 

Tabl 6.2: Amcanestyniad o'r boblogaeth yn ôl grŵp oedran y 
plentyn 

  2020 2025 2030 
0-11 oed 7,903 7,468 6,978 
12-16 oed 3,619 3,841 3,614 
  11,522 11,492 11,611 
     
3 a 4 oed 1,231 1,180 1,103 

 
Ffynhonnell: ONS 2020 Amcangyfrif Canol-blwyddyn o'r Boblogaeth 
a phrif amcanestyniad seiliedig ar ddata 2018 Llywodraeth Cymru 
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7 oed 670 
8 oed 713 
9 oed 807 
10 oed 757 
11 oed 694 
12 oed 709 
13 oed 714 
14 oed 730 
15 oed 718 
16 oed 748 
 11, 522 

Ffynhonnell: Amcangyfrif Canol-blwyddyn ONS 2020 

 

 
Amcangyfrif Canol-blwyddyn o'r Boblogaeth 2020: 72,900 
Amcangyfrif o'r Boblogaeth Cyfrifiad 2011: 75,900 
 

Tabl 6.3: Amcanestyniad o'r boblogaeth: 

Amcanestyniad Grŵp oedran 2021 2026 2031 2036 
Prif Pob oed 71,491 70,629 70,445 69,731 
 15 ac iau 10,868 10,418 9,704 9,362 
 16 i 64 41,824 40,311 39,466 38,038 
 65 a hŷn 18,798 19,900 21,274 22,331 
Amrywiad uwch Pob oed 71,570 71,062 71,372 71,300 
 15 ac iau 10,900 10,617 10,116 10,019 
 16 i 64 41,844 40,443 39,777 38,590 
 65 a hŷn 18,827 20,001 21,479 22,690 
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Ffigur 6.1: Cymharu'r prif amcanestyniadau seiliedig ar ddata 2018 a'r amcanestyniadau amrywiol 

 
 
Mae'r amcangyfrif diweddaraf o boblogaeth Ceredigion (2020) yn is na ffigur Cyfrifiad 2011 (72,900 o'i gymharu â 75,900). Mae nifer fawr o 
fyfyrwyr Addysg Uwch (AU) wedi'u cofrestru yn y ddwy brifysgol yn y sir, sef Prifysgol Aberystwyth a champws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant, sy'n cyfrif am tua 10% o boblogaeth y sir. Mae'r gyfran uchel o fyfyrwyr yn y sir yn golygu bod amrywiadau mewn 
recriwtio myfyrwyr yn cael effaith anarferol o uchel ar faint y boblogaeth. Er enghraifft, bu gostyngiad o bron i hanner nifer y myfyrwyr AU a 
gofrestrodd ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng 2011 a 2020 (11,705 yn 2011 o'i gymharu â 6,265 yn 2020), sydd wedi cael effaith sylweddol ar 
ffigurau poblogaeth Ceredigion. 
 
Mae amcanestyniadau seiliedig ar ddata 2018 yn adlewyrchu gwrthdroad yn y duedd ddemograffig o'i gymharu â'r data ar gyfer 2014 a oedd yn 
awgrymu twf o tua 5,400 o bobl a 2,800 o aelwydydd rhwng 2017 a 2037 o 76,000 i 81,500. Mae'r duedd ar i lawr ddiweddar hon yn 
amcanestyniadau seiliedig ar ddata 2018 i'w briodoli i newidiadau demograffig (e.e. gostyngiad mewn ffrwythlondeb, marwolaethau a mudo) ond 
hefyd newidiadau i'r fethodoleg. Fel y nodwyd uchod, mae'r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr mewn Addysg Uwch yn y sir hefyd yn ysgogi'r 
gostyngiad a ragwelir yn y boblogaeth. Mae prif amcanestyniad 2018 yn rhagweld y bydd poblogaeth Ceredigion yn gostwng gan 5.8% dros y 
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cyfnod o 25 mlynedd i 68,745 yn 2043. Hyd yn oed pan fydd yr amrywiad uchaf (yn seiliedig ar ffrwythlondeb uchel, disgwyliad oes a chyfraddau 
mudo) yn cael ei ystyried, disgwylir i boblogaeth y sir ostwng o hyd, er yn llai sylweddol. 
 
 
Tabl 6.4: Ffigurau amcanestyniad o'r boblogaeth: 
Nifer cyfartalog y genedigaethau yn y sir rhwng 1992 a 2015 oedd 638. Mae'r prif amcanestyniad yn rhoi'r ffigurau isod: 

 
Nifer cyfartalog y 

genedigaethau 
2018-19 572 
2019-20 573 
2020-21 560 
2021-22 545 
2022-23 533 
2023-24 524 
2024-25 516 
2025-26 509 
2026-27 503 

 
Cyfraddau geni byw 
Dros yr ugain mlynedd diwethaf ar gyfartaledd cafwyd tua 612 o enedigaethau bob blwyddyn yng Ngheredigion, babanod sengl yn bennaf. Yn 
2020 roedd 2,900 o blant o dan 5 oed, 500 o blant o dan 1 oed, 540 o blant 1 oed, 600 o blant 2 oed, 590 o blant 3 oed a 640 o blant 4 oed. 
 
Cyfradd geni Ceredigion yw'r isaf yng Nghymru gyda chyfradd ffrwythlondeb gyffredinol o 41.4 o enedigaethau fesul 1,000 o fenywod 15 – 44 
oed. Mae hyn i'w briodoli'n bennaf i'r gyfran uchel o fenywod ifanc mewn addysg uwch sy'n annhebygol o gael plant pan fyddant yn astudio. 
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Tabl 6.5: Genedigaethau byw 
Ffynhonnell Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 

Dda 
 

Nomis 18 Hydref 2021 

 Plant a anwyd rhwng: 01-
Ionawr a 31-Rhagfyr i famau 
sy'n byw yng Ngheredigion: 
Cyfanswm y genedigaethau 
byw i famau sy'n byw yn yr 
ardal 

Genedigaethau byw yng 
Nghymru a Lloegr: 
cyfraddau geni yn ôl 
ardaloedd awdurdodau 
lleol (Ceredigion) 
 

2017 696 553 
2018 677 538 
2019 639* 521 
2020 622 499** 
2021 671  

*2019 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi newid y system gofnodi 
** Gohiriwyd cofrestriadau genedigaethau ONS 2020 yng Nghymru a Lloegr 
oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19). 
 

Ffigur 6.2: Cyfraddau Geni Byw - 
Preswylydd Ceredigion 

 
 
Mae'r ffigurau'n amrywio rhwng data'r ONS a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – ond mae'r duedd yn debyg ac wedi gweld gostyngiad ers 2017. 
Fodd bynnag, mae cynnydd bach o'i gymharu â 2020 mewn cyfraddau geni, sy'n cefnogi gwybodaeth leol anecdotaidd. 
 
Nifer yr aelwydydd sy'n gweithio gyda phlant dibynnol 
Ar ddyddiad Cyfrifiad 2011 roedd 845 o aelwydydd gyda phlant dibynnol lle nad oedd unrhyw oedolion yn gweithio. Mae hyn yn cynrychioli tua 
11% o'r 7,203 o aelwydydd gyda phlant dibynnol a gofnodwyd yn y Cyfrifiad. 
 
Nifer y teuluoedd o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig 
O'r oddeutu 5,700 o aelwydydd gyda phlant dibynnol yng Nghyfrifiad 2011, roedd Person Cyswllt y Cartref yn wyn 96% (gan gynnwys 3% 'Gwyn 
Arall'). Y categori uchaf nesaf oedd Asiaidd/Asiaidd Prydeinig mewn 2% o achosion, gyda llai nag 1% yn unrhyw un o'r grwpiau ethnig eraill a 
ddiffinnir yn y Cyfrifiad. 
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Nifer y plant dibynnol sy'n byw mewn teuluoedd incwm isel cymharol ac absoliwt 
Yn ystod 2020, roedd 2,368 (22%) o blant (o dan 16 oed) yn byw mewn teuluoedd incwm isel cymharol a 1,741 (16%) o blant yn byw mewn 
teuluoedd incwm isel absoliwt ar draws Ceredigion. Ers 2015, mae nifer y plant mewn teuluoedd incwm isel cymharol wedi cynyddu gan 24%, 
tra bod y nifer sy'n byw mewn teuluoedd incwm isel absoliwt wedi gostwng gan 13%, yn ôl ystadegau plant mewn teuluoedd incwm isel yr Adran 
Gwaith a Phensiynau a CThEM. Mae'r set ddata hon wedi disodli aelwydydd budd-dal di-waith yr Adran Gwaith a Phensiynau a mesur lleol Plant 
mewn teuluoedd incwm isel: Credyd Treth Personol CThEM. 
 
Diffinnir teulu incwm isel cymharol fel teulu ar incwm isel cyn costau tai yn y flwyddyn gyfeirio. Rhaid i deulu fod wedi hawlio Budd-dal Plant ac o 
leiaf un budd-dal aelwyd rywbryd yn y flwyddyn i gael ei ddosbarthu fel teulu incwm isel. Diffinnir teuluoedd incwm isel absoliwt fel teulu incwm 
isel cyn costau tai yn y flwyddyn gyfeirio o'i gymharu ag incwm yn y flwyddyn ariannol yn diweddu 2011. 
 
Tabl 6.6: Nifer y teuluoedd unig riant gyda phlant dibynnol 

Math o Deulu  

Yr holl aelwydydd unig riant gyda phlant dibynnol 1,514 

Unig riant mewn cyflogaeth ran-amser: Cyfanswm 549 

Unig riant mewn cyflogaeth amser llawn: Cyfanswm 454 

Unig riant heb fod mewn cyflogaeth: Cyfanswm 511 

Ffynhonnell: ONS Tabl Cyfrifiad 2011 KS207UK 
 
Nifer y siaradwyr Cymraeg a dysgwyr 
Roedd tua 47% o'r boblogaeth 3 oed a hŷn yn gallu siarad Cymraeg yng Nghyfrifiad 2011. Er bod cyfran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng ers 
y Cyfrifiad blaenorol (2001), nid oedd y gostyngiad hwn yn gyson ar draws pob grŵp oedran. Cynyddodd canran y plant 3-15 oed yng 
Ngheredigion sy'n gallu siarad Cymraeg o 77.2% yn 2001 i 78.4% yn 2011, cynnydd o 1.2 pwynt canran. Mae hyn yn dangos bod y system 
addysg cyfrwng Cymraeg yn effeithiol o ran cynyddu defnydd plant y Sir o'r Gymraeg. 
Mae'n anodd iawn meintioli nifer y dysgwyr Cymraeg yn y Sir, fodd bynnag, gwyddom yn ystod 2020/21 fod 5,444 o'n plant ysgol ym 
mlynyddoedd 1-11 wedi dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf (cyfanswm y disgyblion oedd 9,700). 
 
Cyfrifiad 2021 – Ymatebodd 97% o aelwydydd ar draws Cymru a Lloegr i Gyfrifiad 2021. Disgwylir i'r canlyniadau fod ar gael canol 2022 a 
chânt eu cynnwys yn y ffigurau ar gyfer cynllun gweithredu blynyddol dilynol. 
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Tabl 6.7: Amcangyfrif Canol Blwyddyn Plant 0-17 mlwydd oed yn 2020 
Amcangyfrif Canol 
Blwyddyn 2020 

Nifer y plant Nifer y plant yn yr 
ysgol 

0-3 2,238  
4-11 5,665 4700 
11-17 5,025  
CYFANSWM 12,928  
 
Tabl 6.8: Amcangyfrif Canol Blwyddyn Plant 0-16 mlwydd oed yn 
2015 a 2020 
 
Amcangyfrif Canol 
Blwyddyn 

2020 2015 

0 oed 501 648 
1 oed 539 631 
2 oed 606 651 
3 oed 592 658 
4 oed 639 777 
5 oed 715 711 
6 oed 670 654 
7 oed 670 681 
8 oed 713 703 
9 oed 807 685 
10 oed 757 671 
11 oed 694 696 
12 oed 709 689 
13 oed 714 659 
14 oed 730 710 
15 oed 718 729 
16 oed 748 770 
CYFANSWM 11522 11723 

 

 
Tabl 6.9: Amcangyfrif Canol-blwyddyn o'r Boblogaeth 
 
Amcangyfrif Canol-blwyddyn o'r 
Boblogaeth 

 

2011 (Amcangyfrif y Cyfrifiad) 75,900 
2015 74,600 
2020 72,895 
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Tabl 6.10: Amcanestyniad o'r boblogaeth yn ôl grŵp oedran y plentyn 
 2015 2020 Gwir 2020 2025 
0-11 oed 8200 8000 7903 8000 
12-16 oed 3600 3600 3619 3600 
CYFANSWM 11800 11600 11522 11600 
     
3 a 4 oed 1400 1300 1231  1400 
Ffynhonnell: ONS 2015 Amcangyfrif Canol-blwyddyn o'r Boblogaeth a'r prif amcanestyniad seiliedig ar ddata 2014 Llywodraeth 
Cymru 

 
PLANT AG ANABLEDDAU 
 
Nifer y plant ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd 
Yn 2020/21, dangosodd Cyfrifiad Ysgol Blynyddol Lefel Disgybl (PLASC) bod 2,433 o ddisgyblion yng Ngheredigion ag anghenion addysgol 
arbennig. 
 
Gwybodaeth am nifer y plant ag anableddau 
 
Tabl 6.11:: Nifer y plant ag anableddau gyda'r Tîm Plant Anabl (TPA) 

Ystod Oedran Nifer y plant 2017 Nifer y plant 2021 – 
i'w gadarnhau 

0 2 3 
1 1 0 
2 2 1 
3 3 5 
4 11 5 
5 6 11 
6 10 10 
7 13 12 
8 9 11 
9 2 14 

10 12 12 
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11 20 16 
12 11 17 
13 12 15 
14 17 14 
15 12 23 
16 17 22 
17 13 14 
18 4 7 

Cyfanswm y plant o dan y 
TPA 177 212 

 
Tabl 6.12: Plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl oedran, rhyw, statws derbyn gofal ac ethnigrwydd, gan gynnwys plant heb eu geni 

Blwyddyn 

Pob plentyn mewn angen Pob plentyn 
mewn angen Plant ag 

anabledd Plant heb anabledd Amherthnasol 
2010 165 265 * 435 
2011 170 300 * 470 
2012 120 320 * 445 
2013 95 315 * 410 
2014 80 335 * 420 
2015 95 350 * 450 
2016 80 385 * 465 

Ffynhonnell: StatsCymru, Cyfrifiad Plant mewn Angen 
 
Tabl 6.13: Pob plentyn sy'n derbyn gofal a chymorth 31 Mawrth 2020 yn ôl oedran, statws derbyn gofal, ethnigrwydd ac ar y gofrestr 
amddiffyn plant (newid yn y dull cofnodi) 

 Pob plentyn sy'n derbyn gofal a chymorth Pob plentyn 
mewn angen 

Blwyddyn 
Plant ag 
anabledd Plant heb anabledd Amherthnasol 

2017 180 250 * 430 
2018 140 255 * 390 
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2019 160 205 * 360 
2020 195 220 * 410 

   *  
 
Tabl 6.14: Plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a grŵp oedran 
 
Pob plentyn 
sy'n derbyn 
gofal a 
chymorth 

O dan 1 1-4 5-9 10-15 16 a hŷn 

2020 5 55 120 185 45 
2019 10 55 95 155 45 
2018 15 55 115 150 55 
2017 15 65 110 170 65 

 
Tabl 6.15: Plant ag anabledd 
Plant ag 
anabledd 

O dan 1 1-4 5-9 10-15 16 a hŷn 

2020  20 50 100 25 
2019  20 40 70 25 
2018  10 40 65 20 
2017 * 15 40 90 30 

* Mae'r eitem data yn datgelu gwybodaeth neu nid yw'n ddigon cadarn i'w chyhoeddi 
 
Ffynhonnell StatsCymru Plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a grŵp oedran (llyw.cymru) 
StatsCymru StatsCymru (llyw.cymru) 
 

Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) arolygiadau o wasanaethau plant anabl mewn 4 ardal Awdurdod Lleol gan gynnwys Cyngor Sir 
Ceredigion a nododd fod ystyriaeth wedi'i rhoi i Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Mae'r 
Gwasanaethau Ysgolion wedi penodi Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar i fod yn gyfrifol am bob plentyn 
y nodwyd bod ganddynt anghenion dysgu ychwanegol. 
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Ffigur 6.3: Plant sy'n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth 2020 yn ôl ALl ac anabledd: 

 
Ffynhonnell: Adolygiad Cenedlaethol AGC o gymorth cynnar, gofal a chymorth a phontio i blant anabl yng Nghymru 
 
 

7 
 
TROSOLWG – MATHAU O OFAL PLANT, GWASANAETHAU A LLEOEDD 
 

 
 
Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gofrestru o dan y categori Gofal Dydd neu Warchodwr Plant. Fodd 
bynnag, o dan y cofrestriad gofal dydd mae pum is-gategori sef Gofal Dydd Sesiynol; Gofal Dydd Llawn; Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol; Chwarae 
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Mynediad Agored; neu Crèche. Ers cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant, roedd llawer o ddarparwyr Gofal Dydd Sesiynol a oedd yn cynnig sesiynau 
bore a phrynhawn wedi cynyddu eu horiau agor a newid eu cofrestriad i Ofal Dydd Llawn. Mae hyn yn achosi dryswch i rieni sy'n chwilio am Ofal 
Plant gan eu bod ar agor ar gyfer oriau ysgol, yn ystod y tymor yn unig, ac i blant 2-4 oed fel rheol. Y darparwyr Gofal Dydd Llawn traddodiadol 
yw Meithrinfeydd Dydd ac maent yn cynnig Gofal Plant i blant 0-12 oed, 10 awr y dydd, trwy gydol y flwyddyn. Mae'r meithrinfeydd gofal dydd 
llawn mewn sefyllfa well i gynnig Gofal Plant ar gyfer diwrnod gwaith llawn. 
 
Er mwyn gwahaniaethu rhwng Gofal Dydd Llawn a'r darparwyr Sesiynol sy'n darparu Gofal Dydd Llawn, rydym wedi defnyddio ein meini prawf 
ein hunain ar gyfer math o wasanaeth at ddiben yr adroddiad hwn. Rydym wedi dadansoddi'r data ar gyfer Gofal Dydd Llawn (Meithrinfeydd 
Dydd) a Gofal Dydd Llawn (Sesiynol). Mae hefyd wedi'i rannu'n ddarpariaeth yn ystod y tymor ysgol a'r gwyliau gan ein bod yn credu y bydd 
hyn yn helpu rhieni i ddod o hyd i'r Gofal Plant sydd ei angen arnynt. 
 
Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) 
 
Cafodd y wybodaeth ddienw a gasglwyd gan yr holl ddarparwyr Gofal Plant cofrestredig gan AGC ym mis Gorffennaf 2021 trwy'r Datganiad 
Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) ei rhannu â phob Awdurdod Lleol yn nhymor yr hydref. Dadansoddwyd, diweddarwyd a 'glanhawyd' y data 
ar gyfer tymor yr hydref (h.y. diystyrwyd gwasanaethau a ataliwyd yn wirfoddol os cawsant eu hatal am fwy na blwyddyn) er mwyn adlewyrchu'n 
fwy cywir nifer y lleoliadau Gofal Plant gweithredol yng Ngheredigion. 
 
(Rhaid gosod cafeat ar yr holl ddata a'r canlyniadau dilynol a'r casgliadau a wneir. Rhaid ystyried anghysondebau technegol yn y set ddata a 
dderbyniwyd a rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r data a'r ystadegau a gyflwynir, a'i ddefnyddio ar y cyd â'r wybodaeth gyfredol cyn dod i 
unrhyw gasgliadau) 
 
Felly, mae nifer y darparwyr wedi newid o 102 o leoliadau a gofnodwyd yn y SASS i 91 o leoliadau Gofal Plant cofrestredig gweithredol 
yng Ngheredigion, a bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio fel llinell sylfaen ar gyfer yr Asesiad hwn. 
 
Mae darparwyr Gofal Plant Ceredigion yn ffurfio tua 2.5% o holl leoliadau cofrestredig AGC Cymru gyfan. Mae poblogaeth Ceredigion yn 2.3% o 
boblogaeth Cymru gyfan o ffigurau canol-blwyddyn 2020 ONS. Felly mae cyfran y lleoliadau cofrestredig yn debyg i ganran poblogaeth Cymru y 
mae'r sir yn ei chynrychioli mewn cymhariaeth fras, ond nid yw'n ffactor yng nghyfran y plant yn yr ardal lle mae canran uwch na chyfartaledd 
Cymru o'r boblogaeth economaidd anweithgar sydd wedi ymddeol. 
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7.1 DARPARIAETH GOFRESTREDIG 

 

Tabl 7.1: Pob Darpariaeth Gofal Plant 

Math o Ofal Plant Cofrestredig 
Anghofrestredig/ 

Wedi'i 
gymeradwyo 

Gwasanaethau Gofal Plant a 
gynigir Cofrestredig 

Anghofrestredig
/ Wedi'i 

gymeradwyo 
Gofal Dydd Sesiynol 8 1 Tymor Ysgol yn unig 8 1 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 21  Tymor Ysgol yn unig 18  
Gofal Dydd Llawn Sesiynol   Tymor ysgol a gwyliau 3   
            
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 6   Tymor ysgol a gwyliau 6   
            
Gwarchodwr plant 

45 
  

Tymor Ysgol yn unig 1   
Gwarchodwr plant Tymor Ysgol yn unig / Ar ôl ysgol 1   
Gwarchodwr plant* Tymor ysgol a gwyliau 43   
            
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 5 3 Tymor Ysgol yn unig 5 3 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 2 1 Tymor ysgol a gwyliau 2 1 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 2   Gwyliau yn unig 2   
Crèche a Chynllun Chwarae 
Gwyliau 

1 
  

Tymor ysgol a gwyliau 1   

            
Crèche 1   Tymor Ysgol yn unig 1   
            
Nani 0     0   
CYFANSWM 91     91   

 
Darpariaeth Gofal Plant sy'n Datblygu a Newydd: 
 
Agorodd un lleoliad Gofal Dydd Sesiynol Anghofrestredig (Cylch Meithrin) newydd ym mis Medi 2021. Mae'n gwneud cais am gofrestriadau 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol ar gyfer 19 o leoedd. Derbyniodd y lleoliad hwn gyllid Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant ar gyfer datblygu safle 
newydd o fewn adeilad yr ysgol, ac mae wedi agor fel lleoliad anghofrestredig tra ei fod yn aros am gofrestriad AGC (yn aros am 
gymeradwyaeth Gwanwyn 2022). 
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Yn ogystal â'r uchod, mae un gwarchodwr plant sydd newydd gofrestru ers mis Ionawr 2022 ac un gwarchodwr plant (yn aros am ymweliad 
safle) sy'n gweithio tuag at gael ei gofrestru erbyn mis Ebrill 2022. Nid yw'r ystadegau ar gyfer y lleoliadau hyn felly wedi'u cynnwys yn yr 
Asesiad hwn, ond adroddir ar eu cynnydd yn y dyfodol. 
 
Roedd un Clwb Ar Ôl Ysgol wedi atal ei wasanaeth dros dro oherwydd cyfyngiadau COVID-19 i gychwyn, ond ers i'r ysgolion ailagor nid yw'r 
clwb wedi gallu ailagor oherwydd problemau staffio. Mae'r Ysgolion a'r Uned Gofal Plant wedi ystyried yr opsiynau ar gyfer ailagor a oedd yn 
cynnwys cylchredeg Ffurflen Mynegi Diddordeb i'r sector Gofal Plant yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin i gymryd cyfrifoldeb am ddarparu 
gwasanaethau. Yn anffodus ni fynegwyd unrhyw ddiddordeb. Mae hwn yn brosiect parhaus a bydd mwy o drafod a mwy o opsiynau yn cael eu 
hystyried. 
 
Yn anffodus, caeodd tri Chlwb Ar Ôl Ysgol yn barhaol oherwydd y pandemig a phroblemau recriwtio gwirfoddolwyr Pwyllgor, a diddymwyd eu 
helusennau wedi hynny. Mae'r Uned Gofal Plant yn gweithio gyda'r darparwr gofal dydd llawn sesiynol presennol i ehangu ei wasanaethau a'r 
ystod oedran i gymryd lle'r gwasanaethau blaenorol nad oeddent ar gael mewn dwy o'r ardaloedd a oedd hefyd yn darparu cymorth i blant ag 
ADY. 
 

7.2 LLEOLIADAU GOFAL ANGHOFRESTREDIG: 

 

Rhoddir cymorth i 4 lleoliad Clwb Ar Ôl Ysgol anghofrestredig a chyngor ar sut i fod yn lleoliadau cofrestredig. 
Mae 3 ar safleoedd ysgol gyda sefydliad annibynnol arall yn darparu cyfleuster ar ôl ysgol i blant oedran ysgol. 
 
Mae rhai lleoliadau, ond nid pob un, wedi rhoi manylion am y lleoedd plant, oriau a ffioedd a godir yn ôl y gofyn. Fodd bynnag, maent yn parhau i 
dderbyn gwybodaeth a chylchlythyrau gan yr Uned Gofal Plant, ac yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael os ydynt yn dymuno ystyried bod yn 
ddarparwyr cofrestredig. 
 
Tabl 7.2: Darpariaeth Ôl Ysgol Anghofrestredig: 
Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen 
Ganol 

Lleoliad / 
Ysgol 

Ar agor 
nawr? 
(Ionawr 
2022) 

Os na – 
pryd? 

Nifer y plant 
sy'n gallu 
mynychu 
pob sesiwn 

Presenoldeb 
gwirioneddol y 
dydd 

Sesiynau yr wythnos 

Beulah, Troed-yr-
aur a Llandysul 

Cenarth Treialu am fis Ar ôl ysgol 
tan 5:15pm 

16 

 

2 -3 4 

(Llun-Iau) 
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Aberystwyth – De Plascrug Ydy Amh 50 40 – Wedi'i rannu 
rhwng 2 neuadd 

5 (Llun-Gwener) 

Y Borth a Bont-
goch 

Tal-y-bont Ydy Amh 16 5 -6 3 – Llun-Iau fel arfer ond ar hyn 
o bryd dim ond Mawrth-Iau 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Sefydliad 
annibynnol 
nad yw ar 
safle ysgol 

 Ailagor 
diwedd 
Chwefror / 
dechrau 
Mawrth 

   Darpariaeth ar ôl Ysgol ac yn y 
Gwyliau 

Mae Ysgol T Llew Jones yn gobeithio ailddechrau ei gwasanaeth ar ôl ysgol y flwyddyn academaidd nesaf yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID-19 
a'r galw gan rieni, tra bod Ysgol Penparc yn awyddus i ailagor cyn gynted â phosibl. Mae'r holl leoliadau anghofrestredig eraill y gwyddys 
amdanynt yn cael eu cefnogi gan yr Uned Gofal Plant gyda gwybodaeth a chyngor rheolaidd. 
 

7.3 
DARPARIAETH WEDI'I HEITHRIO / WEDI'I CHYMERADWYO: 
Nid oedd unrhyw Nanis yn gweithredu o dan y Cynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) yng Ngheredigion ers mis 
Hydref 2021 – felly nid oes gennym unrhyw wasanaethau wedi'u heithrio/wedi'u cymeradwyo i'w hadrodd arnynt yn yr Asesiad hwn. 
 

7.4 
 
Dosbarthiad Daearyddol Darparwyr Gofal Plant a'r Gwasanaethau a'r Ddarperir (Cofrestredig ac Wedi'u Heithrio / Cymeradwyo) 
 

 

Mae Asesiad o Lesiant Ceredigion a'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hwn yn seiliedig ar y naw Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol, a 
dyma'r ardaloedd cymunedol a ddefnyddir i nodi asedau a heriau penodol sy'n ymwneud â llesiant: 
 

1. Y Borth a Bont-goch 
2. Aberystwyth – Gogledd 
3. Aberystwyth – De 
4. Aberaeron a Llanrhystud 
5. Ceinewydd a Phenbryn 
6. Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad 
7. Aberteifi ac Aber-porth 
8. Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
9. Rheidol, Ystwyth a Charon 
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Ffigur 7.4.1: Map o Ardaloedd Cymunedol neu Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol Ceredigion 

 
Ffynhonnell: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 
 
 

Naw Ardal Gymunedol Ceredigion yn seiliedig 
ar Ddaearyddiaeth AGEHG Ceredigion y 
Cyfrifiad 
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Tabl 7.4.1: Cyfanswm y darparwyr Darpariaeth Tymor Ysgol a Gwyliau yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol: 
 

Math o ofal: 

Cyfanswm y darparwyr Darpariaeth Tymor Ysgol a 
Gwyliau yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Y 
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Gofal Dydd Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 1   2 1 1 2  1 8 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 2 1 2 1 2 1 3 1 5 18 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol a Gwyliau  1   2     3 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn – Tymor Ysgol a Gwyliau 1 1 1 1  2    6 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol a Gwyliau 5  5 6 3 3 12 7 2 43 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig   1     1  2 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol yn unig   1   1  1 2 5 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol a Gwyliau 1   1      2 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Gwyliau yn unig   1  1     2 

Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau – Tymor Ysgol a 
Gwyliau    1      1 

Crèche – Tymor Ysgol yn unig       1   1 

Nani          0 

Cyfanswm y lleoliadau yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach 
Haen Ganol 10 3 11 12 9 8 18 10 10 91 

Nifer y Plant sydd wedi'u Cofrestru i'w Gofalu Amdanynt 
ar hyn o bryd 199 120 215 198 132 180 201 157 168 1570 
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Lleoliad Sesiynol yn gweithio tuag at gofrestru        1  1 

Gofal y tu allan i Oriau Ysgol heb ei gofrestru – Tymor 
Ysgol yn unig 1  1  1   1  4 

 
Tabl 7.4.2: Math o Ofal Plant fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (AGEHG)  
 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

Gofal Dydd Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol a Gwyliau

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn – Tymor Ysgol a Gwyliau

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol a Gwyliau

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol yn unig

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol a Gwyliau

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Gwyliau yn unig

Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau – Tymor Ysgol a Gwyliau

Crèche – Tymor Ysgol yn unig

Math o Ofal Plant fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (AGEHG) 

Rheidol, Ystwyth a Charon Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul Aberteifi ac Aber-porth

Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad Ceinewydd a Phenbryn Aberaeron a Llanrhystud

Aberystwyth De Aberystwyth Gogledd Y Borth a Bont-goch
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Tabl 7.4.2: Nifer y plant sydd wedi cofrestru ar gyfer: 
 

Nifer y plant sydd wedi'u cofrestru i ofalu 
amdanynt ar hyn o bryd 
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Gofal Dydd sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 20     31 14 12 35   19 131 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 34 63 38 19 31 19 70 50 93 417 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol a Gwyliau         39         39 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn – Tymor Ysgol a 
Gwyliau 54 57 75 33   87       306 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol a Gwyliau 41   34 60 18 22 87 59 16 337 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig     6             6 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig/Ar ôl ysgol               8   8 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol yn unig     32     40   40 40 152 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol a 
Gwyliau 50     32           82 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Gwyliau yn unig     30   30         60 

Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau – Tymor Ysgol 
a Gwyliau       23           23 

Crèche – Tymor Ysgol yn unig             9     9 

CYFANSWM 199 120 215 198 132 180 201 157 168 1570 

T
udalen 152



 

103| T u d a l e n  
 

Tabl 7.4.3: Cyfanswm y Plant ar y Gofrestr: 

Cyfanswm y plant ar eich llyfrau 
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Gofal Dydd Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 16     37 19 29 34   13 148 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 41 15 59 21 38 17 92 66 86 435 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol a Gwyliau   60     17         77 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn – Tymor Ysgol a 
Gwyliau 97 75 78 72   115       437 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol a Gwyliau 42   37 31 14 23 75 61 6 289 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig     2             2 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig/Ar ôl ysgol               2   2 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol yn unig     28     19   0 46 93 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol a 
Gwyliau 179     31           210 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Gwyliau yn unig     15   0         15 

Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau – Tymor Ysgol 
a Gwyliau       26           26 

Crèche – Tymor Ysgol yn unig             0     0 

CYFANSWM 375 150 219 218 88 203 201 129 151  1734 
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O ran ffigurau lleoedd gwag a rhestrau aros, rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r rhain fel data sylfaenol. Nid oedd rhai lleoliadau ar agor yn 
ystod y cyfnod hwn, ac nid yw rhai wedi ailagor eu gwasanaeth o hyd oherwydd prinder staff yn bennaf. 
 
Roedd rhai lleoliadau e.e. Clybiau Ar Ôl Ysgol ar agor i ychydig iawn o blant wrth i rieni ddychwelyd yn araf i arferion gwaith. Mae hyn wedi 
gwyro'r ffigurau o ran lleoedd gwag a gofnodwyd, ac nid yw'n adlewyrchiad cywir o bresenoldeb arferol yn y lleoliadau hyn (plant ar restr aros i 
gael lle ar unwaith / lleoedd heb eu llenwi ar gyfer y gwasanaeth). 
 
Tabl 7.4.4: Rhestrau aros a lleoedd heb eu llenwi: 

Cyfanswm y plant ar eich llyfrau 

Faint o blant sydd ar y rhestr 
aros i gael lle ar unwaith? 

CYFANSWM 
lleoedd heb eu 

llenwi 

Gofal Dydd Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 24 17 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol yn unig 43 1458  

Gofal Dydd Llawn Sesiynol – Tymor Ysgol a Gwyliau 6 206 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn – Tymor Ysgol a Gwyliau 26 59 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol a Gwyliau 28 119 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig 0 1 

Gwarchodwr Plant – Tymor Ysgol yn unig/Ar ôl ysgol 0 0 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol yn unig 0 56 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Tymor Ysgol a Gwyliau 12 4 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol – Gwyliau yn unig 0 0 

Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau – Tymor Ysgol a 
Gwyliau 0 23 

Crèche – Tymor Ysgol yn unig 0 0 

CYFANSWM 139 1943 
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Patrwm Presenoldeb: 

 

Ffigur 7.4.3: Patrwm Presenoldeb: 

 
 
Tabl 7.4.5: Patrwm presenoldeb – llawn amser, rhan amser neu ad-hoc: 

Patrwm presenoldeb: 
Cyfanswm 
y plant ar 
y gofrestr 

Mynychu'n 
amser 

llawn % 

Mynychu'n 
amser 
llawn 

Mynychu'n 
rhan-amser 

% 
Mynychu'n 
rhan-amser 

Mynychu 
ad hoc % 

Mynychu 
ad hoc 

Gofal Dydd Sesiynol 148 38 56 62 92 0 0 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 512 23 116 76 391 1 5 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 437 14 60 83 362 2 9 
Gwarchodwr plant 293 14 41 78 228 8 24 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 318 12 37 24 77 64 204 
Crèche a Chynllun Chwarae 
Gwyliau 26 100 26 0 0 0 0 
CYFANSWM 1734 19% 336 66% 1150 14% 242 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Sessional Day Care

Sessional Full Day Care

Full Day Care Nursery

Childminder

Out of School Care

Crèche and Holiday Playscheme

Patrwm presenoldeb

Mynychu ad hoc Mynychu'n rhan-amser Mynychu'n amser llawn
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Tabl 7.4.6: llawn amser, rhan amser neu ad-hoc %: 

Patrwm presenoldeb 
Mynychu'n 

amser llawn % 
Mynychu'n 

rhan-amser % 
Mynychu 
ad hoc % 

CYFANSWM 19 66 14 
 

Ffigur 7.4.4: Patrwm presenoldeb %

 
 
 
Mae dwy ran o dair o'r holl blant yn mynychu Gofal Plant yn rhan-amser (66%) gyda 19% yn mynychu Gofal Plant amser llawn. 
Nid yw'r ffigurau presenoldeb 'rhan-amser' yn y SASS yn nodi a yw'r Gofal Plant yn cael ei rannu rhwng darparwyr Gofal Plant gwahanol a bod y 
plentyn yn mynychu rhyw fath o Ofal Plant amser llawn e.e. Gofal Sesiynol Cylch Meithrin a Gwarchodwr Plant. Nid yw'n gwahaniaethu ychwaith 
rhwng grwpiau oedran. Byddai llawer o blant 3-4 oed yn derbyn gofal sesiynol rhan-amser ac addysg ran-amser, ond nid yw hyn yn cael ei 
adlewyrchu yn arolwg SASS. 
Fodd bynnag, rydym wedi gweld tystiolaeth o'r arolygon rhieni bod rhieni'n defnyddio cyfuniad o ddarpariaeth Gofal Plant wahanol a 
theulu/ffrindiau. 
 

8 
 
LLEOEDD GOFAL PLANT – CYFLENWAD A GALW YN ÔL MATH O OFAL PLANT 
 

 

 

 

 

19%

67%

14%

Patrwm presenoldeb

Mynychu'n amser llawn % Mynychu'n rhan-amser % Mynychu ad hoc % T
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Ffigur 8.1: Gwarchodwyr Plant fesul AGEHG 

 

Ffigur 8.1: Meithrinfeydd Dydd Llawn fesul AGEHG 

 
Ffigur 8.3: Gofal Dydd Sesiynol Llawn a Gofal Dydd Sesiynol 
fesul AGEHG 

 

Ffigur 8.4: Gofal y tu allan i oriau ysgol, Crèche a Cynllun 
Chwarae yn ystod y Gwyliau a Crèche fesul AGEHG 
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Ffigur 8.5: Pob Darparwr Gofal Plant Cofrestredig 
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Mae'r map cyntaf yn dangos bod darpariaeth Ar Ôl Ysgol ac yn ystod y Gwyliau ar gael ym mhob math o Ofal Plant: 
 
Ffigur 8.6: 
 

 

Ffigur 8.7: 
 

 
 
Mae'r ail fap yn dangos y lleoliadau sydd wedi'u cofrestru fel darpariaeth 'Y Tu Allan i Oriau Ysgol' a'r Crèche gyda Chynllun Chwarae Gwyliau 
sy'n darparu cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau ar sail 'ad-hoc' (nid pob wythnos o'r gwyliau ysgol). 
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 NIFER Y LLEOEDD SYDD AR GAEL: 

 

Tabl 8.1: Nifer y lleoedd fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol (AGEHG) 

Nifer y lleoedd sydd ar 
gael: 

 

Nifer y plant 
wedi'u cofrestru 

i'w gofalu 
amdanynt ar 
hyn o bryd 

Cyfanswm 
y plant ar 

eich 
llyfrau 

Y Borth a Bont-goch 199 375 
Aberystwyth – Gogledd 120 150 
Aberystwyth – De 215 219 
Aberaeron a Llanrhystud 198 218 
Ceinewydd a Phenbryn 132 88 
Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 180 203 
Aberteifi ac Aber-porth 201 201 
Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 157 129 
Rheidol, Ystwyth a Charon 168 151 
CYFANSWM 1570 1734 

 

Ffigur 8.8: : Nifer y lleoedd fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol (AGEHG)  

 
Ffigur 8.9: Cymhariaeth o Nifer wedi cofrestru am / Plant ar y llyfrau fesul AGEHG 
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Isod mae'r data i gymharu nifer y lleoedd cofrestredig fesul 1,000 o'r boblogaeth a hefyd fesul 1,000 o boblogaethau plant 0-12 oed. 
 
Tabl 8.2: Poblogaeth a lleoedd fesul 1,000 o’r boblogaeth ac fesul 1,000 o’r boblogaeth 0-12 oed: 

Enw'r Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol Pob Oed 

Nifer y 
lleoedd 

cofrestredig 

Nifer y 
lleoedd 

cofrestredig 
fesul 1,000 o'r 

boblogaeth 

% o'r boblogaeth 0-12 oed 

Nifer y lleoedd 
cofrestredig fesul 

1,000 o'r 
boblogaeth 0-12 

oed 
Y Borth a Bont-goch 7,466 199 26.7 2.7 973 204.5 
Aberystwyth – Gogledd 9,001 120 13.3 1.3 479 250.5 
Aberystwyth – De 6,629 215 32.4 3.2 932 230.7 
Aberaeron a Llanrhystud 7,113 198 27.8 2.8 776 255.2 
Ceinewydd a Phenbryn 6,579 117 17.8 1.8 740 158.1 
Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 8,191 180 22 2.2 1170 153.8 

Aberteifi ac Aber-porth 8,873 201 22.7 2.3 1174 171.2 
Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 7,420 157 21.2 2.1 887 177 

Rheidol, Ystwyth a Charon 11,623 183 15.7 1.6 1481 123.6 
Ffynhonnell: Amcangyfrifon 
Poblogaeth Canol Blwyddyn 
ONS, 2020. 

72,895 1570 21.5 2.2 8612 182.3 

 
Ar ôl dadansoddi ymhellach, yn Llanbedr Pont Steffan sydd ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin mae dwy Feithrinfa Gofal Dydd Llawn 
preifat a Gwarchodwyr Plant sy'n gwasanaethu ardal ddaearyddol fawr. Fodd bynnag, mae gan Lanbedr Pont Steffan lai o leoedd fesul 1000 o 
blant 0-12 oed na rhai ardaloedd eraill a all fod yn gysylltiedig â'r cynnydd yn y cartrefi sydd wedi cael eu hadeiladu yno dros y 5 mlynedd 
diwethaf. Mae gwasanaethau lleferydd ac iaith hefyd wedi nodi Llanbedr Pont Steffan fel ardal lle nad yw plant ifanc yn cael cymorth – a hefyd 
lle nad oes lleoliad Gofal Plant Sesiynol. 
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Tabl 8.3: Lleoedd fesul 1,000 o'r boblogaeth a fesul 1,000 
o'r boblogaeth 0-12 oed: 

Enw'r Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol 

Nifer y 
lleoedd 
cofrestredig 
fesul 1,000 
o'r 
boblogaeth 

Nifer y 
lleoedd 
cofrestredig 
fesul 1,000 
o'r 
boblogaeth 
0-12 oed 

Y Borth a Bont-goch 26.7 204.5 

Aberystwyth – Gogledd 13.3 250.5 

Aberystwyth – De 32.4 230.7 

Aberaeron a Llanrhystud 27.8 255.2 

Ceinewydd a Phenbryn 17.8 158.1 

Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 22 153.8 

Aberteifi ac Aber-porth 22.7 171.2 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 21.2 177 

Rheidol, Ystwyth a Charon 15.7 123.6 
 

Ffigur 8.10: Lleoedd fesul 1,000 o'r boblogaeth a fesul 1,000 o'r 
boblogaeth 0-12 oed: 
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Nifer y lleoedd cofrestredig fesul 1,000 o'r boblogaeth 0-12 oed

Nifer y lleoedd cofrestredig fesul 1,000 o'r boblogaeth
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Tabl 8.4: Darpariaeth Gofrestredig – Tymor Ysgol 
 
Math o Ofal Plant Lleoedd yn ôl 

cofrestriad 
Tymor Ysgol 

Uchafswm 
capasiti lleoedd 
Gofal Plant ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant sy'n 
defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y 
lleoedd gwag 

Nifer y plant ar y 
rhestr aros 

Nifer y lleoedd 
Gofal Plant sydd 
eu hangen 

Gwarchodwr plant 351 351 293 120 28 0 
Gofal Dydd       
Meithrinfa Gofal 
Dydd Lawn 

306 306 437 59 26 0 

Gofal Dydd 
Sesiynol 

131 131 148 17 24 7 

Gofal Dydd Sesiynol 
Llawn 

456 456 512 1664 49  

Crèche 9 9     
Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 

234 234303 303 60 12  

Darpariaeth 
Chwarae Mynediad 
Agored 

Dim wedi ei 
gofnodi yng 
Ngheredigion 

     

Nani Dim wedi ei 
gofnodi yng 
Ngheredigion 

     

 
Tabl 8.5: Darpariaeth Gofrestredig – Gwyliau Ysgol 
 
Math o Ofal Plant Lleoedd yn ôl 

cofrestriad 
Tymor Ysgol 

Uchafswm 
capasiti lleoedd 
Gofal Plant ar 
gael bob dydd 

Nifer y plant 
sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth 

Nifer y 
lleoedd gwag 

Nifer y plant ar y 
rhestr aros 

Nifer y lleoedd 
Gofal Plant sydd 
eu hangen 

Gwarchodwr plant 337 337 289 119 28 0 
Gofal Dydd       
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Meithrinfa Gofal 
Dydd Llawn 

306 306 437 59 26 0 

Gofal Dydd Sesiynol 0     0 
Gofal Dydd Sesiynol 
Llawn  

39 39 77 206 6 0 

Crèche 9 9    0 
Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 

142 142 225 4 12 8 

Darpariaeth 
Chwarae Mynediad 
Agored 

Dim wedi ei 
gofnodi yng 
Ngheredigion 

     

Nani Dim wedi ei 
gofnodi yng 
Ngheredigion 

     

 
Ffigur 8.11: Dosbarthiad Daearyddol Lleoedd Gofal Plant yn ôl Math o Ofal Plant – Cyflenwad a Galw – Tymor Ysgol 
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Ffigur 8.12: Dosbarthiad Daearyddol Lleoedd Gofal Plant yn ôl Math o Ofal Plant – Cyflenwad a Galw – Gwyliau Ysgol 

 
 

 
 
CAM GWEITHREDU: Ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu darpariaeth Gofal Dydd Sesiynol ar gyfer plant 2-3 oed heb effeithio ar y 
ddau Ddarparwr Gofal Dydd Llawn a Gwarchodwyr Plant yn Llanbedr Pont Steffan. 
Ymchwil pellach i anghenion Gofal Plant teuluoedd sy'n byw yng nghymuned Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Llanbedr Pont 
Steffan a Llanfihangel Ystrad. 
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8.1 
 

LLEOEDD GWAG 

 

Roedd y SASS yn ei gwneud yn ofynnol i leoliadau gofnodi'r lleoedd Gofal Plant oedd ganddynt yn eu lleoliad yn ogystal â'r rhestr aros yn ystod 
y 4 wythnos ym mis Mehefin 2021. Roedd lleoliadau newydd ailagor ar gyfer Tymor yr Haf ac roedd hyder rhieni'n cynyddu'n raddol o ran anfon 
plant yn ôl i leoliadau Gofal Plant a dychwelyd i batrymau gwaith. 
 
Isod mae'r canlyniadau ond rhaid bod yn ofalus wrth eu defnyddio. Roedd presenoldeb yn y Clybiau Ar Ôl Ysgol yn arbennig yn isel yn y cyfnod 
adrodd, fodd bynnag, mae presenoldeb a gwneud defnydd o'r rhain yn gwella'n araf wrth i'r flwyddyn ysgol barhau ac wrth i'r cyfyngiadau godi. 
 

Tabl 8.1.1.: Nifer y lleoedd heb eu llenwi ar gyfer y rhan hon o'r gwasanaeth: 

Sesiwn Gofal Plant: 
Lleoedd heb eu llenwi 
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Prynhawn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ar ôl Ysgol 92 146 14 11 5 0 9 40 17 334 
Cyn Ysgol 70 0 4 3 11 0 8 2 51 149 
Crèche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleoliad Addysg Gynnar 5 12 1 0 2 0 13 35 1 69 
Yn yr hwyr ar ôl 6:00pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gofal Dydd Llawn/Meithrinfa 
Gofal Dydd Lawn 2 12 10 27 13 12 102 17 1 196 
Gofal hanner diwrnod yn y bore 0 13 4 2 2 9 8 2 3 43 
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Meithrinfa hanner diwrnod yn y 
prynhawn 0 15 8 13 5 9 12 0 39 101 
Cinio 250 47 5 1 4 8 12 41 46 414 
Bore 4 0 0 5 2 0 0 0 6 17 
Dros nos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grŵp Chwarae neu Gylch 
Meithrin yn y bore 156 25 0 0 3 10 5 12 25 236 
Grwp Chwarae neu Gylch 
Meithrin yn y prynhawn 267 48 0 0 9 8 0 35 17 384 
Sesiynau Cynllun Chwarae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ar y penwythnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYFANSWM 846 318 46 62 56 56 169 184 206 1943 

 
 

Tabl 8.1.2: Nifer y plant ar y rhestr sydd angen lle ar unwaith: 

Sesiwn Gofal Plant: 
Rhestr aros 
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Prynhawn 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 
Ar ôl Ysgol 12 0 0 0 0 0 0 1 0 13 
Cyn Ysgol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crèche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleoliad Addysg Gynnar 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 
Yn yr hwyr ar ôl 6:00pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gofal Dydd Llawn/Meithrinfa 
Gofal Dydd Llawn 0 5 2 15 0 4 6 5 5 42 
Gofal hanner diwrnod yn y bore  0 5 0 2 0 0 0 0 5 12 
Meithrinfa hanner diwrnod yn y 
prynhawn  0 4 0 1 0 0 0 0 5 10 
Cinio 0 0 18 0 5 0 0 0 0 23 
Bore 0 0 0 0 1 9 10 0 0 20 
Dros nos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grwp Chwarae neu Gylch 
Meithrin yn y bore 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Grwp Chwarae neu Gylch 
Meithrin yn y prynhawn 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 
Sesiynau Cynllun Chwarae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ar y penwythnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYFANSWM 12 14 20 28 6 18 20 6 15 139 

 
 

Tabl 8.1.3: Nifer y lleoedd heb eu llenwi – nifer y plant ar y rhestr aros sydd angen lle ar 
unwaith yn ôl math o wasanaeth. 
 

Sesiwn Gofal Plant: 
Lleoedd o'i gymharu â'r rhestr 
aros 
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Prynhawn 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 -5 
Ar ôl Ysgol 80 146 14 11 5 0 9 39 17 321 

T
udalen 168



 

119| T u d a l e n  
 

Cyn Ysgol 70 0 4 3 11 0 8 2 51 149 
Crèche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleoliad Addysg Gynnar 5 12 1 0 2 0 9 35 1 65 
Yn yr hwyr ar ôl 6:00pm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gofal Dydd Llawn/Meithrinfa 
Gofal Dydd Llawn 2 7 8 12 13 8 96 12 -4 154 
Gofal hanner diwrnod yn y bore 0 8 4 0 2 9 8 2 -2 31 
Meithrinfa hanner diwrnod yn y 
prynhawn 0 11 8 12 5 9 12 0 34 91 
Cinio 250 47 -13 1 -1 8 12 41 46 391 
Bore 4 0 0 5 1 -9 -10 0 6 -3 
Dros nos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grwp Chwarae neu Gylch 
Meithrin yn y bore 156 25 0 -1 3 10 5 12 25 235 
Grwp Chwarae neu Gylch 
Meithrin yn y prynhawn 267 48 0 -9 9 8 0 35 17 375 
Sesiynau Cynllun Chwarae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ar y penwythnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYFANSWM 834 304 26 34 50 38 149 178 191 1804 

 
Dyma'r sefyllfa ym mis Mehefin 2021 pan nad oedd rhai lleoliadau ar agor neu newydd ailagor, ac nid oedd teuluoedd wedi dychwelyd i 
ddefnyddio patrymau Gofal Plant cyn-bandemig. Roedd y ffurflen SASS hefyd yn caniatáu ar gyfer nodi sesiynau dwywaith (e.e. bore a diwrnod 
llawn). Felly, rhaid bod yn ofalus wrth bennu nifer y lleoedd gwag wrth gymharu'r lleoedd sydd ar gael a'r rhestrau aros. 
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9 
 
Y CYFLENWAD GOFAL PLANT 
 

 

Ar hyn o bryd mae 1,570 (Rhagfyr 2021) o leoedd Gofal Plant cofrestredig ar gael yng Ngheredigion. Mae hyn wedi gostwng 375 o leoedd ers 
cynnal yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf pan oedd 1,945 o leoedd (Mawrth 2017). 
 
Tabl 9.1: Cyfanswm nifer y lleoedd cofrestredig fesul 
math o Ofal Plant 

  
Nifer y 

lleoliadau 

Nifer y plant 
wedi'u 

cofrestru i'w 
gofalu 

amdanynt ar 
hyn o bryd 

Gofal Dydd Sesiynol 8 131 
Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 21 456 
Meithrinfa Gofal Dydd 
Llawn 6 306 
Gwarchodwr plant 45 351 
Gofal y Tu Allan i Oriau 
Ysgol 9 294 
Crèche a Chynllun 
Chwarae Gwyliau 1 23 
Crèche 1 9 
CYFANSWM 91 1570 

 

Ffigur 9.1:  Cyfanswm nifer y lleoedd cofrestredig fesul math o Ofal Plant 

 

 

 
Ers yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf rydym wedi newid ein methodoleg adrodd ar nifer y lleoedd ar gyfer y categori gofal dydd 
llawn. Roeddem wedi adrodd ar 8 lleoliad gofal dydd llawn yn y gorffennol. Fodd bynnag, dim ond sesiynau bore a phrynhawn a gynigiwyd gan 
2 ohonynt mewn gwirionedd, ond oherwydd eu bod ar agor trwy'r dydd roedd ganddynt gofrestriad gofal dydd llawn gydag AGC. Wrth symud 
ymlaen a sicrhau cysondeb yn ein hadroddiadau rydym yn cofnodi'r ddau hyn fel gofal dydd llawn (sesiynol). Mae'r rhain yn unol â'r Cylchoedd 
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sydd bellach wedi cynyddu eu horiau agor o ganlyniad i'r Cynnig Gofal Plant. Nid oedd hyn yn eu gwahaniaethu oddi wrth Feithrinfeydd Dydd a 
oedd ar agor am ddiwrnodau llawn i blant 0-12 oed (fel yr amlinellir ym mharagraff cyntaf Adran 7). 
 
Tabl 9.2: Nifer y lleoedd cofrestredig 2017 – 2021: 

Cyfanswm nifer 
y lleoedd Gofal 
Plant 

Gwarchodwyr 
plant 

Gofal 
Dydd 
Sesiynol 

Gofal 
Dydd 
Llawn 

Gofal y 
Tu 
Allan i 
Oriau 
Ysgol 

Crèche 
Chwarae 
Mynediad 
Agored 

Cyfanswm 
Lleoedd ar gael 

31/03/2017 369 474 516 418 112 56 1945 

31/03/2018 420 355 468 428 142 56 1869 

31/03/2019 421 238 648 368 52 32 1759 

31/03/2020 372 146 748 372 32 0 1670 

31/03/2021 373 523 370 380 32 0 1624 

31/12/2021 351 587 306 294 32 0 1570 

 
 
Er bod nifer y lleoedd Gofal Plant wedi gostwng gan 375 o leoedd, mae'r tabl uchod yn dangos bod y golled fwyaf o leoedd wedi bod o fewn y 
categori Crèche a Chwarae Mynediad Agored. Er eu bod wedi'u cofrestru ag AGC, nid oedd y naill na'r llall o'r mathau hyn o Ofal Plant yn 
cynnig Gofal Plant a fyddai'n galluogi rhieni i fynd allan i weithio. Cofrestrwyd pob crèche gan RAY Ceredigion i redeg ochr yn ochr â chyrsiau 
rhianta Dechrau'n Deg. Mae'r rhain i gyd wedi'u dadgofrestru gan fod Dechrau'n Deg yn cynnig pob Crèche yn fewnol ac nid oes angen iddynt 
gofrestru gan eu bod yn gweithredu am lai na 2 awr. Nid oes unrhyw sesiynau Chwarae Mynediad Agored cofrestredig yng Ngheredigion 
ychwaith felly collwyd 56 o leoedd ers yr asesiad diwethaf. 
 
Mae'r ffigurau y Tu Allan i Oriau Ysgol yn cynnwys un darparwr cofrestredig o Gynllun Chwarae Gwyliau Arbenigol ar gyfer plant ag anghenion 
ychwanegol sy'n darparu eu gwasanaethau o ddau leoliad i gefnogi teuluoedd yng Ngogledd a De'r sir. 
 
Mae nifer y Gwarchodwyr Plant wedi parhau'n weddol sefydlog dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thrwy gydol y pandemig, gyda Gwarchodwyr 
Plant newydd yn llenwi gofod gwarchodwyr plant sydd wedi dadgofrestru (ond nid o reidrwydd yn yr un lleoliadau). Fodd bynnag, ers 2017 
mae'r niferoedd wedi gostwng o gyfartaledd o 55 i 45 yn 2021. Mae carfan fawr o Warchodwyr Plant sydd wedi bod yn darparu gwasanaeth i 
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deuluoedd Ceredigion ers blynyddoedd lawer, ac rydym yn parhau i recriwtio ac annog unigolion newydd i gael hyfforddiant a chofrestru mewn 
diwydiant hunangyflogedig, gwerth chweil a sefydlog. Oherwydd natur wledig Ceredigion rydym yn dibynnu mwy ar gael gwarchodwyr plant 
sydd ar gael ar draws y sir i ddarparu'r gofal gan fod hyn yn fwy cynaliadwy o'i gymharu ag agor darpariaeth gofal dydd llawn. 
 
Ffigur 9.2: Cyfanswm nifer y lleoedd gofal plant fesul math o ofal plant Mawrth 2017 - Rhagfyr 2021 

 
 

Gyda chyflwyniad y Cynnig Gofal Plant, bu cynnydd mewn 'Gofal Dydd Llawn' ar ffurf lleoliadau sesiynol yn cofrestru fel Gofal Dydd Llawn fel y 
gwelir yn y graff yn 31/03/2020. Mae hyn yn dangos y cynnydd ar gyfer y cyfnod hwnnw mewn cofrestriadau Gofal Dydd Llawn, a'n bod ni'n 
adrodd yn hanesyddol ar 8 Meithrinfa Gofal Dydd. Ers yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf, agorodd a chaeodd Meithrinfa Gofal 
Dydd Llawn mewn ardal a nodwyd yn y gorffennol fel ardal o angen. 
 
Mae un Cylch Meithrin newydd yn cael ei gofrestru gydag AGC ar gyfer 19 o leoedd mewn uned newydd a ariennir gan arian Grant Cyfalaf y 
Cynnig Gofal Plant. Mae gwaith hefyd ar y gweill i ymchwilio i'r posibilrwydd o ailagor dau glwb ar ôl ysgol newydd a gaeodd yn ystod y 
pandemig oherwydd diffyg aelodau pwyllgor i reoli'r ddarpariaeth. Bydd y ddau glwb newydd yn cael eu rhedeg gan Fudiad Meithrin trwy'r 
cofrestriad Dechrau'n Deg. 
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Oherwydd y ddarpariaeth o adeilad Dechrau'n Deg newydd mwy o faint i gymryd lle'r caban (a ariennir gan Ddechrau'n Deg a Grant Cyfalaf y 
Cynnig Gofal Plant) mae posibilrwydd o gynyddu'r lleoliad o 19 o leoedd cofrestredig yn y dyfodol. 
 
Nid ydym yn cadw'r wybodaeth am nifer y lleoedd ym mhob Clwb Ar Ôl Ysgol anghofrestredig. 
 
Tabl 9.3: Gwahaniaeth canrannol mewn lleoedd Gofal Plant o gymharu â nifer y plant 
 

Cyfanswm nifer y 
lleoedd Gofal 
Plant  

Cyfanswm 
Lleoedd ar 
gael  

Cyfanswm  nifer 
y plant 0-12 oed  
   

Amcanestyniadau 
Poblogaeth Is-
genedlaethol 
Seiliedig ar 2018 -  

% y lleoedd 
sydd ar gael  

Nifer y lleoedd sydd 
ar gael fesul 1,000 o'r 
boblogaeth 0-12 oed  

2017 1,945  8,812  - 22 220.7 

2018 1,869  8,815  8,815  21 212.0 
2019 1,759  8,732  8,786  20 201.4 
2020 1,670  8,612  8,745  19 193.9 
2020-2021 1,624   -  8,692  - - 
2021- 2022 1,570   -  8,631  - - 

% Newid o 2017-
2020 

-14.1 -2.3  
  

 
Yn Mehefin 2021 - roedd 22.44% o’r holl blant 0-12 oed yn mynychu gofal plant. 
 
Mae cyfran y lleoedd sydd ar gael i blant 0-12 oed wedi gostwng o 22% yn 2017 i 19% yn 2020, ac mae’n parhau i ostwng. 
Mae angen bod yn ofalus wrth edrych ar y gostyngiad mewn lleoedd gofal plant oherwydd dadgofrestru darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 
a Crèche yn 2019. Fodd bynnag, mae’r gostyngiad yn 2020-2021 oherwydd cau lleoliadau ar ôl ysgol a gofal dydd llawn yn peri pryder. 
 
Er bod y boblogaeth 0-12 oed a chyfanswm y lleoedd sydd ar gael wedi gostwng yn ystod y cyfnod hwn, mae cyfanswm y lleoedd sydd ar gael 
wedi gostwng yn gyflymach na’r boblogaeth 0-12 oed. Mae hyn i’w weld yn y % o newid yng nghyfanswm y lleoedd sydd ar gael a’r boblogaeth 
0-12 rhwng 2017 a 2020. Mae’r gostyngiad hefyd i’w weld yn nifer y lleoedd sydd ar gael fesul 1,000 o’r boblogaeth. 
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Mae’r amcanestyniadau poblogaeth diweddaraf ar sail 2018 yn dangos y rhagwelir y bydd y boblogaeth 0-12 oed yn parhau i ostwng. (Mae’r 
rhagamcanion yn seiliedig ar ragdybiaethau a thueddiadau cyn 2020, sy’n esbonio’r cynnydd ymddangosiadol rhwng gwir 2020 a rhagamcan 
2021). 
 
Gofynnodd y SASS i ddarparwyr gofnodi a oeddent yn derbyn Gofal Plant di-dreth neu dalebau Gofal Plant, ac nid y manylion am nifer y 
lleoedd y gellid eu defnyddio, felly nid yw'n cael ei nodi yma. Ceir rhagor o fanylion am gymorth ariannol i rieni yn Adran 18. 
 
Tabl 9.4: Nifer y darparwyr sy'n derbyn talebau Gofal Plant neu Ofal Plant di-dreth 
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Gofal Dydd Sesiynol    1 1 1 2  1 6 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 2 2 2  3 1 2 1 4 17 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 1 1 1 1  2    6 
Gwarchodwr plant 4  5 5 1 2 6 4 2 29 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 1  1 1  1   1 5 
Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau    0      0 
Crèche       0   0 
CYFANSWM 8 3 9 8 5 7 10 5 8 63 

 

 

 
DARPARIAETH IAITH 
 
Newidiodd AGC y modd y cofnodir darpariaeth iaith o 4 categori: Cymraeg; Cymraeg a Saesneg; Saesneg gyda pheth elfen ddwyieithog; 
Saesneg; i 3 chategori sef: Cymraeg; y ddwy iaith; neu Saesneg. 
 
Mae'r Gwarchodwyr Plant a'r Meithrinfeydd Dydd fel darparwyr preifat yn hysbysebu eu gwasanaethau fel rhai sy'n cael eu darparu yn y ddwy 
iaith i fod yn gynhwysol i bob teulu. Nododd 1 gwarchodwr plant hefyd ei fod yn cynnig Iaith Arwyddion yn ei ddarpariaeth iaith. 
 
Tabl 9.5: Prif iaith/ieithoedd eich gwasanaeth 
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Gofal Dydd 
Sesiynol 1      2  1  1  2    1  8 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 2  1 1 2  1  3 1 1  3  1  5  21 

Meithrinfa Gofal 
Dydd Llawn 1  1 1   1    2        6 

Gwarchodwr 
plant 2 3   3 3 2 4  3 3  7 5 5 3 1 1 45 

Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 1    2  1  1  1    1  2  9 

Crèche a 
Chynllun 
Chwarae Gwyliau       1            1 

Crèche             1      1 

CYFANSWM 7 3 2 2 7 3 8 4 5 4 8 0 13 5 7 3 9 1 91 
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Ffigur 9.3: Prif iaith/ieithoedd eich gwasanaeth fesul AGEHG 
 

 
• O gyfanswm o 345 o staff dim ond 41 oedd yn siarad ychydig neu ddim Cymraeg (17%). 

 

Tabl 9.6: Iaith Staff 
Gallu staff i siarad Cymraeg 

Nifer y 
lleoliadau 

Faint o staff sy'n 
rhugl yn y 
Gymraeg? 

Faint o staff sy'n 
gallu siarad cryn 

dipyn o Gymraeg? 

Faint o staff sy'n gallu 
siarad ychydig neu 

ddim Cymraeg? 

Gofal Dydd Sesiynol 8 25 7 0 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 21 85 24 6 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 6 69 17 25 
Gwarchodwr plant 45 19 10 8 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 9 33 5 2 
Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau 1 3 2 0 
Crèche 1 3 2 0 
CYFANSWM 91 237 67 41 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg Cymraeg /
Y ddau

Saesneg

Borth a Bont-goch Aberystwyth-
Gogledd

Aberystwyth - De Aberaeron &
Llanrhystud

Ceinewydd a
Phenbryn

Llanbedr Pont
Steffan a

Llanfihangel Ystrad

Aberteifi ac Aber-
porth

Beulah, Troed-yr-aur
a Llandysul

Rheidol, Ystwyth a
Charon

Prif iaith/ieithoedd eich gwasanaeth fesul AGEHG
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ORIAU AGOR: 
 
Mae pob lleoliad yn gosod ei amser dechrau a gorffen ei hun yn dibynnu ar y gwasanaeth a ddarperir. Mae rhai gwasanaethau Gofal Dydd 
Sesiynol a Gofal Dydd Llawn Sesiynol yn darparu 'clwb brecwast' o 8.30am, ond mae'r rhan fwyaf yn agor am 9.00am. Yr amseroedd gorffen 
yw 12:00pm os yw'n sesiwn bore yn unig, neu 15:15 os yw'n darparu dwy sesiwn neu 'ofal dydd llawn'. Yn gyffredinol mae Meithrinfeydd Gofal 
Dydd Llawn a Gwarchodwyr Plant ar agor o 8.00am tan 18:00. 
 
Tabl 9.7: Oriau agor 
Rhestrir yr amseroedd dechrau a gorffen mwyaf cyffredin isod ar gyfer pob math o leoliad 
 

Math o ofal CYFANSWM 
y darparwyr Math o ofal Amser 

dechrau Amser gorffen 
ORIAU AGOR 
DYDDIOL AR 

GYFARTALEDD 

Gofal Dydd Sesiynol 8 Tymor ysgol yn unig 09:00 12:00 neu 15:15 3:50 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 18 Tymor ysgol yn unig 08:30 15:15 6:00 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 3 Tymor ysgol a gwyliau 09:00 17:00 8:00 

Meithrinfa Gofal Dydd 
Llawn 6 Tymor ysgol a gwyliau 08:00 18:00 10:00 

Gwarchodwr plant 1 Tymor ysgol yn unig 08:00 16:00 8:00 

Gwarchodwr plant 
1 Tymor ysgol yn unig / Ar ôl 

ysgol 15:00 17:00 2:00 

Gwarchodwr plant 43 Tymor ysgol a gwyliau 08:00 17:30 9:00 

Gofal y Tu Allan i Oriau 
Ysgol 

5 
Tymor ysgol yn unig 15:30 18:00 2:30 
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Gofal y Tu Allan i Oriau 
Ysgol 

2 

Tymor ysgol a gwyliau 15:20 17:45 

2:30 awr gofal ar ôl 
oriau ysgol a 9:00 
awr yn ystod y 
gwyliau 

Gofal y Tu Allan i Oriau 
Ysgol 

2 Gwyliau yn unig 
09:30 15:30 6:00 

Crèche a Chynllun 
Chwarae Gwyliau 

1 Tymor ysgol a gwyliau 
08:30 17:30 9:00 

Crèche 1 Tymor ysgol yn unig 09:30 13:30 4:00 

 
Mae'r rhan fwyaf o Ofal Dydd Sesiynol, Gofal Dydd Llawn Sesiynol, a Chlybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol ar agor o leiaf 3 diwrnod yr wythnos 
hyd at 5 diwrnod yr wythnos 
Mae Meithrinfeydd Gofal Dydd Llawn ar agor 5 diwrnod yr wythnos, ac mae diwrnodau Gwarchodwyr Plant yn amrywio o 2 i 7 diwrnod yr 
wythnos. 
Rhaid i rieni wirio'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gysylltu â'r darparwr Gofal Plant yn uniongyrchol ar gyfer ei oriau a'i ddiwrnodau 
agor. 
Nid yw unrhyw ddarparwr yn cynnig gofal dros nos. Dim ond 3 gwarchodwr plant sy'n cynnig gofal ar ddydd Sadwrn ac un gofal ar ddydd Sul. 
Nid oes digon o alw am Ofal Plant yng Ngheredigion y tu allan i'r oriau arferol. 
 

Tabl 9.8: Oriau Dyddiol Ar Gyfartaledd 

    

ORIAU AGOR 
DYDDIOL AR 

GYFARTALEDD Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul 

Gofal 
dros 
nos 

Gofal Dydd 
Sesiynol 

Tymor ysgol 
yn unig 03:50 7 8 8 8 7 0 0 na 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 

Tymor ysgol 
yn unig 06:00 17 18 18 18 16 0 0 na 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 

Tymor ysgol 
a gwyliau 08:00 2 2 2 2 2 0 0 na 
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Meithrinfa Gofal 
Dydd Llawn 

Tymor ysgol 
a gwyliau 10:00 6 6 6 6 6 0 0 na 

Gwarchodwr plant 
Tymor ysgol 
yn unig 08:00 1 1 1 0 0 0 0 na 

Gwarchodwr plant 

Tymor ysgol 
yn unig / Ar 
ôl ysgol 02:00 1 1 1 1 1 0 0 na 

Gwarchodwr plant 
Tymor ysgol 
a gwyliau 09:00 34 40 42 40 32 3 1 na 

Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 

Tymor ysgol 
yn unig 02:30 3 3 4 4 1 0 0 na 

Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 

Tymor ysgol 
a gwyliau 02:20 2 2 2 2 2 0 0 na 

Oriau gwyliau 
Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 

Tymor ysgol 
a gwyliau 09:00         

Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 

Gwyliau yn 
unig 06:00         

Crèche a 
Chynllun 
Chwarae Gwyliau 

Tymor ysgol 
a gwyliau 

09:00 1 1 1 1 1 0 0 na 

Crèche 
Tymor ysgol 
yn unig 04:00 0 0 1 0 0 0 0  

 

 

 
FFIOEDD: 
Mae'r ffioedd a godir yn amrywio rhwng pob lleoliad. Codir rhai fesul awr neu fesul sesiwn / dydd. Cyfrifwyd y cyfartaledd gan bob darparwr: 
Mae'r wybodaeth isod i gyd yn seiliedig ar y SASS o fis Mehefin 2021. Fodd bynnag, mae llawer o ddarparwyr yn adrodd y byddant yn cynyddu 
eu ffioedd ym mis Ebrill oherwydd y cynnydd yng nghyflogau staff, cyfraniadau YG a chostau pensiwn. 
 
Tabl 9.9: Ffioedd Cyfartalog a godir fesul oedran: 

Ffioedd a godir Swm a godir fesul 
awr 

Swm a godir 
fesul sesiwn 

Swm a godir y 
dydd 

Swm a godir yr 
wythnos 

O dan 1 oed £4.40 £34.35 £41.40 £227.50 
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plant 1 oed £4.49 £28.86 £42.88 £227.50 
plant 2 oed £4.16 £19.67 £31.58 £84.50 
plant 3 oed £4.25 £19.52 £36.36 £125.00 
plant 4 oed £4.45 £13.64 £31.87 £42.50 
plant 5-7 oed £4.25 £12.92 £26.88 £60.00 
8-11 oed £4.41 £12.85 £24.88 £85.00 
CYFARTALEDD 
plant 0-11 oed 4.34 20.26 33.69 121.71 

 
Tabl 9.10: Ffioedd a godir fesul grŵp oedran 

  plant 2 oed plant 3 oed plant 4 oed 

Ystod o ffioedd a 
godir gan 
leoliadau 

Swm a godir 
fesul sesiwn 

Swm a godir y 
dydd 

Swm a godir 
fesul sesiwn 

Swm a godir y 
dydd 

Swm a godir 
fesul sesiwn 

Swm a godir y 
dydd 

Gofal Dydd Sesiynol £6.50 – £34.50 £10.00 – £25.00 £4.00 – £24.50 £3.50 £7.00 – £24.50 £3.50 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol £5.00 – £16.00 £20.00 – £32.50 £1.00 – £16.00 £14.25 – £32.50 £1.00 – £16.00 £19.50 – £32.50 

Meithrinfa Gofal 
Dydd Llawn £27.00 – £45.50 £37.00 – £51.75 £25.25- £45.50 £45.00 – £51.75 £12.00 – £45.00 £12.00 – £51.75 

Gwarchodwr plant £22.50 £32.00 – £45.00 £20.00 – £22.50 £32.00 – £45.00 £10.00 £32.00 – £36.00 

Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol     £6.50 – £14.00 £28.00 

Crèche a Chynllun 
Chwarae Gwyliau   £12.50  £12.50  

Crèche       
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Ffigur 9.4: Ffioedd a godir ar blant 0-11 oed 

 
 
 
Tabl 9.11: Ffioedd a godir fesul math o Ddarparwr: Sesiynol 

Gofal Dydd Sesiynol  Gofal Dydd Llawn Sesiynol 

Ffioedd a godir 

 

 

Swm a 
godir 
fesul awr 

Swm a 
godir 
fesul 
sesiwn 

Swm a 
godir y 
dydd 

Swm a 
godir yr 
wythnos 

 

Ffioedd a godir 

 

 

Swm a 
godir fesul 
awr 

Swm a 
godir 
fesul 
sesiwn 

Swm a 
godir y 
dydd 

Swm a 
godir yr 
wythnos 

O dan 1 oed £0.00        O dan 1 oed         

plant 1 oed £0.00        plant 1 oed         

plant 2 oed   £12.29 £17.50 £16.00  plant 2 oed £3.50 £9.54 £25.19 £10.00 

plant 3 oed          plant 3 oed £3.83 £9.43 £23.81 £22.50 

plant 4 oed          plant 4 oed         

plant 5-7 oed          plant 5-7 oed         

8-11 oed          8-11 oed         

£0.00

£50.00

£100.00

£150.00

£200.00

£250.00

Dan 1 1  oed 2 oed 3 oed 4 oed 5-7 oed 8-11 oed

Ffioedd a godir ar blant 0-11 oed

Swm a godir fesul awr Swm a godir fesul sesiwn Swm a godir fesul dydd Swm a godir fesul wythnos
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CYFARTALEDD 
plant 0-3 oed £0.00 £12.29 £17.50 £16.00  

CYFARTALEDD 
plant 0-3 oed £3.90 £9.92 £24.48 £19.17 

           

plant 4 oed          plant 4 oed £4.26 £9.64 £26.40 £25.00 

plant 5-7 oed          plant 5-7 oed £4.00 £12.50 £25.00   

8-11 oed          8-11 oed   £8.50 £22.00   

CYFARTALEDD 
plant 0-11 oed £0.00 £0.00 £0.00 £0.00  

CYFARTALEDD 
– plant 4-11 oed £4.13 £10.21 £24.47 £25.00 

 
 
 
Tabl 9.12: Ffioedd a godir fesul math o Ddarparwr: Meithrinfa Gofal Dydd Llawn/Gwarchodwr Plant: 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn   Gwarchodwr plant 

Ffioedd a godir 

Swm a 
godir 
fesul 
awr 

Swm a 
godir 
fesul 
sesiwn 

Swm a 
godir y 
dydd 

Swm a 
godir yr 
wythnos 

  Ffioedd a godir 

Swm a 
godir 
fesul 
awr 

Swm a 
godir 
fesul 
sesiwn 

Swm a 
godir y 
dydd 

Swm a 
godir yr 
wythnos 

O dan 1 oed £4.50 £34.35 £46.79 £227.50   O dan 1 oed £4.30   £36.00   

plant 1 oed £4.50 £35.22 £47.75 £227.50   plant 1 oed £4.47 £22.50 £38.00   

plant 2 oed £4.50 £34.35 £45.96 £227.50   plant 2 oed £4.49 £22.50 £37.67   

plant 3 oed £4.50 £34.47 £47.60 £227.50   plant 3 oed £4.43 £21.67 £37.67   

plant 4 oed           plant 4 oed £4.58 £10.00 £34.00   

plant 5-7 oed                     

8-11 oed                    
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CYFARTALEDD 
plant 0-3 oed £4.50 £34.60 £47.03 £227.50   

CYFARTALEDD 
plant 0-3 oed £4.45 £19.17 £36.67 £0.00 

                      

plant 4 oed £4.50 £27.32 £39.06 £60.00   plant 4 oed £4.58 £10.00 £34.00   

plant 5-7 oed   £12.00 £12.00 £60.00   plant 5-7 oed £4.49 £18.83 £42.50   

8-11 oed   £12.00 £12.00 £60.00   8-11 oed £4.41 £22.50 £37.50 £110.00 

CYFARTALEDD 
– plant 4-11 oed £4.50 £17.11 £21.02 £60.00   

12-14 oed 
£4.25 

£22.50 £45.00 
  

            15-17 oed £9.50       

            
CYFARTALEDD 
– plant 4-17 oed £5.45 £18.46 £39.75 £110.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
udalen 183



 

134| T u d a l e n  
 

Ffigur 9.5: Cymharu ffioedd Meithrinfa Ddydd : Gwarchodwr plant 0-3 oed 
 

 
 
Tabl 9.13: Ffioedd a godir fesul math o Ddarparwr: Cynllun Chwarae y Tu Allan i Oriau Ysgol / Crèche a Gwyliau 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol  Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau 

Ffioedd a godir 

Swm a 
godir 
fesul 
awr 

Swm a 
godir 
fesul 
sesiwn 

Swm a 
godir 
y dydd 

Swm a 
godir yr 
wythnos 

 

Ffioedd a godir 

Gofal Dydd 
Sesiynol 

Swm a 
godir 
fesul 
awr 

Swm a 
godir 
fesul 
sesiwn 

Swm a 
godir y 
dydd 

Swm a 
godir yr 
wythnos 

O dan 1 oed          O dan 1 oed         

plant 1 oed          plant 1 oed         

£0.00
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£50.00
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awr
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Swm a godir fesul
sesiwn

Swm a godir fesul
dydd

Ax
is 

Ti
tle

Meithrinfa Dydd                  Gwarchodwr Plant

Cymharu ffioedd Meithrinfa Ddydd : Gwarchodwr plant 0-3 oed

Dan 1 1 oed 2 oed 3 oed
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plant 2 oed          plant 2 oed         

plant 3 oed          plant 3 oed   £12.50     

plant 4 oed   £8.75 £28.00    plant 4 oed   £12.50     

plant 5-7 oed   £8.75 £28.00    plant 5-7 oed   £12.50     

8-11 oed   £8.75 £28.00    8-11 oed   £12.50     

CYFARTALED
D plant 4 – 11 
oed £0.00 £8.75 £28.00 £0.00  

CYFARTALEDD 
plant 3-11 oed £0.00 £12.50 £0.00 £0.00 

 
 

 
 
ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) (Gweler Adran 6 ar gyfer data ADY) 
 

 

Lleoedd ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig neu lle mae angen gofal arbenigol oherwydd 
anabledd 

Mae lleoliadau gofal sesiynol a gofal dydd llawn yn deall y system atgyfeirio i'r Cynllun Cyfeirio. Mae pob darparwr Gofal Plant wedi cael 
gwybodaeth a mynediad i hyfforddiant am y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol. Cafodd modiwlau hyfforddi pwrpasol eu datblygu a'u 
cyflwyno'n rhithiol gan Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar. Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys 
Anghenion Datblygol a Sut i Ysgrifennu Proffil 1 Tudalen, a bwriedir i hyfforddiant cyfartal ar draws y sector ddarparu dull cyson o nodi'r 
anghenion datblygol ac anghenion ychwanegol a theilwra darpariaeth ar gyfer yr anghenion hyn. Mae gwarchodwyr plant wedi rhoi adborth 
cadarnhaol ac yn ddiolchgar am y cyfle i fanteisio ar yr un cyfleoedd hyfforddi ag eraill yn y sector. 
 

Tabl 9.14: Nifer y plant ag anawsterau dysgu neu anableddau: 

Anghenion Dysgu 
Ychwanegol/Anghenion Addysgol 
Arbennig 

Cyfanswm y plant (pob oed) y nodwyd yn ffurfiol bod 
ganddynt anawsterau neu anableddau dysgu 

Gofal Dydd Sesiynol 21 
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Gofal Dydd Llawn Sesiynol 47 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 8 

Gwarchodwr plant 5 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 20 

Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau 0 

Crèche 0 

CYFANSWM 101 

 
Cymorth ariannol ar gyfer lleoliadau sydd â phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
 
Mae prosesau ADY y Blynyddoedd Cynnar wedi'u datblygu i fodloni gofynion y Cod ADY. Mae holl ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar yn 
ymwybodol o'u cyfrifoldebau yn unol â'r Cod. Mae hyfforddiant ac adnoddau wedi'u darparu i bob ymarferydd a lleoliad. Mae Ymarfer sy'n 
Canolbwyntio ar yr Unigolyn a chyfarfodydd adolygu wedi'i sefydlu gyda theuluoedd a phlant yn ganolog i'r broses. 
 
Gall plant cyn ysgol sy'n mynychu lleoliadau nas cynhelir y nodwyd bod angen cymorth ychwanegol arnynt gael hyd at 10 awr o gymorth 
ychwanegol trwy'r cynllun atgyfeirio Dwylo Ychwanegol o'r enw Cynllun Cyfeirio. Mae hyn yn dibynnu ar anghenion y plentyn, a gall ariannu 
staff ac adnoddau ychwanegol i weithredu strategaethau ymyrraeth gynnar megis cymorth Lleferydd ac Iaith. Ariennir y cynllun hwn gan 
Ddechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Ysgolion. 
 
Mae panel amlasiantaethol yn cwrdd (gan gynnwys cynrychiolwyr o'r cyllidwyr ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Tîm o Amgylch y 
Teulu, Mudiad Meithrin a rhiant) i drafod atgyfeiriadau i'r cynllun bob hanner tymor. Mae'r asiantaethau sy'n ymwneud â'r Cynllun yn cydweithio 
i gefnogi gofynion y cod ADY. 
 
Fodd bynnag, dim ond i blant 2-4 oed yn ystod y tymor ysgol y mae'r Cynllun Atgyfeirio ar gael. Nid oes unrhyw gymorth ariannol i blant o dan 
2 oed ac yn ystod y gwyliau. Gyda mwy a mwy o blant yn cael eu nodi fel rhai â phroblemau lleferydd ac iaith, mae hyn yn creu mwy o alw am 
gymorth tra bo gwasanaethau yn cael eu gorfodi i wneud toriadau i'r gyllideb. 
 
Er mwyn sicrhau bod y staff priodol yn cael eu hyfforddi i ddarparu'r cymorth ychwanegol, mae staff yn y lleoliadau yn derbyn hyfforddiant 
Elklan i gefnogi'r plant yn y lleoliad. Yna gall y staff cymorth 1:1 helpu'r plant eraill a gall y staff hyfforddedig ddarparu'r cymorth arbenigol. Mae 
hyn wedi lleihau'r angen i hyfforddi'r trosiant uchel o staff 1:1 gydag Elklan. Mae hyn i'w weld yn fwy cost-effeithiol. 
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Gall lleoliadau Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol sy'n gofalu am blant oed ysgol ag anghenion ychwanegol gael cymorth ychwanegol trwy'r Cynllun 
Ymuno a weinyddir gan sefydliad trydydd sector DASH. Ariennir y cymorth gan y Rhaglen Gofal Plant a Chwarae o fewn Grant Plant a 
Chymunedau Llywodraeth Cymru. 
 
Fodd bynnag, mae'r cymorth hwn wedi'i gyfyngu i 200 awr y plentyn y flwyddyn. Pan fydd y plentyn yn cyrraedd y trothwy 200 awr, mae angen 
i'r teulu neu'r lleoliad dalu costau'r staff cymorth 1:1. Oherwydd y toriadau cyllid a'r cynnydd yn yr isafswm cyflog cenedlaethol ac argostau, 
mae'r cymorth a gynigir gan DASH wedi golygu mai dim ond £8.25 yr awr y gallant ei dalu yn 2021-2022 (i fyny o £7.00 yn 2017). Mae hyn yn 
golygu nad yw'r cymorth yn bodloni'r gofyniad isafswm cyflog. Felly mae'n rhaid i leoliadau wneud iawn am y diffyg i dalu cyflogau staff. 
Unwaith eto mae hyn yn cael effaith ar gynaliadwyedd lleoliad. 
 
Yn ogystal, mae recriwtio staff cymorth / Dwylo Ychwanegol yn broblem i leoliadau: 
 
Adborth o'r Ymgynghoriad Darparwyr 

"Fel arfer dim ond uchafswm o 10 awr o gymorth un-i-un y mae plentyn ag anghenion ychwanegol yn ei gael. Mae hyn yn profi'n anodd 
wrth geisio cyflogi person gan nad yw 10 awr o waith yr wythnos yn ddigon i dalu biliau/Gofal Plant ac ati. Nid yw hyn yn ddigon o oriau 
ar gyfer y plentyn hwnnw fel arfer hefyd. Os yw'r plentyn hwnnw'n mynychu mwy na 10 awr yr wythnos (a dyna sy'n digwydd fel arfer) 
yna nid yw'r plentyn hwnnw'n cael digon o gymorth un-i-un. Os yw'r plentyn hwnnw yn mynychu 15 awr yr wythnos, mae hynny'n gadael 
5 awr yr wythnos heb unrhyw gymorth." 

 
Tabl 9.15: Nifer yn derbyn Cefnogaeth Cynllun Cyfeirio 2018-2021: 

Blwyddyn Nifer sy'n derbyn cymorth 
Cynllun Cyfeirio 

2016  
2017  
2018 131 
2019 130 
2020 102 
2021 155 
2022 Ddim ar gael eto 
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CAM GWEITHREDU: Monitro cyllid y ddarpariaeth yn erbyn nifer y plant sydd angen cymorth ychwanegol mewn lleoliadau Gofal 
Plant. 
 
I gael gwybodaeth a data ar nifer y plant ag anableddau gweler Adran 6 (poblogaeth): 
 
Nifer y plant ag ADY neu sy'n aros am asesiad ffurfiol sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) neu Anabledd – Dosbarthiad 
Daearyddol 
 
Dywedodd lleoliadau fod 101 o blant (o bob oed) wedi'u nodi'n ffurfiol fel rhai ag anawsterau dysgu neu anableddau. 
Nid yw'r tabl wedi'i gynnwys ar gyfer y 9 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol oherwydd y niferoedd isel iawn, ac mae'n bosibl y bydd modd 
adnabod rhai plant o fewn y lleoliadau. Nid yw mathau o anghenion ADY (Gwybyddol; Ymddygiad; Cyfathrebu; Synhwyraidd neu Gorfforol) 
wedi'u dadansoddi ychwaith yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol oherwydd y niferoedd isel. 
 
Fodd bynnag, cyfrifwyd canran y plant ADY o'i gymharu â chofrestri'r lleoliadau yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol isod: 
 

Tabl 9.16: Canran y plant ag anawsterau dysgu neu 
anableddau fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol 

  

% y plant 
(pob oed) y 
nodwyd yn 
ffurfiol bod 
ganddynt 
anawsterau 
dysgu neu 
anableddau 

Y Borth a Bont-goch 2.7 

Aberystwyth – Gogledd 2.7 

Aberystwyth – De 8.7 

Aberaeron a Llanrhystud 3.2 

Ceinewydd a Phenbryn 8 

Ffigur 9.6: Canran y plant ag anawsterau dysgu neu 
anableddau fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol 

 
*Mae De Aberystwyth yn cynnal y Cynllun Chwarae Gwyliau 
Arbenigol ar gyfer gogledd y sir yn y ffigur hwn felly nid yw'n 
gynrychioliadol o anghenion ADY yr ardal. 

0 2 4 6 8 10 12

Borth a Bont-goch
Aberystwyth - Gogledd

Aberystwyth - De
Aberaeron a Llanrhystud

Ceinewydd a Phenbryn
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel…

Aberteifi ac Aber-porth
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul

Rheidol, Ystwyth a Charon

% y plant (o bob oed) y nodwyd yn ffurfiol bod 
ganddynt anawsterau dysgu neu anableddau
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Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 7.9 

Aberteifi ac Aber-porth 6.5 

Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 10.1 

Rheidol, Ystwyth a Charon 7.9 
 

 
Ffigurau wedi diwygio i eithrio Cynllun Chwarae Gwyliau Arbenigol 
 

Tabl 9.17: Canran y plant ag anawsterau dysgu neu 
anableddau fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol - 
ac eithrio Cynllun Chwarae Gwyliau Arbenigol 

Heb ddata Cynllun Chwarae 
Gwyliau Arbenigol: 

 

% y plant 
(pob oed) y 
nodwyd yn 
ffurfiol bod 
ganddynt 

anawsterau 
dysgu neu 
anableddau 

Y Borth a Bont-goch 2.7 

Aberystwyth – Gogledd 2.7 

Aberystwyth – De 1.8 

Aberaeron a Llanrhystud 3.2 

Ceinewydd a Phenbryn 8 

Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 7.9 

Aberteifi ac Aber-porth 6.5 

Ffigur 9.7: Canran y plant ag anawsterau dysgu neu 
anableddau fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol - 
ac eithrio Cynllun Chwarae Gwyliau Arbenigol 
 
 

 
0 2 4 6 8 10 12

Borth a Bont-goch
Aberystwyth - Gogledd

Aberystwyth - De
Aberaeron a Llanrhystud

Ceinewydd a Phenbryn
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel…

Aberteifi ac Aber-porth
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul

Rheidol, Ystwyth a Charon

% y plant (o bob oed) y nodwyd yn ffurfiol bod 
ganddynt anawsterau dysgu neu anableddau
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Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 10.1 

Rheidol, Ystwyth a Charon 7.9 
 

 
Nifer y plant ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd mewn ysgolion 
 
Yn 2020-2021 dangosodd y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC) fod 2433 o ddisgyblion oedran ysgol yng Ngheredigion 
ag Anghenion Addysgol Arbennig a bod y ffigurau wedi gostwng ers yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf. 
 
Mae'r rhaglen Gofal Plant a Chwarae yn ariannu cymorth 'Ymuno' ychwanegol i alluogi plant ag anghenion ychwanegol i fynychu darpariaeth 
ar ôl ysgol. Yng Ngheredigion nid yw plant yn derbyn cymorth 1:1 mewn ysgolion, ond gallai cronfa Ymuno ariannu cymorth ychwanegol – naill 
ai staff ychwanegol neu adnoddau i alluogi'r plentyn i fynychu darpariaeth Gofal Plant prif ffrwd. 
 
Nid yw dau o'r Clybiau Ar Ôl Ysgol a dderbyniodd gymorth Ymuno i blant yn eu gofal wedi ailagor ers i gyfyngiadau'r pandemig gael eu codi, ac 
felly nid oes galw am y cyllid hwn. Mae hwn yn bryder sydd wedi'i drafod â'r sefydliad dan gontract DASH sy'n rheoli'r gwasanaeth ar ran 
Cyngor Sir Ceredigion a'r Uned Gofal Plant. 
 
CAM GWEITHREDU: Ymchwilio i'r galw am gymorth Ymuno mewn lleoliadau allweddol a darparu gwasanaeth. 
Tabl 9.18: Nifer y disgyblion ag anghenion ychwanegol arbennig 2015-2021 

Blwyddyn Nifer y disgyblion ag anghenion ychwanegol 
arbennig 

2015 – 2016 2739 

2016 – 2017 2,765 

2017 – 2018 2,705 

2018 – 2019 2,661 

2019 – 2020 2,617 

2020 – 2021 2,433 

2021 – 2022 Ddim ar gael eto 
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9.1 
 
GWARCHODWYR PLANT 
 

 

 
Mae dadansoddiad llawn o ddata gwarchodwyr plant ar gael uchod yn yr Adran 7 - Trosolwg. 
 
Lleoedd Gwag Gwarchodwyr Plant 
 
Mae gwarchodwyr plant yn gweithredu o'u cartrefi ac mae'r nifer y maent wedi'u cofrestru ar eu cyfer yn cael ei bennu gan y lle sydd ar gael yn 
y cartref. Er bod llawer o warchodwyr plant wedi'u cofrestru ar gyfer 10, mae rhai yn derbyn llai o blant nag y maent wedi'u cofrestru ar eu cyfer 
am sawl rheswm yn dibynnu ar y sefyllfa bersonol sy'n cynnwys: dewis personol i gadw niferoedd yn isel; sydd newydd gofrestru ac yn 
cynyddu eu niferoedd yn raddol; capasiti ceir ar gyfer teithiau ysgol mewn ardal wledig; cymarebau sy'n pennu oedran y plant e.e. dim ond 2 
blentyn o dan 18 mis a ganiateir, a rhaid iddynt gynnwys eu plant eu hunain o fewn y cymarebau. Felly, nid yw dadansoddi'r bwlch mor syml â 
chymharu'r niferoedd y cofrestrwyd ar eu cyfer yn erbyn nifer y plant ar eu cofrestr. Mae gan rai gwarchodwyr plant lawer o blant rhan-amser 
ac felly mae ganddynt fwy ar eu cofrestr nag sydd wedi'u cofrestru ar eu cyfer, ac maent yn cynnig gofal ar ôl ysgol i blant ychwanegol. 
 
Ymatebodd un darparwr gan ddweud fod plant cymwys, ers y Cynnig Gofal Plant, yn manteisio ar y Gofal Plant mewn lleoliad sesiynol, ond 
plant o dan 2 oed oedd y prif grŵp oedran gyda gwarchodwr plant. 
 

"Mae niferoedd gwarchodwyr plant yn cael eu heffeithio gan y Cylch Meithrin lleol sy'n derbyn plant o 2 oed ymlaen. Mae rhieni'n aml yn 
ceisio gofal cofleidiol ar gyfer y plant hyn sy'n effeithio ar y cymarebau plant." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
udalen 191



 

142| T u d a l e n  
 

 
Mae'r graff yn dangos bod gan rai Gwarchodwyr Plant bron 
i ddwbl nifer y plant ar eu cofrestr na'r hyn y maent wedi'u 
cofrestru ar eu cyfer. Mae hyn yn aml oherwydd y galw 
rhan-amser am ddarpariaeth Gofal Plant, a natur hyblyg 
Gwarchodwyr Plant i gynnig lleoedd ar ôl ysgol o fewn eu 
cymarebau oedran. 
 

Ffigur 9.1.1: Lleoedd gwag gyda Gwarchodwyr Plant 

   

9.2 
 
MEITHRINFA GOFAL DYDD LLAWN 
 

 

 
Mae dadansoddiad llawn o ddata Meithrinfa Gofal Dydd Llawn ar gael yn yr 'Adran Trosolwg': 
 
Dim ond 6 Meithrinfa Gofal Dydd Llawn gofrestredig sydd yn y sir. Mae diffyg gofal dydd llawn yn parhau i fod yn broblem yn ne'r sir oherwydd 
nid yw darpariaeth wedi datblygu ers yr asesiad diwethaf. Mae un cais wedi'i gyflwyno am ganiatâd cynllunio i agor meithrinfa newydd, ond 
oherwydd pryderon Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â lefelau ffosffad ar lan afon Teifi, mae prosesu ceisiadau cynllunio wedi'i ohirio dros dro. 
Mae hon yn broblem fawr gan ei bod yn effeithio ar ddatblygiad busnes preifat newydd a allai fod wedi mynd i'r afael â'r bwlch ar gyfer 
darpariaeth gofal dydd llawn yn ne'r sir. 
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Agorodd Meithrinfa Gofal Dydd Llawn ychwanegol yn ystod cyfnod adrodd diwethaf yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant gan gynnig 19 o 
leoedd yng nghanolbarth Ceredigion. Yn anffodus, caeodd y lleoliad hwn yn 2021 gan arwain at golli lleoliad Gofal Dydd Llawn a oedd hefyd yn 
cynnig Gofal Plant y tu allan i oriau ysgol yn yr ardal. 
 
Mae galw mawr o hyd am ddarpariaeth gofal dydd llawn gan fod y meithrinfeydd dydd yn adrodd bod ganddynt restrau aros i'r rhai sydd am 
ddechrau ar unwaith mewn rhai ardaloedd. Ers yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf, agorodd un Feithrinfa Gofal Dydd Llawn yng 
nghanol y sir, ond yn anffodus caeodd o fewn dwy flynedd, sy'n dangos yr heriau a wynebir gan ddarparwyr i gynnal eu busnes. 
 
Mae cyfraddau ariannu a ffioedd hefyd yn parhau i fod yn broblem. Mae cynnydd yn yr isafswm cyflog, YG a phensiynau yn mynd i gael effaith 
sylweddol ar gynaliadwyedd rhai lleoliadau (hyd yn oed heb ystyried costau byw uwch). Mae pryder na fydd rhieni'n gallu talu ffioedd uwch ac 
na fydd cyfraddau ariannu'r Cynnig Gofal Plant newydd yn talu'r costau. 
 
Mae pryder cynyddol fod ysgolion yn cystadlu am y plant 3 a 4 oed. Gyda'r cymarebau staffio uchel sydd eu hangen ar gyfer plant iau, mae 
meithrinfeydd yn ei chael hi'n anodd bod yn gynaliadwy pan fydd ganddynt lawer o fabanod a phlant o dan 2 oed os nad yw'r plant hyn yn aros 
ar gyfer Addysg Gynnar. 
 

9.3 
 
GOFAL DYDD SESIYNOL A GOFAL DYDD LLAWN SESIYNOL 
 

 

 
Mae dadansoddiad llawn o ddata Gofal Dydd Sesiynol a Gofal Dydd Llawn Sesiynol ar gael yn yr Adran Trosolwg yn seiliedig ar y wybodaeth a 
gyflwynwyd yn y SASS a'r data a gasglwyd gan yr Uned Gofal Plant, wedi'u dadansoddi yn ôl y gwasanaethau a ddarperir yn ystod y tymor 
ysgol, y gwyliau ac ar ôl ysgol ym mhob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol. 
 
Roedd gwybodaeth AGC yn nodi bod gan Geredigion 28 o leoliadau cofrestredig Gofal Dydd Sesiynol neu Ofal Dydd Llawn Sesiynol pan 
gynhaliwyd y SASS. Roedd hyn yn cyfateb i 571 o leoedd Gofal Plant i blant 2-4 oed. 
 
Mae lleoliad Gofal Dydd Llawn Sesiynol newydd ychwanegol wedi'i gofrestru hefyd ar gyfer 16 o leoedd sy'n cynnig darpariaeth gwyliau o fewn 
Ysgol Goedwig / amgylchedd awyr agored i blant 5+ oed. Cwblhaodd pob lleoliad y SASS gyda chyfradd cwblhau 100%. 
 
Mae 1 Cylch Meithrin newydd anghofrestredig yn mynd trwy'r broses gofrestru ac yn gobeithio cael ei gofrestru fel lleoliad sesiynol erbyn 
Gwanwyn 2022 (yn cynnig 19 lle). 
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Ers cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant, mae llawer o'r lleoliadau sesiynol a oedd yn cynnig sesiynau bore a phrynhawn bellach wedi cofrestru fel 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol. O'r 17 lleoliad sydd bellach yn cynnal sesiwn prynhawn, mae 3 yn darparu cyfle ar gyfer 42 o leoedd Gofal Plant 
ychwanegol. 

 
Iaith 
 
• Mae 27 o'r 28 o'r lleoliadau sesiynol cofrestredig yn lleoliadau cyfrwng Cymraeg, 
• Mae gan 1 lleoliad sesiynol nad yw wedi'i gynnwys yn y niferoedd uchod gofrestriad gofal dydd llawn sesiynol Ysgol Goedwig ac yn 

gobeithio cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg 
• Mae 1 lleoliad anghofrestredig newydd yn lleoliad cyfrwng Cymraeg. 
 

9.4 
 
CRÈCHE 
 

 

Mae un ddarpariaeth Crèche gofrestredig yn ne'r sir sydd wedi'i chofrestru ar gyfer gweithgareddau yn y Ganolfan Plant. Ni chyflwynwyd data 
ar y SASS o ran niferoedd, ffioedd ac ati gan fod y ddarpariaeth ar gyfer y teuluoedd sy'n mynychu ac yn defnyddio'r gwasanaethau yn y 
Ganolfan ar sail ad-hoc. 
 
Mae darparwr Crèche hefyd wedi'i gofrestru yng nghanol y Sir. Yn hanesyddol mae'r ddarpariaeth hon wedi cynnig gwasanaethau pan fydd 
angen i gyflwyno hyfforddiant, Cynllun Chwarae Gwyliau a darpariaeth chwarae mynediad agored. Cyn y pandemig roedd y darparwr yn gallu 
cynnig darpariaeth Cynllun Chwarae Gwyliau, sef ein sail resymegol dros ail-gategoreiddio fel 'Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau'. Fodd 
bynnag, hyd yma nid yw'r gwasanaeth hwn wedi ailgychwyn darparu ei wasanaethau ers y pandemig oherwydd ymrwymiadau eraill ar safle'r 
Ganolfan i Deuluoedd. 
 
Rydym yn ymwybodol bod Dechrau'n Deg a Chanolfannau i Deuluoedd yn cynnig gwasanaethau Crèche anghofrestredig sy'n rhedeg o dan 2 
awr er mwyn i gyrsiau rhianta ac ati gael eu darparu ar eu safle. 
 
Nid oes gennym unrhyw wasanaethau Crèche sy'n cynnig Gofal Plant ar sail ad-hoc. 
 

9.5 
 
GOFAL TU ALLAN I ORIAU YSGOL 
 

 O fis Medi 2021, roedd Clybiau Ar Ôl Ysgol yn gallu ailagor a gweithredu fel arfer. Fodd bynnag, o fis Rhagfyr 2021, gosodwyd rhai cyfyngiadau 
gan yr Awdurdod Lleol yn ogystal â Phenaethiaid unigol yn sgil amrywiolyn Omicron COVID-19. Mae'r galw am y ddarpariaeth ar hyn o bryd yn 
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llai na'r cyfnod cyn-bandemig, fodd bynnag, mae Clybiau Ar Ôl Ysgol yn dechrau gweld cynnydd yn nifer y plant sy'n mynychu oherwydd 
ymwybyddiaeth bod y sesiwn yn gallu rhedeg eto. Ffactor arall y mae angen ei ystyried sy'n dylanwadu ar Glybiau Ar Ôl Ysgol yw'r ffordd newydd 
o weithio lle mae'n bosibl bod gan lawer o deuluoedd riant sy'n gweithio gartref ac felly'n gallu casglu'r plant o'r ysgol heb fod angen defnyddio'r 
ddarpariaeth Clwb Ar Ôl Ysgol. 
 
Cyhoeddodd Clybiau Plant Cymru Kids Club (CPCKC), sy'n aelodau o sefydliadau ambarél CWLWM, adroddiad 'Cyflwr y Sector Clybiau 
Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol' a gynhaliwyd yn Haf 2021 gyda chasgliadau ac argymhellion i "gefnogi'r rhan hon o adfywiad economi 
sylfaenol Cymru a mynd ymlaen i ffynnu a chefnogi eu cymunedau ar ôl Covid-19". 
 
Yn ôl ei gasgliadau ni fyddai 33% o rieni a holwyd ledled Cymru yn defnyddio Gofal Plant mwyach neu'n defnyddio llai na chyn y pandemig, gyda 
7% arall yn ansicr faint y byddant yn ei ddefnyddio, yn bennaf oherwydd yr ansicrwydd ynghylch gweithio gartref. 
 
Nid oedd 30% o'r rhieni a holwyd yn deall manteision cofrestriad AGC, ac felly nid oeddent yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus am eu 
dewisiadau Gofal Plant a chymorth gyda chostau Gofal Plant. Dywedwyd hefyd fod dros 19% o glybiau Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol 
Cymraeg wedi cau'n barhaol, a chyfeiriodd 33% o'r clybiau hynny a holwyd at fynediad i leoliadau fel y rheswm pam nad ydynt wedi gallu 
ailagor, gyda 35% o'r rhai a gaewyd dros dro yn ansicr a fyddent yn ailagor yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Erbyn mis Medi, roedd 20% o 
glybiau yn dal i fod ar gau ledled Cymru, gyda'r rhesymau'n cael eu nodi fel mynediad i leoliadau, dim digon o leoedd, a recriwtio staff 
cymwysedig. 

 
Parhaodd yr ansicrwydd hwn yn yr hydref, yn enwedig yng Ngheredigion, lle roedd cyfyngiadau wedi parhau tan ddiwedd Medi 2022. Mae tri 
chlwb ar ôl ysgol wedi cau'n barhaol yn ystod y 18 mis diwethaf, gyda dau ohonynt hefyd yn darparu clwb gwyliau. Mae hyn wedi bod yn golled 
o 96 o leoedd yn y sector y tu allan i oriau ysgol. 
 
Mae'r rhesymau a roddir dros gau yn ymwneud yn bennaf â'r anhawster i gael pwyllgorau gwirfoddol i redeg y ddarpariaeth ac anawsterau o ran 
recriwtio staff. Mae un clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau hefyd ar gau ar hyn o bryd mewn ysgol 3-19. Mae hyn oherwydd diffyg staff i redeg y 
pwyllgor a recriwtio staff cymwysedig i redeg y ddarpariaeth. Mae'r Uned Gofal Plant a'r ysgol yn ystyried dulliau eraill o ailagor y ddarpariaeth. 
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn mae gwaith ar y gweill i gydweithio â Mudiad Meithrin gyda'r nod o ailagor Clwb ar ôl Ysgol yn Aberteifi a 
Llwyn yr Eos. 
 
Mae patrymau gwaith wedi cael effaith fawr ar nifer y plant sy'n mynychu'r clybiau sydd ar agor. Fodd bynnag, mae rhieni sy'n dibynnu ar y 
gwasanaeth hwn yn gwerthfawrogi'r ddarpariaeth sydd ar gael. Ond mae angen cyllid cynaliadwyedd ar y clybiau os ydynt am barhau i weithredu 
gyda niferoedd is. 
 
CANLYNIADAU AROLWG DARPARWYR CPCKC 

T
udalen 195



 

146| T u d a l e n  
 

Ymatebodd 6 lleoliad o Geredigion i'r arolwg Darparwyr. Roedd 5 ar agor gydag 1 ar gau dros dro oherwydd mynediad i'r lleoliad/Awdurdod 
Lleol wedi'i orfodi i gau. Dywedodd pob un o'r 5 a oedd ar agor fod presenoldeb wedi gostwng ers mis Mawrth 2020, gyda 2 yn nodi efallai y 
bydd rhaid iddynt gau'n barhaol, neu leihau oriau/diwrnodau. Byddai'n rhaid i 1 lleoliad ddiswyddo staff. 
 
Y canlyniadau a nodir oedd: 
Nid yw'r pwyllgor am gynyddu'r ffioedd gan ei fod yn elusen a dyw hi ddim yn deg ar y rhieni sy'n defnyddio'r clwb, ond mae'n ennill jyst digon i 
dalu costau oherwydd y gostyngiad yn nifer y plant. 
 
Dywedwch wrthym am unrhyw ganlyniadau cadarnhaol y mae Covid-19 wedi'u cael ar gyfer eich lleoliad/plant/teuluoedd? 
Mae staff yn ffodus i allu parhau i weithio a chael oriau yn y feithrinfa. Oni bai am y shifftiau meithrin bydden nhw wedi gorfod colli staff. 
 
Cafodd arolygiad AGC yn ddiweddar. Roedd AGC yn falch iawn sut y maen nhw wedi addasu i reoliadau, polisïau a gweithdrefnau newydd 
oherwydd Covid19. Mae'r arweinydd yn hapus iawn ac yn falch o'r lleoliad a'r ffordd y maen nhw wedi ymdopi trwy'r cyfan. 
 
Sylwadau Darparwr: 

Yn wreiddiol cafodd y clwb ei gynnal yn Ysgol x ond oherwydd cyfyngiadau mae wedi symud i'r feithrinfa lle mae'r staff yn 
gweithio. Mae niferoedd wedi bod yn isel iawn ac mae'r lleoliad wedi lleihau nifer y diwrnodau roedd y clwb yn rhedeg ond 
mae'r niferoedd yn dechrau codi ac yn ôl i hyd at 5 diwrnod yr wythnos. 

Ar hyn o bryd mae'r lleoliad ar agor ar gyfer un plentyn 3 noson yr wythnos. Mae'r lleoliad eisoes wedi lleihau nifer y 
diwrnodau y mae'n rhedeg ac yn ceisio ei orau glas i hysbysebu trwy'r ysgol, ond nid yw plant yn mynychu fel yr oedden 
nhw cyn Covid. Mae'r arweinydd yn bryderus iawn am ddyfodol y clwb ac wedi trafod gyda'r staff a'r pwyllgor a byddan 
nhw'n dal ati tan y Nadolig, ond os na fydd y niferoedd plant yn codi byddan nhw'n cau. Mae'r lleoliad yn colli arian ac yn 
talu dau aelod o staff a dim ond un plentyn sy'n mynychu. 

Mae'r lleoliad ar agor ond mae'r niferoedd wedi gostwng cymaint a dim ond jyst 'cael dau ben llinyn ynghyd' maen nhw. 

Mae'r clwb ar ôl ysgol wedi parhau ar gau oherwydd bod yr ysgol ar dir yr ysgol ac roedd yr awdurdod lleol am iddyn nhw 
gadw'r plant yn yr un swigod â'r ysgolion. 'Roedd hyn yn anymarferol i'r lleoliad ac yn annheg ar y plant.' Mae'n gobeithio 
ailagor ym mis Medi. 
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Mae'r clwb ar agor ond wedi gorfod symud lleoliad. Fel arfer mae'n cael ei gynnal yn Ysgol X ond mae'n cael ei gynnal yn y 
feithrinfa nawr oherwydd dyw'r ysgol ddim am 'gymysgu swigod'. Mae niferoedd y plant wedi gostwng oherwydd hynny. 
Dyw'r lleoliad ddim yn siŵr pryd y byddan nhw'n gallu symud yn ôl i'r ysgol. Fydd yr ysgol ddim yn caniatáu i'r clwb haf 
arferol redeg yn yr ysgol eleni. 

Mae'r clwb ar ôl ysgol ar gau (dros dro), clwb gwyliau yn ailagor yn yr haf. 
 

9.6 
 
DARPARIAETH CHWARAE MYNEDIAD AGORED 
 

 

 
Nid oes unrhyw ddarpariaeth Chwarae Mynediad Agored cofrestredig yng Ngheredigion. Mae'r holl ddarpariaeth wedi dadgofrestru ers yr 
Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf. 
Mae chwarae wedi symud adrannau o fewn Cyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar. Mae chwarae bellach yn rhan o Wasanaeth Canolfan 
Llesiant Porth Cymorth Cynnar yn y Model Llesiant Gydol Oed, a'r gobaith yw y bydd hyn yn gwella'r cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid 
allweddol mewnol a grwpiau targed yn ogystal â'r trydydd sector. 
 
Ariannwyd RAY Ceredigion gan Deuluoedd yn Gyntaf i gynnig sesiynau chwarae mynediad agored fel modd o ymgysylltu â theuluoedd 'anodd 
eu cyrraedd'. O 2023, bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio yn lle hynny i gynnig mwy o gyfleoedd o ddarpariaeth yn y lleoliad mewn 
Canolfannau i Deuluoedd, Canolfan RAY Ceredigion, Canolfannau Plant Integredig a Chanolfannau Plant. 
 
O fewn y tîm Gweithgaredd Corfforol a Chwarae Gydol Oed, bydd Swyddog Datblygu Chwarae yn cael ei gyflogi er mwyn i'r Cyngor allu cynnig 
sesiynau chwarae mynediad agored ochr yn ochr â gweithgareddau chwaraeon a hamdden mwy traddodiadol i bobl ifanc. 

9.7 
 
NANI 
 

 

 
Nid yw'n ofynnol i nanis gwblhau'r SASS. Felly nid oes unrhyw wybodaeth ar gael ar gyfer nanis sydd wedi'u cofrestru ar y Cynllun 
Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru). 
 
Roedd y rhestr fisol y mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn ei dderbyn gan AGC yn nodi bod gennym 2 nani wedi'u cofrestru ar y 
'Cynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref' ym mis Rhagfyr 2020, a bod hyn wedi gostwng i 1 erbyn Gorffennaf 2021. Fodd 
bynnag, erbyn hyn nid oes unrhyw Nani yng Ngheredigion ers iddynt ddod oddi ar y cynllun ym mis Hydref 2021. 
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CRYFDERAU A GWENDIDAU 
 

 

 
Gwarchodwyr plant: 
 

Cryfderau 
• Mae gwarchodwyr plant wedi'u dosbarthu'n gyfartal yn ddaearyddol ar draws yr awdurdod. 
• Mae gwarchodwyr plant yn cynnig mwy o hyblygrwydd o ran cynnig gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig gan fod ganddynt gostau 

gorbenion is na darpariaeth gofal dydd llawn. 
• Gofal o ansawdd da – arolygiadau ar gael ar-lein AGC. 
 
Gwendidau 
• Nodwyd rhai ardaloedd lle mae angen mwy o warchodwyr plant. 
• Dywedodd rhai gwarchodwyr plant fod ganddynt leoedd gwag. Ond, ar y cyfan, adroddodd llawer bod ganddynt restrau aros. 
• Nodwyd rhai ardaloedd lle mae angen mwy o warchodwyr plant. 
• Angen cydnabyddiaeth gan weithwyr iechyd ac addysg proffesiynol o'r gwasanaeth a gwerth y gofal a roddir i blant. 
 

Gofal dydd llawn: 
 

Cryfderau 
• Darpariaeth o'r ansawdd da fel y nodir yn adroddiadau arolygu AGC (ar gael yn gyhoeddus). 
• 83% o'r ddarpariaeth yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog. 

 
Gwendidau 
• Mae de'r sir yn parhau i fod yn ardal heb unrhyw ddarpariaeth gofal dydd llawn. 
• Mae materion cynllunio ar lan afon Teifi wedi atal datblygiad un busnes preifat sydd am agor meithrinfa ddydd. 
• Mae costau cynyddol ar gyfer cyflogau, cyfraniadau YG, pensiwn, costau cyfleustodau ac ati yn effeithio ar y costau gorbenion a gallai 

arwain at ffioedd uwch yn cael eu trosglwyddo i rieni. 
• Mae recriwtio wedi'i nodi fel problem gan nad yw darparwyr yn gallu cael staff cymwysedig. 
 

Gofal Sesiynol: 
 

Cryfderau 
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• Canran uchel o Ofal Plant cyfrwng Cymraeg ar gael (93%). 
• Mae'r Cynnig Gofal Plant wedi bod o fudd i leoliadau sydd wedi arwain at newid oriau agor i gofrestru fel darparwyr gofal dydd llawn. 
• Cefnogaeth dda gan swyddogion datblygu cyrff ambarél CWLWM 
 
Gwendidau 
• Mae cynaliadwyedd lleoliadau sy'n cael eu harwain gan Bwyllgorau (yn enwedig mewn ardaloedd gwledig llai lle nad ydynt yn 

gweithredu i'r eithaf) yn bryder. Gallai cyllid ar gyfer plant 2 oed yn y dyfodol fod yn gadarnhaol iawn ar gyfer y lleoliadau hyn. 
 

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol: 
 

Cryfderau 
• Darparu gwasanaeth gwerthfawr i rieni sy'n gweithio 
• Darparu cyfleoedd chwarae gwerthfawr i blant 
• Cymorth ariannol ar gael i deuluoedd sy'n gweithio e.e. Gofal Plant Di-dreth, Cynnig Gofal Plant Cymru, Talebau Gofal Plant 
• Ar gael fel arfer ar dir yr ysgol felly nid oes angen teithio i ddarparwr arall 
 
Gwendidau 
• Rhieni sy'n gweithio o gartref yn golygu ychydig llai o alw am Ddarparwyr 
• Efallai na fydd yr oriau yn addas ar gyfer rhieni sy'n gweithio shifftiau 
• Anallu i gael mynediad at gludiant ysgol ar ôl 3:30pm yn rhwystr i ddefnyddio'r ddarpariaeth 
• Anhawster o ran recriwtio staff cymwysedig oherwydd nid yw'r oriau'n amser llawn neu'n cyrraedd y trothwy gofynnol o 16 awr yr 

wythnos i gael cymorth 
 

HERIAU PRESENNOL SY'N WYNEBU'R SECTOR: 
 
Staffio 

• Mae'r rhan fwyaf o staff ar y Cyflog Byw Cenedlaethol, dim cyfraniad pensiwn – ddim yn opsiwn gyrfa deniadol 
• Gosod arweinwyr ar gyfradd ychydig yn uwch – ond nid yw'n cyfateb i gyfradd athrawon sydd hefyd yn cwblhau arolygiadau Estyn (oes 

angen i ni gynnwys y graff hwnnw ar gymharu cyflogau'r sector gofal/athro/Gofal Plant?) 
• Heriau staffio oherwydd hunanynysu staff (Covid-19) 
• Cadw staff – colli staff i sectorau eraill (manwerthu, ysgolion) 
• Recriwtio staff – diffyg staff â chymwysterau addas – yn enwedig sgiliau Cymraeg 
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• Morâl isel – mae staff yn teimlo eu bod yn cael eu tanbrisio. Dim llawer o gydnabyddiaeth, dim bonysau fel y rhai a roddir i'r sectorau 
gofal 

• Problemau recriwtio staff sy'n gallu darparu cymorth ADY oherwydd oriau contract isel ac adolygiadau tymhorol o'r Cynllun Cyfeirio i 
blant 

• Oriau dan gontract – ddim yn addas – yn effeithio ar Gredyd Cynhwysol, contractau tymor byr / dim oriau 
• Galw cynyddol am gymwysterau – ond cyflogau ddim yn adlewyrchu hyn 

 
Cynaliadwyedd 

• Cynnydd mewn costau rhent a chyfleustodau 
• Cynyddu costau ICC / CBC ac YG – cyfraniadau pensiwn a gwyliau ac ati a bod yn 'fforddiadwy' i rieni/gofalwyr yr un pryd 
• Pryder parhaus gan rai ysgolion yn atal dychwelyd / cyfyngu ar niferoedd / gorfodi grwpiau anghynaliadwy sy'n cael effaith andwyol ar 

glybiau ar ôl ysgol 
• Costau uwch oherwydd bod angen mwy o lanhau sgil y pandemig 
• Mae hyfforddiant yn fuddiol ond gyda staff cyfyngedig ni all y rhan fwyaf o leoliadau ryddhau staff i fynychu oherwydd bod rhaid iddynt 

gadw at gymarebau staff cymwysedig: plant bob amser (canllawiau SGC) a staff banc cyfyngedig yn unig sydd ar gael. Mae angen i 
leoliadau ddod o hyd i gyllid ychwanegol i dalu staff am eu hamser i fynychu hyfforddiant yn eu hamser eu hunain. 

• Mae'n anodd sicrhau gweledigaeth hirdymor gyda chronfeydd ariannu tymor byr – ac ystyried cyllid ar gyfer cymorth refeniw ac nid 
adnoddau cyfalaf yn unig 

• Mae angen gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod cynifer o leoliadau â phosibl yn gallu elwa ar unrhyw gyllid sydd ar gael, ac i atal 
mwy o leoliadau rhag cau 

• Mae posibilrwydd y gallai lleoliadau bartneru mewn ffyrdd arloesol i ateb y galw mewn ffordd gynaliadwy a/neu 'amrywio' eu darpariaeth 
bresennol 

• Nid yw rhai lleoliadau yn agor dros y gwyliau (neu dros y cyfnod gwyliau llawn) gan effeithio ar deuluoedd ac o bosibl golli cyfle 
gwerthfawr i wneud incwm. 
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10 
 
DARPARIAETH AR ÔL YSGOL / GWYLIAU (GOFAL Y TU ALLAN I ORIAU YSGOL) ANGHOFRESTREDIG 
 

 

Tabl 10.1: Darpariaeth anghofrestredig – Manteision ac Anfanteision: 
 

Darpariaeth Ar Ôl Ysgol / Gwyliau (Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol) Anghofrestredig 
 

Manteision i deuluoedd: 
 

Anfanteision i deuluoedd: 
 

• Darpariaeth ar gael i deuluoedd – ar ôl ysgol ar 
safleoedd ysgol 

• Gweithgareddau anghofrestredig yn ystod y 
gwyliau – rhatach i deuluoedd 

 

• Ni all rhieni gael mynediad at gynlluniau cymorth 
ariannol 

• Terfyn amser – wedi'i gyfyngu i 2 awr neu lai y dydd – a 
all gynnwys clwb brecwast a chlwb ar ôl ysgol ar y cyd – 
ond nid yw hyn yn cael ei fonitro gan AGC 

• Heb ei arolygu gan AGC – ni all rhieni weld tystiolaeth o 
ansawdd y Gofal Plant a ddarperir 

• Dim ymarferwyr Chwarae cymwysedig – dim monitro'r 
ddarpariaeth chwarae 

• Darpariaeth gwyliau – nid yw ar gael yn ystod y diwrnod 
gwaith llawn (e.e. 8 – 6) – sesiynau byrrach yn 
gyffredinol 

 
Manteision i leoliadau: 
 

Anfanteision i leoliadau: 
 

• Nid oes angen bodloni safonau neu reoliadau SGC 
e.e. cymwysterau 

• Cymarebau staff yn 1:8 ar gyfer lleoliadau Gofal 
Plant, ond mewn lleoliadau addysg y cymarebau ar 
gyfer plant 3 oed a hŷn os oes gan staff statws 
addysgu yw 1:13 o blant. Cymarebau 
hamdden/chwaraeon (i'w gadarnhau) 

• Dim arolygiadau AGC (ymweliadau dirybudd) felly 
dim angen polisïau ac ati na straen arolygiadau 

 

• Dim mynediad i gymorth grant gan LlC/CSC 
• Nid mentrau elusennol – ond wedi'u rheoli gan yr ysgol. 

Gall fod yn gymwys ar gyfer rhai grantiau eraill 
• Graddfa gyflog staff addysgu o'i gymharu â staff Gofal 

Plant 
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11 
 
DARPARIAETH CLWB BRECWAST 
 

 

Mae clybiau brecwast yn parhau i fod yn wasanaeth pwysig i rieni pan gânt eu hystyried yn fath o Ofal Plant. Er nad ydynt yn ddarpariaeth 
gofrestredig AGC mae llawer o rieni yn dibynnu ar y gwasanaeth er mwyn gallu cyrraedd y gwaith mewn pryd. Roedd y pandemig yn golygu 
bod rhaid i lawer o ysgolion roi'r gorau i ddarparu'r clwb brecwast neu ddarparu gwasanaeth llai, ac roedd rhaid i ysgolion flaenoriaethu pa 
deuluoedd allai ei ddefnyddio gan nad oedd dewis arall ganddynt. Roedd hyn oherwydd bod rhaid iddynt gadw plant yn eu swigod ac yn golygu 
na allent gymysgu plant yn ystod clwb brecwast. 
 
Dangosodd yr arolwg rhieni/gofalwyr fod 27% yn defnyddio clwb brecwast. Dywedodd 26% arall y byddent yn defnyddio clybiau brecwast yn y 
dyfodol. 
 
Roedd adborth rhieni hefyd wedi nodi: 

• "Yr hyn sydd ei angen arna i fwyaf yw Gofal Plant ar ôl ysgol lle gall y darparwr gofal ei gasglu o'r ysgol er mwyn i mi allu gweithio yn 
ystod amser codi plant o'r ysgol. Hefyd byddai'n helpu i gael clwb brecwast yn yr ysgol (mae e ym mlwyddyn 5 a does byth wedi bod 
clwb brecwast, ond roedd 'clwb' cyn ysgol ar un adeg)" 

 
• "Amser casglu'r clwb ar ôl ysgol – hyd at 6pm. Nid yw'r ieuengaf yn gallu mynd i'r clwb brecwast nes y bydd yn 4 oed er ei fod yn yr 

ysgol ar gyfer sesiwn y bore" 
 

• "Dyw'r rhan fwyaf o ysgolion cynradd Ceredigion ddim yn darparu ar gyfer rhieni sy'n gweithio, dim clwb brecwast neu glwb ar ôl ysgol." 
 

• "Does dim clwb brecwast neu glwb ar ôl ysgol yn ysgol gynradd fy mhlant. Mae hyn yn golygu alla i ddim gweithio unrhyw shifftiau dydd 
yn yr ysbyty ac alla i ddim cymryd unrhyw oriau dan gontract. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda'r nos tra bod fy mhartner yn gweithio yn 
y dydd." 

 
• "Y broblem sydd gen i yw'r clwb brecwast yn yr ysgol, mae'n dechrau am 8.20am, mae'n rhaid i mi ddechrau gwaith am 8:30am. Byddai 

8am yn llawer mwy addas o ystyried y ras yn y bore i gyrraedd fy ngwaith a chael lle i barcio. Rwy'n rhiant sengl sy'n gweithio 48 awr yr 
wythnos." 

 
Mae cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant hefyd wedi arwain at lawer o leoliadau gofal sesiynol yn newid eu cofrestriad i ddarpariaeth gofal dydd 
llawn. Arweiniodd hyn at rai o'r lleoliadau yn agor gynharach o 8:30am a oedd hyn yn golygu y gallai rhieni adael eu plant yn gynharach a 
chyrraedd y gwaith. 
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Amharwyd ar y ddarpariaeth frecwast gan bandemig COVID-19, ond dyma'r data sydd ar gael yn hydref 2021, ac mae wedi'i groesgyfeirio ag 
adborth o'r Arolwg Ysgolion. 
 
Tabl 11.1: Crynodeb o ddarpariaeth Clwb Brecwast fesul AGEHG: 
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CYFANSWM 

Clwb Brecwast – Bwyd (ariennir gan 
CSC)  1 3 1 3 3 3 1  15 

Clwb Brecwast – Bwyd (ariennir gan 
yr Ysgol)  1  1 1    1 4 

Clwb Brecwast – Bwyd (defnyddiwr 
gwasanaeth yn talu amdano)        1  1 

Dim gwasanaeth clwb brecwast 1     2 1  3 7 

Clwb Brecwast – Gofal Plant yn unig 3   3 1    3 10 

CYFANSWM 4 2 3 5 5 5 4 2 7 37 
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Tabl 11.2: Darpariaeth Clwb Brecwast mewn ysgolion fesul AGEHG: 

  

Ysgol* wedi'i 
groesgyfeirio â'r Arolwg 

Ysgolion 

Clwb Brecwast – 
Bwyd (ariennir 

gan CSC) 
(Tach 2021) 
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– Bwyd 

(ariennir gan yr 
Ysgol) 

(Tach 2021) 
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talu amdano) 
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Brecwast 
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(Tach 
2021) 

A
be

ra
er

on
 a

 
Ll

an
rh

ys
tu

d 

Aberaeron Ie         
Ciliau Parc (Ciliau Aeron)         Gofal yn 

unig 
Llangwyryfon   Ie       
Llan-non         Gofal yn 

unig 
Myfenydd Llanrhystud         Gofal yn 

unig 

A
be

ry
st

w
yt

h 
– 

G
og

le
dd

 Comins Coch 
 Ie       

St Padarn 
Ie         

A
be

ry
st

w
yt

h 
– 

D
e Llwyn yr Eos (Penparcau) Ie         

Plascrug Ie         
Ysgol Gymraeg 
Aberystwyth Ie         

B
eu

la
h,

 
Tr

oe
d-

yr
-

au
r a

 
Ll

an
dy

su
l Bro Teifi (Llandysul)     Ie     

Cenarth 
Ie         

Y 
B

or
th

 a
 

B
on

t-
go

ch
 Craig yr Wylfa (Y Borth)       Na   

Penrhyn-coch         Gofal yn 
unig 
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Rhydypennau         Gofal yn 
unig 

Tal-y-bont         Gofal yn 
unig 

A
be

rt
ei

fi 
ac

 A
be

r-
po

rt
h 

Aber-porth Ie         
Aberteifi Ie         
Llechryd       Na   
Penparc Ie         

Ll
an

be
dr

 P
on

t 
St

ef
fa

n 
a 

Ll
an

fih
an

ge
l 

Ys
tr

ad
 

Bro Pedr (Llanbedr Pont 
Steffan) Ie         

Dihewyd       Na   
Dyffryn Cledlyn (Drefach) Ie         
Felinfach       Na   
Y Dderi (Llangybi) Ie         

C
ei

ne
w

yd
d 

a 
Ph

en
br

yn
 

Bro Sion Cwilt (Synod Inn)         Gofal yn 
unig 

Ceinewydd Ie         
Llanarth Ie         
T. Llew Jones 
(Brynhoffnant)   Ie       

Talgarreg Ie         

R
he

id
ol

, Y
st

w
yt

h 
a 

C
ha

ro
n 

Henry Richard (Tregaron)       Anhysbys   
Llanfarian       Anhysbys   
Llanfihangel y Creuddyn       Anhysbys   
Llanilar   Ie       
Mynach (Pontarfynach)       Na   
Penllwyn (Capel Bangor)         Gofal yn 

unig 
Pontrhydfendigaid       Na   
Rhos Helyg (Llangeitho)         Gofal yn 

unig 
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Rhos y Wlad (Bronant)         Gofal yn 
unig 

Syr John Rhys (Ponterwyd)       Na   

CYFANSWM 40 ysgol 15 4 1 7 Na + 3 
Anhysbys 10 

 
 

12 
 
DEALL ANGHENION RHIENI/GOFALWYR 
 

 

 
Fel y nodwyd yn y cyflwyniad, defnyddiwyd yr arolwg rhieni/gofalwyr cenedlaethol i gasglu barn ar y defnydd o Ofal Plant yng Ngheredigion. 
Datblygwyd Cynllun Cyfathrebu mewn partneriaeth â Thîm Cyfathrebu'r Cyngor i hyrwyddo'r arolwg yn eang ar draws platfformau gwahanol. 
 
Rhannwyd yr arolwg â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys yr holl Ddarparwyr Gofal Plant, partneriaid CWLWM, aelodau'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, Ysgolion, aelodau'r Fforwm, Plant a Phobl Ifanc, a chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gan ofyn i 
bawb ei rannu gyda'u gweithwyr, cleientiaid a rhwydweithiau i gyrraedd cynifer o rieni/gofalwyr â phosibl gyda negeseuon cyfryngau 
cymdeithasol wedi'u paratoi ymlaen llaw a delweddau Llywodraeth Cymru i'w defnyddio ar eu platfformau cyfryngau cymdeithasol eu hunain. 
 
Mynychodd staff yr Uned Gofal Plant dri chyfarfod Penaethiaid Rhanbarthol a gofynnwyd i Benaethiaid Ysgol rannu'r arolwg trwy eu dulliau 
cyfathrebu, megis Parent Mail, safleoedd cyfryngau cymdeithasol Ysgolion, e-byst, llythyrau ac ati gyda theuluoedd. Yn anffodus nid oedd pob 
ysgol wedi rhannu'r arolwg gyda'i rhieni. Er mwyn cynyddu'r gyfradd ymateb, anfonwyd e-byst yn uniongyrchol trwy'r system cronfa ddata 
addysg at bob rhiant/gofalwr a ddarparodd e-byst mewn 40 o ysgolion cynradd. 
 
Roedd Rhanddeiliaid Allweddol sydd â mynediad i'w safleoedd cyfryngau cymdeithasol eu hunain hefyd wedi helpu i hyrwyddo'r arolwg, megis 
Canolfannau i Deuluoedd, Ceredigion Actif, Cered, Dechrau'n Deg a RAY Ceredigion. 
 
AROLYGON RHIENI AC YMGYNGHORIADAU ERAILL 

 
Yn ogystal ag Arolwg Rhieni / Gofalwyr Llywodraeth Cymru, roedd nifer o ymgynghoriadau eraill ar agor i rieni fynegi eu barn ynghylch 
darpariaeth Gofal Plant yn ystod hydref 2021, gan gynnwys: 

• Asesiad o Lesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 
• Arolwg Iechyd a Llesiant Gweithwyr Cyngor Sir Ceredigion 

T
udalen 206



 

157| T u d a l e n  
 

• Arolwg Cymorth i Deuluoedd Cyngor Sir Ceredigion – ymgynghorwyd â rhieni ynghylch y cymorth a gânt gan wasanaethau 
• Arolwg Cenedlaethol Clybiau Plant Cymru Kids Clubs Mehefin 2021- 10% o ymatebion gan rieni/gofalwyr Ceredigion 
• Arolwg Rhieni yr Urdd ar gyfer Ceredigion a Sir Benfro – tua 60% o ymatebion gan rieni/gofalwyr Ceredigion 
 

Mae'r canlyniadau i'w gweld isod: 
 
ASESIAD O LESIANT LLEOL BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CEREDIGION 
Mae'r Uned Gofal Plant wedi ystyried y sylwadau a godwyd yn Asesiad o Lesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ar gyfer 
Hydref 2021, ac mae'n gweithio gyda'r tîm BGC i fireinio'r camau gweithredu ymhellach. 
 
Roedd ymgynghoriad Asesiad o Lesiant Ceredigion hefyd wedi gofyn i ddinasyddion Ceredigion, gan gynnwys plant, beth oedd yn bwysig 
iddyn nhw, a chymerwyd y sylwadau canlynol mewn perthynas â darpariaeth Gofal Plant o'r Arolwg Llesiant: 
 

• "Mae angen mwy o gefnogaeth, adnoddau a chyllid ar gyfer sectorau/lleoliadau Gofal Plant" 
• "Mae angen Gofal Plant fforddiadwy arna i y tu allan i oriau ysgol. Fel arall, opsiwn i leihau oriau gwaith." 
• "Er mwyn gallu gwella fy llesiant corfforol a/neu feddyliol fy hun, mae angen Gofal Plant mwy fforddiadwy arna i." 
• "Gofal Plant ar gael (fforddiadwy hefyd os oes modd, ond gadewch i ni ddechrau gyda chael unrhyw fath o gwbl!)" 
• "Mynediad i Ofal Plant fforddiadwy y tu allan i oriau ysgol craidd. Fel arall, opsiwn i leihau oriau gwaith. Does dim llawer o gyfle i gael 

gwaith rhan-amser yn y sector hwn gyda chyflog da. Mae cyflogau yng Ngheredigion yn isel, ond mae costau byw yn uchel. Mae 
angen mynd i'r afael â hyn." 

 
Nododd yr Asesiad fod tlodi yn parhau i fod yn un o'r heriau mwyaf i'r sir a nododd mai enillion ac incwm isel, Gofal Plant fforddiadwy, 
gostyngiad yn y Credyd Cynhwysol a chostau tai uchel/fforddiadwyedd tai sy'n ysgogi tlodi yng Ngheredigion. 
 
Ers 2020, cynhelir AROLWG O IECHYD A LLESIANT GWEITHWYR blynyddol Cyngor Sir Ceredigion blynyddol gan y Swyddog Iechyd a 
Llesiant Gweithwyr, a chanfuwyd bod problemau Gofal Plant yn cael effaith ar lesiant a chynhyrchiant staff sy'n gweithio gartref ac sydd angen 
jyglo eu holl gyfrifoldebau fel rhiant, sef gofal plant, addysg gartref, ymrwymiadau gofal eraill, a chyfrifoldebau gwaith mewn amgylchedd sy'n 
newid yn gyson. Cafodd gweithdrefnau a chau ysgolion effaith ar glybiau brecwast a gofal ar ôl ysgol gyda sgil-effaith ar rieni sy'n gweithio. 
 
Tabl 12.1: Canlyniadau Arolwg Iechyd a Lles Gweithwyr Cyngor Sir Ceredigion 

2020 Roedd 10.93% o'r ymatebwyr yn ystyried Gofal Plant fel un o'u 3 phrif her o ran gweithio gartref. 
Roedd 9.79% o'r rhai yn y gweithle yn rhoi Gofal Plant yn eu 3 phrif her. 

2021 Roedd 11.62% yn cyfrif Gofal Plant fel un o'u 3 phrif her o ran gweithio gartref. 
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Roedd 8.59% o'r rhai yn y gweithle yn ystyried Gofal Plant yn un o'u 3 phrif her. 
 

Data ansoddol: 
 
Adborth 
ynghylch 
trefniadau oriau 
hyblyg 

"Er bod mwy o hyblygrwydd, dyw'r tîm ddim yn cael ei gefnogi'n llawn os ydym yn defnyddio'r gallu i gamu i 
ffwrdd am ychydig oriau, ac mae wedi cael ei ddefnyddio mwy ar gyfer pobl sydd angen darparu Gofal Plant 
tra na fu disgwyl i eraill ei ddefnyddio mewn gwirionedd". 
 
"Hoffwn i weld yr amserau yma yn para – mae'n helpu cymaint gyda'r llwyth gwaith ychwanegol a gorfod 
gweithio yn ôl amserau codi plant o'r ysgol, Gofal Plant, tasgau eraill". 
 
"Gyda theulu a dim Gofal Plant ar ôl ysgol a gofalu am rieni oedrannus mae bod yn hyblyg yn hanfodol". 
 

 
Ffigur 12.1: Canlyniadau Arolwg Iechyd a Lles Gweithwyr Cyngor Sir Ceredigion 
 

 
 

 
 
GWASANAETHAU CYMORTH I DEULUOEDD YNG NGHEREDIGION 
 
Cynhaliwyd arolwg Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd ar-lein yn ystod Gorffennaf-Medi 2021 a dderbyniwyd 295 o ymatebion. Gofynnodd yr 
arolwg a ydynt yn defnyddio neu wedi defnyddio gwasanaethau cymorth i deuluoedd ataliol ar gyfer plant 0-11 oed yng Ngheredigion 
(rhestrwyd y gwasanaethau). Gofynnwyd i'r rhai a atebodd 'Na' pam nad ydynt yn eu defnyddio. Gofynnwyd i'r rhai a atebodd 'Ie', 'Beth sy'n 
dda am y gwasanaethau?' 'Beth sydd ddim cystal?' a 'Sut gallwn ni wella eich gwasanaethau cymorth i deuluoedd lleol?' 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%

2020

2021

Arolwg Iechyd a Lles Gweithwyr Cyngor Sir Ceredigion

Gweithio o gartref - gofal plant yn y 3 her uchaf Gweithle - gofal plant yn y 3 her uchaf
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O'r ymatebion roedd 90% gan famau, 6% gan dadau a 4% gan 'arall'. Ymatebodd 93% yn Saesneg a 7% yn Gymraeg. Roedd 47% yn 
defnyddio'r gwasanaethau ac nid oedd 53% yn defnyddio'r gwasanaethau. Dywedodd y mwyafrif o'r rhai nad oeddent yn defnyddio'r 
gwasanaethau mai'r rheswm am hynny oedd oherwydd nad oeddent yn gwybod amdanynt. 
 
Roedd rhai o'r ymatebion a dderbyniwyd yn gwneud sylwadau am y defnydd o ddarpariaeth Gofal Plant neu ddiffyg darpariaeth Gofal Plant. 
Dyma'r sylwadau a dderbyniwyd: 
 

Beth sy'n dda am y gwasanaethau rydych chi wedi'u defnyddio? 
• Gofal Plant blynyddoedd cynnar am ddim ym Mhenparcau. 
• Wedi defnyddio Dechrau'n Deg ar gyfer Gofal Plant cyn ysgol rhad ac am ddim ar gyfer fy mab yng Nghylch Meithrin 

Aberystwyth a oedd yn cynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg gyda staff gwych. 
• Cymorth gyda Gofal Plant a chostau. 
• Mae cyllid ar gyfer Gofal Plant cyn ysgol wedi helpu fy mhlentyn i gynnal cysylltiadau cymdeithasol â phlant eraill a 

pharhau i ddatblygu yn ystod y pandemig. 
• Mae'r cynllun chwarae yn golygu bod fy mab yn cael mynediad i'w adeilad ysgol arferol. Llai o straen iddo fe ddychwelyd i'r 

ysgol ym mis Medi. 

 
Sut gallwn ni wella eich gwasanaethau cymorth i deuluoedd lleol? 

• Mwy i blant iau yn ystod y gwyliau. 
• Bydd clwb ar ôl ysgol fforddiadwy ym Mhenparcau yn helpu mwy o rieni i gael gwaith. 
• Darpariaeth ar ôl ysgol a mwy yn ystod y gwyliau i blant ag anghenion ychwanegol. Cynyddu'r cyflog i Gynorthwywyr 

Personol a'r hyfforddiant sydd ar gael iddynt er mwyn cynyddu'r cymhelliant iddynt wneud cais am swyddi 
• Byddwn wrth fy modd yn cael cynllun chwarae yn Aberteifi ar gyfer gwyliau'r haf neu unrhyw Ofal Plant hyblyg a 

fforddiadwy tebyg lle rydych chi'n gwybod bod eich plant yn ddiogel ac yn cael hwyl tra'ch bod chi yn y gwaith. 
• Mae gan Geredigion wasanaethau cymorth i deuluoedd sylfaenol da ond mae diffyg gofal dydd a lleoliadau blynyddoedd 

cynnar blaengar ar gyfer rhieni sy'n gweithio yn y sir. 
• Hefyd mae'r ddarpariaeth Gofal Plant yn y Borth yn wael iawn ar gyfer rhieni sy'n gweithio – does dim clwb ar ôl ysgol neu 

glwb gwyliau a dim gwarchodwr plant bellach. 
• Yn sicr mae angen clwb ar ôl ysgol (Aberteifi). 
• Mae angen mwy o ddarparwyr Gofal Plant ar ôl ysgol er mwyn i deuluoedd allu gweithio. Byddai hefyd yn dda gweld mwy 

o weithgareddau fforddiadwy ar ôl ysgol i'r teuluoedd lleol (Penparcau). 
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Beth sydd ddim cystal am y gwasanaethau rydych chi wedi'u defnyddio? 

• Nid yw Dash wedi ailgychwyn eto. 
• Diffyg cefnogaeth i blant hŷn o ran Gofal Plant. 
• Dim llawer o weithgareddau i blant eu gwneud ar ôl y Meithrin sy'n gorffen am 12 o'r gloch (Llanbedr Pont Steffan) ar gyfer 

fy mhlentyn i. 
• Dim cymaint i blant ei wneud ar ôl iddynt orffen yn y Meithrin am hanner dydd (Llanbedr Pont Steffan). 
• Dim byd ar agor ar ôl oriau ysgol (Tregaron). 
• Dim llawer o ddewis o leoliadau Gofal Plant – dim ond Ysgol Penparcau nawr rwy'n credu. 

 
 
AROLWG RHIENI YR URDD: 
 
Datblygodd Chwaraeon yr Urdd Ceredigion a Sir Benfro arolwg ar-lein ym mis Medi 2021 o'r enw 'Chwaraeon Cymunedol ar gyfer Plant 
Cynradd' i dargedu rhieni lleol er mwyn datblygu ei raglen gymunedol o weithgareddau chwaraeon i blant. 
O'r 100 o ymatebion roedd tua 60% yn deuluoedd o Geredigion/yn mynychu ysgol yng Ngheredigion. 
Ymatebodd 46% yn Gymraeg, 54% yn Saesneg. 
Ysgolion yr oedd y plant yn eu mynychu: 
 
Tabl 12.2: Urdd - Ymateb rhieni fesul sir 

Cyfanswm yr 
ymatebion 

Ceredigion Sir Benfro Sir Gaerfyrddin Arall (ysgol gartref) 

100 60 32 7 1 
 
 
Faint o'r gloch fyddai'n fwyaf cyfleus i'ch plentyn gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon? 

Yn syth ar ôl ysgol 4pm 5pm – 7pm Unrhyw 
bryd 

Dydd 
Sadwrn Sul Amser 

Cinio Gwyliau 

37 41 25 7 8 6 1 1 
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Tabl 12.3 - Urdd – Yr amser mwyaf cyfleus ar gyfer 
gweithgareddau 
 
Faint o'r gloch fyddai'n fwyaf cyfleus i'ch plentyn gymryd rhan 
mewn gweithgareddau chwaraeon? 
Yn syth 
ar ôl 
ysgol 

4p
m 

5p
m – 
7p
m 

Unrhy
w bryd 

Dydd 
Sadwr
n 

Dydd 
Sul 

Amse
r 
Cinio 

Gwyl
iau 

37 41 25 7 8 6 1 1 

 
 

Tabl 12.4 - Urdd – Gweithgareddau gwyliau 
 
Fyddech chi'n hoffi gweld gweithgareddau hanner tymor ac 
yn y gwyliau ysgol yn cael eu darparu ar gyfer eich 
plentyn/plant? 
 

Byddwn Na 
fyddwn 

Efallai 

77 4 19 
 

Ffigur 12.2: Yr amser mwyaf cyfleus ar gyfer gweithgareddau 

 

Ffigur 12.3: Gweithgareddau gwyliau 
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Sylwadau rhieni: 
• "I fod yn onest, ar ôl y 19 mis diwethaf, byddem yn ddiolchgar o gael unrhyw beth!" 
• "Does dim llawer o weithgareddau fforddiadwy a chlybiau ar ôl ysgol yn yr ardal. Byddai'n braf i'r plant gael pethau i'w gwneud ar ôl 

ysgol y maen nhw'n eu mwynhau ac i'w helpu i gadw'n heini." 
• "Buasai teilwra dechrau gweithgareddau i derfyn dydd yr ysgol yn ddefnyddiol h.y. clwb ar ôl ysgol gyda gweithgareddau chwaraeon 

penodol." 
• "Ychydig iawn o ddarpariaeth chwaraeon gyda'r nos sydd ym Mro Teifi ar ôl iddi agor er y dywedwyd wrth y gymuned y byddai 

mynediad i'r cyfleusterau yno – dyw hynny byth wedi digwydd" 
 
O ganlyniad i adborth, trefnwyd gweithgareddau hanner tymor mis Hydref mewn rhai lleoliadau ac roeddent yn llwyddiannus. Ers hanner tymor 
yr hydref mae Swyddog Datblygu'r Urdd wedi sefydlu clybiau ar ôl ysgol yn Nhalybont, Tregaron ac yn gobeithio dechrau clybiau yn ardal 
Aberystwyth a Llangrannog yn y flwyddyn newydd. Roedd galw o ardaloedd Llandysul ac Aberystwyth – ond doedd dim cyfleusterau ar gael 
bryd hynny i gynnal unrhyw Glwb Urdd. 
 
CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS' CLUBS (CPCKC) 
Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn aelodau o fudiad ambarél CWLWM ac yn cefnogi'r Sector Clybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol sy'n 
cynnwys Clybiau Ar Ôl Ysgol a Chynlluniau Chwarae Gwyliau. 
 
Yn ystod mis Mehefin 2021 gwahoddodd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs holl rieni/gofalwyr plant o dan 12 oed sy'n byw yng Nghymru i gwblhau 
arolwg byr dienw i helpu i ganfod agweddau tuag at Ofal Plant, y galw posibl am Ofal Plant yn y dyfodol a'r rhesymau dros amrywiadau yn y galw 
o'i gymharu â'r cyfnod cyn mis Mawrth 2020.  
 
Yn ôl data AGC ym mis Mehefin 2021 dim ond 50% o leoliadau Ceredigion oedd wedi ailagor yn ystod y cyfnod hwn ar ôl iddynt gau oherwydd 
y pandemig. Roedd y mwyafrif o'r lleoliadau a oedd yn dal i fod ar gau yn glybiau ar ôl ysgol. 
 
YMATEB RHIENI 
O gyfanswm o 2050 o ymatebion ar draws Cymru roedd 10.3% o ymatebion o Geredigion. Cafwyd nifer anghymesur o fawr o ymatebion gan 
rieni Ceredigion – y 4ydd sir uchaf yng Nghymru o ran nifer yr ymatebion, ac mae'n debyg eu bod wedi'u cymell i ymateb oherwydd y sefyllfa ar 
draws y sir ym mis Mehefin gan nad oedd lleoliadau'n gallu agor ar safleoedd ysgol. Erbyn Tymor yr Hydref, roedd y ddarpariaeth ar ôl ysgol yn 
gwella'n araf, ond mae rhai ardaloedd heb ddarpariaeth ar ôl ysgol o hyd yn bennaf oherwydd prinder staff yn hytrach na mynediad i leoliadau. 
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13 
 
TROSOLWG O'R YMGYNGHORIAD Â RHIENI /GOFALWYR 
 

 

O'r rhai a ddechreuodd gwblhau arolwg Rhieni/Gofalwyr Llywodraeth Cymru dim ond 60.9% oedd wedi cwblhau'r arolwg ar lefel genedlaethol. 
 
Yng Ngheredigion, cwblhaodd 633 o rieni/gofalwyr yr arolwg a oedd yn cyfrif am 7.35% o'r holl ymatebion (y trydydd uchaf yng Nghymru ar ôl 
Sir Gaerfyrddin a Rhondda Cynon Taf) gyda lledaeniad daearyddol da. Mewn cymhariaeth, dim ond 2.5% o ddarparwyr Gofal Plant 
cofrestredig y wlad sydd yng Ngheredigion. 
 
Mae'r nifer uchel o ymatebion yn yr arolwg hwn ac yn arolwg CKCPC (10%) o'i gymharu â Gofal Plant cofrestredig (2.5%) yn adlewyrchu'r 
pryder sydd gan rieni/gofalwyr am argaeledd y ddarpariaeth Gofal Plant yn y sir. 
 
O'r ymatebion, gellid mapio 554 o godau post rhieni/gofalwyr. Nid oedd 79 wedi darparu digon o fanylion cod post i gael eu mapio. Roedd y 
codau post yn cwmpasu pob un o'r 40 ward etholiadol yn y 9 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol. Ymdriniwyd â holl ardaloedd Ceredigion 
o'r arolwg rhieni. 
 
Oherwydd cyfyngiadau lleol COVID-19, nid oedd swyddogion yn gallu ymweld ag unrhyw ganolfannau i deuluoedd neu fannau cyhoeddus i 
gynnal ymgynghoriadau wyneb yn wyneb â rhieni/gofalwyr. Fodd bynnag, gyda rhanddeiliaid cefnogol o Ganolfannau i Deuluoedd a 
sefydliadau partner, roeddem yn hyderus bod y neges wedi cael ei rhannu'n eang. Dylid nodi na atebodd yr holl ymatebwyr bob cwestiwn. Mae 
ymatebion rhieni wedi'u mapio fel a ganlyn: 
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Ffigur 13.1: Dosbarthiad ymatebion rhieni 
 

 
 
Mae tystiolaeth bellach o adborth gan rieni i'w gweld yn Atodiad 2. Cofnodir yr adborth y ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol. 
 

Dosbarthiad ymatebion rhieni 
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Ffigur 13.2: Canran yr ymatebion fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol (AGEHG)   

 
 
Tabl 13.1: Disgrifiad o'r cartref 

Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'ch cartref orau? Ie % 

Fi sy'n llwyr gyfrifol am fy mhlant 103 16.3 

Rwy'n rhannu cyfrifoldeb ar gyfer fy mhlant gyda rhywun rwy'n byw 
gydag ef/hi 491 77.6 

Rwy'n rhannu cyfrifoldeb ar gyfer fy mhlant gyda rhywun nad wyf yn 
byw gydag ef/hi 53 8.4 

Rwy'n ddarpar riant 11 1.7 

Rwy'n ofalwr maeth 4 0.6 

Rwy'n nain neu'n daid 9 1.4 

Arall (eglurwch os gwelwch yn dda): 7 1.1 
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• Roedd 77.6% o ymatebwyr yn rhannu cyfrifoldeb ar gyfer eu plentyn/plant â rhywun y maent yn byw gydag ef/hi. Roedd 16.3% yn llwyr 
gyfrifol am eu plentyn. 

• Roedd 1.7% o'r ymatebwyr yn cael eu cydnabod fel darpar rieni. 
 

Tabl 13.2: Statws cyflogaeth cartref: 

Beth yw eich statws presennol? Chi 
Eich partner (os yw'n 

berthnasol) 

Chwilio am swydd ond ddim yn gweithio 
eto 47 11 

Cyflogedig 498 370 

Hunan-gyflogedig 79 139 

Mewn addysg neu hyfforddiant 54 10 

Ddim yn gweithio a ddim yn chwilio am 
swydd 22 5 

Ddim yn gallu gweithio 33 8 

 
Ffigur 13.3: Statws cyflogaeth cartref: 
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• Roedd y nifer uchaf o ymatebwyr (498) a'u partneriaid (370) wedi'u cyflogi, ac roedd 22 o ymatebwyr a'u partneriaid (5) ddim yn gweithio 

neu'n chwilio am swydd. Roedd 79 o ymatebwyr a'u partneriaid (139) yn hunangyflogedig. 
 
Ymatebwyr yn ôl incwm blynyddol y cartref 

 
C. Beth yw incwm gros eich cartref yr wythnos (cyn didyniadau/treth)? Adiwch at ei gilydd eich incwm chi, eich partner ac unrhyw un 
arall sy'n byw gyda chi. Yn ogystal ag incwm cyflog, peidiwch ag anghofio cynnwys unrhyw fudd-daliadau a gewch, incwm o 
gynilion a buddsoddiadau, ac unrhyw ffynonellau incwm eraill. 
 
Tabl 13.3: Incwm Blynyddol y Cartref: 

Incwm y cartref gros wythnosol Nifer Incwm y cartref blynyddol 
Heb ateb 38 Heb ateb 
hyd at £100 5 hyd at £5200 
£100 – £149 15 £5200 – £7748 
£150 i £249 29 £7800 – £12948 
rhwng £250 a £349 53 £13000 – £18148 
rhwng £350 a £499 75 £18200 – £52948 
rhwng £500 a £580 60 £26000 – £30160 
rhwng £581 a £750 104 £30212 – £39000 
£750 i £999 84 £39000 – £51948 
Mwy na £1000 81 Mwy na £52000 
Gwell gennyf beidio â dweud 89 Gwell gennyf beidio â dweud 
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Ffigur 13.4: Incwm cartref gros yr wythnos 

 
• Dywedodd ychydig dros 100 o ymatebwyr fod eu hincwm y cartref wythnosol rhwng £581 a £750 cyn didyniadau. Ymatebodd 5 gan 

ddweud bod eu hincwm wythnosol hyd at £100 yr wythnos. 
Tabl 13.4: Materion gofal plant sy’n effeithio ar 
waith: 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a yw 
problemau'n ymwneud â Gofal Plant wedi 
effeithio arnoch chi neu'ch partner (os 
yw'n berthnasol) mewn unrhyw un o'r 
ffyrdd canlynol (ticiwch bob un sy'n 
berthnasol): Ydy 

Wedi achosi problemau yn y gwaith 337 

Wedi atal parhad â gwaith 146 

Wedi eich atal rhag gweithio/cael swydd 147 

Wedi eich atal rhag hyfforddi 130 

Arall (eglurwch os gwelwch yn dda): 60 
 

Ffigur 13.5: Materion gofal plant sy’n effeithio ar waith: 
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• Dywedodd 337 o ymatebwyr fod Gofal Plant wedi achosi problemau yn y gwaith, a dywedodd 147 arall ei fod wedi eu hatal rhag 

gweithio neu rhag cael swydd. Dywedodd 146 fod problemau Gofal Plant wedi eu hatal rhag parhau i weithio. 
• Mae'r graff uchod yn dangos bod y mwyafrif o'r problemau yn ymwneud â Gofal Plant i'w gweld yn Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 

Ganol Rheidol, Ystwyth a Charon, Y Borth a Bont-goch a De Aberystwyth. 
 
Pan ofynnwyd am adborth ar broblemau Gofal Plant, mae'r ymatebion i'w gweld isod. Y rhai oedd yn achosi'r pryder mwyaf oedd y sylwadau 
gan rieni a ddywedodd fod diffyg Gofal Plant yn effeithio ar eu horiau gwaith a'u hincwm, a materion fforddiadwyedd: 
 
 

• "Dim byd ar gael felly rwy'n gweithio llai o oriau" 
• "Byddwn pe bai ar gael er mwyn i mi allu gweithio mwy" 
• "Rwy'n mynd ag ef i'r gwaith oherwydd dwi ddim yn gallu fforddio Gofal Plant" 
• "Yn ffodus dyw tad fy mhlant ddim yn gweithio felly mae'n cael y plant o gwmpas oriau ysgol tra fy mod i'n gweithio ond os oedd e'n 

gweithio, byddai'n rhaid i mi roi'r gorau i weithio oherwydd diffyg Gofal Plant" 
• "Rwyf wedi gorfod ac ar hyn o bryd mae'n rhaid i mi golli dosbarthiadau ar gyfer MA oherwydd diffyg Gofal Plant." 
• "Roedd fy nhrefniadau Gofal Plant yn achosi problem yn fy swydd flaenorol. Ers hynny dwi wedi newid cyflogwr – gyda llai o gyflog" 
• "Dyw hi ddim yn edrych yn dda gorfod mynd â'ch plentyn i'r gwaith gyda chi" 
• "Mae fy mhartner yn hunangyflogedig felly mae wedi colli oriau yn y gwaith pan nad oedd unrhyw Ofal Plant " 
• "Problemau cyrraedd gwaith ar amser. Trefnu rhywun i fynd a'r plant i'r ysgol a chasglu plant am 3.30 achos does dim clybiau wedi 

bod" 
• "Gorfod rhannu ein gwyliau fel nad ydym i ffwrdd ar yr un pryd yn ystod gwyliau'r ysgol" 
• "Dim clwb ar ôl ysgol ar gael. Mae'r rhieni yn ddarlithydd ac yn arweinydd tîm iechyd felly mae'n rhaid iddyn nhw fod yn y gwaith. 

Mae dim clwb ar ôl ysgol yn cael effaith andwyol iawn ar weithio." 
• "Bu'n rhaid i mi gwtogi fy oriau gan nad yw'r clwb ar ôl ysgol wedi ailagor ers Covid a dyw e ddim yn mynd i ailagor" 
• "Mae fy nghyflogwr yn dda ond dyw darpariaethau Gofal Plant yr ysgol heb ddychwelyd i'r lefel cyn Covid ac mae'n annerbyniol o ran 

cefnogi rhieni sy'n gweithio'n galed a ddim yn derbyn budd-daliadau." 
• "Mae'r clwb ar ôl ysgol ar gau oherwydd prinder staff. Cawson ni wybod bythefnos cyn i'r ysgol ddychwelyd ar ôl gwyliau'r haf. Bu'n 

rhaid i ni leihau ein horiau gwaith a newid cytundebau gwaith i ymdopi â'r diffyg hwn." 
• "Yn ystod y pandemig roeddwn i a'r gŵr yn gweithio i'r GIG, allen ni ddim gweithio ein horiau dan gontract" 
• "Yn ystod y pandemig roedd yn anodd iawn jyglo ymrwymiadau gwaith gyda Gofal Plant" 
• "Mae'n anodd jyglo gwaith a Gofal Plant oherwydd meithrinfa sy'n codi tâl yw'r unig ddewis, nid yw ffrindiau a theulu yn gallu helpu 

gyda phlentyn bach. Ond mae'r gost yn broblem gyda Gofal Plant amser llawn, er bod safon y Gofal Plant yn ardderchog." 
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• "Doedd fy mhartner ddim yn gallu gweithio tan yn ddiweddar oherwydd cost ffioedd meithrinfa (fel rhywun nad oedd yn gweithio, 
doedden ni ddim yn gallu cael yr arian i dalu am Ofal Plant er mwyn iddo allu gweithio a chael y budd-daliadau ar gyfer plant 3-4 
oed.)" 

• "Mae cost Gofal Plant yn golygu llawer o jyglo rhyngom ni i gadw costau mor isel â phosibl er mwyn cael budd gwirioneddol o 
weithio. Mae Gofal Plant i blant o dan 3 oed yn ddrud iawn. Ond oherwydd fy nghyflog dydyn ni ddim yn gymwys ar gyfer Credyd 
Cynhwysol." 

• "Roedd fy mhartner a minnau'n weithwyr allweddol ond roedd Gofal Plant yn dal yn brin iawn felly bu'n rhaid i ni ddibynnu ar aelodau 
eraill o'r teulu." 

• "Methu derbyn lle yn y Brifysgol oherwydd nid yw Gofal Plant ar ôl ysgol ar gael trwy'r wythnos neu tan 6pm dim ond 3 diwrnod yr 
wythnos a than 4.30pm nid 6pm" 

• "Mae ysgolion ar gau ac mae ynysu yn ei gwneud hi'n anodd cael y plant adref a gweithio yr un pryd hefyd" 
 
 

 
 

Tabl 13.5: Nifer o blant gan ymatebwyr 
Faint o blant (0 i 

17 oed) sydd 
gennych chi? 

Nifer yr 
ymatebion 

Cyfanswm 
y plant 

Heb ateb 68 - 
0 2 0 
1 188 188 
2 266 532 
3 82 246 
4 20 80 
5 + plentyn 7 41 
 633 1087 

 

Ffigur 13.6: Nifer o blant gan ymatebwyr 

 
 

• Roedd gan 188 o ymatebwyr o leiaf un plentyn 0-17 oed, gyda'r nifer uchaf o ymatebwyr (288) yn dweud bod ganddynt ddau o blant. 
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Tabl 13.6: Plant ymatebwyr yn ôl grŵp oedran 

 
Oedran Nifer 
O dan 2 oed 162 
2 oed 101 
3 oed 110 
4 oed 88 
5 i 8 oed 337 
9 i 11 oed 185 
12 i 17 oed 105 
CYFANSWM 1088 

 

Ffigur 13.7: Plant ymatebwyr yn ôl grŵp oedran 

 
 

• Dywedodd 337 o ymatebwyr fod ganddynt blentyn 5 i 8 oed, ac roedd gan 185 blentyn 9 i 11 oed. Roedd gan ganran uchel o'r 
ymatebwyr blant oedran ysgol. Roedd gan 162 o ymatebwyr blentyn o dan 2 oed. Y prif bryderon a nodwyd oedd darpariaeth ar ôl ysgol. 

 
Tabl 13.7: Plant ymatebwyr yn ôl grŵp oedran fesul AGEHG 
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9 i 11 oed 18 9 21 13 14 22 17 13 42 16 185 

12 i 17 oed 13 3 12 5 10 13 12 5 23 9 105 

CYFANSWM           1088 

 
Ffigur 13.8: Plant ymatebwyr yn ôl grŵp oedran fesul AGEHG 
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Gwasanaethau a Ariennir gan Lywodraeth Cymru 
 
Tabl 13.8: Cael mynediad i addysg gynnar 
C. A yw eich plentyn/plant 3 neu 4 oed yn 
cael mynediad at le addysg gynnar a 
ariennir yn yr ysgol neu'r feithrinfa? Cyfanswm 

Ydy, yn yr un awdurdod lleol â lle rydw i'n 
byw 141 

Ydy mewn awdurdod lleol gwahanol i le rydw 
i'n byw 2 

Bydd yn dechrau cyn bo hir 14 

Nac ydy 24 

Ddim yn siŵr 7 

Amherthnasol 6 

CYFANSWM 194 
 

Ffigur 13.9: Cael mynediad i addysg gynnar 

 

 
• Dywedodd 141 o ymatebwyr eu bod wedi cael mynediad at le addysg gynnar a ariennir yn yr ysgol neu'r feithrinfa yn yr awdurdod lleol 

lle maent yn byw sy'n cynrychioli 25% o blant 3 oed yn cael mynediad at ddarpariaeth feithrin yn y Cyfnod Sylfaen fel y'i cofnodwyd yn 
nata PLASC yn yr hydref 2021. 

 
Os dewiswch beidio, pam? 

• Oherwydd dydw i ddim yn gwybod sut i wneud cais i'r ysgol lle rydw i am i'm fynd. 
• Oherwydd y cyfnod clo a Chyngor Ceredigion yn gweithredu rheolau llymach ar ailagor, dwi'n methu mynd i gylchoedd meithrin 

neu blant bach gyda fy mhlentyn er mwyn ei helpu i ddod i arfer â'r sefyllfa newydd. Rwy'n teimlo ei fod yn naid fawr o fod gyda 
rhiant 24/7 i adael plentyn ar ei ben ei hun mewn lle newydd. 

• Mae'n cael y 10 awr ond wedi gwneud cais am y 30 awr gan fod fy ngŵr yn hunangyflogedig ac mae'n anodd cael y gwaith 
papur i gwblhau'r ffurflen. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Ydy/Ydyn, yn 
yr un 

awdurdod 
lleol ag yr wyf 

i’n byw

Ydy/Ydyn,
mewn

awdurdod
lleol

gwahanol i'r
man lle rwyf

i'n byw

Bydd(ant) yn
dechrau'n

fuan

Nac ydy/Nac
ydyn

Ddim yn siŵr Amherthnasol

T
udalen 223



 

174| T u d a l e n  
 

 
Tabl 13.9: Defnyddio Cynnig Gofal Plant 
C. Ydy eich plentyn/plant 3 neu 4 oed yn 
defnyddio Gofal Plant a ariennir gan y 
llywodraeth (y Cynnig Gofal Plant)? 

Cyfans
wm 

Ydy, yn yr un awdurdod lleol â lle rydw i'n byw 106 

Ydy, mewn awdurdod lleol gwahanol i'r lle rydw 
i'n byw 3 

Nac ydy – ond efallai y bydd yn ei ddefnyddio 
cyn bo hir / yn y dyfodol 30 

Nac ydy – dim cynlluniau i wneud hynny 25 

Ddim yn siŵr 8 

Amherthnasol 24 

CYFANSWM 196 
 

Ffigur 13.10: Defnyddio Cynnig Gofal Plant 

 
• Dywedodd 109 o ymatebwyr eu bod eisoes yn manteisio ar y cynnig yn yr awdurdod lle maent yn byw neu mewn awdurdod cyfagos. 
• Nid oedd gan 25 unrhyw gynlluniau i fanteisio ar y cynnig. 
• O'r rhieni oedd â phlant 2 oed, ymatebodd 93 gan ddweud eu bod yn dymuno manteisio ar y Cynnig Gofal Plant. O'r rhai nad oeddent 

yn mynd i'w ddefnyddio, nodwyd y rhesymau canlynol: 
 
• "Dyw'r cynnig Gofal Plant ddim yn helpu rhieni, mae'n cael ei hysbysebu fel Gofal Plant am ddim ond dyw hyn ddim yn wir gan 

fod meithrinfeydd preifat yn cynyddu cost Gofal Plant i blant sy'n gymwys ar gyfer y cynnig hwn." 
• "Ddim yn gweithio digon o oriau efallai – dylai'r trothwy fod yn is er mwyn annog merched i fynd yn ôl i'r gwaith" 
• "Mae fy mab yn 3 oed ym mis Tachwedd felly bydd yn gallu gwneud cais o fis Ionawr. 

Ond mae fy ngwraig yn fyfyriwr amser llawn. Rwy'n gweithio'n amser llawn ac felly dydyn ni ddim yn gymwys. Dydyn ni ddim yn 
cael unrhyw help gyda Gofal Plant ac yn teimlo bod hynny'n annheg. 
Dylai bod yn fyfyriwr amser llawn gael ei ystyried yr un peth â gweithio'r 16 awr ac felly dylem ni fod yn gymwys. 
Mae angen edrych ar hyn o ddifrif" 
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Rhoddodd rhieni plant 3 oed y rhesymau canlynol dros beidio â manteisio ar y cynnig: 
 

Os ydych yn dewis peidio, pam? 

• "Does dim digon o feithrinfeydd addas yn yr ardal, ar ôl gweithio yn y blynyddoedd cynnar ers 20 mlynedd dwi'n gweld bod y 
safon yng Ngheredigion yn wael iawn." 

• "Rwy'n chwilio am swydd ran-amser (12) awr yr wythnos ond wedyn yn meddwl beth yw'r pwynt oherwydd fyddwn i ddim yn 
gallu cael y 30 awr o Ofal Plant am ddim os ydw i'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos. Dwi eisiau mynd yn ôl i'r gwaith i helpu 
fy iechyd meddwl, ond byddai'n rhaid talu am Ofal Plant wedyn a byddai fy nghyflog (a mwy) yn mynd ar hynny a dwi'n methu 
fforddio gwneud hynny. Mae angen newid y canllawiau (lleihau'r oriau)" 

• "Derbyn credydau Treth Plant ar gyfer 52 wythnos y flwyddyn o'i gymharu â llai o wythnosau gyda'r Cynnig Gofal Plant. Plentyn 
3 oed yn dechrau'r ysgol yn amser llawn cyn bo hir " 

• "Dwi ddim mewn swydd amser llawn felly dwi'n methu ei hawlio " 
• "Dim lleoedd ar gael oherwydd diffyg lleoedd mewn Gofal Plant" 

 
 

Tabl 13:10: Defnyddio Gofal Plant Dechrau’n Deg 

 
 

Mae adborth pellach gan rieni ar Ddechrau'n Deg wedi'i 
gynnwys yn ATODIAD 1. 

Tabl 13:11: Defnyddio Gofal Plant Dechrau’n Deg 
 
Methu ei gael 
/ddim yn yr 
ardal/ddim yn 
gymwys 

Ddim yn 
gwybod 
amdano 

Yn mynd 
i'w 
ddefnyd
dio 

Wedi ei 
ddefnyddio 
ond yn 
anhapus Arall 

22 16 3 1 3 

 
Roedd llawer o rieni'n ymwybodol nad oedden nhw mewn ardal 
Dechrau'n Deg ac felly ddim yn gymwys. Nid oedd rhai yn 
ymwybodol o Ddechrau'n Deg, ond yn gyffredinol nid oeddent 
mewn ardaloedd Dechrau'n Deg, felly ni fyddent wedi cael eu 
targedu gyda'r wybodaeth. 
 

0

50

100

150

200

Ydy/Ydyn Nac ydy/Nac ydyn Ddim yn siŵr Amherthnasol

A yw eich plentyn/plant 2 neu 3 oed yn 
manteisio ar ofal plant Dechrau'n Deg?

T
udalen 225



 

176| T u d a l e n  
 

“Heb gael yr opsiwn, byddwn i wedi'i ddefnyddio pe bai'n deg i 
bob teulu, nid oherwydd cod post yn unig, dylid newid hyn” 
 
Mae'n bosibl na fydd rhai rhieni'n gwybod am gynlluniau 
gwahanol nes eu bod yn dechrau mynychu Gofal Plant: 
“Dwi ddim yn siŵr beth mae hyn yn ei olygu? mae fy mhlentyn 
dwy oed yn dechrau yn y Meithrin ym mis Ionawr felly dwi'n talu 
amdani!” 
“Beth yw hwnna? Rydw i a fy mhartner yn gweithio felly rwy'n 
cymryd nad ydym yn gymwys i gael cymorth” 

  
Cymorth Ariannol i rieni: 
 
Ffigur 13.11: Cymorth ariannol tuag at gost Gofal Plant: 

 

0 100 200 300 400 500 600 700

Elfen gofal plant Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol

Talebau gofal plant / Gofal plant di-dreth

Grant Gofal Plant i Fyfyrwyr

Cyfraniad cyflogwr

Elfen gofal plant Treth Gwaith/Credyd
Cynhwysol Talebau gofal plant / Gofal plant di-dreth Grant Gofal Plant i Fyfyrwyr Cyfraniad cyflogwr

NO 562 525 630 628
YES 71 108 3 5

Ydych chi'n derbyn unrhyw gymorth arall tuag at gost gofal plant?

NO YES
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• Dywedodd 71 eu bod yn derbyn elfen Gofal Plant y Credyd Treth Gwaith / Credyd Cynhwysol ac mae 108 yn defnyddio talebau Gofal 
Plant neu'r cynllun Gofal Plant Di-dreth. 

• Mae'r nifer sy'n manteisio ar gymorth ariannol yn isel o'i gymharu â nifer yr ymatebwyr sy'n defnyddio Gofal Plant. 
 

Ffigur 13.12: Cymorth arall tuag at gost Gofal Plant 
 

 
 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn parhau i hyrwyddo cymorth gyda chostau Gofal Plant. Mae pob darparwr yn cael ei annog i 
gofrestru gyda Chyllid a Thollau EM er mwyn i rieni allu manteisio ar y cynllun Gofal Plant Di-dreth gyda nhw. Mae angen gwneud mwy o waith 
i hyrwyddo'r cynllun. Mae'r tudalennau gwe Gofal Plant ar wefan Cyngor Sir Ceredigion hefyd yn cael eu diweddaru'n rheolaidd Cymorth a 
Chefnogaeth gyda Chostau Gofal Plant - Cyngor Sir Ceredigion 
 
Ymatebwyr gyda phlant ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd 
 

Tabl 13.12: Plant gydag anabledd neu salwch tymor hir 

 
  

Tabl 13.13: Plant sydd angen cymorth ychwanegol gyda'u 
dysgu 
A oes gan unrhyw un o'ch plant anghenion 
addysgol arbennig / anghenion dysgu  

Na / dim / dim byd /
ddim yn gymwys

ddim yn siŵr/ddim
wedi gwneud cais Budd-dal plant Cynnig Gofal Plant Gofal plant di-dreth Ddim eto - ond bydd

yn gwneud cais Arall

Series1 611 3 3 4 2 2 4
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Ydych chi'n derbyn unrhyw gymorth arall tuag at gost gofal plant?
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A oes gan unrhyw un o'ch plant anabledd 
neu salwch tymor hir? 

 

Oes 41 

Nac oes 582 

Gwell gennyf beidio â dweud 5 
 

ychwanegol (mae angen cymorth ychwanegol 
arnynt gyda'u dysgu)? 

 

Oes 79 

Nac oes 537 

Gwell gennyf beidio â dweud 9 
 

 
 

14 
 
DEFNYDD PRESENNOL O OFAL PLANT 
 

 

Tabl 14.1: Defnydd presennol o bob math o Ofal Plant – Yn ystod y Tymor fesul AGEHG: 
Ydych chi'n 

defnyddio unrhyw 
un o'r mathau 

canlynol o Ofal 
Plant neu addysg 
gynnar YN YSTOD 
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Cyfanswm 

Gwarchodwr plant 5 2 7 8 9 9 16 16 8 6 86 

Clwb Cyn 
Ysgol/Clwb 
Brecwast 29 8 14 13 13 12 21 15 37 11 173 

Clwb ar ôl Ysgol 28 8 13 8 8 6 3 4 27 2 107 

Meithrinfa Ddydd 
Breifat 22 7 20 12 1 7 4 5 29 2 109 

Meithrinfa Ysgol 5 3 7 3 0 0 2 3 5 2 30 
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Grwp Chwarae 4 5 3 0 1 1 3 2 1 1 21 

Cylch Meithrin 22 2 11 10 6 8 8 14 27 4 112 

Crèche  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

Nani 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

Au Pair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Teulu/ffrindiau 
(cyflogedig) 7 2 2 1 8 3 4 1 3 1 32 

Teulu/ffrindiau (di-
dâl) 41 17 35 25 25 23 30 22 63 17 298 

Dim yn ystod y 
tymor ysgol 11 5 10 6 5 8 5 8 18 2 78 

Arall (eglurwch): 37 
o sylwadau eraill 4 4 4 3 3 3 4 8 3 1 37 

CYFANSWM 178 63 127 89 79 81 101 99 223 50 1090 

 
• Mae'r ddibyniaeth ar Ofal Plant anffurfiol yn parhau i fod yr uchaf o'r ymatebion gyda 298 yn nodi eu bod yn defnyddio teulu/ffrindiau (di-

dâl). 
• Clwb Brecwast oedd y dewis uchaf ond un o Ofal Plant a ddefnyddiwyd gan 173 o ymatebwyr. Rhaid bod yn ofalus yma gan ei bod yn 

debygol mai dyma'r ddarpariaeth am ddim sydd ar gael trwy ysgolion ac nid mewn darpariaeth Gofal Plant gofrestredig. 
• Roedd 112 o ymatebwyr yn defnyddio Cylch Meithrin. 
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Tabl 14.2: Defnydd presennol o bob math o Ofal Plant – Gwyliau Ysgol fesul AGEHG: 
C. Ydych chi'n 
defnyddio unrhyw 
un o'r mathau 
canlynol o Ofal 
Plant neu addysg 
gynnar YN YSTOD 
GWYLIAU YSGOL? 
(Ticiwch bob un 
sy'n berthnasol): Y 
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Gwarchodwr plant 6 2 5 6 7 5 14 16 8 7 76 

Gofal Gwyliau 21 9 7 4 0 1 1 1 17 0 61 

Meithrinfa Ddydd 
Breifat 21 5 19 13 1 8 4 6 29 1 107 

Ysgol Cyn Paratoi 
(Preifat). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grwp Chwarae 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 9 

Cylch Meithrin 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 9 

Crèche  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

Nani 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 

Au Pair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cynllun Chwarae 2 1 3 2 1 2 0 0 2 2 15 

Teulu / Ffrindiau 
(cyflogedig) 7 2 4 1 9 1 8 1 3 4 40 

Teulu / Ffrindiau (di-
dâl) 45 16 38 27 24 20 30 20 71 15 306 
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Dim yn ystod Gwyliau 
Ysgol 8 6 12 4 6 7 7 5 18 7 80 

CYFANSWM 114 42 92 60 49 47 66 50 154 37 

 

711 

 
• Y ddibyniaeth ar deulu a ffrindiau yw'r dewis mwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer Gofal Plant yn ystod y gwyliau gyda 306 o ymatebwyr. 
• Dywedodd 107 eu bod yn defnyddio Meithrinfa Ddydd Breifat. 
 

Ffigur 14.1: Defnydd presennol o bob math o Ofal Plant – Yn ystod y Tymor 

 

 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

 Au Pair
Crèche

Nani
Grŵp Chwarae

Meithrinfa Ysgol
Teulu / ffrindiau (am dâl)
Dim un yn ystod y tymor

Gwarchodwr plant
Clwb Ar Ôl Ysgol

Meithrinfa Ddydd Breifat
Cylch Meithrin

Clwb Cyn Ysgol/Clwb Brecwast
Teulu / ffrindiau (di-dâl)

Ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r mathau canlynol o ofal plant neu addysg gynnar ar 
hyn o bryd YN YSTOD Y TYMOR?
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Ffigur 14.2: Defnydd presennol o bob math o Ofal Plant – Yn ystod y Gwyliau’r Ysgol 
 

 
 
 
Mynegodd rhieni bryder ynghylch diffyg Clybiau ar ôl Ysgol neu warchodwyr plant: 
 

• "Dyw'r clwb ar ôl ysgol ddim yn rhedeg yn Ysgol Bro Teifi. Byddwn yn ei ddefnyddio ac angen gwneud hynny" 
• "Byddwn i'n defnyddio clwb ar ôl ysgol os oedd un ar gael. Rwy'n grac bod ddim un ar gael." 
• "Clwb ar ôl ysgol cyfyngedig ar yr amserau arferol. Does dim clybiau cyn ysgol nac ar ôl ysgol wedi rhedeg ers y cyfnod clo 

CV19 cyntaf." 
• "Dim clwb ar ôl ysgol ar gael a dim lle gyda gwarchodwyr plant." 
• "Dyw ein darparwr clwb ar ôl ysgol arferol ddim wedi gallu cynnal sesiynau ers mis Medi 2021 oherwydd prinder staff ac 

mae'n ymddangos ei fod yn cael trafferth i recriwtio staff priodol i ailsefydlu'r clwb. Felly rhaid i ni gasglu ein plant a gofalu 
amdanyn nhw ar ôl 3pm bob dydd, sy'n golygu bod rhaid gwneud rhywfaint o waith gyda'r nos, ac ati." 

0 50 100 150 200 250 300 350

Gwarchodwr plant

Gofal Gwyliau

Meithrinfa Ddydd Breifat

Ysgol Baratoi (Breifat)

Grŵp Chwarae

Cylch Meithrin

Crèche

Nani

Au Pair

Cynllun Chwarae

Teulu / ffrindiau (am dâl)

Teulu / ffrindiau (di-dâl)

Dim un yn ystod y tymor

Ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r mathau canlynol o ofal plant neu addysg gynnar 
ar hyn o bryd YN YSTOD GWYLIAU’R YSGOL?
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• "Does dim unrhyw glybiau ar ôl ysgol yn ein hardal ni. Daeth y gwasanaeth hwn i ben ychydig cyn dechrau'r tymor ysgol 
oherwydd problemau staffio. Dyw'r ddarpariaeth ar gyfer clybiau ar ôl ysgol ddim yn bodoli sy'n ei gwneud yn anodd iawn i 
rieni sy'n gweithio." 

• "Dim oherwydd does dim Gofal Plant yn Aberteifi heblaw am warchodwyr plant, sydd i gyd yn llawn" 
 

 
Oriau Gofal Plant a ddefnyddir 
Gofynnodd yr arolwg Rhieni/Gofalwyr i rieni am yr oriau a ddefnyddir ar gyfartaledd bob wythnos ar gyfer unrhyw fath ar gyfer Ofal Plant. 
Roedd yr arolwg yn caniatáu i rieni fewnbynnu oriau ac roedd yr amrywiadau mawr yn heriol i'w dadansoddi. Roedd yr oriau a ddefnyddiwyd yn 
amrywio o 1 i 50+. 
Ar gyfer arolygon yn y dyfodol, byddai'n well darparu opsiynau i rieni ddewis o ystod benodol o oriau a gallu cofnodi oriau fesul plentyn ar gyfer 
rhieni sydd â mwy nag un plentyn yn defnyddio Gofal Plant. O'r ymatebion i'r arolwg gallwn weld bod rhieni'n parhau i ddibynnu ar ddarpariaeth 
ran-amser gyda'r nifer cyfartalog o oriau yn ystod y tymor yn 19 awr a 26 awr yn ystod y gwyliau. 
 
Felly nid yw'r ffigurau hyn yn ystadegol gywir gan inni gymhwyso 'oriau cyfartalog a ddefnyddiwyd' â llaw. 
 
Tabl 14.3: Oriau Gofal Plant Cyfartalog a ddefnyddir: 

Oriau Gofal Plant Cyfartalog a ddefnyddir Cyfartaledd 

Yn ystod y tymor ysgol? 19 

Yn ystod gwyliau ysgol? 26 
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Ffigur 14.3: Ffioedd cyfartalog a delir yr wythnos am Ofal Plant 

 

Ffigur 14.4: Bodlonrwydd gyda'r darparwr Gofal Plant 
presennol 

 
 

• Dywedodd 118 o ymatebwyr eu bod yn talu rhwng £10 a £49 yr wythnos ar gyfer Gofal Plant gydag ychydig llai na 100 yn talu rhwng 
£100 a £199. 

• Roedd y mwyafrif o ymatebwyr yn hapus gyda'u darparwr Gofal Plant presennol. Roedd gwahaniaethau rhanbarthol o ran y galw am rai 
gwasanaethau e.e. roedd y galw am ofal plant gyda'r hwyr ac ar y penwythnos yn uchel mewn rhai ardaloedd, neu roedd lleoliadau'n rhy 
brysur neu'n rhy llawn i gynnig yr holl oriau gofynnol. Rhaid bod yn ofalus oherwydd efallai na fydd y ffigurau'n cynrychioli'r union 
ddarpariaeth sydd ar gael, ond cânt eu defnyddio gyda'r wybodaeth arall sydd ar gael cyn dod i unrhyw gasgliadau. 
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Ffigur 14.5: Sut y gellid gwella Gofal Plant presennol: 
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Os ydych chi'n anhapus gydag agwedd benodol ar eich trefniadau gofal plant, dywedwch wrthym sut y 
gellid eu gwella:

Cynnig mwy o oriau (mae'r lleoliad yn rhy brysur /llawn) Ymestyn yr oriau agor - boreau cynnar Ymestyn yr oriau agor – nosweithiau

Ymestyn yr oriau agor – dros y penwythnos Ymestyn yr oriau agor – gofal dros nos Sesiynau mwy hyblyg (gofal ad hoc)

Mwy fforddiadwy Lleoliad gwahanol Bodloni anghenion dysgu ychwanegol fy mhlentyn yn well

Gwella ansawdd y ddarpariaeth Nid oes angen eu gwella
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Tabl 14.4: Sut y gellid gwella Gofal Plant presennol: 
C. Os ydych yn anhapus ag 
agwedd benodol ar eich 
trefniadau Gofal Plant, 
dywedwch wrthym sut y 
gellid ei wella: Y 
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Mwy o oriau ar gael (y leoliad 
yn rhy brysur / llawn) 2  3  6 1 3 1 3  

Estyn oriau agor – boreau 
cynnar 3  2 1 3 2 3 1 1  

Estyn oriau agor – gyda'r nos 2  2  5 1 3 2 3  

Estyn oriau agor – i gynnwys 
y penwythnos 2    3 1 1 1   

Ymestyn oriau agor – gofal 
dros nos 2    1  1    

Sesiynau mwy hyblyg (gofal 
ad hoc) 3  3  2 1 1 3 3  

Yn fwy fforddiadwy 2 1 3 1 2 3 2 1 4  

Lleoliad gwahanol 2 1   2 1 1  3  

Gofal plant sy'n ateb 
anghenion dysgu ychwanegol 
fy mhlentyn yn well   1 1       

Darpariaeth o ansawdd gwell  1 2 1 1 1 1  1 1 

Dim angen gwneud 
gwelliannau           

CYFANSWM 18 3 16 4 25 11 16 9 18 1 
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• Roedd y gyfradd ymateb yn gymharol isel pan ofynnwyd a ydych yn anhapus ag agwedd benodol ar eich trefniadau Gofal Plant, sut y 

gellid ei gwella, a allai adlewyrchu bod ymatebwyr yn hapus ar y cyfan. 
• Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebion (25) o Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Ceinewydd a Phenbryn lle y gwnaed awgrymiadau ar 

gyfer mwy o oriau (6), oriau agor estynedig (5), a darpariaeth fwy fforddiadwy (2). 
 

 
 

 
 
Mynediad i Ofal Plant: 
 

 

Tabl 14.4: Rhesymau am ddim ddefnyddio Gofal Plant fesul AGEHG 

Os nad ydych yn defnyddio unrhyw Ofal 
Plant, ticiwch y rheswm/rhesymau pam: 
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Mae fy mhlentyn ar restr aros ar gyfer 
darparwr ac rydym yn aros i le fod ar gael 2 2 1 2 5 1 1 2 1 1 18 

Rwy'n defnyddio Gofal Plant anffurfiol fel 
aelod o'r teulu neu ffrind 9 5 15 7 14 7 14 8 22 9 110 

Rwy'n dewis peidio â defnyddio unrhyw Ofal 
Plant 0 1 3 4 2 3 1 2 1 2 19 

Rwy'n rhiant sy'n aros gartref a does dim 
angen Gofal Plant arnaf 3 2 3 2 3 2 1 1 4 2 23 

Mae fy mhlant yn ddigon hen i ofalu amdanyn 
nhw eu hunain 2 1 1 1 1 3 1 0 3 1 14 
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Does dim Gofal Plant o ansawdd digonol 3 1 4 2 6 0 8 2 7 4 37 

Does dim darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
addas 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 

Dim darpariaeth addas yn ein hiaith, nad yw'n 
Gymraeg na Saesneg 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 

Nid yw'r Gofal Plant sydd ar gael yn ddigon 
hyblyg ar gyfer fy anghenion 7 0 6 7 10 3 16 8 13 6 76 

Mae cost Gofal Plant yn rhy ddrud 11 11 19 4 8 7 19 7 28 5 119 

Mae amseroedd Gofal Plant yn anaddas 9 0 5 2 8 1 12 3 7 5 52 

Nid oes Gofal Plant ar gael sy'n addas ar 
gyfer oedran fy mhlentyn 4 3 6 3 9 4 8 4 23 3 67 

Mae problem gyda thrafnidiaeth 5 1 3 1 3 2 5 1 6 1 28 

Nid oes Gofal Plant lle mae angen iddo fod 5 3 11 4 12 3 10 5 22 6 81 

Nid oes Gofal Plant a all ddarparu ar gyfer 
anghenion penodol fy mhlentyn 3 0 0 1 2 0 1 1 3 2 13 

Dim ond ad hoc y bydda i'n defnyddio Gofal 
Plant ac mae'n amhosibl cynllunio 3 0 3 1 0 4 3 3 6 1 24 

Arall (eglurwch os gwelwch yn dda): 6 5 4 6 4 4 4 8 8 2 51 

CYFANSWM 72 37 85 48 88 45 105 56 156 52 744 

 
• Pan ofynnwyd beth oedd y rheswm dros beidio â defnyddio Gofal Plant, ymatebodd y rhan fwyaf trwy ddweud ei fod yn rhy ddrud (119), 

a nododd 110 eu bod yn defnyddio teulu a ffrindiau sydd am ddim neu'n fwy hygyrch i rieni yn gyffredinol. 
• Dywedodd 81 o ymatebwyr nad oedd unrhyw Ofal Plant lle roedd ei angen arnynt. Y Rheidol, Ystwyth a Charon; Ceinewydd a 

Phenbryn; a De Aberystwyth oedd y tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol uchaf lle nad oedd unrhyw Ofal Plant ar gael. 
• Dywedodd 67 nad oedd unrhyw Ofal Plant ar gael a oedd yn addas ar gyfer oedran y plentyn – eto nodwyd hyn yn ardal Rheidol, 

Ystwyth a Charon. 
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• Dywedodd 52 fod amseroedd Gofal Plant yn anaddas. Roedd hyn yn fwyaf amlwg yn Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Aberteifi 
ac Aber-porth. 

•  
Ffigur 14.6: Rhesymau am ddim ddefnyddio Gofal Plant fesul AGEHG 
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Mae fy mhlentyn ar restr aros am ddarparwr ac rydym yn aros i le ddod ar gael

Rwyf wedi dewis peidio â defnyddio unrhyw ofal plant

Rwyf i fy hun gartref ac nid oes angen gofal plant arnaf

Dim ond ar sail ad hoc yr wyf yn defnyddio gofal plant ac mae'n amhosibl cynllunio

Mae cludiant yn broblem

Nid oes gofal plant sydd o ansawdd digonol

Mae amseroedd gofal plant yn anaddas

Nid oes gofal plant ar gael sy'n addas ar gyfer oedran fy mhlentyn

Nid yw'r gofal plant sydd ar gael yn ddigon hyblyg ar gyfer fy anghenion

Nid oes gofal plant lle mae ei angen arnaf

Rwy'n defnyddio gofal plant anffurfiol fel aelod o'r teulu neu ffrind

Mae gofal plant yn rhy ddrud

Os nad ydych yn manteisio ar unrhyw ofal plant, ticiwch y rheswm/ rhesymau pam:

Borth & Bont-goch Aberystwyth North Aberystwyth South Aberaeron & Llanrhystud New Quay & Penbryn

Lampeter & Llanfihangel Ystrad Cardigan & Aberporth Beulah, Troed-yr-aur & Llandysul Rheidol, Ystwyth & Caron Unknown
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Os nad ydych yn defnyddio unrhyw Ofal Plant, ticiwch y rheswm/rhesymau pam: 
 

• "Rwy'n defnyddio Gofal Plant pan fydd ar gael. Mae gwyliau ysgol yn anodd iawn gan nad yw Gofal Plant ar gael bob 
amser a heb deulu yn byw gerllaw mae'n rhaid i mi ddibynnu ar ffrindiau a dyw hynny ddim bob amser yn gweithio" 

• "Hoffen ni ddefnyddio clwb ar ôl ysgol ar gyfer y ddau blentyn bedwar diwrnod yr wythnos ond ar hyn o bryd mae ein 
darparwr arferol yn dioddef o brinder staff a ddim yn gallu darparu hyn. Does dim lleoedd am ddim gan bob darparwr 
posibl arall." 

• "Dim Gofal Plant ar gael i blant hŷn a gwyliau ysgol" 
• "Ers Covid does dim darpariaeth Gofal Plant ar ôl ysgol yn yr ysgol, ac roedd gwasanaeth da iawn ar gael o'r blaen. 

Hefyd, er bod y clwb brecwast wedi dychwelyd ers Covid mae wedi'i gyfyngu i bwcio lle ymlaen llaw y diwrnod cynt." 
• "Fforddiadwyedd: Rwy'n warchodwr plant ond yn teimlo bod fy newisiadau gwaith wedi'u lleihau'n sylweddol oherwydd 

cost Gofal Plant ac felly roedd rhaid i mi ddewis rhywbeth oedd yn gweddu i'm plant" 
 
Dywedodd rhai rhieni nad oedd angen iddynt ddefnyddio Gofal Plant: 

• "Rwy'n gweithio'n rhan-amser o ddewis i fwynhau tra bod fy mhlant yn ifanc. Mae fy mhartner yn gweithio oriau hyblyg 
ac yn gallu casglu'r plant ar y 2 ddiwrnod o'r wythnos pan nad ydw i ar gael." 

• "Dim angen gan fod oriau gwaith yn siwtio amser gollwng a chasglu plant o'r ysgol" 
• "Rwy'n gweithio o fewn oriau ysgol felly does dim angen Gofal Plant ychwanegol ar hyn o bryd." 
• "Rwy'n gweithio gyda'r nos ac mae fy mhartner yn gweithio yn y dydd felly dim angen Gofal Plant" 
• "Mae ein swyddi yn golygu nad oes angen Gofal Plant arnom, dim ond defnyddio'r teulu pan fydd plentyn yn sâl" 
• "Mae fy mhartner yn rhiant sy'n aros gartref felly does dim angen defnyddio Gofal Plant 

 
 
Tabl 14.5: Datganiadau o foddhad gyda Gofal Plant a ddefnyddir 

Gan feddwl am yr holl Ofal Plant a ddefnyddiwch ar gyfer eich plant, neu 
rydych yn ymwybodol ohono, i ba raddau ydych chi'n cytuno â'r 
datganiadau canlynol: 

Tueddu i 
Gytuno 

Cytuno'n 
Gryf 

Tueddu i 
Anghytun

o 
Anghytu
no'n Gryf 

Rwy'n fodlon ar fy Ngofal Plant yn ystod y tymor ysgol 160 254 59 65 

Rwy'n fodlon ar fy Ngofal Plant yn ystod gwyliau'r ysgol 134 153 99 87 

Mae ansawdd Gofal Plant yn uchel 191 268 32 21 

Mae dewis da o Ofal Plant yn fy ardal i 126 57 170 224 
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Mae Gofal Plant mewn lleoliad da 191 134 121 124 

Mae Gofal Plant yn darparu ar gyfer anghenion fy mhlant 188 202 47 71 

Hoffwn i'm plentyn fynychu mwy o Ofal Plant cofrestredig 149 169 73 28 

Mae Gofal Plant yn rhy ddrud 172 307 59 12 

Byddai'n well gennyf ddefnyddio teulu/ffrindiau ar gyfer Gofal Plant 126 96 182 75 

Mae gen i broblem gyda threfniadau Gofal Plant sy'n annibynadwy (e.e. canslo 
sesiynau ar fyr rybudd) 48 41 94 158 

Mae Gofal Plant yn rhwystr i mi gael swydd neu hyfforddiant 147 160 73 79 

Rwy'n gwybod ble i gael gwybodaeth am Ofal Plant 231 120 161 67 

Rwy'n gwybod ble i gael gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer Gofal Plant 178 71 178 138 

 
• Roedd 254 yn cytuno'n gryf eu bod yn fodlon â'r Gofal Plant yn ystod y tymor, ond mae 65 yn anghytuno'n gryf. Fodd bynnag, mae hyn 

yn llai yn ystod y gwyliau gyda dim ond 153 o ymatebwyr yn dweud eu bod yn 'cytuno'n gryf' â Gofal Plant yn y gwyliau. 
• Roedd 268 yn cytuno'n gryf bod ansawdd Gofal Plant yn uchel yng Ngheredigion. 
• Pan ofynnwyd a oedd dewis da o Ofal Plant, roedd 224 o ymatebwyr yn anghytuno'n gryf â'r datganiad hwn sy'n tynnu sylw at y bwlch 

sydd gennym yn y math o ddarpariaeth sydd ar gael. 
• Fel y nodwyd eisoes yn yr adroddiad hwn mae cost Gofal Plant yn parhau i fod yn broblem gan fod (307) yn cytuno'n gryf fod Gofal 

Plant yn ddrud. 
• Pan ofynnwyd "Rwy'n gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth am Ofal Plant", dywedodd 231 o ymatebwyr eu bod yn "tueddu i gytuno" tra 

bod 161 yn "tueddu i anghytuno". 
 
Ydych chi'n rhagweld y bydd angen mwy neu lai o Ofal Plant arnoch chi yn y blynyddoedd nesaf? 
 
 
 
 
 
 

 

T
udalen 241



 

192| T u d a l e n  
 

Ffigur 14.7: Defnydd Rhiant/Gofalwr o Ofal Plant yn y dyfodol 

 
 

• Mae'r graff uchod yn dangos y bydd galw am fwy o ddarpariaeth Gofal Plant ym mhob un o'r 9 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol, 
yn arbennig yn ardal Rheidol, Ystwyth a Charon. Dyma lle mae'r galw mwyaf am ddarpariaeth, ac mae yn y 4 isaf ar gyfer nifer y lleoedd 
cofrestredig (6ed safle o'r 9 ardal ar gyfer lleoedd Gofal Plant cofrestredig). Rhaid bod yn ofalus yma gan mai Ardal Gynnyrch Ehangach 
Haen Ganol Rheidol, Ystwyth a Charon yw ardal fwyaf y sir o bell ffordd. Felly, bydd angen dadansoddiad mwy lleol yn yr ardaloedd hyn 
i nodi lle yn union y mae angen y ddarpariaeth. 

• Mae'r Borth a Bont-goch a De Aberystwyth hefyd wedi'u nodi fel ardaloedd lle mae'n debygol y bydd angen mwy o Ofal Plant yn y ddwy 
flynedd nesaf. 
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Ydych chi'n rhagweld y bydd angen mwy neu lai o Ofal Plant arnoch chi yn y blynyddoedd nesaf?

Aros yr un fath Rhagor Llai Ddim yn gwybod
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Ffigur 14.8: Nifer y Plant sydd Ar hyn o bryd wedi'u Cofrestru i Ofalu Am fesul AGEHG 

 
 

Ffigur 14.9: Rhiant/Gofalwr yn defnyddio llai o Ofal Plant 

 
 

0 50 100 150 200 250

Borth a Bont-goch

Aberystwyth - Gogledd

Aberystwyth - De

Aberaeron a Llanrhystud

Ceinewydd a Phenbryn

Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad

Aberteifi a Aber-porth

Beulah, Troed-yr-aur & Llandysul

Rheidol, Ystwyth a Charon

Nifer y Plant sydd ar hyn o bryd wedi'u Cofrestru i Ofalu Am 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bydd y plentyn yn hŷn

Disgwyl gweithio / astudio llai o oriau

Disgwyl gweithio / astudio o gartref yn fwy

Ceisio cael mwy o amser gyda theulu

Pryderon ynghylch COVID-19 / heintiau
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 Arall (nodwch):

Fe sonioch chi y byddwch yn defnyddio llai o ofal plant. Pam felly?
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"Bydd y plentyn ieuengaf yn dechrau yn yr ysgol gynradd mewn ychydig flynyddoedd felly tra bydd anghenion Gofal Plant yn ystod y 
tymor yn llai, bydd trefnu Gofal Plant yn ystod y gwyliau yn anodd iawn gan nad oes darpariaeth Gofal Plant yn ystod y gwyliau ar gyfer 
plant oedran cynradd yn y sir." 
 

Ffigur 14.10: Math o ddefnydd gofal plant neu addysg gynnar yn y dyfodol 

 
 
 

Clwb Brecwast a Darpariaeth ar Ôl Ysgol yw'r gofynion gofal y bydd y galw mwyaf amdanynt yn y blynyddoedd nesaf, ac mae'n dangos mai'r 
gofal 'cofleidiol' mewn ysgolion yw'r prif bryder i rieni a gofalwyr. 
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15 
 
GOFAL PLANT TRWY GYFRWNG Y GYMRAEG 
 

 

Tabl 15.1: Mynediad presennol i Ofal Plant cyfrwng 
Cymraeg 
Ydych chi'n defnyddio Gofal Plant trwy 
gyfrwng y Gymraeg? 
  
Heb ateb 337 
Nac ydw 84 
Ansicr/Ddim yn gwybod 10 
Ydw 202 
CYFANSWM 633 

 

Tabl 15.2: Yn dymuno cael mynediad i Ofal Plant cyfrwng 
Cymraeg 
Os na, hoffech chi ddefnyddio Gofal Plant 
trwy gyfrwng y Gymraeg? 
  
Heb ateb 547 
Ddim yn gwybod 3 
Efallai 17 
Nac ydw 49 
Ydw 17 
CYFANSWM 633 

 

 
• Atebodd 202 gan ddweud eu bod yn defnyddio Gofal Plant trwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, nid oedd 337 wedi ateb y cwestiwn 

hwn. 
• Pan ofynnwyd a hoffech ddefnyddio mwy o Ofal Plant cyfrwng Cymraeg, atebodd 58% (49) gan ddweud nad oeddent am gael mwy o 

ofal, 20% efallai ac ydw. 
 
Tabl 15.3: Materion yn ymwneud â chael mynediad at Ofal Plant cyfrwng Cymraeg: 

Dywedoch chi wrthym nad ydych yn defnyddio Gofal Plant cyfrwng Cymraeg, ond efallai yr 
hoffech wneud hynny. Pa broblemau ydych chi'n eu hwynebu o ran defnyddio Gofal Plant 
cyfrwng Cymraeg? Ticiwch bob un sy'n berthnasol 

Ie 

Pellter 7 
Argaeledd 17 
Ansawdd Gofal 6 
Gallu ieithyddol staff 7 
Cost 7 
Dim digon o oriau gofal 2 

 
• Dydw i ddim yn siarad Cymraeg ond byddwn i wir yn hoffi dysgu a byddwn wrth fy modd yn gweld fy mhlant yn 

dysgu hefyd. Y rhwystr yw nad wyf yn siarad yr iaith fy hun. 
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• Roedd fy merch yn mynychu Cylch Meithrin yn Aberystwyth, ond roedd rhaid i ni newid lleoliad oherwydd 
doeddwn i ddim yn gallu cyrraedd gwaith mewn pryd gyda'i oriau agor. Felly roedd rhaid i mi newid i leoliad 
Saesneg oherwydd dyma'r unig gylch chwarae oedd ar gael oedd yn agor yn ddigon cynnar. Wedi dweud hynny 
mae'r gofal a'r amrywiaeth o brofiadau heb eu hail. 

• Gallwn i fod wedi cofrestru fy mhlentyn mewn meithrinfa darpariaeth Gymraeg ac er fy mod yn frwd dros y 
Gymraeg, dewisais ansawdd y ddarpariaeth dros ddarparwr Cymraeg. 

• Dewisais ein meithrinfa bresennol gan ei bod yn feithrinfa fach, gyda theimlad clyd, teuluol. Mae'n drueni nad 
oes llawer o staff yn siarad Cymraeg yno. 

 
 
Tabl 15.4: Gofal Plant Cymraeg a ddefnyddir yn ystod y tymor 

Gofal Plant Cymraeg a 
ddefnyddir yn ystod y 
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Gwarchodwr plant 3 0 4 5 5 5 11 7 5  45 

Clwb Cyn Ysgol/Clwb 
Brecwast 12 1 5 6 3 3 4 3 9 1 47 

Clwb ar ôl Ysgol 13 1 6 5  2   7 2 36 

Meithrinfa Gofal Dydd Breifat 12 4 13 10 1 6 2 2 20 1 71 

Meithrinfa Ysgol 2 1 2 1   1 2 4  13 

Grwp Chwarae 1 1    1 1    4 

Cylch Meithrin 17 2 8 7 6 6 5 8 21 1 81 

Crèche      1   1  2 

Nani   1     1   2 
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Au Pair           0 

Teulu/ffrindiau (cyflogedig) 3 1  1 1 1     7 

Teulu/ffrindiau (di-dâl) 20 3 12 10 8 7 7 8 22 2 99 

Dim yn ystod y tymor ysgol           78 

CYFANSWM 83 14 51 45 24 32 31 31 89 7 485 

 
 

Ffigur 15.1: Gofal Plant Cymraeg a ddefnyddir yn ystod y tymor 

 
 

Ffigur 15.2: Gofal Plant Cymraeg a ddefnyddir yn ystod Gwyliau 
Ysgol 
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Tabl 15.5: Gofal plant a ddefnyddir yn ystod Gwyliau Ysgol 

Gofal Plant Cymraeg a 
ddefnyddir yn ystod 
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Gwarchodwr plant 4  4 4 3 3 8 6 5  37 

Gofal Gwyliau 12 2 3 2     4  23 

Meithrinfa Gofal Dydd Breifat 11 3 15 11 1 5 1 3 20 1 71 

Ysgol Cyn Paratoi (Preifat)           0 

Grwp Chwarae 1   1     1  3 

Cylch Meithrin 1  3 1 1    1  7 

Crèche    1  1     2 

Nani   1     1   2 

Au Pair           0 

Cynllun chwarae 2 1  1  1     5 

Teulu / Ffrindiau (cyflogedig) 3 1 1 1 1     1 8 

Teulu / Ffrindiau (di-dâl) 23 4 15 12 7 6 8 7 26 3 111 

Dim yn ystod Gwyliau Ysgol 4 1 3  1 4 1 2 9 1 26 

Arall (eglurwch): 32 o sylwadau 2  3 1  1 1   1 9 

CYFANSWM 63 12 48 35 14 21 19 19 66 7 304 
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Iaith yr Ymatebwyr (prif iaith a siaredir gartref) 
 
Cwblhaodd 53 yr arolwg yn Gymraeg – 8.37% o ymatebwyr (91.63% yn Saesneg – 580 o ymatebwyr) 
 

Tabl 15.6: Iaith yr Ymatebwyr 
Allwch chi ddeall, siarad, 

darllen neu ysgrifennu 
Cymraeg? Ydw 

Nac 
ydw 

Deall 455 178 

Siarad 372 261 

Darllen 364 269 

Ysgrifennu 320 313 
 

Ffigur 15.3: Iaith yr Ymatebwyr 

 
 

Sylwadau rhanddeiliaid: 

Rwy'n gwybod pa mor galed y mae'r uned Gofal Plant wedi gweithio, gyda Cered, i gynyddu lefel y Gymraeg a ddefnyddir 
gan ddarparwyr Gofal Plant. Daliwch ati i wneud yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn! 

Mae angen sicrhau bod digon o siaradwyr Cymraeg yn ystyried gweithio ym maes Gofal Plant fel bod digon o staff ar gael 
i weithio yn y maes hwn. Angen sicrhau bod y gweithwyr proffesiynol e.e. therapyddion iaith yn gallu siarad Cymraeg gyda 
theuluoedd Cymraeg eu hiaith. 

Sicrhau bod cymorth ac asesiadau ar gael yn Gymraeg. 

Cynnig bod y Gymraeg yn iaith bob dydd, ddim yn rhy ffurfiol. 

Mae Cylchoedd Meithrin Mudiad Meithrin a Meithrinfeydd Gofal Dydd ac amrywiaeth eang o leoliadau yn darparu Gofal 
Plant cyfrwng Cymraeg o ansawdd uchel. 

Mae anawsterau ar hyn o bryd o ran penodi staff, yn enwedig staff cymwysedig sy'n gallu siarad Cymraeg. 
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Sylwadau darparwyr: 
• Mwy o hysbysebu ar gyfer Gwarchodwyr Plant sy'n siarad Cymraeg. 
• Gwersi Cymraeg am ddim a thempledi i'w defnyddio yn y lleoliadau 
• Mae nifer y gwarchodwyr plant yn cael eu heffeithio gan y Cylch Meithrin lleol sy'n derbyn plant o 2 oed. Mae 

rhieni'n aml yn chwilio am ofal cofleidiol ar gyfer y plant hyn sy'n effeithio ar y cymarebau plant. 
• Problem recriwtio. 
• Rhieni sengl ddim eisiau gweithio mwy nag 16 awr oherwydd ofn colli eu budd-daliadau a diogelwch. 
• Gweithwyr rhan-amser ddim am gymryd ail swydd oherwydd bydden nhw'n cael eu trethu'n drwm. 
• Mae'n bryder yn y sector isafswm cyflog hwn pan rydym yn clywed sylwadau fel 'Rwy'n well fy myd ar fudd-

daliadau'. 
• Gallem ni ehangu i gynnig mwy o le ond mae staffio yn ormod o bryder i hyd yn oed ystyried hyn. 

 

16 
 
RHWYSTRAU I DDARPARIAETH GOFAL PLANT 
 

 

 
Mae angen Gofal Plant ar deuluoedd sy'n gweithio er mwyn i rieni allu gweithio neu fynychu addysg neu hyfforddiant. Rhaid i Ddarparwyr Gofal 
Plant hefyd sicrhau bod eu ffioedd a'u hincwm yn ddigonol i dalu gorbenion a sicrhau bod yr holl staff (os yw'n berthnasol) yn cael yr Isafswm 
Cyflog Cenedlaethol. Un rhwystr i Ddarparwyr Gofal Plant ar hyn o bryd yw'r gofynion cymwysterau sy'n newid yn gyson gan olygu bod angen 
i'r gweithlu ddiweddaru neu ychwanegu at eu cymwysterau presennol. Mae darparwyr Gofal Plant yn ei chael hi'n anodd cydbwyso gorbenion 
ag amrywiadau rhanbarthol yn y galw am ddarpariaeth Gofal Plant, sy'n arwain at niferoedd isel mewn rhai ardaloedd a mathau o ddarpariaeth 
a rhestrau aros mewn ardaloedd eraill. 
 
Roedd yr heriau hyn yn bod cyn y pandemig sydd wedi gwaethygu'r problemau sy'n wynebu'r sector ymhellach. Mae cael cydbwysedd rhwng 
fforddiadwyedd a chynaliadwyedd busnes yn un na all y sector ei ddatrys ar ei ben ei hun. 
 
Sylwadau darparwr Gofal Plant: 
"Mae lleoedd ar gael yn ein clwb ar ôl ysgol ers y pandemig a gyda rhieni sy'n gweithio gartref mae gennym lai o blant sydd angen gofal ar hyn 
o bryd. Mae'n anodd cynnal cydbwysedd wedyn i baru niferoedd staff â chymarebau plant a cheisio peidio â cholli arian ar bob sesiwn. Mae'n 
costio mwy i'r busnes ddarparu Gofal Plant un i un hefyd." 
 
"Gall fod yn her cynnal cymarebau staff cymwysedig o 50%, mae'n debyg y bydd hyn yn cynyddu wrth i'r cymhwyster Gwaith Chwarae gael ei 
gyflwyno hefyd." 
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"Mae holl warchodwyr plant Ceredigion yn llawn ar hyn o bryd a fydd yn effeithio ar fy swydd newydd yn y GIG" 
 
"Yr hyn sydd ei angen arna i fwyaf yw Gofal Plant ar ôl ysgol lle gall y darparwr gofal ei gasglu o'r ysgol er mwyn i mi allu 
gweithio trwy amser codi plant o'r ysgol. Hefyd byddai cael clwb brecwast yn yr ysgol yn ddefnyddiol (mae e ym Mlwyddyn 
5 a does dim clwb brecwast wedi bod erioed, ond roedd 'clwb' cyn ysgol yn cael ei redeg ar un amser)." 
 
"Mae Gofal Plant yn gyfyngedig a does dim byd ar gael o gwbl ar gyfer plentyn 11 oed yng Ngheredigion. Ers i fy mam 
farw y llynedd, mae'n golygu fy mod i'n gorfod ystyried gweithio yn ystod y tymor ysgol oherwydd does dim darpariaeth 
Gofal Plant yn ystod y gwyliau ysgol ar gyfer fy mhlentyn 11 oed, a does dim wedi bod ar gael yn yr ysgol." 
 
"Mae'r clwb ar ôl ysgol yn codi plant tan 6pm. Nid yw'r ieuengaf yn gallu mynd i'r clwb brecwast nes y bydd yn 4 oed er ei 
fod yn yr ysgol ar gyfer y sesiwn bore" 
 
"Argaeledd Gofal Plant/oriau addas" 
 
"Mae un plentyn mewn Gofal Plant am 4 diwrnod. Mae plentyn arall yn mynd 2 ddiwrnod, ar restrau aros amrywiol ar gyfer 
2 ddiwrnod arall yr wythnos" 
"Dim ond newydd ddechrau yn y feithrinfa yr wythnos hon, rydyn ni wedi bod ar restr aros ers amser ac mae lle newydd 
gael ei gynnig." 
 
"Diffyg Gofal Plant yn fy ardal i" 
"Byddai'n dda cael yr opsiwn ar gyfer darpariaeth Saesneg" 

 
Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn werthfawr a chafodd y cyfan ei ystyried wrth nodi'r rhwystrau i Ofal Plant. 
 
Mae'r rhwystrau rhag cael mynediad at Ofal Plant yn cynnwys yr wybodaeth sydd gan rieni neu sydd heb gan rieni am yr hyn sydd ar gael yn 
lleol a pha gymorth ariannol sydd ar gael iddynt. O'r ymateb yn yr Arolwg i Rhanddeiliaid, mae'n amlwg bod llawer yn gwybod am y Cynnig 
Gofal Plant, a nodwyd bod hyn yn helpu teuluoedd i gael cyflogaeth. Mae angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod rhanddeiliaid yn hyrwyddo'r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ymysg teuluoedd. 
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Ffigur 16.1: Gwybodaeth rhanddeiliaid am y Cynnig Gofal Plant 

 

Ffigur 16.2: Rhanddeiliaid – Mae Gofal Plant yn cynnig help i 
gael cyflogaeth 

 
 

Ffigur 16.3: Gwybodaeth rhanddeiliaid am Ofal Plant Di-dreth 

 

Ffigur 16.4: Defnydd rhanddeiliaid o'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
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(i) Rhieni sy'n Gweithio 
 
Cafwyd yr ymatebion mwyaf i'r arolwg rhieni/gofalwyr gan rieni sy'n gweithio. Mae adborth trwy'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y problemau 
sy'n wynebu rhieni sy'n gweithio o ran Gofal Plant sy'n cynnwys cost, argaeledd a hyblygrwydd y ddarpariaeth. Darpariaeth gofleidiol o ran 
gofal cyn ac ar ôl ysgol a gofal gwyliau yw un o'r rhwystrau mwyaf i Ofal Plant a nodwyd yn yr asesiad hwn. 
 
Sylwadau rhanddeiliaid: 
"…mae rhai aelodau o staff yn gweithio gyda mi sy'n gweithio oriau hyblyg oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu cael Gofal Plant, yn ffodus 
mae ganddyn nhw aelodau o'r teulu gerllaw a all ofalu am y plant neu eu casglu o'r ysgol, ac fel cyflogwr gallwn ni fod yn eithaf hyblyg, ond 
nid yw'n sefyllfa berffaith." 
 
"… Mae nifer y lleoliadau cymunedol sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr wedi lleihau'n sylweddol flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan effeithio'n 
arbennig ar ardaloedd gwledig/difreintiedig (lle mae llai o Ofal Plant ar gael yn barod), sy'n golygu ei fod yn effeithio'n anghymesur ar 
deuluoedd incwm is/gwledig o ran gallu dechrau/aros/symud i gyflogaeth (lle mae darpariaeth a reolir yn breifat yn disodli'r lleoliadau hyn, 
bydd angen ffioedd uwch yn aml i dalu costau). Er enghraifft, mae ffioedd un clwb gwyliau gwirfoddol yng Ngheredigion yn codi £26 y dydd, 
tra bod un darparwr preifat yn yr ardal yn codi £46 y dydd am wasanaeth tebyg, er bod rhywfaint o wrthwynebiad gan grwpiau gwirfoddol i 
godi ffioedd ar gyfer eu teuluoedd i lefelau mwy cynaliadwy." 
 
"Gall gwarchodwyr plant fod mewn sefyllfa dda i ddarparu Gofal Plant hyblyg, o safon i deuluoedd sy'n gweithio oriau anarferol, shifftiau, neu 
hyd yn oed ddarparu gofal dros nos. Gall gwarchodwyr plant hefyd ofalu am blant o enedigaeth hyd at 14 oed (neu 16 oed os oes gan blant 
anghenion dysgu ychwanegol). Gall gwarchodwyr plant ddarparu gofal y tu allan i oriau ysgol a gofal yn ystod y gwyliau, yn ogystal â'r 
Cynnig Gofal Plant a darpariaeth Dechrau'n Deg, yn enwedig mewn ardaloedd lle gallai'r galw fod yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael." 
 
 

 
Sylwadau rhieni: 
"Rydym yn ceisio dod o hyd i ofal er mwyn i ni allu gweithio ond yn methu gwneud hynny" 
"Treuliodd y rhan fwyaf o'r cyfnod clo ar safle adeiladu oherwydd doeddwn i ddim yn cael fy ystyried yn 'weithiwr 
allweddol'" 
"Roeddwn i'n arfer gweithio yn ystod y tymor ysgol yn unig oherwydd doedd dim opsiynau gwyliau ar gyfer unrhyw grŵp 
oedran yn fy ardal i." 
"Hoffwn i er mwyn i mi allu gweithio, ond does dim byd ar gael" 
"Gorfod cymryd absenoldeb di-dâl o'r gwaith" 
"Mam-gu sy'n byw awr i ffwrdd a chymryd gwyliau blynyddol." 
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"Lleihau oriau a chymryd gwyliau" 
"Dim Gofal Plant ar ôl ysgol. Dyw'r ysgol ddim yn darparu Gofal Plant a dim gwarchodwyr plant ar gael yn yr ardal. Mae'n 
achosi problemau enfawr i deuluoedd sy'n gweithio a dwi wedi clywed nifer o famau yn dweud y bydd rhaid iddyn nhw 
orffen gweithio oherwydd y sefyllfa." 
"Mae cyfyngiadau Covid yn fy ardal i wedi cael goblygiadau enfawr ar ddarpariaethau Gofal Plant. Mae fy ymrwymiadau 
gwaith yn golygu y byddwn yn cael trafferth i reoli'r pwysau ychwanegol o orfod gollwng a chodi'r plant o'r ysgol" 
"Methu fforddio unrhyw Ofal Plant a gorfod dibynnu ar y teulu sy'n eu hatal nhw rhag gweithio" 
 
Mynegodd rhai rhieni oedd yn weithwyr shifft eu bod yn wynebu heriau gyda Gofal Plant: 
"Fel nyrs a gyrrwr HGV rydyn ni'n dau yn gweithio shifftiau" 
"Mae angen Gofal Plant arna i ar gyfer babi ar system rota gan fod fy mhartner yn gweithio shifftiau. Does dim darparwyr 
Gofal Plant yn addasu i batrymau shifft" 
 

 
Sylwadau darparwyr: 
 

• Dim sylwadau wedi dod i law 
 
 

 

(ii) Rhieni sy'n chwilio am waith neu gyfleoedd hyfforddi 
 
Mae rhieni sy'n chwilio am waith neu gyfleoedd hyfforddi sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg ar hyn o bryd yn gallu cael 12.5 awr o Ofal 
Plant yr wythnos ar gyfer plant 2-3 oed. Mae hyn wedi'i gyfyngu i godau post penodol. Fodd bynnag, wrth i'r adroddiad hwn gael ei lunio mae 
ymrwymiad gan y Llywodraeth Lafur a Phlaid Cymru wedi cyhoeddi y bydd 12.5 awr o Ofal Plant wedi'i ariannu ar gael i bob plentyn 2 oed. Nid 
yw sut a phryd y bydd hyn yn cael ei gyflwyno wedi'i gadarnhau eto. Fodd bynnag, bydd angen talu am unrhyw oriau ychwanegol sy'n fwy na'r 
12.5 awr. 
 
Mae pob plentyn tair oed hefyd yn gymwys i gael 10 awr o ddarpariaeth addysg gynnar a ariennir mewn lleoliad nas cynhelir neu hyd at 12.5 
awr mewn lleoliad a gynhelir. 
 
Gall Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) hefyd helpu aelwydydd di-waith i ddychwelyd i'r farchnad lafur trwy eu cynorthwyo gydag 
unrhyw gyfleoedd hyfforddi ac ati a thalu am gost Gofal Plant. Mae'n brosiect Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â'r Adran Gwaith a 
Phensiynau, ac fe'i hariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Mae'r prosiect wedi cael ei ymestyn tan fis Mawrth 2023. 
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Gall y Cynnig Gofal Plant gefnogi rhieni gyda hyd at 20 awr o Ofal Plant yn ogystal ag addysg y blynyddoedd cynnar. Cyn belled â bod rhiant 
yn gallu dangos ei fod ar fin dechrau gweithio gyda chadarnhad gan gyflogwr yna efallai y bydd yn gymwys ar gyfer y cynnig. 
 
Sylwadau rhanddeiliaid: 

Mae'n ymddangos bod prosiect PaCE yn gweithio o'r adroddiadau a ddarparwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ond dwi ddim wedi 
clywed unrhyw dimau yn siarad am y cynllun, dyw hi ddim yn teimlo bod yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Uned Gofal Plant yn gweithio 
ar y cyd ar y cynllun hwn ac efallai y gellid gwella hyn. 

Gall costau Gofal Plant oedran ysgol dal i fod yn rhwystr i rieni/gofalwyr sydd am gynyddu oriau gwaith / datblygu eu gyrfaoedd / dechrau 
cyflogaeth. 

Mae PACEY Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â JCP, PaCE, Gyrfa Cymru ac asiantaethau eraill i gefnogi recriwtio i fod yn 
warchodwr plant, sydd nid yn unig yn darparu opsiynau Gofal Plant ehangach i deuluoedd yn eu hardal leol ond yn helpu pobl i fynd yn ôl 
i'r gwaith. 

 
 

Sylwadau rhieni: 
"Rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth a dydyn nhw ddim yn darparu unrhyw fath o Ofal Plant. Dyna fy 
mhroblem i." 
"Yn ffodus, dyw tad fy mhlant yn gweithio felly mae fe'n cael y plant o gwmpas oriau ysgol tra fy mod i'n gweithio, ond os 
oedd e'n gweithio, byddai'n rhaid i mi roi'r gorau i weithio oherwydd diffyg Gofal Plant" 
 

 
 

Sylwadau darparwyr: 
• Dim sylwadau wedi dod i law 

 
 
 

 

(iii) Aelwydydd Di-waith 
 
Mae llawer o'r mentrau a nodir uchod hefyd yn berthnasol i aelwydydd di-waith. 
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Sylwadau rhanddeiliaid: 

Mae'r "top ups" yn annheg ar rieni sydd ddim yn derbyn incwm felly dyw'r plant ddim yn mynychu, ddim yn mynychu'n amser llawn / yn 
rheolaidd, mae hyn yn effeithio ar eu datblygiad. 

Dyw llawer o blant yn enwedig o ardal Llanbedr Pont Steffan ddim n mynychu unrhyw ddarpariaeth cyn ysgol, mae llawer ohonyn nhw'n 
agored i niwed. Mae angen lleoliad nas cynhelir ar y dref hon. 

Rydym ni'n gweld mwy a mwy o blant sydd angen ymyrraeth gynnar mewn lleoliadau Gofal Plant felly mae'n hanfodol bod cyllid ar gael i 
gefnogi'r plant yma. Mae'r allgymorth sydd wedi ei gynnig yn ystod Covid wedi cael effaith bositif ar y plant a'r teuluoedd. ond rhaid 
sicrhau bod y plant yma wedi eu hadnabod a'u hatgyfeirio, ac os daw'r cyllid i ben bydd bwlch mawr unwaith eto. 

 

 
 

Sylwadau rhieni: 
• Dim sylwadau wedi dod i law 

 
 
 

Sylwadau darparwyr: 
• Cyllid ar gael i'r rhai sy'n fyfyrwyr. 

 
 

 

(iv) Teuluoedd incwm isel 
 
Ymddengys mai'r rhwystr mwyaf i rieni rhag cael mynediad at Ofal Plant yw cost Gofal Plant. Roedd 307 o ymatebwyr yn cytuno'n gryf bod 
Gofal Plant yn rhy ddrud, a dywedodd 172 eu bod yn 'tueddu i gytuno'. 
 
Tabl 16.1: Darparwyr - fforddiadwyedd gan rieni 

Adborth Darparwyr Ie Weithiau Yn aml Na/Byth 

Rhieni yn methu talu ffioedd 1 17 1 13 

Dyledion rhieni heb eu talu/hwyr yn talu ffioedd dros 4 wythnos 2 18 2 10 
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Ffigur 16.5: Darparwyr - fforddiadwyedd gan rieni 

 
 
Mae fforddiadwyedd Gofal Plant wedi'i nodi fel problem gan ddarparwyr a rhieni/gofalwyr. Mae nifer y plant mewn tlodi wedi cynyddu 2.7% ers 
2014/15 gyda 3 o bob 10 o blant yn byw mewn tlodi a 6.9% o blant yn byw mewn cartrefi di-waith. (Mae canran y plant sy'n byw mewn cartrefi 
di-waith yng Ngheredigion yn seiliedig ar faint sampl isel, ac felly dylid defnyddio'r ffigurau hyn yn ofalus). 
 
Yr enillion blynyddol canolrifol yng Ngheredigion yn ôl man preswylio yw £23,576, ac mae'n is na chanolrif Cymru (Ffynhonnell: Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol – Arolwg blynyddol o oriau ac enillion 2020). 
 
Mae nifer y bobl ar Gredyd Cynhwysol wedi cynyddu 112% ers mis Mawrth 2020, gyda 10.5% o bobl oedran gweithio yng Ngheredigion yn 
derbyn Credyd Cynhwysol. 
 
Mae 32.4% o gartrefi yng Ngheredigion yn byw mewn tlodi o'i gymharu â 35% yng Nghymru. 
*Ffynonellau: Yr Adran Gwaith a Phensiynau, NOMIS, Llywodraeth Cymru, Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Cyfrifiad 2011 
 
CAM GWEITHREDU: Gweithio gyda'r grŵp Trechu Caledi / sefydlu grŵp gorchwyl i wneud gwaith ymchwil pellach i nodi problemau 
neu feysydd lle mae fforddiadwyedd rhieni hefyd yn effeithio ar gynaliadwyedd lleoliadau Gofal Plant. Ymchwil i'r 20 o ardaloedd 
mwyaf difreintiedig ac unrhyw gydberthynas â chynaliadwyedd lleoliadau, a chysylltiad â datblygiadau tai arfaethedig. 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen hyrwyddo cynlluniau cymorth Gofal Plant ymysg rhieni/gofalwyr a busnesau, a chynigiwn fynd â 
hyn i'r Grŵp Strategaeth Trechu Caledi sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi mewn gwaith yng Ngheredigion. 
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Tabl 16.1: Darparwyr – incwm a chyllid 
Adborth Darparwyr - incwm a chyllid Ie Weithiau Yn aml Na/Byth 

Digon o incwm i dalu costau staff a rhent/gorbenion 14 7 5 6 

Digon o gyllid ar gyfer adnoddau 14 14 2 2 

 
Ffigur 16.6: Darparwyr – incwm a chyllid 

 
 
 
Mae cymorth ariannol ar gyfer lleoliadau wedi bod ar gael trwy gyllid Llywodraeth Cymru yn y blynyddoedd diwethaf trwy Gynllun Grantiau 
Bach Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant yn ogystal â grantiau Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar gyfer adnoddau ac ati. Fodd bynnag, mae 
talu costau refeniw yn parhau i fod yn heriol ar gyfer lleoliadau, yn benodol y Cylchoedd Chwarae statws elusennol, lle mae Pwyllgorau'n aml 
yn dibynnu ar weithgareddau codi arian i dalu costau, ac mae'r rhain wedi'u cwtogi'n sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf oherwydd y 
pandemig. Mae grantiau cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru wedi bod ar gael, ac er bod y rhain wedi darparu llwyth gwaith ychwanegol ar 
gyfer y lleoliadau, maent wedi golygu y gall y rhan fwyaf talu'r costau refeniw ychwanegol. 
 
Mae lleoliadau nas cynhelir sydd hefyd yn darparu addysg y Cyfnod Sylfaen wedi elwa ar gael cyllid ychwanegol ar gyfer adnoddau. 
 
Sylwadau rhanddeiliaid: 
"Allwch chi plîs sefydlu cynllun Gofal Plant cymorthdaledig er mwyn i rieni sy'n gweithio ac ar incwm isel allu cael gwaith, mae'r Cynnig Gofal 
Plant yn dda ond dyw llawer o rieni ddim yn gymwys. Mae cyfraddau tlodi mewn gwaith yn cynyddu ac mae cost Gofal Plant yn golygu bod 
llawer o rieni ddim yn gallu fforddio gweithio, hyd yn oed gyda'r Cynnig Gofal Plant." 
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Rydym ni'n gweld mwy a mwy o blant sydd angen ymyrraeth gynnar mewn lleoliadau Gofal Plant felly mae'n hanfodol bod cyllid ar gael i 
gefnogi'r plant hyn. Mae'r allgymorth sydd wedi ei gynnig dros Covid wedi cael effaith bositif ar y plant a'r teuluoedd, ond rhaid sicrhau bod y 
plant hyn wedi cael eu hadnabod a'u hatgyfeirio, ac os daw'r cyllid i ben bydd bwlch mawr unwaith eto. 
Mae sibrydion bod y cyflog byw yn codi eto, mae hyn yn mynd i gael effaith negyddol ar ffioedd ac effeithio ar gynaliadwyedd y lleoliadau. 
 
Sylwadau Rhanddeiliaid: 
 
"Rwy'n teimlo bod plant 2 i 2½ oed yn ardal Llanbedr Pont Steffan yn colli cyfle i gael addysg gynnar fel yn yr ardaloedd eraill. Mae ardaloedd 
eraill yng Ngheredigion fel Felinfach, Dyffryn Cledlyn yn cynnig Ysgol Feithrin ac rwy'n meddwl bod y gwasanaeth hwn yn gyfle gwych ac yn 
dechrau da i daith addysgiadol y plant. Byddai hyn yn lleihau atgyfeiriadau hwyrach ar gyfer lleferydd ac iaith trwy gael eu hadnabod yn 
gynharach. Mae hwn hefyd yn wasanaeth rhatach ac addas ar gyfer teuluoedd incwm isel sydd ddim yn gallu fforddio anfon eu plant i 
feithrinfeydd neu warchodwyr plant" 
 
Mae angen sicrhau bod systemau yn eu lle fel bod rhieni yn gwybod ble i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Ofal Plant a pha gymorth sydd ar 
gael iddynt, h.y. Gofal Plant Di-dreth, Cynnig Gofal Plant, Cefnogaeth Dechrau'n Deg." 
 
Mae angen grantiau hefyd er mwyn i leoliadau allu cynnig gwasanaeth fforddiadwy. 
Mae lleoliadau yn ystyried eu cwsmeriaid ac yn cynnig gwasanaeth sy'n bodloni anghenion cymaint o rieni â phosibl. 
 
Mae PACEY Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â JCP, PaCE, Gyrfa Cymru ac asiantaethau eraill i gefnogi recriwtio i fod yn warchodwr 
plant, sydd nid yn unig yn darparu opsiynau Gofal Plant ehangach i deuluoedd yn eu hardal leol ond yn helpu pobl i fynd yn ôl i'r gwaith. 
 
 

Sylwadau rhieni: 
"Rwy'n mynd ag ef i'r gwaith oherwydd dwi ddim yn gallu fforddio Gofal Plant" 
 
"Rhywbeth wedi'i leoli yn Aberteifi heblaw gwarchodwyr plant. Mae llawer o deuluoedd yn yr ardal ac nid yw llawer ohonyn 
nhw'n gyrru neu'n gallu defnyddio car. Mae angen bod yn lleol ar gyfer gwaith a'r ysgol" 
 

 
Sylwadau darparwyr: 

• Ehangu'r Cynnig Gofal Plant i gynnwys y teuluoedd hynny sydd ar incwm is. 
• Mae rhai teuluoedd yn ei chael hi'n anodd i dalu am ddarpariaeth Clwb Ar Ôl Ysgol er ein bod yn cadw ffioedd mor 

isel â phosibl h.y. £3.25 yr awr. 
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(v) Teuluoedd unig riant 
 

Problemau tebyg i deuluoedd incwm isel, gweler uchod. 
 
 
Sylwadau rhanddeiliaid: 

Mae angen sicrhau bod systemau yn eu lle i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am y cymorth sydd ar gael iddynt dalu am Ofal Plant a 
bod grantiau ar gael i leoliadau allu cynnig gwasanaeth fforddiadwy. 

Mae lleoliadau yn ystyried eu cwsmeriaid ac yn cynnig gwasanaeth sy'n bodloni anghenion cymaint o rieni â phosibl. 

 
 

Sylwadau rhieni: 
"Dwi ddim yn gallu fforddio anfon fy mhlentyn i'r clwb gwyliau mwyach. Un flwyddyn fe gostiodd £600 i mi am y 6 wythnos 
o wyliau. Rwy'n rhiant sengl. Rwy'n gorfod mynd â fy mab i'r gwaith gyda mi os nad yw'r teulu ar gael i'm helpu gyda Gofal 
Plant. Dyma beth ddigwyddodd dros y rhan fwyaf o'r cyfnodau clo. " 
 
"Clwb ar ôl ysgol dim ond 3 diwrnod yr wythnos a dim ond tan 4:30pm. Does fawr ddim Gofal Plant yng Ngheredigion. 
Mae'n amhosib i riant sengl weithio swydd 9-5. Hollol amhosib. Does dim darpariaeth ar ôl 4:30 ac mae'r fwyaf o swyddi 
awr i ffwrdd mewn car felly rhaid gadael gwaith erbyn 2:30 3 diwrnod yr wythnos a 3:30 2 ddiwrnod yr wythnos. Os ydych 
yn rhiant sengl rydych yn llythrennol sownd mewn tlodi nes bod y plant ddim yn ddibynnol mwyach, mae wedi bod bron i 
14 mlynedd fod mewn tlodi a methu gweithio fel yr hoffwn i oherwydd diffyg darpariaeth Gofal Plant. Mae 10 mlynedd arall 
nes bod fy ieuengaf yn 17 oed. Dyna 23 mlynedd mewn tlodi heb unrhyw obaith o bethau'n gwella oherwydd fy mod yn 
rhiant sengl a bod diffyg difrifol o Ofal Plant cofleidiol yng Ngheredigion. Mae'n cael effaith wael ar fy iechyd meddwl i weld 
bod pobl eraill gyda phartner neu deulu i ofalu am eu plant yn gallu cael swyddi da gydag incwm da tra fy mod i'n hollol 
gaeth oherwydd diffyg Gofal Plant cofleidiol." 
 
"Dim Gofal Plant cofleidiol. Clwb ar ôl ysgol dim ond ar gael 3 diwrnod yr wythnos a dim ond tan 4:30. Mae hyn yn 
gweithio i barau neu'r rhai gyda theulu sy'n helpu ac yn gallu rhannu amseroedd casglu, ond mae'n ei gwneud yn 
amhosibl i rieni sengl sy'n rhaid bod ar gael ar gyfer yr holl anghenion Gofal Plant" 
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(vi) Teuluoedd o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig 
 

 

Tabl 16.2: Ymatebwyr fesul Grŵp Ethnig Nifer % Cyfrifiad 
2011 (%)  

1. Cymraeg/Saesneg/Albanaidd/Gwyddelig Gogledd Iwerddon/Prydeinig 582 91.9 93.1 - 
2. Gwyddelig 1 0.2 0.6 - 
3 Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig 0 0 0.1 - 
4. Unrhyw gefndir Gwyn arall, nodwch: 8 1.3 2.9 - 
5 Gwyn a Du Caribïaidd 6 0.9 0.3 + 
6 Gwyn a Du Affricanaidd 3 0.5 0.1 + 
7 Gwyn ac Asiaidd 4 0.6 0.3 + 
8 Unrhyw gefndir Cymysg/neu Amlethnig arall, nodwch 1 0.2 0.3 - 
9 Indiaidd 4 0.6 0.5 + 
10 Pacistanaidd 0 0 0.1 - 
11 Bangladeshaidd 0 0 0.1 - 
12 Tsieineaidd 1 0.2 0.4 - 
13 Unrhyw gefndir Asiaidd arall, nodwch 1 0.2 0.3 - 
14 Affricanaidd 4 0.6 0.2 + 
15 Caribïaidd 0 0 0.1 - 
16 Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall, nodwch 0 0 0 1 
17 Arabaidd 2 0.3 0.3 1 
18 Unrhyw grŵp ethnig arall, disgrifiwch 3 0.5 0.2 + 
CYFANSWM 633 100   

 
Mae'r ymatebion yn cynrychioli poblogaethau Ceredigion yn fras. Mewn gwirionedd, mewn nifer o gefndiroedd gwahanol mae'r nifer sy'n 
ymateb yn uwch nag a dderbynnir fel arfer wrth ymgysylltu/mewn ymgynghoriadau, er enghraifft y cefndir Cymysg, sy'n gadarnhaol iawn. 
Mae rhai grwpiau heb eu cynrychioli o gwbl, gan gynnwys Sipsiwn neu Deithwyr, Pacistanaidd a Bangladeshaidd, ond mae hyn i'w ddisgwyl 
oherwydd y niferoedd bach iawn sydd yng Ngheredigion. 
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cynhyrchu ei Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 newydd yn ddiweddar, yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014. Ar hyn o 
bryd nid oes unrhyw safleoedd awdurdod lleol i Sipsiwn a Theithwyr a dim ond un safle preifat awdurdodedig sydd yn y Sir; nid oes unrhyw ddarpariaeth 
barhaol ar gyfer Siewmyn. Mae tair aelwyd Sipsiwn/Teithwyr hysbys y mae eu hanghenion llety yn cael eu diwallu ar hyn o bryd gan lety brics a morter. 
Cydnabyddir y gallai'r nifer hwn fod yn uwch a bod angen ymgysylltu ymhellach â'r gymuned Sipsiwn/Teithwyr. Mae nifer o fentrau wedi cael eu cynnal i 
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ddatblygu'r ymgysylltu a ffurfio deialog barhaus, ond roedd dechrau pandemig COVID-19 yn ystod 2020/21 wedi effeithio ar y cynnydd y gellid ei wneud 
oherwydd y cyfyngiadau oedd yn eu lle. 
 
Rheolir Cefnogi Ffoaduriaid Syria ac Adfer Cysylltiadau Teuluol gan y Groes Goch Brydeinig, ac o fewn eu hymateb i'r Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae nodwyd bod teuluoedd o fewn y cynllun ailsefydlu yn ei chael hi'n anodd gwybod beth oedd ymlaen o ran 
cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau, yn enwedig os nad oeddent ar y cyfryngau cymdeithasol. Roeddent wedi dweud bod ymgeiswyr ail iaith 
o dan anfantais oherwydd eu rhwystrau cyfathrebu wrth gofrestru ar gyfer rhai cynlluniau ynghyd â'r gystadleuaeth i gofrestru cyn bod lleoedd 
yn llenwi, gan nad oedd rhai diwylliannau'n byw yn ôl y cysyniad o 'ymrwymo ymhell ymlaen llaw' i weithgaredd hamdden. 
 
Nodwyd hefyd bod trafnidiaeth yn broblem wrth orfod teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig os oedd angen codi/gollwng plant, a byddai 
hyn yn berthnasol i bob teulu sy'n byw mewn ardaloedd gwledig oedd heb eu gwasanaethu'n dda gan drafnidiaeth gyhoeddus. 
 
 
Sylwadau rhanddeiliaid: 

Rwy'n gweithio gyda ffoaduriaid ac maen nhw'n cael trafferth i gael pobl i'w deall, maen nhw'n dysgu Saesneg ond mae'n broses araf. 
Gallai rhywfaint o hyfforddiant ymwybyddiaeth ynghylch gweithio gyda phobl ag ieithoedd eraill fod yn ddefnyddiol. 

 
Sylwadau rhieni: 

 Dim sylwadau wedi dod i law. 
 

 
Sylwadau darparwyr: 
Cyfieithydd os oes angen a gwybodaeth am ddiwylliannau unigol i'w parchu. 
 

 
 

 

(vii) Teuluoedd sydd â phlant ag anghenion addysgol arbennig, neu anabledd 
 
Adroddodd lleoliadau fod angen cymorth ar blant ag anghenion dysgu ychwanegol: 
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Tabl 16.3: Darparwr – Cefnogaeth i blant ag anghenion dysgu ychwanegol 
Adborth Darparwyr Ie Weithiau Yn aml Na/Byth 

Angen cymorth ar gyfer staff ychwanegol i blant ag anghenion ychwanegol 6 12 6 8 

Adnoddau, offer a hyfforddiant i gefnogi plant ag anghenion ychwanegol 5 18 3 6 

 

 
 
Darperir y gefnogaeth bresennol ar gyfer plant cyn oed ysgol ag anghenion dysgu ychwanegol gan y Cynllun Cyfeirio mewn Cylchoedd 
Chwarae a Meithrinfeydd Dydd. Mae'r cynllun yn cael ei gydnabod a'i ddeall yn dda gan y sector gyda swyddogion ymroddedig yn cael eu 
cyflogi gan Fudiad Meithrin a Dechrau'n Deg, i gyd wedi'u hariannu gan grantiau Cyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru. 
 
Mae tystiolaeth anecdotaidd yn ystod y 18 mis diwethaf yn nodi cynnydd yn nifer y plant sydd angen cymorth a allai fod oherwydd na allai plant 
fynychu Gofal Plant rheolaidd yn ystod cyfnod y pandemig a'r cyfyngiadau ar ganiatáu i weithwyr proffesiynol allweddol asesu'r plant. Mae'r 
anallu i recriwtio staff i ddarparu'r cymorth sydd ei angen mewn lleoliadau yn effeithio ymhellach ar ddarpariaeth ymyrraeth gynnar. 
 
Elfen hanfodol o fynd i'r afael â bylchau yn y ddarpariaeth yw cynnal darpariaeth Gofal Plant sydd eisoes yn gweithredu ac yn cael ei rhedeg / 
staffio gan ymarferwyr cymwysedig a phrofiadol. Mae pob math o leoliadau Gofal Plant yn profi morâl isel a blinder yn dilyn y pandemig, ac yn 
adrodd hyn i'r Uned Gofal Plant.  

0

5

10

15

20

Ie Weithiau Yn aml Na/Byth

Lleoliadau sy'n profi problemau gyda chefnogaeth ADY

Angen cymorth ar gyfer staff ychwanegol i blant ag anghenion ychwanegol

Adnoddau, offer a hyfforddiant i gefnogi plant ag anghenion ychwanegol

T
udalen 263



 

214| T u d a l e n  
 

 
Mae darparwyr Gofal Plant yn wynebu’r cynnydd ychwanegol o ran nodi angen a rhoi darpariaeth ar waith i fynd i’r afael ag anghenion plant ag 
oedi datblygiadol ac anghenion ychwanegol neu ddatblygol. Caiff hyn ei waethygu gan y tasgau ychwanegol sydd eu hangen i sicrhau 
diogelwch COVID, a gwaith papur ychwanegol sydd angen ei wneud mewn perthynas â hyn ac wrth wneud cais am grantiau. 
 
CAM GWEITHREDU: Angen comisiynu ymchwil i'r galw a'r ddarpariaeth ADY, recriwtio a chadw staff cymwysedig, gan gynnwys 
dadansoddiad ardal a chyswllt â datblygiadau tai i fynd i'r afael â'r problemau a brofir gan leoliadau o ran cymorth ADY. 

 
CAM GWEITHREDU: Angen sicrhau bod pob lleoliad Gofal Plant yn bodloni gofynion y cod ADY. 
Mewn ymateb i'r Cod ADY newydd mae pecyn hyfforddi o fodiwlau wedi cael ei ddatblygu gan Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu 
Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar. Mae hwn yn gyfres o 9 modiwl sydd wedi cael eu cyflwyno fesul cam i'r sector Gofal Plant. Mae 
hyfforddiant wedi cael ei gynnig i bob math o ddarparwr Gofal Plant gyda chanran uchel o staff yn manteisio ar yr hyfforddiant. Mae'r adborth 
gan ddarparwyr wedi bod yn gadarnhaol i'r hyfforddiant gan fod llawer wedi dweud ei fod wedi rhoi'r hyder iddynt drafod unrhyw bryderon sydd 
ganddynt am blentyn gyda rhiant. Trwy gynnig yr hyfforddiant i warchodwyr plant maent bellach yn teimlo'n fwy hyderus i gysylltu â'r Swyddog 
os oes angen rhagor o gyngor arnynt ynghylch sut i ddarparu ar gyfer plentyn os oes ganddynt unrhyw bryderon. 

 
Mae Gofal Plant yn parhau i fod yn broblem i rai teuluoedd sy'n defnyddio Gofal Plant ar gyfer plentyn ag anabledd neu angen dysgu 
ychwanegol. Fodd bynnag, nododd canlyniadau'r arolwg rhieni fod (71) o rieni'n teimlo nad yw'n darparu ar gyfer anghenion eu plentyn. Nid 
yw'n glir o'r arolwg beth yw'r anghenion penodol hyn. 
 

Cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ei adroddiad cenedlaethol ar yr Adolygiad Cenedlaethol o gymorth cynnar, gofal a 
chefnogaeth a phontio i blant anabl yng Nghymru yn hydref 2021 yn dilyn adolygiad o'r cymorth a gynigir i blant anabl yng Nghymru. 
Cynhaliodd AGC arolygiadau hefyd o wasanaethau plant anabl mewn 4 ardal Awdurdod Lleol gan gynnwys Cyngor Sir Ceredigion, a nododd 
bod Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 wedi cael ei hystyried. Mae'r Gwasanaeth Ysgolion wedi penodi 
Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar i fod yn gyfrifol am y plant cyn ysgol y nodwyd bod ganddynt 
anghenion dysgu ychwanegol. 

 
Mae'r cyllid grant Plant a Chymunedau yn cefnogi 2 gynllun chwarae gwyliau arbenigol ar gyfer plant ag anableddau neu anghenion dysgu 
ychwanegol – un yng ngogledd ac un yn ne'r sir yn yr haf, yn ogystal â gweithgareddau'r Pasg. Yn anffodus, oherwydd pandemig Covid-19, 
amharwyd yn ddifrifol ar y gwasanaethau hyn, gyda darpariaeth wedi'i thargedu'n unig yn cael ei chaniatáu, ac nid oedd modd darparu 
cynlluniau chwarae'r haf lle gallai brodyr a chwiorydd fod yn bresennol hefyd. 
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Fodd bynnag, mae ymrwymiad cryf gan yr Awdurdod Lleol i barhau i gefnogi'r ddarpariaeth pan fydd rheoliadau a chyfyngiadau'n caniatáu. 
 
Mae cau dau o'n lleoliadau y tu allan i oriau ysgol wedi effeithio ar blant a arferai gael mynediad at gymorth ychwanegol trwy gyllid Ymuno gan 
DASH yn y clybiau hyn. Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda Mudiad Meithrin i ailsefydlu clybiau newydd yn Aberteifi a Llwyn yr Eos gan 
ganiatáu i blant gael mynediad at y ddarpariaeth unwaith eto. 
 
Mae'r pandemig wedi arwain at gynnydd yn nifer y plant sydd ag oedi yn eu datblygiad. Bydd hyn yn rhoi straen ar adnoddau gan fod angen 
mwy o gymorth i sicrhau bod ymyrraeth gynnar yn cael ei rhoi ar waith i gefnogi'r plant hyn i gael mynediad at Ofal Plant. 
 
Sylwadau rhanddeiliaid: 

Mae angen mwy o Ofal Plant i blant ag anableddau oherwydd nid yw teuluoedd â phlant anabl yn teimlo y gallant ddefnyddio darparwyr 
Gofal Plant prif ffrwd. Mae'r cynllun Ymuno i'w weld yn gweithio'n dda ond nid yw'n cael ei ddefnyddio'n dda, yn enwedig yn ystod y 
pandemig (a allai fod oherwydd y canfyddiad o risg uwch i blant agored i niwed). 

Yn naturiol, dylai gofal mwy arbenigol fod ar gael i deuluoedd â phlant yn y categori hwn ac sy'n dibynnu ar anghenion y plentyn. Er bod hwn 
ar gael mewn rhai lleoliadau yn y sir, gall fod yn broblem o ran trafnidiaeth ac ati. 

Mae lleoliadau Ceredigion yn cael cynnig nifer o sesiynau hyfforddi gan wahanol wasanaethau e.e. Mudiad Meithrin, Addysg, Dechrau'n 
Deg, Adran Lleferydd ac Iaith ac ati. 

Mae'r lleoliadau hefyd yn cael eu cefnogi'n dda gan asiantaethau amrywiol sy'n cydweithio'n agos e.e. Cynllun Cyfeirio, Therapyddion Iaith, 
Arweinydd ADY y Blynyddoedd Cynnar, Tîm o Amgylch y Teulu ac ati. 

Mae angen sicrhau bod arfer da yn gyson ar draws y Sir ym mhob lleoliad. 

Mae cymorth ar gyfer lleoliadau gyda phlant ag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd ar gael fel arfer trwy'r Cynllun Atgyfeirio pan 
fydd plant yn 2 oed a hyd nes y byddant wedi dechrau mewn lleoliad Addysg, oni bai eu bod ar y Cynnig Gofal Plant. Nid oes cymorth ar 
gyfer lleoliadau cyn bod plant yn 2 oed. Nid yw plant yn cael mynediad at yr un cymorth mewn lleoliad addysg ag y byddent mewn lleoliad 
Gofal Plant. 

 
 

Sylwadau rhieni: 
"Does dim angen Gofal Plant arna i ar hyn o bryd ond roeddwn ei angen ar gyfer 11+ gan fod fy mab yn dioddef o ADHD 
a doeddwn ni ddim yn gallu ei adael adref ar ei ben ei hun" 
"Does dim Gofal Plant ar gyfer fy mhlentyn 3 oed na fy mhlentyn 5 oed ag AAA yn ystod gwyliau'r ysgol." 
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"Mae ein un ni wedi cau. Dim byd arall ar gyfer plant oedran uwchradd anabl o gwbl" 
 

 
 

Sylwadau darparwyr: 
Hyfforddiant ychwanegol ar gyfer gweithwyr Gofal Plant i ddarparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd, 
adnabod plant ag anghenion ychwanegol yn gyflymach, gwrando ar weithwyr Gofal Plant o dan 2 oed y blynyddoedd 
cynnar, fel gwarchodwyr plant, gan ein bod ni wedi cael hyfforddiant i ddatblygu ein sgiliau ond ddim yn teimlo bod pobl yn 
gwrando arnom ni. 
Mwy o gymorth ychwanegol ar gael o ran cyllid ar gyfer problemau staffio 

 
 

 

(viii) Unrhyw grwpiau targed penodol eraill sy'n berthnasol i ardal yr Awdurdod Lleol 
 
Mae byw mewn ardal wledig yn broblem i lawer o deuluoedd – yn enwedig y rhai sy'n gorfod dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus. 
 

Sylwadau rhieni: 
"Does dim Gofal Plant ar ôl ysgol ar gael yn y pentref gwledig lle dwi'n byw" 
"Angen cael clybiau gwyliau ar gyfer y diwrnod cyfan – rhaid teithio awr yn y car i gael un " 
 
"Mae diffyg Gofal Plant yn Aberteifi mewn unrhyw gyfrwng [iaith]! Mae'n rhaid i ni yrru i Gastellnewydd Emlyn ddwywaith y 
dydd i gael mynediad at feithrinfa, sy'n cymryd cyfanswm o tua 2 awr bob dydd. Mae'n hollol hurt bod Aberteifi ddim yn 
gallu darparu Gofal Plant heblaw gwarchodwyr plant, sydd heb lefydd gwag beth bynnag. Mae'r Meithrin ar gyfer plant 2+ 
oed yn unig a dim ond am ychydig oriau y dydd. Ar gyfer 2 riant syn gweithio'n amser llawn heb deulu i helpu, mae'n 
anodd ac yn ddrud iawn! Mae'r llywodraeth yn gwneud dim byd i helpu mamau i ddychwelyd i'r gwaith." 

 
 

 

 
Mae tystiolaeth bellach o'r adborth gan rieni i'w gweld yn Atodiad 2. Cofnodir yr adborth yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 

Ganol. 
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17 
 
ADDYSG FEITHRIN A ARIENNIR A DARPARIAETH DECHRAU'N DEG 
 

 
 
ADDYSG FEITHRIN A ARIENNIR 
 

 

 
Mae pob plentyn tair oed yn gymwys i gael 10 awr o addysg gynnar wedi'i hariannu os yw rhiant/gofalwr yn dymuno ei chael. Yng 
Ngheredigion mae'r hawl i addysg gynnar ar gael trwy'r sector a gynhelir (dosbarth meithrin o fewn ysgol gynradd fawr) sy'n darparu hyd 
at 12.5 awr yr wythnos, neu'r sector nas cynhelir (Cylchoedd Meithrin/Cylchoedd Chwarae/Meithrinfeydd Dydd) sy'n darparu 10 awr yr 
wythnos ar gyfer y tymor ar ôl ei ben-blwydd plentyn yn 3 oed. Nid yw unrhyw warchodwyr plant yn darparu addysg gynnar. 
 
Mae addysg amser llawn mewn ysgolion ar gael i bob plentyn y tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed. 
 
Mae'r elfen addysg a ariennir wedi'i chynnwys yng Nghynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru o 30 awr o Ofal Plant wedi'i ariannu ar 
gyfer rhieni cymwys sy'n gweithio. Mae'r 10 neu'r 12.5 awr ar gael i BOB rhiant, ond mae'r marchnata a'r negeseuon wedi creu rhywfaint 
o ddryswch ymhlith rhieni ynglŷn â'r hyn y maent yn gymwys i'w gael, a pha oriau yw addysg neu Ofal Plant. 
 
Tabl 17.1: Nifer y darparwyr Gofal Plant a ariannwyd i ddarparu Addysg Ran-Amser y Blynyddoedd Cynnar: Hydref 2021 

Math o ddarparwr 
Mae darparwyr wedi newid 
categorïau i'r canlynol: 

Cyfanswm  Cyfanswm y lleoedd sydd ar 
gael 

Cyfanswm y lleoedd a 
ddefnyddiwyd 
(202 mewn lleoliadau Gofal 
Plant) 

Lleoliadau Gofal Dydd 
Sesiynol 

6 101 54 

Lleoliadau Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 

13 243 139 

Meithrinfeydd Gofal Dydd 
Llawn 

2 40 9 

Ysgolion 14 469 362 
Cyfanswm 35 853 564 

 

T
udalen 267



 

218| T u d a l e n  
 

Ers cwblhau'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf, mae nifer y lleoliadau nas cynhelir sy'n darparu addysg tair oed wedi 
gostwng. Mae hyn wedi gostwng o 24 lleoliad i 21 lleoliad, gostyngiad o 3, tra bod nifer yr ysgolion sy'n cynnig yr addysg ran-amser a 
ariennir wedi cynyddu o 13 i 14. 
 
Mae Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi ac Ysgol Gynradd Tregaron wedi symud i un safle ar dir Ysgol Henry Richard, sef ysgol 3 – 16. 
Mae'r ysgol yn darparu'r addysg tair oed tra bod y Cylch Meithrin yn cynnig y ddarpariaeth Gofal Plant gofleidiol. Mae cyllid o Grant 
Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant wedi galluogi'r Cylch i symud o gaban i adeilad pwrpasol ym mis Ionawr 2022. 
 
Agorodd ysgol bro newydd Ysgol Dyffryn Cledlyn ym mis Medi 2017 gan gynnig addysg 3 oed o fewn dosbarth meithrin yr ysgol ac mae 
darpariaeth y Cylch Meithrin yn cynnig y cyfleuster Gofal Plant cofleidiol. 
 
Mae cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif a Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant wedi'i ymrwymo i ddatblygu Ysgol Gynradd 3-11 newydd yn 
ardaloedd Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad (canolbarth Ceredigion). Bydd hyn yn golygu y gall y Cylch Meithrin lleol symud i 
safle mwy (wedi'i gofrestru ar gyfer 12 ar hyn o bryd ac yn cynnig dwy sesiwn ar gyfer 24 o leoedd). Ni fydd yr ysgol newydd hon yn 
effeithio ar unrhyw leoliadau eraill nas cynhelir. 
 
Gallai unrhyw gynigion ad-drefnu yn y dyfodol sy'n tynnu addysg plant 3 oed i mewn i ysgolion gael effaith ar ddarparwyr Gofal Plant. Bydd 
angen ystyried cymryd camau gweithredu priodol i leihau unrhyw ostyngiad mewn lleoedd Gofal Plant a fydd yn golygu nad ydym yn sicrhau 
Gofal Plant digonol yn unol â'n dyletswydd statudol. 
 
Yn hydref 2021, derbyniodd 202 o blant yr hawl blynyddoedd cynnar mewn lleoliad nas cynhelir a derbyniodd 362 o blant yr hawl rhan-
amser mewn ysgol. 
 
Mae'r rhan fwyaf o'r addysg a ariennir yng Ngheredigion yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, mae 3 lleoliad Gofal Plant 
lle cyflwynir darpariaeth yn Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 
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Tabl 17.2: Proffil presenoldeb plant sy'n mynychu darpariaeth (darparwyr Gofal Plant ac ysgolion): 

 
 
PLASC Ebrill 2021* – 
*Derbyniwyd data 
PLASC tymor yn 
hwyrach nag arfer, 
felly ni ddylid ei 
gymharu â'r 
blynyddoedd 
blaenorol 

Rhyw Cyfanswm y plant 3 
oed mewn Cylch 

Meithrin 

Cyfanswm y plant 3 
oed yn yr ysgol 

Cyfanswm y plant 4 
oed yn yr ysgol 

Cyfanswm 180 346 983 
Gwryw  170 501 
Benyw  176 482 

 
Data PLASC 
Tymor yr Hydref 
2021 

Rhyw Cyfanswm y plant 3 
oed mewn Cylch 

Meithrin 

Cyfanswm y plant 3 
oed yn yr ysgol 

Cyfanswm y plant 4 
oed yn yr ysgol 

Cyfanswm 202 362 576 
Gwryw 103 163 318 
Benyw 97 199 258 

    
 
Mae'r tabl uchod yn cynnwys ffigurau Gwanwyn 2021 a oedd yn is na'r cyfartaledd oherwydd dychwelyd yn raddol ar ôl y pandemig. Mae'r 
ffigurau ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hwn yn seiliedig ar ddata ar gyfer Tymor yr Hydref 2021 sy'n adlewyrchu presenoldeb 
cyfartalog yn well. 
 
Tymor yr Hydref 2021 
 
Mae 21 o leoliadau nas cynhelir yn darparu addysg tair oed ac mae'r rhain wedi'u categoreiddio yn 9 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol 
Ceredigion. 
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Tabl 17.3: Nifer y lleoedd Gofal Plant sydd ar gael ac a lenwyd, iaith darparwr y gwasanaeth: 

Enw'r Cylch Meithrin 
(CM) /Grwp Chwarae MATH O OFAL PLANT 

Cyfanswm y 
lleoedd 

cofrestredig/ 
lleoedd sydd 

ar gael 

Cyfanswm 
y plant a 

fynychodd 
Hydref 
2021 

Iaith y 
Darparwr 

Categorïau 
AGC: 

Cymraeg; 
Saesneg 

neu'r ddwy 
iaith 

Ardal Gynnyrch 
Ehangach Ganol 

Enw'r Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol 

Llangwyryfon Gofal Dydd Sesiynol 15 3 Cymraeg Aberaeron a 
Llanrhystud 

Glan y Mor Llanrhystud Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 16 Cymraeg Aberaeron a 

Llanrhystud 
Gofal Plant Mes Bach / 
Little Acorns 

Gofal Dydd Llawn 
sesiynol 20 6 Saesneg Aberystwyth – Gogledd 

St Padarn's Playgroup Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 7 Y ddwy Aberystwyth – Gogledd 

Camau Bach Meithrinfa Gofal Dydd 
Llawn 24 2 Cymraeg Aberystwyth – De 

Trefeurig Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 12 Cymraeg Y Borth a Bont-goch 

Tal-y-bont Gofal Dydd Sesiynol 20 7 Cymraeg Y Borth a Bont-goch 

Meithrinfa Plas 
Gogerddan 

Meithrinfa Gofal Dydd 
Llawn 16 7 Y ddwy Y Borth a Bont-goch 

Aber-porth Dwyieithog Gofal Dydd Sesiynol 21 8 Y ddwy Aberteifi ac Aber-porth 

Llechryd Gofal Dydd Sesiynol 14 8 Cymraeg Aberteifi ac Aber-porth 

Penparc Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 13 Cymraeg Aberteifi ac Aber-porth 

Ffrindiau Bach Tegryn Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 11 Cymraeg Aberteifi ac Aber-porth 
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Ynys y Plant Felinfach Gofal Dydd Sesiynol 12 18 Cymraeg Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 

Ceinewydd Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 9 Cymraeg Ceinewydd a Phenbryn 

Llanarth Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 20 16 Cymraeg Ceinewydd a Phenbryn 

Talgarreg Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 15 6 Cymraeg Ceinewydd a Phenbryn 

Llanfarian Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 20 7 Cymraeg Rheidol, Ystwyth a 

Charon 
Llanilar Gofal Dydd Llawn 

Sesiynol 19 10 Cymraeg Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Penllwyn Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 19 13 Cymraeg Rheidol, Ystwyth a 

Charon 
Pontrhydfendigaid Gofal Dydd Llawn 

Sesiynol 16 13 Cymraeg Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Llangeitho Gofal Dydd Sesiynol 19 10 Cymraeg Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

21 lleoliad   384 202     
 
Ers yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf mae 3 lleoliad wedi cau – Cylch Meithrin Gwennog (addysg wedi symud i'r ysgol), Cylch 
Meithrin y Borth ac mae 1 lleoliad Meithrinfa Gofal Dydd wedi rhoi'r gorau i ddarparu addysg gynnar. 
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Tabl 17.4: Nifer y lleoedd Ysgol sydd ar gael ac a lenwyd ar gyfer addysg tair oed, iaith y darparwr gwasanaeth: 

Enw'r Ysgol: 
Cyfanswm y lleoedd 

sydd ar gael  
*Nifer a 

Gofrestrwyd* 

Cyfanswm 
y plant 

sy'n 
mynychu 

Iaith y darparwr Enw'r Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol 

Aberaeron 28 27 Cymraeg Aberaeron a Llanrhystud 

Llwyn yr Eos (Penparcau) 
31 22 Cyfrwng Saesneg gyda defnydd 

sylweddol o'r Gymraeg 
Aberystwyth – De 

Plascrug 58 41 Cyfrwng Saesneg gyda defnydd 
sylweddol o'r Gymraeg 

Aberystwyth – De 

Ysgol Gymraeg Aberystwyth 52 51 Cymraeg Aberystwyth – De 

Bro Teifi (Llandysul) 51 42 Cymraeg Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Cenarth 10 12 Cymraeg Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Rhydypennau 27 21 Cymraeg Y Borth a Bont-goch 

Aberteifi 60 46 Cymraeg Aberteifi ac Aber-porth 

Bro Pedr (Llanbedr Pont Steffan) 53 30 Cymraeg Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 

Dyffryn Cledlyn (Drefach) 17 13 Cymraeg Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 

Y Dderi (Llangybi) 19 10 Cymraeg Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 

Bro Sion Cwilt (Synod Inn) 21 13 Cymraeg Ceinewydd a Phenbryn 
T. Llew Jones (Brynhoffnant) 25 19 Cymraeg Ceinewydd a Phenbryn 
Henry Richard (Tregaron) 17 15 Cymraeg Rheidol, Ystwyth a Charon 
40 ysgol gynradd – 14 yn cynnig 
Darpariaeth Feithrin y Cyfnod 
Sylfaen 469 362   
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Tabl 17.5: Crynodeb o Ddarpariaeth Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen (Addysg 3 oed) ar gyfer plant 3 oed fesul AGEHG: 

Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 
oed 

Nifer yr 
ysgolion 
cynradd 

yn yr ardal 

Nifer yr ysgolion cynradd sy'n 
cynnig Darpariaeth Feithrin y 

Cyfnod Sylfaen 

Nifer y lleoliadau Gofal 
Plant sy'n cynnig 

Darpariaeth Feithrin y 
Cyfnod Sylfaen 

Y Borth a Bont-goch 4 1 3 
Aberystwyth – Gogledd 2 0 2 
Aberystwyth – De 3 3 1 
Aberaeron a Llanrhystud 5 1 2 
Ceinewydd a Phenbryn 5 2 3 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad 5 3 1 
Aberteifi ac Aber-porth 4 1 4 
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 2 2 0 
Rheidol, Ystwyth a Charon 10 1 5 
CYFANSWM 40 14 21 
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Ffigur 17.1: Darpariaeth Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 oed fesul AGEHG mewn Ysgolion a lleoliadau Gofal Plant 
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Tabl 17.6: Ysgolion a Gofal Plant fesul AGEHG 
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Ysgolion 
Cynradd   4 2 3 5 5 5 4 2 10 40 
                        
Gofal Dydd 
Sesiynol 

Tymor Ysgol yn 
unig 1     2 1 1 2   1 8 

Gofal Dydd 
Llawn Sesiynol 

Tymor Ysgol yn 
unig 2 1 2 1 2 1 3 1 5 18 

Gofal Dydd 
Llawn Sesiynol 

Tymor Ysgol a 
gwyliau   1     2         3 

Meithrinfa 
Gofal Dydd 
Llawn 

Tymor Ysgol a 
gwyliau 1 1 1 1   2       6 

Gwarchodwr 
plant 

Tymor Ysgol yn 
unig     1             1 

Gwarchodwr 
plant 

Tymor Ysgol yn 
unig / Ar ôl ysgol               1   1 

Gwarchodwr 
plant 

Tymor Ysgol a 
gwyliau 5   5 6 3 3 12 7 2 43 

Gofal y Tu 
Allan i Oriau 
Ysgol 

Tymor Ysgol yn 
unig     1     1   1 2 5 

Gofal y Tu 
Allan i Oriau 
Ysgol 

Tymor Ysgol a 
gwyliau 1     1           2 
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Gofal y Tu 
Allan i Oriau 
Ysgol 

Gwyliau yn unig 

    1   1         2 
Crèche a 
Chynllun 
Chwarae 
Gwyliau 

Tymor Ysgol a 
Gwyliau 

      1           1 

Crèche 
Tymor Ysgol yn 
unig             1     1 

 

CYFANSWM 
lleoliadau Gofal 
Plant 10 3 11 12 9 8 18 10 10 91 

 
Ffigur 17.2: Ysgolion a Gofal Plant fesul AGEHG 
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Mae 14 o ysgolion yn darparu addysg tair oed ar draws y sir. Mae 12 o'r ysgolion yn ysgolion cyfrwng Cymraeg gyda dwy ysgol yng 
ngogledd y sir wedi eu hadnabod fel rhai cyfrwng Saesneg gyda defnydd sylweddol o'r Gymraeg. 
 
Ffigur 17.3: Ysgolion a lleoliadau gofal plant sy’n darparu addysg feithrin y Cyfnod Sylfaen: 

 
 

 
Nifer y rhieni nad ydynt yn hawlio eu darpariaeth am ddim a'r rhesymau 
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Nid yw'r Awdurdod Lleol yn casglu gwybodaeth am nifer y plant nad ydynt yn hawlio eu darpariaeth am ddim. Fodd bynnag, gofynnodd yr 
Arolwg Rhieni/Gofalwyr "ydy eich plentyn/plant 3 neu 4 oed yn cael mynediad i le addysg gynnar wedi'i ariannu mewn ysgol neu feithrinfa?" 
Roedd 157 yn defnyddio'r gwasanaeth neu ar fin dechrau ac roedd 37 heb ddechrau. 
 
Roedd dryswch rhwng hawl i addysg gynnar a'r Cynnig Gofal Plant yn yr adran hon; ond roedd gan rai ymatebwyr bryderon megis ddim yn 
gwybod sut i wneud cais i'r ysgol, ac nid oedd Cylch yn yr ysgol i'r plentyn ei fynychu. 
 
Tabl 17.7: Rhieni/Gofalwyr sy’n cael mynediad i addysg blynyddoedd 
cynnar: 

A yw eich plentyn/plant 3 neu 4 oed yn cael mynediad i le 
addysg gynnar a ariennir mewn ysgol neu feithrinfa?  

Ydy, yn yr un awdurdod lleol â lle rwy'n byw 141 
Ydw, mewn awdurdod lleol gwahanol i le rwy'n byw 2 
Bydd yn dechrau cyn bo hir 14 
Nac ydy 24 
Ddim yn siŵr 7 
Amherthnasol 6 

CYFANSWM 194 
 
C. Os dewiswch beidio, pam? (16 ymateb) gan gynnwys 

Oherwydd Covid, nid oedd cyfle mewn gwirionedd, ac mae'n 4 oed cyn bo hir, felly doedd hi ddim yn werth gwneud e 

Byddaf pan fydd yn 3 oed 

Does dim cylch yn yr ysgol 

Yn cael y 10 awr ond wedi gwneud cais am y 30 awr gan fod y gŵr yn hunangyflogedig ac mae'n anodd cael y gwaith papur i gwblhau'r 
ffurflen. 

Cafodd ei wrthod 
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Gofal plant sydd ei angen ar rieni i'w galluogi i hawlio eu darpariaeth lawn 
 
Roedd pandemig COVID wedi effeithio ar allu plant i fynychu lleoliad addysg, ond roedd y rhan fwyaf o'r ymatebion yn nodi'r 
rhwystredigaeth gan rieni hunangyflogedig a oedd am fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant 30 awr llawn. 
 
Y gobaith oedd y byddai'r Cynnig Gofal Plant yn rhoi eglurder i rieni ynghylch y gwahaniaeth rhwng addysg gynnar a Gofal Plant, ond mae 
rhywfaint o ddryswch o hyd ynghylch cymhwysedd, a'r gwahaniaeth rhwng dwy elfen y Cynnig. 
 
CAM GWEITHREDU: Y tymor cyn bod y plentyn yn gymwys trefnu sesiynau gwybodaeth i rieni â lleoliadau Gofal Plant er mwyn 
iddynt allu egluro'r Cynnig i rieni/gofalwyr. 
 
Tabl 17.8: Ysgolion sydd â darpariaeth Gofal Plant ar gael ar y safle neu gerllaw mewn lleoliad cyfagos a ddarperir gan Feithrinfa 
Gofal Dydd neu ddarparwr arall. 
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DASH x 2 
arbenigol) 

25 14 

T
udalen 279



 

230| T u d a l e n  
 

*12 darparwr gwyliau (yn cynnwys 13 o ardaloedd ysgol gan gynnwys DASH arbenigol x 2) 
Mae 14 ysgol yn cynnig Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen 
10 Clwb ar ôl Ysgol ar y safle gyda 2 mewn Meithrinfeydd Gofal Dydd lleol 
 
Tabl 17.9: Ysgolion sydd â darpariaeth Gofal Plant ar gael ar y safle neu gerllaw mewn lleoliad cyfagos a ddarperir naill ai gan 
Feithrinfa Ddydd neu ddarparwr arall - 
CANLYNIADAU LLAWN yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol: 
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CANLYN
IADAU / 
CYFANS

WM 

40 o ysgolion 

Mae 14 
ysgol yn 
cynnig 

Darparia
eth 

Feithrin 
y Cyfnod 
Sylfaen 

  16 4 10 

27 + 1 
heb ei 
gofres

tru 

  14 

10 ar y 
safle – 2 

yn y 
feithrinf

a 

  3 

12 
darparwr 
gwyliau 

(ar draws 
13 o 

ardaloed
d ysgol 

gan 
gynnwys 
DASH x 

2) 

25 14   

ALLWEDD C = Cymraeg  CS = Cyfrwng Saesneg gyda defnydd sylweddol o'r 
Gymraeg  CM = Cylch Meithrin    

Ffynhonnell: data SASS Gorffennaf 2021 
 
Nid oes Cylch Meithrin ar y safle gan rai ysgolion. Fodd bynnag, mae'r plant yn mynychu Cylchoedd Meithrin cyfagos ond yna byddant yn 
mynd i'w hysgol leol yn hytrach na'r ysgol lle y lleolir y Cylch. Mae nifer o rieni yn gwerthfawrogi'r fantais o gadw eu plant yn yr ysgol leol. 
Mae'r tabl canlynol yn grynodeb o'r canlyniadau o'r tabl uchod. 
 
Tabl 17.10: Crynodeb o'r wybodaeth o'r tabl uchod: 

Cyfanswm yr ysgolion cynradd (gan gynnwys ysgolion 3-16 a 3-19) 40 

Cyfanswm yr ysgolion gyda chlwb brecwast 20 

Cyfanswm yr ysgolion gyda chlwb brecwast (dim bwyd) 10 

Cyfanswm yr ysgolion gyda Chlwb ar ôl Ysgol COFRESTREDIG 
8 

(ddim i gyd ar 
agor) 

Cyfanswm yr ysgolion gyda Chlwb ar ôl Ysgol ANGHOFRESTREDIG 3 

Cyfanswm y Clybiau ar ôl Ysgol mewn Meithrinfa Gofal Dydd 4 

Cyfanswm yr ysgolion sy'n darparu addysg 3 oed 14 
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Cyfanswm yr ysgolion gyda darpariaeth gofleidiol 19 

Cyfanswm yr ysgolion gyda Chylch Meithrin 29 

Cyfanswm y Cylchoedd Meithrin ANGHOFRESTREDIG 1 

Cyfanswm yr ysgolion gyda lleoliad Gofal Sesiynol yn yr Ysgol 5 + 1 
anghofrestredig 

Cyfanswm yr ysgolion gyda lleoliad Gofal Sesiynol ar safle'r ysgol 15 

Cyfanswm yr ysgolion gyda lleoliad Gofal Sesiynol mewn lleoliad arall 
8 + Gofal Dydd 
Awyr Agored 

Sesiynol 

Cyfanswm yr ysgolion gyda gwarchodwr plant sy'n casglu plant 

25 yn darparu 
gofal ar ôl ysgol 

14 yn darparu 
gofal cyn ysgol 

 
 

Sylwadau rhanddeiliaid: 
Mae angen ystyried Gofal Plant ar safleoedd ysgol o'r camau cynllunio cynnar, gan ymgysylltu â rhanddeiliaid 
perthnasol i sicrhau bod y gofod wedi'i ddylunio mewn ffordd y gellir ei chofrestru gyda AGC, ac mae angen parhau i 
weithio mewn partneriaeth rhwng Addysg a Gofal Plant i sicrhau y gellir diwallu anghenion cymunedol o ran addysg A 
Gofal Plant. Mae angen i hyn gynnwys ystyriaeth o Ofal Plant lleol na ellir ei leoli ar safleoedd ysgol i sicrhau nad yw 
dadleoli yn digwydd. 
 
Cynhaliwyd cyfarfod Pontio y tymor diwethaf yn Ysgol Bro Pedr ac nid oedd dros 12 o blant a ddechreuodd ym mis Medi 
2021 mewn unrhyw ddarpariaeth Gofal Plant felly nid oedd unrhyw wybodaeth flaenorol amdanynt. Teimlwn yn gryf fod 
angen lleoliad nas cynhelir yn Llanbedr Pont Steffan. 
Mae lleoliadau yn ei chael hi'n anodd recriwtio staff newydd heb gymwysterau heb sôn am staff sydd â chymwysterau 
NVQ L3 a 5. 
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17.
1 

 
ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) 
 

 

 
Disgwylir i bob lleoliad Gofal Plant ateb anghenion pob plentyn o fewn ei ddarpariaeth. Mae'r dadansoddiad canlynol yn egluro'r cymorth sydd 
ar gael yng Ngheredigion i sicrhau bod plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth Gofal Plant prif ffrwd. 
 

Yn sgil cyflwyno Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, rhaid i'r Awdurdod Lleol benodi Swyddog Arweiniol 
Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar i fod yn gyfrifol am y plant cyn ysgol y nodwyd bod ganddynt anghenion dysgu 
ychwanegol. Dechreuodd y swydd hon ar ôl hydref 2020. Mae'r Ddeddf ADY yn ymwneud â sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei roi ar waith i 
helpu plentyn/person ifanc a sicrhau bod ysgolion/lleoliadau Gofal Plant yn fwy cynhwysol, gan wneud addasiadau rhesymol i ateb anghenion 
pob plentyn. 

Mae'r Uned Gofal Plant wedi gweithio'n agos gyda'r Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar i gyflwyno 
hyfforddiant penodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol Gofal Plant, ac mae hyn wedi cynnwys pob lleoliad a llawer o warchodwyr plant. Mae'r 
adborth i'r hyfforddiant wedi bod yn gadarnhaol gyda darparwyr yn dweud eu bod bellach yn fwy ymwybodol o'r Cod ADY ac yn teimlo'n fwy 
hyderus i godi pryder ynghylch datblygiad plentyn gyda rhieni. 

 
Plant Anabl 
Hyd at fis Mehefin 2021, roedd Tîm Plant Anabl Ceredigion yn gweithredu fel tîm ar y cyd o staff y bwrdd iechyd a staff gofal cymdeithasol, gan 
gefnogi plant a theuluoedd gyda'u hanghenion a nodwyd, boed yn rhai cymdeithasol, iechyd neu addysgol, trwy neilltuo'r cymorth mwyaf priodol. 
 
Cafodd Tîm Plant Anabl Ceredigion ei ad-drefnu ym mis Mehefin 2021 a symudodd yr Ymarferwyr Iechyd Arbenigol sy'n cefnogi plant a phobl 
ifanc ag anghenion ychwanegol / anableddau ac anghenion iechyd ychwanegol i dîm newydd o'r enw Tîm Iechyd Plant Anabl / Children's 
Disability Health Team (TIPA/CDHT). Roedd hyn er mwyn gwneud y mwyaf o adnoddau'r tîm bach o adnoddau Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda i gyflawni'r agenda iechyd a chefnogi'r rhai ag anawsterau iechyd sylweddol. 
Er nad yw'r Tîm Iechyd Plant Anabl a'r Tîm Plant Anabl bellach yn dîm integredig, maent yn parhau i gydweithio'n agos ac yn cwrdd yn 
wythnosol i frysbennu a thrafod pob atgyfeiriad newydd. 
 
CYNLLUN CYFEIRIO 
 
Mae'r rhaglen atgyfeirio Cynllun Cyfeirio yn cefnogi plant 2-4 oed sydd ag anabledd a/neu anghenion ychwanegol i gymryd rhan mewn 
cyfleoedd chwarae a dysgu addysgol yn ystod y tymor mewn lleoliad cofrestredig cyn ysgol. 
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Gwneir cyfeiriadau gan weithwyr proffesiynol, rhieni neu staff lleoliadau cyn ysgol i Banel aml-asiantaeth i'w cymeradwyo. 

Ariennir y cynllun gan Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru (rhaglenni Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf) a chyllid Cyngor Sir 
Ceredigion (Porth Cymorth Cynnar a Gwasanaethau Ysgolion), ac fe'i rheolir gan Fudiad Meithrin (cytundeb newydd wedi'i ddyfarnu hyd at fis 
Mawrth 2024). Gellir defnyddio'r cyllid i dalu am ymyrraeth gynnar neu staff cymorth ychwanegol (Dwylo Ychwanegol). Mewn lleoliadau 
Dechrau'n Deg, mae staff Craidd yn monitro cynnydd plant gan ddefnyddio Proffil y Cyfnod Sylfaen a Sgrin Wellcomm (ar gyfer iaith). 

Gwelodd y cynllun nifer cynyddol o blant ag oedi wrth ddatblygu yn dod i mewn i leoliadau cyn ysgol yn ystod 2021/22 oherwydd effaith 
cyfyngiadau Covid yn ôl pob tebyg. Arweiniodd hyn at bwysau ariannol cynyddol ar y cynllun. Roedd angen 24.8% ychwanegol o gyllid i 
sicrhau y gallai pob plentyn a gyfeiriwyd at y cynllun elwa ohono. 
 
Gyda'r cynnydd yn yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol, Yswiriant Gwladol ac argostau yn 2022-2023, efallai na fydd 
hyn yn ddigon i ddarparu'r lefel bresennol o gymorth mewn lleoliadau cyn ysgol. Bydd y cymorth a'r cyllid ychwanegol a dderbynnir ar gyfer y 
rhaglen adfer wedi Covid ar gael am flwyddyn arall yn unig. 
 
Lleferydd ac Iaith mewn lleoliadau a gynhelir 
Dros y blynyddoedd, roedd y rhan fwyaf o blant cyn oed ysgol yng Ngheredigion yn mynychu Cylchoedd Meithrin ar draws y sir nes iddynt 
droi'n 4 oed. Wrth fynychu Cylchoedd Meithrin, roedd plant ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn cael eu cyfeirio at y Cynllun Cyfeirio 
ac yn cael mynediad at gymorth dwylo ychwanegol. Cynigwyd cyllid i gylchoedd er mwyn i aelod o staff allu dilyn rhaglen therapi lleferydd ac 
iaith o fewn y lleoliad yn rheolaidd. Roedd hyn wedi helpu i ddatblygu Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu plant cyn iddynt ddechrau yn yr 
ysgol yn amser llawn yn 4 oed. 
 
Erbyn hyn, mae llawer o blant yn mynychu un o'r 14 o ddosbarthiadau meithrin 3-4 oed yn yr ysgol sy'n rhan o ysgolion prif ffrwd ar draws 
Ceredigion, ac mae hyn yn debygol o gynyddu yn y blynyddoedd i ddod. Nid yw cyllid ar gael i gefnogi cynllun fel Cynllun Cyfeirio yn y 
lleoliadau a gynhelir. Felly, mae angen cefnogi staff mewn lleoliadau a gynhelir i ddatblygu eu sgiliau ymhellach i helpu i gefnogi plant sydd ag 
anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
 
Mae cyllid trwy'r Grant Datblygiad Plant yn golygu y gall Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar sefydlu 
'Rhwydwaith Meithrin', a ddechreuodd yn hydref 2021. Pwrpas y rhwydwaith yw rhannu arfer da, darparu hyfforddiant ac ati ymysg Athrawon 
Dosbarth Meithrin yn y sector a gynhelir. 
 
 

 
Cryfderau 

• Mae gan Geredigion nifer uchel o leoliadau nas cynhelir sy'n darparu addysg y Blynyddoedd Cynnar o safon trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Dim ond 3 lleoliad sy'n gweithredu trwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf gyda pheth defnydd o'r Gymraeg. 
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• Mae digon o leoedd ar gael i blant gael mynediad at yr addysg ran-amser a ariennir naill ai drwy leoliad nas cynhelir neu mewn lleoliad a 
gynhelir. 

• Ymatebodd y lleoliadau'n gadarnhaol i gyflwyniad y Cynnig Gofal Plant yn 2018 trwy ymestyn eu sesiynau a'u horiau agor yn unol â'r 
galw gan rieni, ac ailgofrestru fel Gofal Dydd Llawn Sesiynol. 

• Mae'r rhan fwyaf o blant yng Ngheredigion yn mynychu darpariaeth cyn ysgol. Ychydig iawn sy'n mynychu ysgol amser llawn heb fod 
wedi mynychu unrhyw ddarpariaeth cyn ysgol. 

• Mae nifer y plant sy'n mynychu lleoliadau nas cynhelir wedi codi yn ôl i'r niferoedd cyn-bandemig 
• Gall yr ysgolion bro a grëwyd yn ddiweddar ddarparu'r addysg tair oed ochr yn ochr â'r ddarpariaeth gofleidiol o glwb cinio a Chylch 

Meithrin yn y prynhawn a rhoi mynediad i rieni at ddarpariaeth gofal 'dydd llawn' (oriau ysgol). Fodd bynnag, nid yw'r ddarpariaeth ar ôl 
ysgol wedi bod mor llwyddiannus, gyda rhai heb ailagor ers pandemig COVID-19. Fodd bynnag, mae camau'n cael eu cymryd i fynd i'r 
afael â hyn trwy gydweithio rhwng yr ysgolion a'r Uned Gofal Plant. 

• Mae'r cymorth a gynigir gan Athrawon Ymgynghorol y Blynyddoedd Cynnar yn hollbwysig i'r sector nas cynhelir. 
• Gall plant ag anghenion dysgu ychwanegol sy'n mynychu addysg gynnar nas ariennir gael mynediad at gymorth ychwanegol ar gyfer 

hyd at 10 awr yr wythnos mewn lleoliadau cyn ysgol yn ystod y tymor yn unig. 
 

Gwendidau 
• Mae cynnydd yn nifer yr ysgolion sy'n darparu addysg tair oed yn effeithio ar gynaliadwyedd y sector nas cynhelir. 
• Mae'r model presennol o bwyllgorau gwirfoddol i fod yn gyfrifol am bob agwedd ar redeg lleoliad Gofal Plant yn fwy anodd i'w gynnal. 

Disgwylir i bwyllgorau fod yn gyfrifol am faterion cyflogaeth a staffio, codi arian, sicrhau cydymffurfiaeth cofrestru ac ati, ac nid yw hyn yn 
gynaliadwy. 

• Nid oes unrhyw gymorth i blant sy'n cael mynediad i addysg gynnar trwy'r lleoliadau a gynhelir. Mae hwn yn fwlch sylweddol yn y 
cymorth a nodwyd gan y Tîm Therapi Iaith a Lleferydd. 

• Mae'r dryswch rhwng elfen addysg a Gofal Plant y Cynnig Gofal Plant mewn lleoliadau yn parhau i fod yn heriol gan fod pob blwyddyn 
yn cyflwyno carfan newydd o rieni, a gall y trosiant staff uchel ychwanegu at y bwlch gwybodaeth. 

• Diffyg dealltwriaeth yn y boblogaeth gyffredinol o bwysigrwydd darpariaeth Gofal Plant o safon uchel yn y blynyddoedd ffurfiannol. Mae 
hyn yn arwain at ddiffyg statws a pharch at gymwysterau a phroffesiynoldeb ymarferwyr. 

 
Oherwydd bod y lleoliadau mewn perygl o gau, mae staff cymwysedig yn chwilio am swyddi mwy diogel mewn mannau eraill. Mae'r rhan fwyaf 
o leoliadau hefyd yn sefydliadau gwirfoddol, gyda baich enfawr ar aelodau gwirfoddol/pwyllgor i reoli'r ddarpariaeth nawr ac yn y dyfodol, a 
darparu Gofal Plant cofrestredig, wedi'i reoleiddio i rieni sy'n gweithio. 
Mae cynaliadwyedd y lleoliadau yn y dyfodol yn ymwneud mwy ag aelodaeth a rheolaeth Pwyllgorau yn hytrach na'r galw gan rieni. 
 
CAM GWEITHREDU: Angen gweithio gyda Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru ar ddatblygu cynllun peilot i gael strwythur cadarn ar 
gyfer darpariaeth yn y dyfodol. 
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CAM GWEITHREDU: Gorddibyniaeth ar ddarpariaeth sy'n cael ei rhedeg gan bwyllgor gwirfoddol.  Mae yna botensial i Sefydliadau 
Ambarél Gofal Plant ystyried cymryd rhai o’r cyfrifoldebau oddi wrth y lleoliadau. 
 
Mae llawer o ddarparwyr Gofal Plant wedi gweithredu o dan y model Pwyllgor Gwirfoddol ers degawdau. Fodd bynnag, mae'r galwadau a 
ddaeth yn sgil rheoliadau cofrestru o dan AGC yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf a gofynion Estyn i'r rhai sy'n darparu addysg i blant 3 oed, a 
rheoli busnes  wedi cynyddu'n sylweddol dros y cyfnod hwn, ac mae angen ystyried a yw'r model yn addas at y diben oherwydd busnesau 
/mentrau cymdeithasol ydynt bellach. 
 
CAM GWEITHREDU: Ymgyrch dymhorol i staff/rhieni lleoliadau er mwyn egluro'r Cynnig Gofal Plant. 
 
 

17.
2 

 
DECHRAU'N DEG A PHROSIECT BRAENARU 
 

 

 
Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy'n ceisio mynd i'r afael â thlodi mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, ac 
mae'r cyllid wedi'i gynnwys o fewn Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. 
Mae'r rhaglen wedi bod yn rhedeg ers 2006 a chafodd ei chyflwyno'n wreiddiol mewn tair ardal yn y sir yn 2007 – Penparcau, Llanarth ac 
Aberteifi. Yn 2013 ehangwyd y rhaglen ymhellach i ddau leoliad yn Aber-porth a Llandysul. O'r pum ardal yng Ngheredigion mae 4 wedi'u lleoli 
yn ne'r sir ac 1 yn y gogledd. 
 
Prosiect Peilot Braenaru 
Ym mis Ebrill 2019 crëwyd Cynllun y Blynyddoedd Cynnar Integredig yn seiliedig ar waith amlasiantaethol, gan ddatblygu porth data a TG 
effeithiol i gydgysylltu caniatâd ar gyfer cymorth amlasiantaethol a gweithwyr allweddol gyda theuluoedd. 
Mae'r prosiect peilot 'Braenaru' yn ddull aml-asiantaeth o wella canlyniadau ar gyfer carfannau a dargedwyd gyda 'dull seiliedig ar le' wedi'i 
ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion sydd i gyd o fewn ôl troed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda. 
 
Nodwyd pum ardal yng Ngheredigion. Caiff teuluoedd agored i niwed eu hatgyfeirio gan Ymwelydd Iechyd ar gyfer Cymorth i Deuluoedd. Mae'r 
ardaloedd hyn yn adeiladu ar seilwaith presennol Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf. Mae wedi llwyddo i wella perthnasoedd rhwng y 
sectorau, gwella ymgysylltiad cymunedol ac adeiladu amgylcheddau diogel a chefnogol a fydd yn lliniaru neu'n lleihau effaith hirdymor 
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, a bydd yn mynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaeth mewn Amgylcheddau 
Cymunedol Niweidiol 
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Ffigur 17.2.1: Map o Dechrau'n Deg, Cynllun Peilot Braenaru; Homestart, Canolfannau Teuluoedd a Chanolfannau Plant Integredig 

 
 
Nod y dull aml-asiantaeth yw adeiladu gwydnwch unigol a chymunedol er mwyn i deuluoedd allu byw bywydau diogel, iach a llawn lle gallant 
fagu eu plant yn llwyddiannus a manteisio i'r eithaf ar eu potensial. 
 
Mae'r rhaglen beilot wedi cael ei groesawu gan asiantaethau sy'n gweithio ar draws yr ardaloedd, ac mae hyn wedi arwain at rai canlyniadau 
da, e.e. mae mwy o ymgysylltu â Chanolfannau i Deuluoedd, cyflwyno cynlluniau aml-asiantaeth integredig i gefnogi teuluoedd agored i niwed 
wedi bod yn llwyddiannus iawn. 
 
Mae'r Therapyddion Lleferydd ac Iaith yn gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol ochr yn ochr â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill e.e. 
Ymwelwyr Iechyd, a byddant yn gweithio gyda theuluoedd, gofalwyr, Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd, staff Canolfan i Deuluoedd, staff 
lleoliadau Gofal Plant a gweithwyr proffesiynol eraill i helpu plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu. 
Mae plant yn cael eu hadnabod trwy amrywiaeth o ddulliau, h.y. gan staff Gofal Plant hyfforddedig WellComm, archwiliadau Ymwelwyr Iechyd, 
ymholiadau gan rieni. 
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Bydd staff Gofal Plant a Chanolfannau i Deuluoedd yn cael cynnig hyfforddiant e.e. Elklan i roi strategaethau iddynt gefnogi datblygiad 
cyfathrebu pob plentyn ac i addasu'r amgylchedd fel eu bod yn lleoliadau sy'n gyfeillgar i gyfathrebu. Bydd rhieni a gofalwyr yn cael cynnig 
hyfforddiant trwy fynychu grwpiau e.e. Babbling Babies. 
 
Ariannodd y prosiect Swyddog Cymdeithasol Emosiynol Llesiant a Hyfforddiant. Mae Athro Ymgynghorol Dechrau'n Deg a'r Swyddog 
Cymdeithasol, Emosiynol a Hyfforddiant yn gweithio mewn partneriaeth i gynnig hyfforddiant i staff o bob lleoliad o fewn ardaloedd y prosiect 
braenaru. 

Bydd pontio yn rhan bwysig o Swyddog Cymdeithasol Emosiynol Llesiant a Hyfforddiant, gan feithrin perthnasoedd cadarnhaol rhwng rhieni a 
staff lleoliadau Gofal Plant mewn partneriaeth ag Ymwelwyr Iechyd a Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd, pontio o'r cartref i'r feithrinfa a phontio 
o'r feithrinfa i'r ysgol. Bydd arferion da Dechrau'n Deg yn cael eu mabwysiadu. Yn ystod y cyfnod pontio bydd presenoldeb da a rhannu 
gwybodaeth hanfodol yn hollbwysig 

Tabl 17.2.1: Gwasanaethau fesul AGEHG: 
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Dechrau'n Deg   1  1  3 1  6 

Canolfan i Deuluoedd 1   1  1  1 1 5 

Canolfan Plant       1   1 

Prosiect Braenaru 1   1 1 2   2 7 

Canolfan Integredig Plant   1    1 1  3 

 
 
Nifer y darparwyr Gofal Plant a gyllidir i ddarparu Dechrau'n Deg, gan gynnwys darpariaeth Dechrau'n Deg yn unig 
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Nod Dechrau'n Deg yw darparu lle Gofal Plant sesiynol wedi'i ariannu o fewn lleoliadau Gofal Plant cymeradwy i bob plentyn 2 – 3 oed sy'n 
byw yn ardaloedd daearyddol Dechrau'n Deg. Mae Ceredigion yn cynnig darpariaeth gymysg yn amrywio o feithrinfeydd dydd preifat, 
cylchoedd chwarae Gofal Dydd Llawn Sesiynol/Sesiynol Cymraeg a dwyieithog a gwarchodwyr plant. Mae gan rieni ddewis o ble i anfon eu 
plentyn, ac mae'r cyllid yn dilyn y plentyn. 
 
Yn ystod 2020/21 derbyniodd 27 o leoliadau Gofal Plant gyllid trwy Ddechrau'n Deg (gan 32 o ddarparwyr sy'n cael cymorth Dechrau'n Deg 
pan fydd angen). Mae hyn yn amrywio o dymor i dymor yn dibynnu ar ddewis rhieni. 
O'r 27 hynny, roedd 6 yn lleoliadau Dechrau'n Deg Craidd (h.y. maent o fewn ardaloedd Dechrau'n Deg), roedd 9 yn darparu gofal sesiynol, 
mae 2 yn feithrinfeydd gofal dydd llawn ac mae 10 yn warchodwyr plant. 
 
CAM GWEITHREDU: Yr Uned Gofal Plant i rannu ymatebion o'r Arolwg Rhieni/Gofalwyr gyda'r Tîm Dechrau'n Deg i'w defnyddio wrth 
gynllunio a darparu gwasanaethau. 
 
Tabl 17.2.2: Lleoliadau gofal plant a darpariaeth Dechrau’n Deg: 

Data Datganiad 
Hunanasesu Gwasanaeth 
(SASS). 
Cyllid Gwasanaeth – 
Ariannu Gwasanaeth 
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Gofal Dydd Sesiynol 2 0     1  1   2 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol 13 0 1 2 2 0 2 0 3 1 2 13 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 4 0 1 1 1   1    4 

Gwarchodwr plant 13 0 1 0 4 2 0 0 4 2 0 13 

CYFANSWM 32           32 
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Ffigur 17.2.2: Nifer y rhai a fanteisiodd ar raglen Dechrau'n Deg 2011-2021: 

 
 
Proffil presenoldeb wythnosol plant sy'n mynychu darpariaeth Dechrau'n Deg 
Mae pob plentyn Dechrau'n Deg yn cael cynnig lle Gofal Plant wedi'i ariannu gan ddarparwr o'i ddewis. Yn gyffredinol, mae 89% o blant yn 
derbyn lle Gofal Plant sydd naill ai wedi'i ariannu gan Ddechrau'n Deg neu drwy ffynonellau eraill e.e. credydau Treth Cynhwysol, Talebau 
Gofal Plant, Grant Gofal Plant Cyllid Myfyrwyr. Mae'r graff canlynol yn dangos cyfraddau presenoldeb da y plant sy'n mynychu Gofal Plant a 
ariennir gan Ddechrau'n Deg. Rhaid cofio mai plant ifanc iawn yw'r rhain ac mae pandemig byd-eang COVID-19 wedi effeithio ar y 2 flynedd 
ddiwethaf. Mae'r cyfraddau presenoldeb yn uwch na'r targed. 
Mae newidiadau yn y boblogaeth hefyd yn effeithio ar yr amrywiad yn y niferoedd – gan fod cyfraddau geni wedi bod yn gostwng ers 2015 
(data ONS). 
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Ffigur 17.2.3: Cyfraddau Presenoldeb Dechrau'n Deg 2008-2021 
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Tabl 17.2.3: Gwerthusiad Dechrau'n Deg: 

 
Roedd presenoldeb y llynedd yn llawer gwell na'r disgwyl yn enwedig gan fod COVID-19 yn achosi pryder i rieni. 
Cyflwynwyd 12 o gyrsiau hyfforddi cysylltiedig â Gofal Plant yn ystod 2020-21 gyda 124 o weithwyr Gofal Plant yn cwblhau'r hyfforddiant. 
Cafodd 23 o leoliadau eu cefnogi gan Athro Ymgynghorol Dechrau'n Deg a Swyddog Cymorth Llesiant a Hyfforddiant. 
 
Mae Ffigur 17.2.4 isod yn dangos canran y plant Dechrau'n Deg sy'n derbyn cymorth ychwanegol trwy'r Cynllun Cyfeirio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/21 2020/21
# %

102 100%
7,678 87%
6,188 3%

89 90%

3 91%

1 1%

# of children offered a full offer of childcare % of children offered childcare

How much did we do? How well did we do it?
Indicators Measures

# of children taking up a part offer of childcare funded by Flying Start % total uptake of childcare places funded by FS and other agencies

# of sessions funded % taking up full offer of childcare
# of sessions attended % taking up part offer of childcare

# of children taking up an offer of childcare not funded by Flying Start % unauthorised absence rates

# of children taking up a full offer of childcare funded by Flying Start % total uptake of childcare places funded by Flying Start
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Ffigur 17.2.4 : Plant Dechrau'n Deg sy'n derbyn Dwylo Ychwanegol trwy'r Cynllun Cyfeirio 

 
ALLWEDD: SALT – Therapydd Lleferydd ac Iaith  ASD – Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig  S&L – Lleferydd ac Iaith 
 
Ymwelwyr iechyd – Mae heriau recriwtio o fewn y sector Ymwelwyr Iechyd yn risg sy'n gysylltiedig â'r rhaglen Dechrau'n Deg ac wedi'i nodi fel 
ffactor risg sylweddol i gyflawni Rhaglen Plant Iach Cymru. Mae effaith hefyd ar y sector Gofal Plant lle mae'n rhaid i staff nodi a mynd i'r afael 
â phroblemau oedd heb eu nodi'n flaenorol oherwydd diffyg ymweliadau Ymwelwyr Iechyd. 
 
Mae cynrychiolwyr o'r Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd wedi cwrdd â Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at bryderon. Cynhaliwyd ymgyrch 
recriwtio rhwng y Bwrdd Iechyd a'r Awdurdod Lleol (+ Darganfod Cymru) yn 2021, ond mae prinder o hyd. 
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Reasons for Flying Start Childcare Accessing Additional Support 
in Childcare settings 2020-2021
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CAM GWEITHREDU: Gweithio gyda Phartner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio gradd 
nyrsio ac yn ymchwilio i'r opsiwn o ddatblygu cymhwyster Ymwelydd Iechyd er mwyn cadw'r dysgwyr sy'n mynd ar leoliad yng 
Ngheredigion tra eu bod yn astudio yn Aberystwyth. 
 
Allgymorth Gofal Plant. 
 
Rhan o gyllid Dechrau'n Deg yw cefnogi teuluoedd trwy gyllid Allgymorth. Mae hwn ar gael i deuluoedd sy'n byw o fewn 5 km i Ardal Dechrau'n 
Deg yn unig. Cefnogwyd 27 o'r 28 o achosion a atgyfeiriwyd trwy Allgymorth Gofal Plant y Cyfnod Sylfaen yn ystod 2020-21. 
 
Er mwyn mynd i'r afael â'r effaith fawr a gafodd y Coronafeirws ar ein plant a'n teuluoedd mwyaf agored i niwed, cyflwynodd Llywodraeth 
Cymru y Gronfa Datblygiad Plant yn hydref 2020 i gynorthwyo gydag adfer wedi COVID ac sy'n cael ei fonitro trwy ein fframwaith Rhianta a 
Chymorth i Deuluoedd. Defnyddiwyd rhan o'r cyllid ar gyfer Allgymorth, ac mae wedi bod yn amhrisiadwy o ran cefnogi plant sy'n agored i 
niwed mewn lleoliadau Gofal Plant y tu allan i ardaloedd Dechrau'n Deg sydd wedi bod o fudd i deuluoedd ar draws Ceredigion gyfan ac 
ardaloedd Braenaru, ac wedi'i ddefnyddio i uwchsgilio'r gweithlu o ran gwybodaeth am y cod ADY newydd. Rheolir elfen ariannu Allgymorth 
gan Ddechrau'n Deg. 
 
I ddechrau roedd hwn yn grant i'r Awdurdodau Lleol am gyfnod o 6 mis i ddatblygu pecyn o gymorth i helpu ein teuluoedd mwyaf agored i 
niwed. Defnyddiwyd cyllid i ddarparu cymorth i blant a theuluoedd i fynd i'r afael â phryderon ynghylch oedi datblygiadol mewn meysydd fel 
lleferydd, iaith a chyfathrebu, sgiliau echddygol, a datblygiad personol a chymdeithasol yn ystod y pandemig. Estynnwyd y cyllid hwn tan fis 
Mawrth 2022. 
 
Derbyniodd 31 o'r 34 a atgyfeiriwyd gymorth Allgymorth yn ystod 2020-21. 
 
Roedd rhaglenni eraill a gefnogwyd gan y Gronfa Datblygiad Plant yn cynnwys cymorth ariannol ar gyfer y sector Chwarae (i gefnogi'r Asesiad 
o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae) ac ariannu adnoddau ar gyfer gwarchodwyr plant i gefnogi'r hyfforddiant ADY yr oeddent wedi'i dderbyn 
trwy Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar. 
 

 

Cryfderau 
• Mae nifer y plant tair oed sy'n manteisio ar eu hawl y blynyddoedd cynnar yn uchel. 
• Mae ansawdd y ddarpariaeth yn y lleoliadau nas cynhelir yn dda neu'n rhagorol. 
• Caiff lleoliadau eu cefnogi'n dda gan Athrawon Ymgynghorol y Blynyddoedd Cynnar, Athro Ymgynghorol Dechrau'n Deg, yr Uned Gofal 

Plant a swyddogion datblygu sefydliadau ambarél. 
• Mae'r nifer sy'n manteisio ar Ofal Plant Dechrau'n Deg yn uchel gyda chyfraddau presenoldeb da. 
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• Mae'r Gronfa Datblygiad Plant wedi bod o fudd mawr o ran cefnogi teuluoedd agored i niwed i gael mynediad at gymorth ychwanegol a 
oedd yn cynnwys mynediad at ddarpariaeth Gofal Plant. 

 
Gwendidau 

• Bydd cynaliadwyedd lleoliadau Gofal Plant yn cael ei effeithio os bydd mwy o ysgolion yn darparu addysg tair oed. 
• Mae'r Gronfa Datblygiad Plant yn fesur dros dro i fynd i'r afael â'r oedi datblygiadol a nodwyd oherwydd COVID-19 pan nad oedd plant 

yn gallu mynychu Gofal Plant/cymdeithasu trwy gyfleoedd eraill. 
• Gwasanaeth cod post yw Dechrau'n Deg ac nid yw'n dibynnu ar brawf modd. Mae llawer o deuluoedd mewn ardaloedd o amddifadedd 

ar y cyrion yn colli allan ar gymorth ychwanegol. 

18 
 
CREDYD TRETH GWAITH/CREDYD CYNHWYSOL A GOFAL PLANT A GEFNOGIR GAN Y CYFLOGWR/GOFAL PLANT DI-DRETH/Y 
CYNNIG GOFAL PLANT 

 

O'r ymateb i'r arolwg rhieni nododd 29.5% eu bod yn derbyn cymorth tuag at gostau Gofal Plant gan un neu fwy o'r canlynol – Elfen Gofal Plant 
y Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol; Talebau Gofal Plant / Gofal Plant Di-dreth; Grant Gofal Plant i Fyfyrwyr neu Gyfraniad Cyflogwr. 
 
Dywedodd 63% o leoliadau fod rhieni'n derbyn Gofal Plant di-dreth neu'n defnyddio talebau Gofal Plant yn eu lleoliad. Ni chasglwyd y data ar 
niferoedd rhieni yn y ffurflenni SASS. 

Ffigur 18.1 - Canran y rhieni a gafodd gymorth tuag at 
gostau Gofal Plant 

 

Ffigur 18.2 - Canran y lleoliadau a ddywedodd eu bod yn 
defnyddio gofal plant di-dreth neu dalebau gofal plant 
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CREDYD CYNHWYSOL 
 

Tabl 18.1: Aelwydydd ar 
Gredyd Cynhwysol: Hawl i 

Ofal Plant 
Nifer 

Maw-19 9 
Meh-19 18 
Medi-19 25 
Rhag-19 30 
Maw-20 44 
Meh-20 9 
Medi-20 38 
Rhag-20 55 
Maw-21 57 
Meh-21 62 
Awst-21 66 

 

Ffigur 18.3: Aelwydydd ar Gredyd Cynhwysol: Hawl i Ofal Plant 

 
Ffynhonnell: Stat-Xplore: Ceredigion: Aelwydydd ar Gredyd Cynhwysol 
– Hawl i Ofal Plant fesul mis 2019-2021 
 

Mae nifer yr aelwydydd sy'n derbyn yr Hawl i Ofal Plant wedi'i nodi uchod. Mae'r niferoedd wedi cynyddu ers y pandemig (66 o aelwydydd) a 
allai fod oherwydd bod mwy o ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael ers y pandemig. Fodd bynnag, wrth ddadansoddi nifer y teuluoedd 
mewn gwaith, mae nifer y teuluoedd fesul mil sy'n ddi-waith neu'n derbyn Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant wedi gostwng rhwng 
2015 a 2020. Nid yw'r ffigurau ar gael ar gyfer 2020/2021. 
 
CAM GWEITHREDU: Codi ymwybyddiaeth o'r fenter Gofal Plant Di-dreth ymhlith darparwyr Gofal Plant a chyda rhieni gan fod hyn yn 
cefnogi costau Gofal Plant i blant 0-12 oed. 
 
CAM GWEITHREDU: Ymchwilio i weld a yw'r nifer isel sy'n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant i'w briodoli i'r ffaith nad ydynt am 
effeithio ar fanteisio ar elfen Gofal Plant cymorth Credyd Cynhwysol. 
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Tabl 18.2: Nifer cyfartalog y teuluoedd sy'n elwa ar yr hawliau blynyddol yng Ngheredigion (mewn miloedd, oni nodir yn wahanol): 

miloedd, 
oni nodir 

yn 
wahanol 

Cyfans
wm 

teuluoe
dd di-
waith 

Teuluoedd mewn gwaith 

Cyfanswm sy'n ei dderbyn 
(teuluoedd allan o waith ac mewn 

gwaith) 

Gyda phlant O'r 
rhain, 
unig 
rieni 

Heb blant 

derbyn CTG a 
CTP Derbyn CTP yn unig Yn derbyn 

CTG yn unig 

2019/20 0.7 1.2 0.8 0.8 0.7 3.4 

2018/10 0.9 1.5 0.9 0.9 0.8 4.2 

2017/18 1.0 1.6 1.0 1.0 0.9 4.5 

2016/17 1.0 1.7 1.0 1.0 1.0 4.7 

2015/16 1.0 1.8 1.0 1.0 1.1 5.0 

ALLWEDD: CTG – Credyd Treth Gwaith  CTP – Credyd Treth Plant 

Ffynhonnell: Stat-Xplore 
 
Tabl 18.3: Nifer y plant mewn teuluoedd sy'n derbyn: 

miloedd, 
oni nodir 

yn 
wahanol 

Nifer y plant mewn teuluoedd sy'n ei dderbyn 

Cyfanswm teuluoedd di-waith 

Teuluoedd mewn gwaith 

Derbyn CTG a CTP Derbyn CTP yn unig 

2019/20 1.4 2.3 1.7 
2018/10 1.7 2.8 2.0 
2017/18 1.9 3.0 2.1 
2016/17 1.8 3.1 2.2 
2015/16 1.8 3.3 2.2 
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Tabl 18.4: Teuluoedd sy’n elwa o’r elfen Gofal Plant: 

miloedd, oni 
nodir yn 
wahanol 

Teuluoedd sy'n manteisio arno 
Elfen Gofal Plant 

elfen gweithiwr anabl unig rieni parau gwerth wythnosol 
cyfartalog (£) 

2019/20 0.1 0.1 £51.73 0.2 
2018/10 0.2 0.2 £50.92 0.2 
2017/18 0.2 0.2 £49.62 0.3 
2016/17 0.2 0.2 £45.50 0.3 
2015/16 0.2 0.2 £47.51 0.3 

 
Tabl 18.5: Gwerth blynyddol cyfartalog (£ y flwyddyn) 

miloedd, 
oni nodir 

yn 
wahanol 

Gwerth blynyddol cyfartalog (£ y flwyddyn)   

Cyfanswm teuluoedd 
di-waith 

Teuluoedd mewn gwaith     Cyfanswm 
sy'n 

(teuluoedd 
allan o waith 
a theuluoedd 

mewn 
gwaith) 

Gyda phlant Heb blant 
Pob 
teulu 
mewn 
gwaith 

Derbyn CTG a 
CTP 

Derbyn 
CTP yn 

unig 

Pob teulu gyda 
phlant 

Derbyn 
CTG yn 

unig 

2019/20 £6,316 £9,128 £3,951 £7,098 £2,969 £6,012 £6,077 

2018/10 £6,101 £9,042 £3,915 £7,098 £2,880 £6,007 £6,028 

2017/18 £6,163 £9,048 £3,811 £7,074 £2,892 £5,992 £6,030 

2016/17 £6,176 £8,958 £3,875 £7,055 £2,853 £5,930 £5,983 

2015/16 £6,228 £9,047 £3,884 £7,166 £2,913 £5,938 £5,996 
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Y CYNNIG GOFAL PLANT 
 
Mae Cynnig Gofal Plant Cymru Llywodraeth Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen a 
ariennir ar gyfer rhieni plant tair a phedair oed cymwys sy'n gweithio hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Cyflwynwyd y Cynnig yng Ngheredigion ym 
mis Medi 2018, a chynyddodd y cyfleoedd i rieni weithio mwy o oriau, gan gynnig mwy o gyfle i blant fanteisio ar gyfleoedd chwarae a dysgu, 
yn ogystal â newid tirwedd y sector Gofal Plant. Telir £5.00 yr awr (ers 1 Ebrill 2022 – i fyny o £4.50) i ddarparwyr Gofal Plant am yr oriau a 
archebir ar gyfer Gofal Plant. 
 
Cynigir Darpariaeth Feithrin y Cyfnod a elwir hefyd yn Addysg Tair Oed yn y sector a gynhelir a'r sector nas cynhelir yng Ngheredigion. Mae 
hyn yn golygu bod ysgolion yn cynnig 12½ awr o Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen tra bod y Cylchoedd Meithrin/Cylchoedd Chwarae yn 
cynnig 10 awr o Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen yr wythnos. Mae nifer yr oriau Gofal Plant y mae plentyn yn eu derbyn yn dibynnu ar 
faint o oriau Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen y mae'n eu derbyn. 
 
 
 
Tabl 18.6: Dadansoddiad o’r Cynnig Gofal Plant a’r HCB: 

Elfen Cylch Meithrin / Grwp Chwarae Dosbarth meithrin o fewn ysgol 

Darpariaeth 
Feithrin y Cyfnod 
Sylfaen 

10 awr yr wythnos 12.5 awr yr wythnos 

Cynnig Gofal Plant 20 awr yr wythnos 17.5 awr yr wythnos 

Cyfanswm 30 awr yr wythnos 30 awr yr wythnos 

 
Mae Grant Cymorth Ychwanegol ar gael i gefnogi lleoliadau ac ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol i gael cymorth ychwanegol os oes 
angen. Gwneir atgyfeiriadau i'r panel Cynllun Cyfeirio i ystyried y cymorth sydd ei angen. 
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Er mwyn sicrhau cysondeb cenedlaethol o ran y dull gweithredu ar gyfer y Cynnig Gofal Plant mae LlC wedi comisiynu datblygu platfform 
digidol cenedlaethol a fydd yn golygu y bydd gan rieni a darparwyr ar draws Cymru fynediad at yr un gwasanaeth. Bydd Ceredigion yn treialu'r 
prawf byw yn ystod tymor yr hydref 2022 a disgwylir ei gyflwyno'n genedlaethol erbyn Ionawr 2023. 
 
Mae'r gyfradd o £4.50 wedi parhau ers i'r cynnig ddechrau yn 2017. Fodd bynnag, mae adolygiad cyfradd ar y gweill i edrych ar gynyddu'r 
gyfradd fesul awr. Mae disgwyl cyhoeddiad yn yr wythnosau nesaf. Mae'r adolygiad yn cynnwys aliniad â'r gyfradd Darpariaeth Feithrin y 
Cyfnod Sylfaen. 
 
Rhaid i Rieni/Gofalwyr wneud cais am y Cynnig Gofal Plant, darparu tystiolaeth ar gyfer gwiriadau cymhwystra a sicrhau bod lle i'w plentyn 
trwy gysylltu â'r darparwr Gofal Plant yn uniongyrchol. 
 
Mae'r Cynnig Gofal Plant yn gwneud taliadau'n uniongyrchol i'r darparwr Gofal Plant. Mae tîm y Cynnig Gofal Plant yn darparu'r Cynnig Gofal 
Plant ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys yn ogystal â theuluoedd Ceredigion. 
 
Effeithiodd pandemig COVID-19 ar y Cynnig Gofal Plant wrth i dderbyn plant newydd ar gyfer tymor yr haf 2020 gael ei atal dros dro. 
Disodlwyd y Cynnig Gofal Plant dros dro gan y Cynllun Cymorth Gofal Plant trwy gyfnod y Coronafeirws (C-CAS) yn ystod cyfnod clo cyntaf y 
pandemig o fis Ebrill i fis Awst 2020 gan ddarparu Gofal Plant wedi'i ariannu i blant o dan bump oed gweithwyr hanfodol a phlant agored i 
niwed. Nid yw'r plant a dderbynnir i'r cynllun hwn i gyd wedi'u cynnwys yn y ffigurau isod gan fod y cynllun yn agored i blant o dan 5 oed. 
 
Mae cyflogau Ceredigion yn is na chyfartaledd Cymru wrth edrych ar incwm cyfartalog ac mae tlodi 'mewn gwaith' hefyd yn broblem. O 
ganlyniad, mae hyn yn cael effaith ar y nifer sy'n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion gan nad yw rhieni'n cyrraedd y trothwy 
incwm. Mae gennym hefyd ganran uchel o weithwyr hunangyflogedig a chanran uchel o weithwyr rhan-amser sydd eto'n ei chael yn anodd 
dangos cymhwystra ar gyfer y cynnig. Mae'r cyflogau isel yn yr ardal yn awgrymu na all rhieni ddangos eu bod yn cyrraedd y trothwy incwm o 
16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw. Mae gennym nifer o fusnesau teuluol hefyd lle nad yw aelodau'r teulu yn derbyn slip 
cyflog wythnosol ac ati gan y busnes teuluol sy'n golygu nad ydynt yn gallu dangos eu cymhwystra o ran incwm. 
 
Mae tystiolaeth a gasglwyd o'r ceisiadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn dangos bod rhieni yng Ngheredigion yn byw mewn ardal sy'n 
seiliedig ar yr isafswm cyflog. Ceir lefel uchel o hunangyflogaeth ond ni all llawer gyrraedd yr hyn sy'n cyfateb i 16 awr o gyflog byw ac nid oes 
ganddynt fawr o le i gynyddu eu horiau. Felly nid ydynt yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. Mae'r Awdurdod Lleol hefyd wedi gweld 
cynnydd yn nifer y plant sy'n byw mewn tlodi (Gweler Adrannau 5,6 a 18).  Mae rhieni hefyd yn dweud wrth dîm y Cynnig Gofal Plant fod aros 
ar y Credyd Cynhwysol / Gofal Plant Di-dreth yn fwy buddiol na gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant. 
 
Gan ein bod yn darparu'r Cynnig Gofal Plant ar gyfer pedair sir, mae'n amlwg bod rhieni Ceredigion yn ennill llai o incwm nag awdurdodau 
cyfagos. Ychydig iawn o rieni sy'n anghymwys ar gyfer y Cynnig oherwydd eu bod yn ennill mwy na £100k. Mae'r Cynnig Gofal Plant ar gyfer 
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plant 3-4 oed wedi amlygu'r gwahaniaeth mewn incwm rhwng rhieni yn y 4 awdurdod lleol. Mae cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant wedi helpu rhai 
darparwyr i fod yn fwy cynaliadwy lle'r oedd y darparwyr Gofal Plant mewn sefyllfa ariannol fregus yn y gorffennol. 
 
CAM GWEITHREDU: Monitro niferoedd lleol sy'n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant, cymharu tueddiadau cenedlaethol. Gweithredu ar 
unrhyw gamau y mae angen eu cymryd i sicrhau bod pob rhiant cymwys yn gallu manteisio ar y Cynnig Gofal Plant. Mae angen i 
Lywodraeth Cymru edrych ar gymhwystra i gefnogi rhieni sy'n gweithio ar incwm isel. 
 
CAM GWEITHREDU: Gweithio gyda LlC i hyrwyddo'r canllawiau newydd sy'n cael eu datblygu i roi gwybod i deuluoedd amaethyddol 
pa wybodaeth sydd ei hangen yn barod i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant. 
 
CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod pob darparwr Gofal Plant yn barod ar gyfer y platfform digidol newydd. 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen mynediad at blatfform y cyfryngau cymdeithasol ar yr Uned Gofal Plant er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o'r Cynnig Gofal Plant. Cyfle i ymgysylltu â darparwyr Gofal Plant, rhieni a chyflogwyr i godi ymwybyddiaeth o'r 
cynllun a mentrau eraill i helpu gyda chostau Gofal Plant i leihau tlodi mewn gwaith a lleihau canran y plant sy'n byw mewn tlodi. 
 
Tabl 18.7: Nifer y plant 3-4 oed a fanteisiodd ar y Cynnig Gofal 
Plant 2018-2021 

Ceredigion Nifer y plant 3-4 oed sy'n manteisio ar y 
Cynnig Gofal Plant 

Blwyddyn 
academaidd 

Medi 2018 – 
Awst 2019 

Medi 2019 
– Mawrth 
2020* 

Medi 2020 
– Awst 
2021 

Nifer y plant 476 359 339 
 

Ffigur 18.4: Nifer y plant 3-4 oed a fanteisiodd ar y Cynnig Gofal 
Plant 2018-2021 

 
 
Dechreuodd y Cynnig Gofal Plant yng Ngheredigion ym mis Medi 2018, ac roedd nifer fawr o ymgeiswyr o fewn dwy garfan ar ddechrau'r 
cynllun. Cafodd pandemig Covid-19 effaith ar y nifer sy'n manteisio ar y Cynnig Gofal Plant rhwng mis Mawrth a mis Medi 2020, ond mae'r 
ffigurau wedi gwella ac yn dechrau ffurfio patrymau ar gyfer y nifer sy'n ei dderbyn bob tymor. 
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Tabl 18.8: Cynnig Gofal Plant Cymru a Cheredigion: 
 CYMRU 

 
CEREDIGION 

 
Nifer y plant a fanteisiodd ar y Cynnig ym mhob awdurdod 
lleol rhwng Medi 2019 a Mawrth 2020 
 
Ffynhonnell: Gwerthusiad o'r Cynnig Gofal Plant: 
Blwyddyn 3 (llyw.cymru) 

 
16,377 

 

 
359 

(2.19% o Gymru yn ei dderbyn) 

Gorffennaf 2021 
% o'r plant hynny yr amcangyfrifir eu bod yn gymwys ar 
gyfer y Cynnig 

 
48% 

 
45% 

 
Yn seiliedig ar ddata PLASC ar gyfer 
plant 3 oed sy'n derbyn Darpariaeth 
Feithrin y Cyfnod Sylfaen Ebrill 2021 

(Cyfanswm o 526 yn derbyn Darpariaeth 
Feithrin y Cyfnod Sylfaen) 

% y plant sy'n manteisio ar y Cynnig yn Gymraeg neu'n 
ddwyieithog 
 

 
23% 

 
77% (184 o blant) 

Nifer yr oriau a archebir ac a ddefnyddir bob mis ar 
gyfartaledd 
 

Ychydig llai na 72 awr Ychydig dros 80 awr 

Nifer y ceisiadau ar gyfer plant ag AAA/anghenion 
ychwanegol 

Ychydig dros 3% 0% 

Canran y plant (%) sy'n cael Grant Cymorth Ychwanegol y 
Cynnig Gofal Plant 

Ddim ar gael 2% 

 
 
Y fantais i leoliadau Gofal Plant: 
 
Mae cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant wedi newid tirwedd y ddarpariaeth Gofal Plant. Roedd llawer o leoliadau 'gofal dydd sesiynol' blaenorol 
megis Cylchoedd Meithrin/Cylchoedd Chwarae yn gallu agor oriau hwy / sesiynau bore a phrynhawn oherwydd y galw cynyddol hwn gan rieni 
a chymorth ariannol o £4.50 yr awr fesul plentyn cymwys. Roedd hyn yn golygu y gallai lleoliadau gofrestru fel 'Gofal Dydd Llawn' gydag AGC 
sydd wedi newid y ffordd rydym yn gallu mesur lleoedd Gofal Plant yng Ngheredigion. Roedd y gyfradd fesul awr hefyd yn uwch na'r hyn yr 
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oedd y lleoliadau sesiynol yn ei godi ar rieni. Fodd bynnag, roedd y swm yn debyg neu'n llai na'r ffioedd a godwyd gan Feithrinfeydd Dydd a 
Gwarchodwyr Plant. 
 
Yn ystod Tymor yr Hydref 2021, mae'r Cynnig Gofal Plant wedi talu £198,009.49 i 82 o leoliadau Gofal Plant yng Ngheredigion (sy'n cynnwys 
cymorth i blant ag anghenion ychwanegol) sy'n arbediad sylweddol mewn costau Gofal Plant ar gyfer pob teulu ar y Cynnig. 
 
Yn ôl tystiolaeth anecdotaidd gan Athrawon Ymgynghorol yn y Gwasanaeth Ysgolion, ers cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant bu effaith gadarnhaol 
ar y gweithlu. Wrth i oriau gwaith gynyddu yn y lleoliad, bu modd i staff aros a chael un swydd yn lle llawer o swyddi mewn lleoliadau amrywiol. 
Mae'r staff yn y lleoliad trwy'r dydd, maent yn hapusach, ac mae ganddynt fwy o amser i wella'r adnoddau a'r arddangosfeydd. 

 
Fodd bynnag, mae bwlch cynyddol rhwng cyrhaeddiad plant difreintiedig na allant fforddio'r sesiynau Gofal Plant a'r plant sy'n mynychu'r elfen 
Gofal Plant h.y. mynychu trwy'r dydd. 
 
Ehangu'r Cynnig Gofal Plant 
 
Cyhoeddwyd Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru 2021-2026 ym mis Mehefin 2021 gyda dau ymrwymiad; un i ehangu'r cymorth y mae 
Gofal Plant yn ei gynnig i rieni mewn addysg a hyfforddiant ac un arall i gynnal ei hymrwymiad at Ddechrau'n Deg. 
 
Yn hydref 2021, lluniwyd 'cytundeb cydweithredu' rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru sy'n cael ei rhedeg gan Lafur (Rhagfyr 2021 – 
2024). Roedd y cytundeb yn cynnwys cynlluniau i ymestyn Gofal Plant wedi’i ariannu i gynnwys pob plentyn dwy oed (manylion i'w cadarnhau 
ar adeg ysgrifennu'r Asesiad hwn). Cefnogir y cam gweithredu hwn gan Adroddiad Arolwg Tlodi Plant a Theuluoedd Blynyddol Plant yng 
Nghymru a nododd 'ehangu'r Cynnig Gofal Plant i blant iau' yn ei grynodeb 'i gefnogi'r cynnydd o ran tlodi mewn gwaith' 
 
Yr ail darged sy'n effeithio ar Ofal Plant yw'r un ar 'Ddiwygio Ysgolion' sy'n ystyried newid dyddiadau tymhorau ysgol ac oriau ysgol a fydd yn ei 
dro yn effeithio ar rieni a'r ddarpariaeth Gofal Plant. 
 
CAM GWEITHREDU: Awdurdod Lleol Ceredigion i weithio gyda LlC ar sut i weithredu'r Gofal Plant a ariennir ar gyfer plant 2 oed ar 
draws Ceredigion a helpu gyda chynllunio unrhyw ddarpariaeth ychwanegol. 
Ymchwilio i gyfleoedd cyllid grant cyfalaf posibl yn unol ag ehangu'r Cynnig Gofal Plant neu gyllid 2 oed ymhellach. 
 
CAM GWEITHREDU: Cyfrannu at ymgynghoriadau ac adolygiadau Diwygio Ysgolion Llywodraeth Cymru a rhoi unrhyw gamau ar 
waith. 
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Adborth o'r Ymgynghoriad Darparwyr Gofal Plant: 

"Dim digon o wybodaeth am y lleoedd sydd wedi'u hariannu ar gyfer rhieni. Dydyn nhw ddim yn cael gwybod am y gwyliau a sut 
mae'n gweithio, a dydyn nhw ddim yn deall sut mae'r cyllid yn gweithio." 

"Rwy'n gweithio o fewn y gymuned lle rwy'n byw ac mae "argymhellion personol" a'm henw da wedi bod yn ddigon i fy nghadw i'n 
brysur. Mae'r rhan fwyaf o rieni yn mynd yn ôl i'r gwaith rhwng 9 mis a blwyddyn ar ôl geni babi ac mae lleoliadau Ysgol a Meithrin 
bellach yn darparu lleoedd trwy'r dydd ar gyfer plant 3 oed. Mae hyn yn golygu bod yr ystod oedran y mae gwarchodwyr plant yn 
gofalu am blant yn cael ei gwasgu mwy a mwy nawr. Mae rhieni eisiau rhannu lleoliadau rhwng Cylchoedd Chwarae a Meithrin ac 
mae lleoedd ar gael o fewn fy lleoliad am y tro cyntaf bellach." 

"Mae gen i restr aros ar gyfer plant o dan 5 hyd at 2023. Gyda 2 [o blant] fy hun yn yr ystod oedran yma mae'n golygu y gallai i 
ofalu am un plentyn arall yn unig o dan 5 oed yn dilyn y cymarebau. Dwi ddim yn cael unrhyw ddiddordeb/ymholiadau ar gyfer plant 
dros 5 oed. Mae llawer mwy o angen am leoedd Gofal Plant i blant iau." 

 
Mae rhai Gwarchodwyr Plant wedi nodi bod y Cynnig Gofal Plant yn cael effaith negyddol ar eu gwasanaeth gan fod rhieni'n ffafrio defnyddio'r 
Cynnig o fewn un lleoliad (sydd hefyd yn cynnig yr Addysg 3-oed) sy'n tueddu i fod yn ddarpariaeth gofal dydd llawn: 
 
"Mae niferoedd gwarchodwyr plant yn cael eu heffeithio gan y Cylch Meithrin lleol sy'n derbyn plant o 2 oed. Mae rhieni'n chwilio'n aml am ofal 
cofleidiol ar gyfer y plant hyn sy'n effeithio ar y cymarebau plant." 
 

 TLODI 

 

 
Diffinnir aelwydydd sy'n byw mewn tlodi fel rhai lle mae incwm y cartref yn llai na 60% o incwm canolrifol Prydain Fawr. Yn 2020, roedd hyn yn 
£19,967. (Ffynhonnell: CACI Paycheck) 
 
Yn ôl Llywodraeth Cymru roedd 31% o blant mewn teuluoedd yng Nghymru yn byw mewn tlodi rhwng 2017 a 2020. Mae cael eich magu mewn 
tlodi yn effeithio ar lesiant plant, datblygiad yn y blynyddoedd cynnar, iechyd corfforol a meddyliol, cyflawniad addysgol a chyfleoedd bywyd yn 
y dyfodol. Mae cydnabod a deall effeithiau tlodi ar blant a theuluoedd yn hanfodol i wella eu canlyniadau. 
 
Yng Ngheredigion mae 3 o bob 10 plentyn yn byw mewn tlodi neu 31.8% (Ffynhonnell: Clymblaid Dileu Tlodi Plant yn 2019/20), diweddariad 
nesaf i'w gyhoeddi ym mis Mai 2022). Mae hyn nid yn unig yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru, ond mae Ceredigion hefyd wedi gweld y 
cynnydd uchaf ond un yn genedlaethol ar 2.7 pwynt canran dros y pum mlynedd flaenorol. Mae tlodi yn parhau i fod yn un o heriau mwyaf y sir. 

T
udalen 308



 

259| T u d a l e n  
 

Enillion ac incwm isel, Gofal Plant fforddiadwy, gostyngiad yn y Credyd Cynhwysol a chostau tai uchel/fforddiadwyedd tai sy'n sbarduno tlodi 
yng Ngheredigion. 
 
Nododd yr adroddiad cynnydd diweddar 'Strategaeth Trechu Caledi Ceredigion 2020-2022' y problemau canlynol yn ymwneud â Gofal Plant: 

• Mae incwm isel yng Ngheredigion yn golygu na all rhai teuluoedd ddangos eu bod yn cyrraedd y trothwy incwm ar gyfer y Cynnig Gofal 
Plant. 

• Mae prinder staff, gan gynnwys staff sy'n siarad Cymraeg, o fewn y sector yn ei gwneud yn anodd recriwtio a chynnal cymarebau staff i 
blant. Mae hyn yn effeithio ar allu rhai lleoliadau i gynnig lleoedd i blant ychwanegol. 

• Roedd y Strategaeth yn cydnabod bod patrymau gwaith rhieni wedi newid ac mae hyn wedi lleihau'r galw am Ofal Plant ar ôl ysgol. Mae 
dau leoliad, yng ngogledd a de'r sir, a oedd yn cefnogi llawer o blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi cau'n barhaol. 

 
Nid yw mesurau economaidd yn datgelu'r broblem o dlodi mewn gwaith yn syth. Er enghraifft, mae'r gyfradd gweithgarwch economaidd, y 
gyfradd cyflogaeth a chyfran yr aelwydydd di-waith yng Ngheredigion i gyd yn perfformio'n well na'r cyfartaledd cenedlaethol. Eto i gyd, mae 
32.4% o aelwydydd yn dal i fyw mewn tlodi yng Ngheredigion* o'i gymharu â 35% yng Nghymru. Mae'r ffigurau hyn, ynghyd ag enillion ac 
incwm cyfartalog isel yn y sir yn awgrymu'n gryf bod tlodi mewn gwaith yn parhau i fod yn broblem sylweddol yng Ngheredigion. 
 
Mae 6.9% o blant yn byw mewn cartrefi di-waith (Mae canran y plant sy'n byw mewn aelwydydd di-waith yng Ngheredigion yn seiliedig ar faint 
sampl isel ac felly dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r ffigurau hyn). 
 
*Ffynonellau: Yr Adran Gwaith a Phensiynau, NOMIS, Llywodraeth Cymru, Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Cyfrifiad 2011 
 
Enillion blynyddol canolrifol yng Ngheredigion (yn ôl man preswylio yw £23,576 ac mae'n is na chanolrif Cymru. 
(Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol – Arolwg blynyddol ar gyfer oriau ac enillion 2020). 
 
Mae nifer y bobl ar Gredyd Cynhwysol wedi cynyddu 112% ers mis Mawrth 2020, gyda 10.5% o bobl oedran gweithio yng Ngheredigion yn 
derbyn Credyd Cynhwysol. 
 

• Y data diweddaraf sydd ar gael: Mae plant sy'n byw mewn tlodi ar hyn o bryd yn 31.8% ar gyfer 2019/20, diweddariad nesaf Mai 2022. 
• Mae gweithwyr hunangyflogedig yn 1 ym mhob 6 ym mis Mawrth 2021 ac yn cael ei ddiweddaru bob 3 mis. 
• Cymhareb hunangyflogaeth Ceredigion yw 14.9% o'i gymharu â ffigur Cymru, sef 8.9%. 
• Roedd y nifer sy'n manteisio ar y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) yn ystod y pandemig yn amrywio o 76% ar gyfer 

y grant cyntaf i 22% erbyn y pumed grant (5500 o hawlwyr posibl), ond roedd yn is na chyfradd hawlio Cymru.* 
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• Roedd 23,700 o weithwyr yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cadw Swyddi trwy gyfnod y Coronafeirws (ffyrlo) lle oedd gweithwyr a roddwyd 
ar wyliau yn derbyn 80% o'u cyflog, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Roedd y nifer a fanteisiodd ar y cynllun ffyrlo yn amrywio o 6500 
ym mis Mai 2020 i 700 o weithwyr ym mis Medi 2021. Roedd hyn yn cyfateb i gyfradd o 3% o'i gymharu â chyfradd Cymru, sef 3.3%.* 

• Cododd y nifer sy'n hawlio Credyd Cynhwysol 112% rhwng mis Mawrth 2020 a mis Tachwedd 2021 gyda 4,477 o bobl ar Gredyd 
Cynhwysol (12% o'r boblogaeth o'i gymharu â 18% yng Nghymru** 

* Ffynonellau: Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogedig (Ffyrlo) – Cyllid a Thollau EM, Hunangyflogedig – Proffil Awdurdod Lleol NOMIS 

**Ffynonellau: Credyd Cynhwysol – Adran Gwaith a Phensiynau; Gweithgarwch Economaidd – NOMIS; Cyfradd Cyflogaeth – NOMIS 
 
Tabl 18.9: Canran yr aelwydydd sy’n byw mewn tlodi (llai na 60% o incwm canolrifol Prydain Fawr): 

Enw'r Ardal Gynnyrch Ehangach 
Haen Ganol / Ardal Gymunedol 

Canran yr aelwydydd sy'n byw mewn tlodi 
(llai na 60% o incwm canolrifol Prydain 

Fawr £19,967) 

Aberystwyth – Gogledd 37.8% 

Aberteifi ac Aber-porth 36.7% 

Aberystwyth – De 36.6% 

Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel 
Ystrad 35.9% 

Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 33.8% 

Rheidol, Ystwyth a Charon 29.0% 

Aberaeron a Llanrhystud 28.9% 

Ceinewydd a Phenbryn 28.4% 

Y Borth a Bont-goch 25.6% 

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn ONS, 2020. 

 
Mae gan Ogledd Aberystwyth boblogaeth uchel o fyfyrwyr felly rhaid bod yn ofalus wrth edrych ar y ffigurau hyn. Efallai fod y tabl isod yn fwy 
cynrychioliadol o lefel tlodi, wedi'i ategu gan y ffaith bod Dechrau'n Deg ar gael yn y 3 ardal uchaf a restrir isod. Fodd bynnag, mae ardal 
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Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad yn 4ydd yn y ddwy restr sy'n awgrymu bod hon yn ardal lle mae angen i ni ddatblygu cymorth 
ychwanegol. 
 
CAM GWEITHREDU: Ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu darpariaeth Gofal Dydd Sesiynol ar gyfer plant 2-3 oed heb effeithio ar y 
ddau Ddarparwr Gofal Dydd Llawn a Gwarchodwyr Plant yn Llanbedr Pont Steffan. 
Ymchwil pellach i anghenion Gofal Plant teuluoedd sy'n byw yng nghymuned Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Llanbedr Pont 
Steffan a Llanfihangel Ystrad. 
 
Tabl 18.10: Pobl mewn Amddifadedd Incwm % 

Enw'r Ardal Gynnyrch Ehangach 
Haen Ganol / Ardal Gymunedol 

Pobl mewn 
Amddifadedd Incwm % 

Aberteifi ac Aber-porth 19% 

Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 14% 

Aberystwyth – De 13% 

Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel 
Ystrad 12% 

Ceinewydd a Phenbryn 12% 

Aberaeron a Llanrhystud 11% 

Rheidol, Ystwyth a Charon 10% 

Y Borth a Bont-goch 10% 

Aberystwyth – Gogledd 6% 

CYFANSWM   

Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth 
Canol Blwyddyn ONS, 2020.  
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Yn ystod gwanwyn 2021 cynhaliodd Plant yng Nghymru ei Arolwg Tlodi Plant a Theuluoedd blynyddol ac fe'i cyhoeddwyd yn hydref 2021. 
Daeth 6% o'r ymatebion i'r arolwg o Geredigion gan nodi bod cost/argaeledd Gofal Plant ymhlith ei 5 prif fater yn ymwneud â thlodi. Roedd 
materion cysylltiedig eraill yn cynnwys effaith budd-daliadau, cyflogau isel, rhwystrau dyled a thai a chostau byw cynyddol. 
 
Dangosodd yr arolwg sut y bu'n rhaid i rai rhieni roi'r gorau i'w swyddi oherwydd diffyg Gofal Plant ychwanegol neu fforddiadwyedd Gofal Plant 
ychwanegol, neu y bu'n rhaid iddynt ddewis rhwng gweithio neu ddarparu Gofal Plant. Ni allai gweithwyr incwm isel weithio gartref. 

 
Arweiniodd effaith pandemig COVID-19 at ddiswyddiadau, colli swyddi yn y diwydiannau tymhorol, y sector Gofal Plant a'r rhai ar gontract dim 
oriau. Fodd bynnag, roedd tlodi yno cyn y pandemig (er yn waeth nawr) ac ni ellir ei ddefnyddio fel esgus. 
 
O ran Costau Gofal Plant ac argaeledd a nodwyd gan ymatebwyr yn yr adroddiad fel problem, roedd y sylwadau'n canolbwyntio ar gost uchel 
Gofal Plant o'i gymharu â chyflogaeth incwm isel, yn ogystal ag argaeledd Gofal Plant. Roedd y sylwadau hyn yn canolbwyntio nid yn unig ar 
argaeledd daearyddol ond pryd yn ystod y dydd yr oedd Gofal Plant ar gael. 
 

"Rwy'n gweithio gyda llawer o famau sengl a hoffai weithio, ond mae dod o hyd i Ofal Plant yn anodd iawn a hefyd cost y Gofal Plant 
pan fydd ar gael." 
 

Astudiaeth Achos: 

Cynigwyd oriau ychwanegol o fewn lleoliad i weithiwr Gofal Plant proffesiynol oedd yn gweithio 16 awr 
yr wythnos ar Isafswm Cyflog Byw. Ar ôl ymchwilio ymhellach, byddai'r unigolyn a oedd yn rhiant sengl 
yn waeth ei fyd yn ariannol pe bai'n gweithio mwy nag 16 awr ar yr isafswm cyflog oherwydd byddai'n 
colli ei Gredyd Cynhwysol, Budd-daliadau Treth Tai, Prydau Ysgol am Ddim (a grant gwisg ysgol 
cysylltiedig). Roedd y gweithiwr yn fodlon gweithio mwy o oriau, ond nid oedd yn benderfyniad ariannol 
gynaliadwy. Yn y cyfamser, mae'r lleoliad yn parhau i wynebu problemau staffio er mwyn bodloni'r 
cymarebau a'r oriau gofynnol. 

 
 

 

Crynodeb: 
Mae galw clir am Ofal Plant mwy fforddiadwy gyda ffocws arbennig ar ehangu'r Cynnig Gofal Plant i blant iau. 
Mae angen i Ofal Plant fod yn fwy hygyrch gydag oriau mwy hyblyg. Er bod tystiolaeth yn dangos bod angen i Ofal Plant fod yn fwy hyblyg, 
mae angen inni ymchwilio i weld a yw'r galw yno i'w wneud yn gynaliadwy. Heb nifer y teuluoedd sy'n defnyddio'r ddarpariaeth nid yw'n 
gynaliadwy i ofyn i ddarparwyr ymestyn oriau agor ac ati. Byddai hyn yn annog gweithio oriau mwy hyblyg ac yn cefnogi patrymau shifft yn 
ogystal â thâl gwell i'r gweithlu Gofal Plant. 
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Cryfderau: 

• Mae cynlluniau fel Dechrau'n Deg, Addysg Gynnar a'r Cynnig Gofal Plant i gyd yn ddarpariaeth Gofal Plant wedi'i hariannu y gall rhai 
rhieni fanteisio arni. 

• Bydd cyflwyno Gofal Plant rhan-amser a ariennir ar gyfer plant dwy oed yn helpu teuluoedd i gael mynediad at Ofal Plant heb orfod 
poeni am y gost. 

 
Gwendidau: 

• Mae cyfradd tlodi a thlodi mewn gwaith yn cynyddu yng Ngheredigion ac mae hyn yn debygol o effeithio ar allu rhieni i fforddio Gofal 
Plant o ganlyniad i gostau cynyddol. Ar yr un pryd mae'n rhaid i ddarparwyr Gofal Plant ystyried cynyddu ffioedd er mwyn sicrhau y 
gallant gynnal y ddarpariaeth gyda'r holl argostau ychwanegol y mae'n rhaid iddynt barhau i'w talu. 

 

19 
 
CYNALIADWYEDD 
 

 

 
Gellir disgrifio cynaliadwyedd fel y gallu i gael ei gynnal ar gyfradd neu lefel benodol. Wrth edrych ar gynaliadwyedd o ran y farchnad Gofal 
Plant, rydym yn ystyried y gallu i gynnal y ddarpariaeth sydd gennym a pha ffactorau all effeithio neu ddylanwadu ar fodolaeth darpariaeth 
Gofal Plant. 
 
Gofynnodd arolwg SASS i ddarparwyr 'yn seiliedig ar y sefyllfa bresennol, a ydych yn weddol hyderus y byddai'n gynaliadwy yn ariannol i 
barhau i redeg eich darpariaeth Gofal Plant?' Mae'r tabl canlynol yn nodi canlyniadau'r arolwg. 
 
Tabl 19.1: Hyder Darparwr Gofal Plant i barhau 

 % ddim yn 
gwybod % chwe mis % blwyddyn arall 

neu'n hwy % nifer 

Gofal Dydd Sesiynol 0 25 75 0 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 14 0 81 5 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 50 0 50 0 
Gwarchodwr plant 20 0 78 0 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 33 0 67 0 
Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau 100 0 0 0 
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Crèche 100 0 0 0 
CYFANSWM 22% 2% 74% 1% 

 
 
Mae'n galonogol gweld bod 74% yn bwriadu aros yn weithredol am 6 mis neu fwy. Fodd bynnag, mae'n destun pryder nad yw 50% o'n 
darpariaeth gofal dydd llawn yn gwybod pa mor hir y byddant yn gynaliadwy. Mae gennym nifer isel o ddarparwyr gofal dydd llawn yng 
Ngheredigion, felly pe bai darparwr yn cau byddai hyn yn cael effaith arwyddocaol ar leoedd Gofal Plant i rieni yn enwedig gan ein bod yn 
gweld bod y darparwyr gofal dydd llawn yn gymharol lawn, a bod un ddarpariaeth Gofal Dydd Llawn wedi cau yn 2021 a effeithiodd ar lawer o 
deuluoedd. 
 

 
Ffigur 19.1: Hyder mewn cynaliadwyedd i barhau 

 
 
Gofynnwyd i ddarparwyr hefyd fel rhan o'r SASS 'oherwydd COVID-19, ydych chi'n gweithredu i gapasiti llawn ar hyn o bryd?' Mae'r tabl 
canlynol yn dangos yn glir na ddywedodd yr un o'n darparwyr eu bod yn gweithredu i gapasiti llawn, gyda'r sector y tu allan i oriau ysgol yn 
amlwg yn cael ei effeithio waethaf gyda dim ond 22% yn gweithredu i gapasiti llawn. Gofal dydd llawn sesiynol ar 76% a gofal sesiynol ar 75% 
oedd yn gweithredu agosaf at eu capasiti llawn ym mis Mehefin 2021. Efallai fod y ffigur hwn wedi newid ers y SASS. 
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Tabl 19.2: Canran sy'n gweithredu hyd at gapasiti llawn 

 

% yn 
gweithredu i 

gapasiti llawn 
Gofal Dydd Sesiynol 75 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 76 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 67 
Gwarchodwr plant 69 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 22 

 

Ffigur 19.2: Canran sy'n gweithredu ar gapasiti llawn 

 
 

 
 
 
Mae'r graff canlynol yn dangos yr effaith y mae COVID-19 wedi'i chael ar staffio yn y sector. Unwaith eto, mae'r sector y tu allan i oriau ysgol 
wedi nodi bod angen mwy o gymarebau staff i blant. Y rheswm am hyn oedd y cyfnod pan oedd rhaid cadw plant mewn swigod. 
 
Ffigur 19.3: Effaith pandemig ar gymarebau staffio 
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Mae'r sector wedi gorfod ymdopi â llawer dros y ddwy flynedd ddiwethaf wrth addasu i ffyrdd newydd o weithio, diweddaru asesiadau risg, 
gweithredu trefniadau glanhau ychwanegol, cyflwyno mesurau diogel COVID-19 tra ar yr un pryd yn ceisio darparu'r gofal gorau posibl ar gyfer 
y plant. 
 
Un effaith fawr ar gynaliadwyedd yw'r cyflogau. Mae Gofal Plant wedi bod yn broffesiwn â chyflog isel yn rhy hir, ac eto mae'r disgwyliadau ar 
staff yn parhau i godi a sicrhau bod y cymwysterau cywir ganddynt. Os ydym am sicrhau ansawdd o fewn lleoliad mae angen i'r tâl 
adlewyrchu'r dyletswyddau o fewn y swydd. 
 
Dyfernir grantiau cynaliadwyedd yn flynyddol trwy gyllid Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol sy'n cydnabod pa mor fregus yw'r sector, ac 
mae argaeledd grantiau yn allweddol o ran sicrhau nad yw costau Gofal Plant yn cael eu trosglwyddo i deuluoedd. Fodd bynnag nid yw'n 
gynaliadwy i ddyfarnu grantiau bob blwyddyn i'r darparwyr. 
 
Cyflog Byw Cenedlaethol; Cyfraddau Fesul Awr ac Yswiriant Gwladol: 
 
Bydd y Cyflog Byw Cenedlaethol yn codi i £9.50 o 1 Ebrill 2022. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 59 ceiniog neu 6.6 y cant. 
Bydd y codiadau yn cefnogi cyflogau a safonau byw gweithwyr ar gyflog isel ar adeg lle mae twf cyflog yn gadarn ar draws yr economi yn ôl 
Cynnydd mawr yn yr isafswm cyflog i hybu incwm gweithwyr ar gyflog isel - GOV.UK (www.gov.uk). 
 
Tabl 19.3: Cyflog Byw Cenedlaethol: 

 Cyfradd o Ebrill 2022 Cyfradd gyfredol (Ebrill 2021 i 
Fawrth 2022) 

Cynnydd 

Cyflog Byw 
Cenedlaethol 

£9.50 £8.91 6.6% 

Cyfradd 21-22 oed £9.18 £8.36 9.8% 

Cyfradd 18-20 oed £6.83 £6.56 4.1% 

Cyfradd 16-17 oed £4.81 £4.62 4.1% 

Cyfradd Prentis £4.81 £4.30 11.9% 
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Gwrthbwyso Llety £8.70 £8.36 4.1% 

Ffynhonnell: Cyfraddau isafswm cyflog ar gyfer 2022 - GOV.UK (www.gov.uk) 
 
Ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cynyddu 1.25% ym mis Ebrill 2022 bydd y cynnydd cyfartalog mewn costau staff fesul diwrnod 
fesul cyflogai ar yr isafswm cyflog yn cynyddu, a bydd rhaid i bob darparwr Gofal Plant dalu'r costau ychwanegol hyn, boed yn lleoliadau preifat 
neu wirfoddol. Gyda chostau cyfleustodau a gorbenion hefyd yn cynyddu nid yw hyn yn rhywbeth y bydd darparwyr yn gallu eu talu heb 
ystyried cynyddu'r ffioedd a godir ar rieni. 
 
Rhaid ystyried argostau pan fydd cyfradd fesul awr a chyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cynyddu, ac os yn gweithio 16+ awr, rhaid ystyried 
cyfraniad pensiwn a gwyliau. Fodd bynnag, ni all lleoliadau Gofal Plant drosglwyddo'r cynnydd cost ychwanegol hwn i rieni. 
Mae cyllid addysg Meithrin Cyfnod Sylfaen yn cael ei gynyddu'n raddol i gyrraedd £4.50 yr awr, yn ôl disgresiwn yr Awdurdod Lleol, ond bydd 
yn cymryd dwy flynedd arall i gyrraedd y trothwy hwn. Os yw cyfradd y Cynnig Gofal Plant am gynyddu, bydd angen cyllid pellach i sicrhau bod 
y gyfradd Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen yn cynyddu hefyd. 
 
Mae'r tabl canlynol yn dangos y gwahaniaeth mewn cyfraddau fesul awr ar gyfer staff yn y sector Gofal Plant o'i gymharu â chyflog cychwynnol 
Athro y Blynyddoedd Cynnar, sef £14.00 yr awr. Mae arweinydd Cylch Meithrin yn ennill tua £9.50 yr awr ar gyfartaledd tra bod cymhorthydd ar 
yr isafswm cyflog cenedlaethol yn unig. Gellir cymharu hyn â'r gyfradd fesul awr ar gyfer staff manwerthu a gellir deall pam mae'r sector mewn 
argyfwng ar hyn o bryd gyda staff cymwys yn gadael y proffesiwn i fynd i weithio mewn ysgolion neu hyd yn oed y tu allan i'r sector Gofal Plant 
yn gyfan gwbl. 
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Ffigur 19.4: Tâl fesul awr 2021-2022 

 
 
Dyfyniad darparwr: 

"Mae lleoedd ar gael yn ein clwb ar ôl ysgol ni ers y pandemig a gyda rhieni sy'n gweithio gartref mae gennym ni lai o blant sydd angen 
gofal ar hyn o bryd. Felly mae'n anodd cael cydbwysedd rhwng nifer y staff â chymarebau plant a cheisio peidio â cholli arian ar bob 
sesiwn. Mae'n costio mwy i'r busnes ddarparu Gofal Plant 1 i 1 hefyd." 
 

Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ar gyfer safleoedd Gofal Plant cofrestredig 
 
Ers mis Ebrill 2019, mae darparwyr Gofal Plant cofrestredig yng Nghymru wedi cael rhyddhad ardrethi busnesau bach o 100%. Roedd y 
cynllun hwn am dair blynedd i ddechrau ac fe'i cadarnhawyd hyd at 31 Mawrth 2022. Ym mis Medi 2021 cyhoeddodd Gweinidogion 
Llywodraeth Cymru estyniad tair blynedd i Ryddhad Ardrethi Annomestig o 100% ar gyfer Gofal Plant cofrestredig am dair blynedd ychwanegol 
tan 2025 yn dilyn adolygiad ym mis Gorffennaf 2021. Croesawyd ymestyn y rhyddhad ardrethi gan ddarparwyr tan 31 Mawrth 2025. Bydd hyn 
yn darparu £9.7m o gymorth ychwanegol ar gyfer safleoedd Gofal Plant cofrestredig yng Nghymru. 
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Isafswm Cyflog Cenedlaethol National Minimum Wage over 21

Cyflog Byw Cenedlaethol National Living Wage over 23

Athro Blynyddoedd Cynnar Early Years Teacher starting wage

Arweinydd Cylch Meithrin Leader average wage

Cynorthwyydd Dosbarth Teaching Assistant wage  (Lefel /Level 1)

Cynorthwyydd Dosbarth Teaching Assistant wage (Lefel /Level 2)

Cynorthwydd Cylch Meithrin Assistant wages average

Tâl fesul awr / Hourly Pay 2021-22
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Cyllid Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru 
 
Dyfernir Grant Plant a Chymunedau LlC i gefnogi gwasanaethau Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, gan gynnwys Cymorth a 
Chefnogaeth Gynnar. Un o'r ffrydiau ariannu yw cefnogi'r rhaglen Gofal Plant a Chwarae sydd wedi'i hanelu'n bennaf at y sector y Tu Allan i 
Oriau Ysgol, a mynd i'r afael â bylchau yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. 
 
Defnyddir cyllid ar gyfer amser y Swyddog Datblygu, cefnogi plant ag anghenion ychwanegol i fynychu clwb ar ôl ysgol/Cynllun Chwarae yn 
ystod y gwyliau (Ymuno), cymorthdalu costau hyfforddi, a chefnogi'r sector drwy gynnig Grantiau Cynaliadwyedd blynyddol i dalu costau staff a 
gorbenion. 
 
Oherwydd COVID-19 dyfarnwyd cymorth grant ychwanegol ar ffurf grant CWTCH yn 2020 o £135,486.00. 
Gwelwyd cynnydd o 0.49% yn 2021-2022 gyda grant CWTCH pellach wedi'i ddyrannu ym mis Medi 2021 fel grantiau cynaliadwyedd ar raddfa 
fach i helpu lleoliadau Gofal Plant i adfer wedi effaith COVID-19. 
 
Tabl 19.4: Cyllid Cynaliadwyedd: 

Grant Gofal Plant a Chwarae 
(Grant Gofal Plant y Tu Allan i 

Oriau Ysgol) 
 

 Cyllid ychwanegol COVID-19 CYFANSWM 

2017-2018 £58,796  £58,796 
2018-2019 £58,796  £58,796 
2019-2020 Grant Gofal Plant £58,796  £58,796 
2020-2021 £58,796 £58,796 + £76,690 

£135,486.00 
£194,282 

2021-2022 – cynnydd o 0.49%. £59,084.46 
 

£89,472 £158,556.46 

2022-2023 £58,796.00 
+ Cymorth Cynnar o 5% o 
£2,939.80 
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GRANTIAU CYFALAF Y CYNNIG GOFAL PLANT 
 
Roedd cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant yn gyfle i ALlau wneud cais am gyllid cyfalaf i ddatblygu darpariaeth Gofal Plant newydd neu gyllid i 
ddefnyddio cynllun grantiau bach a fyddai'n helpu darparwyr Gofal Plant i wella'r amgylchedd yn eu lleoliad. Mae'r cyllid hwn wedi bod ar gyfer 
gwaith cyfalaf yn unig. Fodd bynnag, mae wedi bod o fudd mawr i ddarparwyr Gofal Plant yng Ngheredigion. Mae cyllid wedi golygu bod modd 
codi estyniad i Ysgol Cenarth i ddatblygu Gofal Plant cofleidiol, adeilad pwrpasol ar gyfer Cylch Meithrin Tregaron, adeilad parhaol yn lle'r 
caban ar gyfer darpariaeth Ffrindiau Bach yr Eos (Dechrau'n Deg), caban newydd ar gyfer Cylch Meithrin Llanarth (cyfalaf Dechrau'n Deg), 
estyniad i Gylch Meithrin Llanilar, gwelliannau i gaban Cylch Meithrin Rhydypennau a Phenllwyn. Disgwylir i'r gwaith ddechrau'n fuan ar ysgol 
3-11 Ysgol Dyffryn Aeron a fydd hefyd yn cynnwys darpariaeth gofleidiol ar gyfer y Cylch Meithrin. Disgwylir i hyn agor erbyn mis Medi 2023. 
 
Mae'r cynllun Grantiau Bach y Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru wedi cynnig cyllid grant i ddarparwyr a gwarchodwyr plant i wella'r 
amgylchedd ffisegol y tu mewn neu'r tu allan i'w lleoliad. Ynghyd â chyllid ychwanegol ar gyfer COVID-19, mae cyfanswm o £502,000 wedi bod 
ar gael ers 2019. 
 
Diwygio'r Diwrnod Ysgol 
Mae cytundeb LlC rhwng Plaid Cymru a'r Llywodraeth Lafur wedi ymrwymo i ystyried diwygio'r diwrnod ysgol a dyddiadau'r flwyddyn ysgol er 
mwyn cefnogi llesiant dysgwyr a staff, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau addysgol a gweddu mwy i batrymau bywyd teuluol a chyflogaeth. 
Nid yw'n glir eto beth fydd hyn yn ei olygu i ddarpariaeth Gofal Plant a pha effaith y bydd yn ei chael. Fodd bynnag, bydd angen inni ystyried y 
goblygiadau fel rhan o'n cynllun pum mlynedd. 
 

20 
 
TRAWSFFINIOL 
 

 

 
Ers 2018 mae Uned Gofal Plant Cyngor Sir Ceredigion wedi gweithredu fel yr awdurdod cyflenwi ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yng Ngorllewin 
Cymru, ac mae'n gweithio'n agos gydag awdurdodau ymgysylltu Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys. O ganlyniad, mae perthynas waith agos 
wedi datblygu gyda swyddogion cyfatebol o fewn yr Awdurdodau hyn. Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig wrth weithio gyda darparwyr 
Gofal Plant ar y ffiniau sirol lle mae materion trawsffiniol yn cael eu hadnabod ac yn cael sylw gan swyddogion. 
 
Oherwydd pandemig COVID-19, mae'r holl Awdurdodau Lleol ac Is-adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru 
wedi bod yn cwrdd yn fwy rheolaidd gan ychwanegu gwerth gwirioneddol at y gwaith. Cytunodd Llywodraeth Cymru i arwain ar yr Arolwg 
Rhieni/Gofalwyr. 
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Rydym yn gweithio gydag Awdurdodau cyfagos ar y Cynnig Gofal Plant ond rydym hefyd yn helpu ein gilydd gyda materion eraill yn ymwneud 
â Gofal Plant. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys ymchwilio i'r posibilrwydd o gomisiynu cwmni allanol i gynnal yr Asesiad o Ddigonolrwydd 
Gofal Plant, rhannu arfer da o ran ADY, ceisiadau Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant ac ati. 
 
Rydym yn ymwybodol o'n hymateb i'r arolwg Rhieni/Gofalwyr bod rhai rhieni'n defnyddio Meithrinfa Ddydd yng Nghastell Newydd Emlyn, Sir 
Gaerfyrddin sy'n ffinio â Cheredigion. Mae'r un peth yn wir hefyd am fynediad at warchodwyr plant a lleoliadau Gofal Sesiynol yng Ngogledd Sir 
Gaerfyrddin, Gogledd Sir Benfro gan fod tair tref fawr wedi'u lleoli ar Afon Teifi sydd ar ffin y sir. Mae'n anochel bod defnyddwyr gwasanaeth o'r 
ddwy ochr i'r afon yn cael mynediad at leoliadau Gofal Plant ar bob ochr o'r afon. Gwyddys fod nifer gymharol isel o rieni o ogledd Ceredigion 
yn defnyddio Gofal Plant yn ardal Machynlleth, Powys oherwydd ymrwymiadau gwaith. 
 

21 
 
DATBLYGU A HYFFORDDI'R GWEITHLU 
 

 

 
RECRIWTIO A CHADW STAFF 
 
Mae recriwtio a chadw staff wedi cael ei nodi fel gwir bryder gan y sector yn ystod y 18 mis diwethaf gyda darparwyr yn dweud eu bod yn cael 
anawsterau wrth recriwtio staff cymwysedig ac yn enwedig staff sy'n siarad Cymraeg. Mae'r Uned Gofal Plant wedi codi'r pryderon gyda LlC. 
 
Mae'r risg hon yn cynyddu ac mae'n gysylltiedig â chyfraddau tâl a statws cymwysterau yn ogystal â morâl staff. Ni chafodd staff y sector Gofal 
Plant eu gwobrwyo pan dderbyniodd staff y sector gofal daliadau bonws cenedlaethol, er eu bod hefyd yn aros ar agor ac yn gweithio trwy 
gydol y cyfnodau clo er mwyn i rieni allu gweithio. Nid ydynt wedi cael yr un statws a diogelwch â staff ysgol, ac mae hyn wedi arwain at lawer 
o staff â chymwysterau Gofal Plant yn gadael y sector. 
 
Mae'r colegau AB lleol yn adrodd bod llai o fyfyrwyr yn astudio Gofal Plant, ac nid yw'r ysgolion uwchradd yng Ngheredigion yn cynnig 
cymwysterau Gofal Plant lefel 2 neu 3 mwyach. 
 
CAM GWEITHREDU: Mae angen ymchwilio ymhellach i ganfod pa gyfleoedd hyfforddi Gofal Plant a Chwarae sydd ar gael yng 
Ngheredigion. Mae angen gwneud mwy o waith yn lleol i hyrwyddo gyrfa ym maes Gofal Plant. 
 
Fodd bynnag, hyd nes y gwneir mwy i gynyddu'r cyflog o fewn y sector, rydym yn annhebygol o weld gwelliant am beth amser. 
 
Dyfyniad Darparwr 
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"Gall fod yn heriol i gynnal cymarebau staff cymwys o 50%, mae'n debyg y bydd hyn yn cynyddu wrth i'r cymhwyster Gwaith Chwarae 
gael ei gyflwyno hefyd." 

 
LEFELAU STAFFIO, TROSIANT A SWYDDI GWAG 
 
Tabl 21.1: Lefelau staffio, trosiant, swyddi gwag, yn ôl math o ddarparwr 

Rhedeg eich 
Gwasanaeth – Eich 

Staff 

Staff sy'n gweithio yn 
eich gwasanaeth 

Nifer y 
lleoliada

u 

Nifer y 
staff 

unigol 
sy'n 

gweithio 
yn y 

gwasana
eth ar 
hyn o 
bryd 

Nifer y 
staff 
sy'n 

gweithio 
llai nag 
16 awr 

yr 
wythnos 

Nifer y 
staff 
sydd 
wedi 

gadael y 
gwasana

eth yn 
ystod y 
12 mis 

diwethaf 

Nifer y 
swyddi 
Gofal 
Plant 
neu 

chwarae 
sy'n wag 
ar hyn o 

bryd 

Nifer yr 
oriau 
Gofal 
Plant 
neu 

chwarae 
yr 

wythnos 
y mae'r 
swyddi 
gwag 

hyn yn 
cyfateb 
iddynt 

Nifer y 
staff a 

gyflogir 
ar hyn o 
bryd ar 

gontract
au dim 
oriau 

Ydych 
chi'n 
cael 

anhawst
er i 

gynnig 
cytunde
bau 16 

awr neu 
fwy i'ch 
staff? 
YDW 

Ydych 
chi'n 

ymgymr
yd â 

Chynllun
io'r 

Gweithlu
? YDW 

Os 
ydych 

yn 
ymgymr

yd â 
Chynllun

io'r 
Gweithlu
, faint o 

staff 
ychwane

gol 
ydych 
chi'n 

rhagwel
d y bydd 

eu 
hangen 
arnoch 

yn ystod 
y 24 mis 
nesaf? 

Gofal Dydd Sesiynol 8 32 14 7 5 181 5 4 3 3 

Gofal Dydd Llawn 
Sesiynol 21 115 36 15 3 113 24 5 18 16 
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Meithrinfa Gofal Dydd 
Llawn 6 111 4 15 15 126 22 1 4 10 

Gwarchodwr plant 45 37 7 1 0 0 4 3 4 0 

Gofal y Tu Allan i 
Oriau Ysgol 9 40 20 0 0 10 22 2 4 6 

Crèche a Chynllun 
Chwarae Gwyliau 1 5 5 4 0 0 0 1 1 0 

Crèche 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 

CYFANSWM 91 345 87 45 23 430 77 16 34 35 

 
• Yn seiliedig ar ganlyniadau'r SASS, nodwyd bod 345 o bobl yn gweithio ym maes Gofal Plant yng Ngheredigion. Er i 45 o warchodwyr 

plant gwblhau'r SASS dim ond 37 a gynrychiolir yma. 
• Adroddir bod cyfanswm o 45 o staff wedi gadael eu swydd o fewn y 12 mis diwethaf. Fodd bynnag, ni chesglir unrhyw wybodaeth i 

olrhain i ble y maent wedi mynd. Mae lleoliadau wedi adrodd bod rhai wedi mynd i weithio mewn ysgolion tra bod eraill wedi gadael y 
sector yn gyfan gwbl. 

• Dywedir bod 23 o swyddi'n wag. Mae hyn yn bryder yn wyneb yr argyfwng staffio presennol o fewn Gofal Plant, a'r gallu i recriwtio a 
llenwi swyddi. 

• Dywedodd 16 o ddarparwyr eu bod yn ei chael hi'n anodd cynnig mwy nag 16 awr yr wythnos i staff; roedd hyn wedi'i ledaenu ar draws 
y mathau o ddarparwyr. 

• Dywedodd darparwyr y bydd angen 35 o staff ychwanegol dros y 12 mis nesaf. 
 
 
Tabl 21.2: Trosiant Staff 

Trosiant staff yn ôl math % 
Nifer y staff unigol sy'n 

gweithio yn y gwasanaeth ar 
hyn o bryd 

Nifer y staff sydd wedi 
gadael y gwasanaeth yn 
ystod y 12 mis diwethaf 

% trosiant 
staff 

Gofal Dydd Sesiynol 32 7 22 
Gofal Dydd Llawn Sesiynol 115 15 13 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 111 15 14 
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Gwarchodwr plant 37 1 3 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 40 0 0 
Crèche a Chynllun Chwarae 
Gwyliau 5 4 80 
Crèche 5 3 60 
Cyfanswm 345 45 13 
     
Gofal Sesiynol wedi'i gyfuno 147 22 15 

 
Pan ofynnwyd yn yr ymgynghoriad â darparwr a yw cymwysterau staff yn broblem, nododd yr ymatebwyr: 
 

"Gall fod yn heriol i gynnal cymarebau staff cymwys o 50%, mae'n debyg y bydd hyn yn cynyddu wrth i'r cymhwyster 
Gwaith Chwarae gael ei gyflwyno hefyd." 

"Cytundebau byr ac oriau isel ddim yn denu staff o safon i'r swydd yn ogystal â'r cyflog isel iawn o'i gymharu â gwaith 
arall yn yr ardal sydd angen llai o gymwysterau a chyfrifoldeb" 

"Ydy. Mae'r nifer sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant yn y coleg wedi gostwng yn sylweddol. Nid yw ysgolion uwchradd yr 
ardal yn cynnig y cwrs mwyach." 

"Fel meithrinfa Gymraeg, mae angen siaradwyr Cymraeg rhugl arnom ni hefyd. Felly, mae argaeledd gweithwyr 
cymwysedig sy'n siarad Cymraeg yn fwy o broblem." 

 
HYFFORDDIANT A CHYMWYSTERAU 
 
Mae gan 87% o'r staff sy'n gweithio ym maes Gofal Plant gymhwyster Gofal Plant ac mae gan ychydig llai na 58% o ymarferwyr chwarae 
gymhwyster chwarae. 
 
Tabl 21.3: Cymwysterau Gwarchodwyr Plant 
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Rhedeg eich 
Gwasanaeth – 

Eich 
Cymwysterau 
(Gwarchodwyr 
Plant yn unig) 

 
CYPOP 5 
uned neu 

IHC & PCP 

Cymhwyster, 
Gofal, Dysgu 
a Datblygiad 
Plant ar lefel 
2 (OES neu'n 

parhau) 

Cymhwyster, 
Gofal, Dysgu 
a Datblygiad 
Plant ar lefel 
3 (OES neu'n 

parhau) 

Cymhwyster, 
Gofal, Dysgu 
a Datblygiad 
Plant ar lefel 

5 

Cymhwyster 
sy'n 

berthnasol i 
Ofal Plant 
ond heb ei 

restru 

Dim un o'r 
cymwysterau 

a restrwyd 

Gwarchodwr 
plant 45 20 6 32 5 24 10 

 
Ffigur 21.1: Cymwysterau Gwarchodwyr Plant 

 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

CYPOP 5 uned neu IHC & PCP

Cymhwyster Plant, Gofal, Dysgu a Datblygiad ar lefel 2 (OES neu barhaus)

Cymhwyster Plant, Gofal, Dysgu a Datblygiad ar lefel 3 (OES neu barhaus)

Cymhwyster Plant, Gofal, Dysgu a Datblygiad ar lefel 5

Cymhwyster sy'n berthnasol i ofal plant ond heb ei restru

Nid oes yr un o'r cymwysterau hyn wedi'u rhestru

Cymwysterau Gwarchodwyr Plant T
udalen 325



 

276| T u d a l e n  
 

Tabl 21.4: Cymwysterau Ymarferydd Gofal Plant: 
 

Cymhwyster, 
Gofal, Dysgu a 
Datblygiad Plant 
ar lefel 2 

Cymhwyster, 
Gofal, Dysgu 
a Datblygiad 
Plant ar lefel 
3 

Cymhwyster, 
Gofal, Dysgu 
a Datblygiad 
Plant ar lefel 
5 

Cymhwyster 
sy'n 
berthnasol i 
Ofal Plant 
ond heb ei 
restru 

Dim 
cymwysterau 
Ymarferydd 
Gofal Plant 
ffurfiol 

Cyfanswm y 
staff sy'n 
Ymarferwyr 
Gofal Plant 

Cyfanswm y 
staff sy'n 
Ymarferwyr 
Gofal Plant 
CYMWYSEDI
G 

9 209 33 34 43 328 285 

 
Ffigur 21.2: Cymwysterau Ymarferydd Gofal Plant: 
 

 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

Cymhwyster, Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar lefel 2

Cymhwyster, Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar lefel 3

Cymhwyster, Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar lefel 5

Cymhwyster sy'n berthnasol i Ofal Plant ond heb ei restru

Dim cymwysterau Ymarferydd Gofal Plant ffurfiol

Cyfanswm y staff sy'n Ymarferwyr Gofal Plant

Cyfanswm y staff sy'n Ymarferwyr Gofal Plant CYMWYSEDIG

Cymwysterau Ymarferwyr Gofal Plant
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Tabl 21.5: Cymwysterau Ymarferwyr Chwarae 
Dyfarniad 
Lefel 2 
Ymarfer 
Gwaith 
Chwarae 
(L2APP) 

Diploma 
Lefel 2 
Gwaith 
Chwarae 

Diploma 
Lefel 2 
Gwaith 
Chwarae; 
Rhoi 
Egwyddo
rion ar 
Waith 
(P3) – yn 
cynnwys 
dyfarniad
, 
tystysgrif 
a diploma 

Dyfarniad 
Lefel 3 
Rheoli 
Cynllun 
Chwarae 
Gwyliau 

Dyfarniad 
Lefel 3 
Pontio i 
Waith 
Chwarae 
o'r 
Blynyddo
edd 
Cynnar 

Diploma 
Lefel 3 
Gwaith 
Chwarae 

Diploma 
Lefel 3 
Gwaith 
Chwarae; 
Rhoi 
Egwyddo
rion ar 
Waith. 
(P3) – yn 
cynnwys 
dyfarniad
, 
tystysgrif 
a diploma 

Diploma 
Lefel 5 
Gwaith 
Chwarae 

Cymhwys
ter sy'n 
berthnas
ol i 
chwarae, 
ond heb 
ei restru 

Ymarferw
yr 
Chwarae 
heb 
unrhyw 
gymwyst
erau 
ffurfiol 

Cyfansw
m y staff 
sy'n 
ymarferw
yr 
chwarae 

Cyfansw
m y staff 
sy'n 
ymarferw
yr 
chwarae 
CYMWYS
EDIG 

2 2 3 1 22 22 9 0 7 52 118 68 

 
Ffigur 21.3: Cymwysterau Ymarferwyr Chwarae 

 
0 20 40 60 80 100 120 140

Dyfarniad Lefel 2 Ymarfer Gwaith Chwarae (L2APP)
Diploma Lefel 2 Gwaith Chwarae

Diploma Lefel 2 Gwaith Chwarae; Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) – yn cynnwys dyfarniad, …
Dyfarniad Lefel 3 Rheoli Cynllun Chwarae Gwyliau

Dyfarniad Lefel 3 Pontio i Waith Chwarae o'r Blynyddoedd Cynnar
Diploma Lefel 3 Gwaith Chwarae

Diploma Lefel 3 Gwaith Chwarae; Rhoi Egwyddorion ar Waith. (P3) – yn cynnwys dyfarniad, …
Diploma Lefel 5 Gwaith Chwarae

Cymhwyster sy'n berthnasol i chwarae, ond heb ei restru
Ymarferwyr Chwarae heb unrhyw gymwysterau ffurfiol

Cyfanswm y staff sy'n ymarferwyr chwarae
Cyfanswm y staff sy'n ymarferwyr chwarae CYMWYSEDIG

Cymwysterau Ymarferwyr Chwarae
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Rydym yn dal i weld trosiant uchel staff yn y sector Gofal Plant sy'n dangos pwysigrwydd sicrhau bod rhaglen hyfforddi effeithiol gennym ar 
waith. Fel Awdurdod Lleol, mae'r Uned Gofal Plant yn sicrhau bod hyfforddiant ar gael ar gyfer y cyrsiau gorfodol (Cymorth Cyntaf Paediatreg, 
diogelu a hylendid bwyd) yn ogystal ag unrhyw gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Mae'r pandemig wedi'i gwneud hi'n anodd 
sicrhau parhad hyfforddiant gan fod rhaid addasu cyrsiau i'w cyflwyno ar-lein. Cymorth Cyntaf Pediatrig sydd wedi bod yn fwyaf heriol gan fod 
hyfforddiant wyneb yn wyneb yn parhau i fod yn ofynnol, felly mae cwrs hybrid yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd gyda diwrnod 1 fel cwrs ar-
lein, ac mae diwrnod 2 yn parhau i fod wyneb yn wyneb gyda mesurau diogelwch ychwanegol a llai o bresenoldeb i gydymffurfio â 
chyfyngiadau Covid-19. 
 
Mae cyllid ychwanegol ar gael ar hyn o bryd trwy'r Grant Gwella Addysg – Grant Gwella Ysgolion Consortia Rhanbarthol sydd wedi rhoi cyfle i 
gynnig rhaglen hyfforddi helaeth i ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt yn lleoliadau addysgol ac i warchodwyr plant. Bydd yr hyfforddiant sydd ar 
gael yn cynnwys Jabadao, Wellcomm, ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol ac ati. 
 
Cymorth CWLWM 

Mae holl bartneriaid CWLWM wedi gallu cynnig aelodaeth am ddim i ddarparwyr o fewn eu sefydliad ar gyfer 2021-2022 ac roedd hyn ar gael 
trwy gyllid LlC. Fodd bynnag, mae Ceredigion wedi helpu Gwarchodwyr Plant gydag aelodaeth wedi'i ariannu ac yswiriant am y pum mlynedd 
diwethaf. 
 
Mae CWLWM hefyd wedi gallu cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi, mae CPCKC wedi gallu cynnig hyfforddiant 'Pontio i Waith Chwarae', 
ac mae Pacey Cymru yn gallu darparu'r cwrs gwarchod plant am bris gostyngol tan ddiwedd mis Mawrth. Mae'r holl gefnogaeth yma yn cael ei 
groesawu gan y sector er y gall arwain at ddryswch i ddarparwyr ynglŷn â phwy sy'n gwneud beth. 

Ym mis Rhagfyr 2021 cynhaliodd partneriaid CWLWM eu harolwg Gwaith Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar eu hunain ar recriwtio, cyflogau a 
swyddi gwag. Bydd y canlyniadau'n bwydo i mewn i'w cynlluniau gweithredu ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod CWLWM yn nodi casgliadau'r Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant a gweithio gydag ALlau i 
gefnogi'r sector. 

 

HYFFORDDIANT IAITH GYMRAEG 
 
Mae Camau – Cynllun Dysgu Cymraeg ar gyfer Addysg y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn gwrs rhad ac am ddim sydd wedi'i 
deilwra ar gyfer ymarferwyr Gofal Plant ac sy'n agored i bawb o dan gynllun Cymraeg Gwaith Llywodraeth Cymru Camau | Dysgu Cymraeg. 
Ers Covid mae hwn bellach yn cael ei gynnig fel cwrs Hunan Astudio Ar-lein ar lefel Mynediad (addas i ddechreuwyr a'r rhai sydd wedi 
cwblhau'r Cyrsiau Blasu). 
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Cyn pandemig – erbyn mis Mawrth 2020 roedd 12 wedi cofrestru ar-lein gyda dim ond 9 yn mynychu sesiynau wythnosol a gynhelir gan leoliad 
yng ngogledd Ceredigion. 
Wedi'r pandemig – mae'r cynllun yn gweithio gyda phartneriaid CWLWM i hyrwyddo'r cwrs, ac mae'r partneriaid yn cadw'r wybodaeth am 
ddysgwyr fesul sector. 
 
Tabl 21.6: Camau - Cynllun Dysgu Cymraeg ar gyfer Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

Dyddiad Math o leoliad Cwrs Nifer y staff a fynychodd 
Mawrth 2020 Grwp Chwarae Sesiwn wythnosol wyneb yn 

wyneb – Gogledd Ceredigion 
6 

 Meithrinfa Ddydd Sesiwn wythnosol wyneb yn 
wyneb – Gogledd Ceredigion 

1 

 Cylch Meithrin Sesiwn wythnosol wyneb yn 
wyneb – Gogledd Ceredigion 

1 

 Gwarchodwr plant Sesiwn wythnosol wyneb yn 
wyneb – Gogledd Ceredigion 

1 

Mehefin 2021 – Mawrth 2022 Pawb Ar-lein – Mynediad Lefel 1 30 
 

22 
 
CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG 
 

 

 
Cyhoeddwyd strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru yn 2017 ac un o'r targedau uchelgeisiol yw cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050. Mae'r strategaeth yn ategu'r gwaith o hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. O dan y strategaeth hon mae'n ofynnol yn ôl y 
gyfraith i bob awdurdod lleol gael Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae'n ofynnol cynllunio yn unol â 7 canlyniad statudol i ddatblygu 
a chryfhau sefyllfa'r Gymraeg o fewn addysg. 
 
Erbyn mis Medi 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion yw y bydd pob disgybl yn ysgolion yr awdurdod yn derbyn addysg drochi cyfrwng 
Cymraeg hyd nes y bydd yn saith oed. Bydd derbyn sylfaen ragorol wrth siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn cynyddu ar ddewis a hyder y 
disgybl i ddilyn trywydd cwbl ddwyieithog drwy weddill ei yrfa addysgol ac wrth wynebu byd gwaith a bywyd cymdeithasol y dyfodol. Bydd hyn 
nid yn unig yn llesol i'r unigolyn ac i sefyllfa'r Gymraeg yng Ngheredigion fel iaith gymunedol, bydd hefyd yn cyfrannu'n gadarnhaol iawn tuag at 
nodau llesiant cenedlaethol Cymru ac at nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050. 
 
Deilliant 1: Mwy o blant meithrin/tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Tua diwedd y cynllun strategol hwn, mae angen cynyddu canran y plant 3 oed mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Dim ond trwy ddatblygu 
dosbarthiadau meithrin cyfrwng Cymraeg pellach y mae hyn yn bosibl 
 
Noda'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg "Ym mis Medi 2020 nodwyd bod 72.9% o ddisgyblion Blwyddyn 1 ysgolion Ceredigion yn 
derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Erbyn 2032, dyhead Cyngor Sir Ceredigion, a hynny drwy ymgynghori'n llawn â rhanddeiliaid ar hyd y daith, 
yw bod y targed o 87% (Ystod Uchaf) a awgrymwyd gan Llywodraeth Cymru yn cael ei ragori ymhellach i 100%." 
 
Yng Ngheredigion mae 73% o'r holl leoliadau Gofal Plant yn Gymraeg neu'n darparu gwasanaeth Cymraeg ac yn gyffredinol dim ond 17% o'r 
staff oedd yn siarad ychydig neu ddim Cymraeg. 
 
Mae 87.5% o'r ysgolion cynradd yn rhai cyfrwng Cymraeg. 
Fel yr eglurwyd yn yr adran Cyflenwi Gofal Plant mae AGC wedi newid y categori Iaith Gymraeg. 
Mae 93% o leoliadau Gofal Sesiynol yn rhai cyfrwng Cymraeg – gweler y tabl isod am y ffigurau llawn. 
 
Tabl 22.1: Prif iaith y lleoliadau: 

Prif Iaith/ieithoedd y darperir eich gwasanaeth drwyddynt 
Ieithoedd eraill a ddefnyddir wrth ddarparu'r gwasanaeth Cymraeg / Y ddwy % Saesneg % 

Gofal Dydd Sesiynol/Gofal Dydd Llawn 93 7 
Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 83 17 

Gwarchodwr plant 51 49 
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol, Cynllun Chwarae Gwyliau a Crèche 100 0 

CYFANSWM 73 27 
 
Tabl 22.2: Nifer y plant sy’n derbyn Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen Hydref 2021: 
Nifer y plant sy'n derbyn Darpariaeth Feithrin y Cyfnod 
Sylfaen Hydref 2021  

Bechgyn Merched CYFANSWM nifer y 
plant 

Lleoliadau a gynhelir (14 ysgol)  164 199 363 
Lleoliadau nas cynhelir (21 lleoliad Gofal Plant)  103 98 202 
CYFANSWM   565 
 
Erbyn hyn Aberystwyth a Cheinewydd yw'r unig fannau lle mae modd creu twf yn nifer y plant 3 oed sy'n derbyn addysg drochi. Trwy 
ymgynghori a chydweithio gyda phenaethiaid, cyrff llywodraethu a holl randdeiliaid Ysgol Ceinewydd, Ysgol Plascrug, Ysgol Padarn Sant, 
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Ysgol Llwyn yr Eos ac Ysgol Comins Coch, roedd modd datblygu'r system bresennol er mwyn iddi gynnig dewis ieithyddol ehangach i bob 
plentyn yn yr ysgolion hyn. 
 
Y cynnig a aeth allan ar gyfer ymgynghoriad trwy'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg oedd: 

• Creu dosbarth meithrin cyfrwng Cymraeg newydd 3 oed yn Ysgol Comins Coch, Ysgol Padarn Sant ac Ysgol Ceinewydd 
• Datblygu'r ddarpariaeth feithrin bresennol yn Ysgol Plascrug a Llwyn yr Eos i fod yn ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 

 
Beth allai hyn ei olygu i'r sector nas cynhelir? 

• Bydd pob plentyn sy'n trosglwyddo i ddarpariaeth meithrin/derbyn ac yna'r cyfnod statudol yn ysgolion Ceredigion o'r sector nas cynhelir 
a'r sector gofal yn dilyn continwwm o drochi ieithyddol trwy gyfrwng y Gymraeg hyd nes eu bod yn saith oed. 

• Gallai unrhyw gynigion ad-drefnu yn y dyfodol sy'n tynnu addysg plant 3 oed i mewn i ysgolion gael effaith ar ddarparwyr gofal plant. 
Bydd angen ystyried camau gweithredu priodol i liniaru unrhyw ostyngiad mewn lleoedd gofal plant a fydd yn golygu nad ydym yn 
sicrhau gofal plant digonol fel sy'n ddyletswydd statudol. 

 
Ar ddiwedd y cynllun 10 mlynedd, yn ddieithriad bydd holl blant Ceredigion yn cael mynediad llawn at addysg cyfrwng Cymraeg o'r 
blynyddoedd cynnar (3 oed) i 7 oed, gan adeiladu ar y dewis hwnnw wrth iddynt symud ymlaen i gyfnodau nesaf eu haddysg a bywyd 
cymdeithasol yn 11 oed a thu hwnt. 
 
Mae Mudiad Meithrin yn credu bod "Adeiladu capasiti Gofal Plant cyfrwng Cymraeg yn hanfodol i gael niferoedd uwch o siaradwyr Cymraeg a 
chyflawni'r targedau yn y strategaeth Cymraeg 2050. Mae Gofal Plant cyfrwng Cymraeg yn darparu pont i addysg cyfrwng Cymraeg, ac ar hyn 
o bryd mae bron i 90% sy'n mynd i Gylch yn symud ymlaen i dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y "Gymraeg". 
 
Roedd y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hefyd wedi nodi'r targedau canlynol sy'n ymwneud â Gofal Plant. Fodd bynnag, oherwydd 
amseriad y Cynllun a'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant, mae'r casgliadau hyn yn seiliedig yn bennaf ar Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal 
Plant 2017-2022. 
 
Rhai camau gweithredu perthnasol eraill a nodir yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022/32 

• Llunio ymgyrch flynyddol er mwyn annog mwy o warchodwyr Cymraeg eu hiaith (o fis Medi 2022 ymlaen) 
• Ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mhob darpariaeth gofal plant yn ardal Aberystwyth (gan gynnwys gwarchodwyr, 

Meithrinfeydd Dydd, Gofal Sesiynol a Chlybiau ar ôl Ysgol/Gwyliau (gofal cofleidiol) 
• Sicrhau partneriaeth agos gydag ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach Ceredigion a chynlluniau/prentisiaethau Mudiad 

Meithrin er mwyn cael gweithlu digonol cyfrwng Cymraeg yn y sector gofal plant (mis Medi 2022 ymlaen). 
• Uned Gofal Plant – trwy'r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, nodi a chynllunio mesurau i gryfhau ac ehangu darpariaeth gofal plant 

cyfrwng Cymraeg yn yr ardal i sicrhau llwybr di-dor tuag at addysg cyfrwng Cymraeg. Byddwn yn sicrhau bod Gwasanaethau 
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Gwybodaeth i Deuluoedd ar gyfer rhieni/gofalwyr a darpar rieni/gofalwyr yn darparu gwybodaeth am fanteision magu plant yn 
ddwyieithog a defnyddio'r Gymraeg gartref trwy wefan DEWIS Cymru a FIS 

Mae'n bosibl y bydd angen diwygio'r camau hyn ychydig wrth symud ymlaen o ganlyniad i gasgliadau'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 
hwn. 
 
Ceir dadansoddiad o ddarparwyr darpariaeth Gymraeg yn Adran 9.1 
 
Ffigur 22.1: Iaith Lleoliad – canran Cymraeg / Saesneg a Saesneg 

 
 
Tabl 22.3: Dadansoddiad o leoliadau yn ôl prif iaith 

Cyfanswm y lleoliadau nas cynhelir 
sesiynol: 

 
Cymraeg 83% 
Cymraeg a Saesneg 10% 
Saesneg 7% 
Arall 0% 

 

Lleoliadau nad ydynt yn darparu addysg: 
 

Cymraeg 86% 
Cymraeg a Saesneg 7% 
Saesneg 7% 

 

Gwarchodwyr plant: 
 
Cymraeg 16% 
Cymraeg a Saesneg 36% 
Saesneg 49% 
Arall 0% 
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% Iaith Lleoliadau
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T
udalen 332



 

283| T u d a l e n  
 

CAM GWEITHREDU: Cefnogi'r sector gyda hyfforddiant iaith Gymraeg. Mae'r anawsterau o ran recriwtio gweithlu Gofal Plant a 
chwarae cymwys yn her i'r sector, a rhaid inni sicrhau bod lefelau'r Gymraeg yn cael eu cefnogi. 
 
CAM GWEITHREDU: Sicrhau bod pob lleoliad yn gweithio tuag at Gynnig Rhagweithiol y Gymraeg Arolygiaeth Gofal Cymru. 

23 
 
PANDEMIG COVID-19 
 

 

 
Adroddir ar yr effaith y mae Covid wedi'i chael ar y sector Gofal Plant trwy gydol yr adroddiad hwn. Roedd Gofal Plant wedi parhau'n 
wasanaeth hollbwysig trwy gydol y pandemig gan angen Gofal Plant ar deuluoedd o hyd i weithio. 
 
Caeodd y mwyafrif o ddarparwyr yng Ngheredigion eu gwasanaethau yn y cyfnod clo cyntaf. Nid oedd y negeseuon i bawb aros gartref yn ei 
gwneud yn gynaliadwy i ddarparwyr aros ar agor. Gorfodwyd lleoliadau sy'n gweithredu o fewn ysgol i gau. Fodd bynnag, nid oedd gweithio o 
gartref yn ddewis i bob teulu ac roedd angen Gofal Plant ar rai i'w galluogi i weithio. Roeddem yn ffodus bod 11 o warchodwyr plant wedi aros 
ar agor trwy'r cyfnod hwn ac yn parhau i ddarparu gwasanaeth i deuluoedd gweithwyr allweddol. 
 
Roedd holl leoliadau Mudiad Meithrin wedi cau, ond roedd Dechrau'n Deg wedi comisiynu Mudiad Meithrin i redeg tri lleoliad Gofal Plant yng 
Ngheredigion. Oherwydd y diffyg Gofal Plant sydd ar gael, roedd yr Uned Gofal Plant wedi gweithio gyda Dechrau'n Deg a Mudiad Meithrin i 
ailagor dau o'r lleoliadau Dechrau'n Deg fel canolfannau Gofal Plant Brys i blant o dan 4 oed a ariannwyd gan Gynllun Cymorth Gofal Plant 
trwy gyfnod y Coronafeirws (C-CAS) LlC. Bu'n rhaid i ni ddod o hyd i staff gwahanol i weithio yn y canolfannau gan fod y staff rheolaidd yn 
gyndyn neu'n methu gweithio yng nghamau cynnar y pandemig. Trefnwyd rotâu staffio i sicrhau bod digon o staff ar gael i fodloni'r cymarebau 
plant yn y canolfannau. O fewn ychydig wythnosau dychwelodd staff rheolaidd y lleoliadau i'r gwaith. 
 
Mae darparwyr Gofal Plant wedi cael gwybod am yr holl newidiadau i ganllawiau a Chynllun Cadw Swyddi trwy gyfnod y Coronafeirws ac ati 
trwy'r pandemig ac mae amrywiaeth o ffrydiau cymorth ariannol wedi bod ar gael drwy gynlluniau'r Llywodraeth a thrwy gyllid LlC trwy'r ALl. 
 
Wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu codi roedd yn galonogol gweld y sector Gofal Plant yn dechrau ailagor ac yn dechrau gweithio tuag at y 
'normal newydd'. Nid yw'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn hawdd iddynt ond mae'n bwysig bod y sector yn cael y gwerthfawrogiad y mae'n 
ei haeddu am gadw pethau i fynd. 
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Tabl 23.1: Nifer y lleoliadau sydd wedi cau a nodwyd yn y SASS. 

Wedi cau dros dro 

Oedd eich gwasanaeth 
wedi cau dros dro ar 

unrhyw adeg oherwydd 
COVID-19? 

Sawl gwaith oedd eich gwasanaeth wedi cau dros dro 
hyd at ddyddiad SASS 

Gofal Dydd Sesiynol 8 
3 wedi cau unwaith; 3 wedi cau dwywaith; 2 wedi cau 
3 tair gwaith 

Gofal Dydd Llawn Sesiynol 20 
8 wedi cau unwaith; 8 wedi cau dwywaith; 4 wedi cau tair 
gwaith 

Meithrinfa Gofal Dydd Llawn 6 
1 Gofal Dydd wedi cau tair gwaith; 4 Gofal Dydd wedi cau 
unwaith; 1 anhysbys 

Gwarchodwr plant 24   
Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol 6   
Crèche a Chynllun Chwarae Gwyliau 1   
Crèche -   
CYFANSWM 65   

 
 
CAM GWEITHREDU: Parhau i fonitro effaith COVID-19 ar blant cyn oed ysgol, plant a staff mewn lleoliadau Gofal Plant 
 
Dylid ystyried Astudiaeth Delphi ac effaith COVID-19 ar blant o dan 5 oed | LLYW. CYMRU a'r effaith ar Addysg a Gofal Plant yn y 
Blynyddoedd Cynnar https://www.childreninwales.org.uk/news/ECECKeyfindings/ 
 
Roedd rhanddeiliaid wedi gwneud y sylwadau canlynol mewn perthynas ag effaith Covid-19 ar ddarpariaeth Gofal Plant: 
 
Mae'n ymddangos bod darparwyr Gofal Plant cyn ysgol a gwarchodwyr plant yn ymdopi â'r pandemig yn weddol dda ond mae'r sector y tu 
allan i oriau ysgol/cynlluniau chwarae gwyliau ar gyfer plant 4-11 oed, sydd bob amser wedi cael pethau'n anodd, wedi cael ei daro'n wael 
iawn. Rwy'n meddwl bod pobl bellach yn gwneud eu trefniadau eu hunain mwy nag erioed o'r blaen ac mae plant yn colli allan ar y cyfle i 
gymdeithasu a chwarae ar ôl ysgol gyda'u cyfoedion. 

Ydy "Nid yw'r pwyllgor am godi ffioedd gan ein bod yn elusen a dyw hi ddim yn deg ar y rhieni sy'n defnyddio'r clwb, ond mae'n anodd iddynt 
dalu costau oherwydd y gostyngiad yn nifer y plant sy'n mynychu." 
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Ers y pandemig, nid yw unrhyw un yn gwneud cais am swyddi yn y sector, swyddi rhan-amser neu amser llawn, yn ystod y tymor ysgol neu 
drwy gydol y flwyddyn. Nid yw'r sector yn denu gweithwyr newydd ond mae'n colli llawer i swyddi sy'n cynnig amodau gwaith gwell e.e. 
caniatáu gweithio o gartref, gweithio oriau hyblyg, talu cyflogau gwell neu allu mynd ar wyliau yn ystod y tymor pan fydd yn rhatach. 

 
 

24 
 
DADANSODDIAD O'R BYLCHAU A MEYSYDD I'W GWELLA 
 

 

 
Ar ôl dadansoddi'r cyflenwad o ddarpariaeth Gofal Plant yng Ngheredigion a'i gymharu â'r galw am Ofal Plant gallwn weld nad oes 
digon o leoedd Gofal Plant ar gael i ateb y galw gan rieni. Mae ardaloedd lle mae teuluoedd yn dweud eu bod nhw'n cael problem dod o 
hyd i rai mathau o Ofal Plant, yn enwedig darpariaeth ar ôl ysgol, darpariaeth gwyliau a darpariaeth gofal dydd llawn. Ers yr asesiad diwethaf 
2017-2022 mae 375 o leoedd Gofal Plant wedi cael eu colli ar draws pob math o Ofal Plant. Mae Gofal Plant hygyrch o safon uchel a 
fforddiadwy yn hanfodol i deuluoedd gan ei fod yn galluogi rhieni i gael mynediad at addysg / hyfforddiant neu gyfleoedd cyflogaeth sy'n 
cyfrannu at economi Ceredigion gan fod rhieni yn gallu bod yn economaidd weithgar. 
 
Mae'r tabl isod yn dangos nifer y lleoedd cofrestredig fesul 1,000 o'r boblogaeth o bob oed, a fesul 1000 o'r boblogaeth 0-12 oed fesul Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Ganol. Mae'r tabl hwn yn dangos mai ardal Aberaeron a Llanrhystud a Gogledd Aberystwyth sydd â'r ganran uchaf 
o blant 0-12 oed yn ôl Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2020. Mae 20% o'r holl blant yn mynychu 
lleoliad Gofal Plant cofrestredig. 
 
Tabl 24.1: Poblogaeth a lleoedd cofrestredig fesul 1,000 o’r boblogaeth fesul MSOA: 

Enw'r Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol 

Pob 
Oed 

Nifer y 
lleoedd 

cofrestredig 

Nifer y 
lleoedd 

cofrestredig 
fesul 1,000 

o'r 
boblogaeth 

% o'r 
boblogaeth 

Poblogaeth 
0-12 oed 

Nifer y 
lleoedd 

cofrestredig 
fesul 1,000 o'r 

boblogaeth 
0-12 oed 

% o'r 
boblogaeth 

0-12 oed 

Y Borth a Bont-goch 7,466 199 26.7 2.7 973 204.5 20.5 
Aberystwyth – Gogledd 9,001 120 13.3 1.3 479 250.5 25.1 
Aberystwyth – De 6,629 215 32.4 3.2 932 230.7 23.1 
Aberaeron a Llanrhystud 7,113 198 27.8 2.8 776 255.2 25.5 
Ceinewydd a Phenbryn 6,579 117 17.8 1.8 740 158.1 15.8 
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Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 8,191 180 22 2.2 1170 153.8 15.4 
Aberteifi ac Aber-porth 8,873 201 22.7 2.3 1174 171.2 17.1 
Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 7,420 157 21.2 2.1 887 177 17.7 
Rheidol, Ystwyth a Charon 11,623 183 15.7 1.6 1481 123.6 12.4 
Ffynhonnell: Amcangyfrifon 
Poblogaeth Canol Blwyddyn 
ONS, 2020. 

72,895 1570 21.5 2.2 8612 182.3 18.2 

 
Tabl 24.2: Lleoedd fesul 1000 o boblogaethau 0-12 oed – 
yn ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol: 

Enw'r Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol 

Nifer y lleoedd 
cofrestredig fesul 
1,000 o'r boblogaeth 
0-12 oed 

Y Borth a Bont-goch 204.5 
Aberystwyth – Gogledd 250.5 
Aberystwyth – De 230.7 
Aberaeron a Llanrhystud 255.2 
Ceinewydd a Phenbryn 158.1 
Llanbedr Pont Steffan a 
Llanfihangel Ystrad 153.8 

Aberteifi ac Aber-porth 171.2 
Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 177 

Rheidol, Ystwyth a Charon 123.6 
Ffynhonnell: Amcangyfrifon 
Poblogaeth Canol Blwyddyn 
ONS, 2020. 

182.3 
 

Ffigur 24.1: Lleoedd fesul 1000 o boblogaethau 0-12 oed – yn 
ôl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol: 
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Tabl 24.3: Lleoedd fesul % o’r boblogaeth 0-12 – fesul 
AGEHG: 

Enw'r Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

% o'r 
boblogaeth 

0-12 
Aberaeron a Llanrhystud 25.5 
Aberystwyth – Gogledd 25.1 
Aberystwyth – De 23.1 
Y Borth a Bont-goch 20.5 
Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 17.7 
Aberteifi ac Aber-porth 17.1 
Ceinewydd a Phenbryn 15.8 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel Ystrad 15.4 
Rheidol, Ystwyth a Charon 12.4 
Ffynhonnell: Amcangyfrifon Poblogaeth Canol 
Blwyddyn ONS, 2020. 18.2 

 

Ffigur 24.2: Lleoedd fesul % o’r boblogaeth 0-12 – fesul 
AGEHG:

 
Mae presenoldeb mewn gofal plant ar ei uchaf ar gyfer plant 
2-3 oed - tra bod ymatebion yr arolwg rhieni gan rieni plant 5-8 
oed pryderus. 
Ffigur 24.3: 

 

Yn Mehefin 2021 - roedd 22.44% o’r holl blant 0-12 oed yn 
mynychu gofal plant. 
Mae cyfran y lleoedd sydd ar gael i blant 0-12 oed wedi gostwng o 
22% yn 2017 i 19% yn 2020, ac mae’n parhau i ostwng. 
Tabl 24.4: 

Oedran  % y plant sy’n defnyddio Gofal Plant canol 
2021 

0 9.62 
1 36.73 
2 86.46 
3 76.9 
4 23.31 

5 i 7 9.63 
8 i 11 7.91 

CYFANSWM 22.44 
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Ffigwr 24.4 - % o blant oed 0-12 a % lleoedd cofrestredig fesul AGEHG 

 
• Mae'r asesiad wedi nodi y bydd galw am fwy o ddarpariaeth Gofal Plant ym mhob un o'r 9 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol. 

 
• Awgrymodd yr arolwg Rhieni/Gofalwyr fod y Rheidol, Ystwyth a Charon yn ardal lle mae angen mwy o ddarpariaeth. Fodd bynnag, ardal 

Aberaeron a Llanrhystud sydd â'r ganran uchaf o blant 0-12 oed, ac mae darparwyr Gofal Plant yn yr ardal hon wedi nodi'r angen am 
fwy o ddarpariaeth yn yr ardal hon. 
 

• Rhaid bod yn ofalus yma gan mai Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol Rheidol, Ystwyth a Charon yw'r ardal fwyaf yn y sir o bell 
ffordd, a rhaid ystyried amser teithio hefyd. Felly, bydd angen dadansoddiad mwy lleol yn yr ardaloedd hyn i nodi lle yn union y mae 
angen y ddarpariaeth. 
 

• Clwb Brecwast a Darpariaeth ar Ôl Ysgol yw'r gofynion gofal y bydd y galw mwyaf amdanynt yn y ddwy flynedd nesaf, ac mae'n dangos 
mai'r gofal 'cofleidiol' mewn ysgolion yw'r prif bryder i rieni a gofalwyr. 
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• Rydym yn dal i weld dibyniaeth uchel ar ddefnyddio teulu a ffrindiau i ddarparu Gofal Plant ar draws y sir. Y rheswm am hyn yw 
fforddiadwyedd – mae cyflogau'n parhau i fod yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol yng Ngheredigion sy'n effeithio ar y gallu i fforddio 
Gofal Plant neu argaeledd Gofal Plant. Os nad yw'r ddarpariaeth ar gael neu os nad yw lleoedd ar gael, mae teuluoedd yn dychwelyd i 
ddibynnu ar deulu a ffrindiau. 
 

• Mae darparwyr preifat (Meithrinfeydd Dydd a Gwarchodwyr Plant) yn ei chael hi'n anodd i dalu costau, ond yn gwybod os ydynt yn 
cynyddu eu ffioedd dyddiol ni fydd rhieni'n gallu fforddio rhoi eu plant mewn gofal dydd. Mae angen gofal rhan-amser ar lawer o rieni 
sy'n anodd i leoliadau ei lenwi e.e. mwy o leoedd gwag yn y prynhawn yn y lleoliadau. Mae angen adolygu cyllid ar gyfer y Cynnig Gofal 
Plant ac Addysg Gynnar yn unol â gorbenion uwch. 

 
• Mae gweithwyr proffesiynol y sector Gofal Plant wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i'r plant yn eu gofal. Maent yn 

weithlu ymroddedig sy'n ymdrechu'n barhaus i wella eu sgiliau eu hunain, gyda'r mwyafrif yn cael yr Isafswm Cyflog 
Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol yn unig. Mae'r pandemig wedi dangos bod darparwyr yn ddyfeisgar, yn addasu i newid ac yn 
gweithio yn y 'normal newydd' bellach. Fodd bynnag, mae gweithwyr proffesiynol cymwysedig, sy'n wynebu nodau newydd (gofynion o 
ran cymwysterau cynyddol ac ati) yn chwilio am gyflogaeth mewn sectorau eraill am dâl ac amodau gwell. 
 

• Mae'r sector yn wynebu heriau recriwtio a chadw. Parhaodd y sector ar agor i alluogi gweithwyr allweddol i weithio yn ystod y pandemig 
– ond ni chawsant eu cydnabod ar yr un lefel â’r sector addysg na’u gwobrwyo fel y sector iechyd a gofal.  Felly, mae angen 
cydraddoldeb y gweithlu Gofal Plant yn genedlaethol. 

 
• Mae darparwyr yn dweud eu bod yn ei chael hi'n anodd recriwtio staff sydd â'r cymwysterau priodol ac sy'n gallu sgwrsio trwy gyfrwng y 

Gymraeg er mwyn gallu gweithio mewn lleoliad Gofal Plant. Mae'r disgwyliadau ar staff yn debyg i'r hyn sy'n ofynnol gan ysgolion ond 
nid yw'r gyfradd tâl, statws a chydnabyddiaeth yn gyfartal. Mae lefel y swyddi gwag a heriau recriwtio yn ddangosyddion o iechyd y 
sector. Dylai staff mewn lleoliadau gofal sesiynol a dydd llawn sy'n darparu addysg gynnar gael eu gwobrwyo a'u cydnabod yn yr un 
modd â'r rhai mewn lleoliadau ysgol. Yn ogystal â'r un gofynion ac arolygiadau Estyn maen nhw hefyd yn cael arolygiadau AGC 
dirybudd, rhywbeth nad oes rhaid i ysgolion eu hystyried. 
 

• Gall unrhyw gynigion ad-drefnu yn y dyfodol sy'n tynnu addysg plant 3 oed i mewn i ysgolion gael effaith ar ddarparwyr Gofal Plant. 
Bydd angen ystyried camau gweithredu priodol i rwystro unrhyw ostyngiad yn y lleoedd Gofal Plant a fydd yn golygu nad ydym yn 
sicrhau Gofal Plant digonol yn unol â'n dyletswydd statudol. 
 

• Mae dyletswydd statudol ar LlC ac ALlau i sicrhau digon o Ofal Plant i alluogi rhieni a gofalwyr i weithio neu fynychu hyfforddiant, felly 
mae angen ystyried ffordd newydd o weithio. Mae angen ailwampio'r model presennol i sicrhau nad yw mwy o weithwyr proffesiynol 
cymwysedig yn cael eu colli o'r gweithlu. Mae'r sector Gofal Plant yn gallu, ac wedi addasu i newid, fel y profwyd yn y blynyddoedd 
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diwethaf. Nid yw pwyllgorau sy'n cael eu rhedeg yn wirfoddol yn fodel cynaliadwy os yw Gofal Plant i gael ei redeg fel model busnes. 
Mae Pwyllgorau gwirfoddolwyr yn wynebu heriau a disgwyliadau cynyddol, ond mewn gwirionedd mae eu llwyth gwaith wedi cynyddu yn 
y blynyddoedd diwethaf. 

 
• Mae LlC yn gwneud newidiadau i'r cwricwlwm sy'n cael eu dylanwadu gan fodelau o gwricwla'r blynyddoedd cynnar effeithiol o wledydd 

eraill. Fodd bynnag, ychydig o dystiolaeth sydd bod modelau o'r fath yn cael eu mabwysiadu o ran cyllid, strwythur rheoli a modelau 
pwyllgor ar gyfer darparwyr Gofal Plant y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. 

 
Mae llawer o ddarparwyr Gofal Plant wedi gweithredu o dan y model Pwyllgor Gwirfoddol ers degawdau. Fodd bynnag, mae'r galwadau 
a ddaeth yn sgil rheoliadau cofrestru o dan AGC yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf a gofynion Estyn i'r rhai sy'n darparu addysg i blant 3 
oed, a rheoli busnes  wedi cynyddu'n sylweddol dros y cyfnod hwn, ac mae angen ystyried a yw'r model yn addas at y diben oherwydd 
busnesau /mentrau cymdeithasol ydynt bellach. 
 
Tabl 24.4: Model ysgol: Model Gofal Sesiynol: 

Model Ysgol Model Gofal Sesiynol Cyfredol 
• Awdurdod Lleol (ALl) yn talu ac yn rheoli staff 
• Athrawon ymgynghorol yr ALl yn cefnogi athrawon 

y blynyddoedd cynnar 
• ALl yn talu gorbenion eiddo 
• Pwyllgor gwirfoddol (Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon) yn codi arian ar gyfer incwm 
ychwanegol i dalu am offer chwarae ychwanegol 
ac ati. 

 

• Pwyllgor gwirfoddol yn talu ac yn rheoli staff, ond mae'n 
rhaid i staff drefnu digwyddiadau codi arian i dalu costau 
yn aml. 

• Cefnogaeth gan yr Uned Gofal Plant, cyrff ambarél ac 
Athrawon Ymgynghorol ALl 

• Grantiau'n cael eu cynnig i gefnogi cynaliadwyedd a 
chostau gorbenion eiddo 

• Pwyllgorau gwirfoddol yn gyfrifol am yr holl waith rheoli, 
gweinyddu a chodi arian 

 
 
 

• Mae clybiau gweithgareddau anghofrestredig i blant yn symud Gofal Plant cofrestredig allan o'r farchnad. Mae angen i AGC ailedrych ar 
y rhestr eithriadau fel rhan o'r adolygiad o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn 2022. 
 

• Bydd angen i Gynllun Gweithredu'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ystyried mentrau LlC a fydd yn effeithio ar ddarparwyr Gofal 
Plant sydd eto i'w cadarnhau e.e. Gofal Plant wedi'i ariannu ar gyfer plant 2 oed a Diwygio'r Diwrnod Ysgol, a sicrhau bod darparwyr 
Gofal Plant yn ymgysylltu â'r broses ymgynghori. 
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Materion cenedlaethol – y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol 
 

• Mae angen Gofal Plant Di-dreth / cymorth ariannol gwell ar rieni i'w ddefnyddio i dalu am Ofal Plant sy'n cael ei reoli gan CThEM ac nad 
yw o dan reolaeth LlC. Mae angen mwy yn genedlaethol i hyrwyddo'r holl gymorth ariannol i rieni. Mae'r nifer sy'n hawlio'r cynllun 
Credyd Treth Plant wedi gostwng yng Ngheredigion yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae angen ymchwilio i hyn. 

 
• Nid yw staff Gofal Plant yn gallu gweithio mwy nag 16 awr neu maent mewn perygl o golli eu Credyd Treth Gwaith eu hunain a budd-

daliadau cysylltiedig. Mae'r rhan fwyaf ohonynt ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, ac nid yw gweithio mwy o oriau yn eu gwneud yn 
'well eu byd'. Mae hon yn her i gyflogwyr y sector. Nid yw'r system budd-daliadau gyfan yn caniatáu'r hyblygrwydd i rywun gweithio mwy. 

 
Fel y nodir yn yr Asesiad o Anghenion Llesiant Lleol yn Adran 5, rhaid ystyried y ffactorau economaidd-gymdeithasol ynghyd â'r bylchau a 
nodir isod. 
 

 

Darpariaeth Gofal Plant i blant rhieni sy'n gweithio oriau anarferol 
 
Sylwadau rhanddeiliaid 

• "Mae angen Gofal Plant y tu allan i oriau gwaith arferol ond efallai bod ddim digon o angen i wneud y math yma o ddarpariaeth yn 
ariannol gynaliadwy. Mae angen dirfawr am fwy o Ofal Plant yn ystod y gwyliau ysgol, yn enwedig yn Aberystwyth ac Aberteifi sydd wedi 
colli clwb ar ôl ysgol yn ddiweddar a darpariaeth cynllun chwarae clwb yn ystod y gwyliau. Mae angen mwy o Ofal Plant i blant ag 
anableddau hefyd oherwydd mae teuluoedd gyda phlant anabl yn teimlo na allan nhw ddefnyddio darparwyr Gofal Plant prif ffrwd." 

 
• Galw wedi'i nodi i'r darparwr gynnig oriau gwasanaeth hwy e.e. o 8am – 6pm. 

 

 

Darpariaeth Gofal Plant cyfrwng Cymraeg 
 

• Mae lefel uchel o Ofal Plant cyfrwng Cymraeg ar gael ar draws pob math o Ofal Plant. Serch hynny, mae galw am fwy o Warchodwyr 
Plant Cymraeg eu hiaith ar draws y sir. 

 
 

 
Darpariaeth Gofal Plant ar gyfer categorïau iaith gwahanol 
 
O ran iaith, mae'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn uchel. Fodd bynnag, rhaid i ddarpariaeth Gofal Plant fod ar gael i bob teulu. Mae 
Aberystwyth yn arbennig yn croesawu nifer fawr o deuluoedd am gyfnodau byr iawn o fewn poblogaeth gweithwyr a myfyrwyr y Brifysgol a 
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gweithwyr yr Ysbyty er enghraifft. Mae angen darpariaeth ar gyfer teuluoedd sydd heb y Gymraeg na'r Saesneg yn iaith gyntaf gan gynnwys y 
teuluoedd o ffoaduriaid y mae Cyngor Sir Ceredigion wedi'u croesawu yn y blynyddoedd diwethaf o dan y cynllun ailsefydlu. 
 
Sylwadau'r Arolwg Rhieni: 
"Rhaid cael o leiaf un lleoliad dwyieithog oherwydd nifer o blant tramor sy'n dod i Aberystwyth ac mae eu rhieni'n dechrau gweithio yma." 
 
"Ie, mae'n rhaid i leoliad dwyieithog neu Saesneg fod ar gael i'r plant hyn a rhaid i ddosbarthiadau Saesneg/Cymraeg fod ar gael i'r rhieni." 

 
 
 

 

Mathau o Ofal Plant sydd ar gael 
 

• "Mae ansawdd y ddarpariaeth yn dda lle mae ar gael, ond yn gyffredinol, does dim digon! Mae teuluoedd sy'n gweithio yn cael eu 
heffeithio'n arbennig oherwydd does dim clybiau ar ôl ysgol, dim darpariaeth yn ystod y gwyliau a niferoedd cyfyngedig o warchodwyr 
plant. Mae hefyd yn rhy ddrud i deuluoedd sy'n gweithio ar incwm isel orfod talu am le gyda gwarchodwr plant gan y byddai'n rhaid iddyn 
nhw dalu am hanner diwrnod gan amlaf, ac mae hynny'n dibynnu ar ddod o hyd i warchodwr plant sydd â lle ar gael! Hefyd, ychydig 
iawn o feithrinfeydd sydd yn y Sir, a does dim mewn rhai ardaloedd." 

 
• "Mae diffyg darpariaeth Gofal Plant i'w weld yn Ne Ceredigion ac ardaloedd gweledig Ceredigion, yn enwedig yn ardal Llanarth i lawr i 

ardal Aberteifi. Mae darparwyr Gofal Plant neu warchodwyr plant sy'n casglu plant o'r ysgol hefyd yn broblem." 
 

• Ceisiodd un darpar ddarparwr preifat fynd i'r afael â'r bwlch yn 2021 ond oherwydd bod caniatâd cynllunio ar lan afon Teifi wedi'i atal 
dros dro mae'r cais hwn wedi'i ohirio. Os na fydd penderfyniad yn cael ei wneud cyn bo hir gallai'r darpar berchennog busnes hwn 
benderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r datblygiad. 

 
CAM GWEITHREDU: Gofyn i'r Gwasanaethau Economi ac Adfywio e.e. gwasanaethau cynllunio ac eiddo ystyried ceisiadau 
lleoliadau Gofal Plant fel mater o frys. 
 

• "Mae PACEY Cymru yn nodi bod gostyngiad cyffredinol yn nifer y gwarchodwyr plant ledled Cymru, sy'n fater o bryder, ac wedi bod yn 
adrodd ar hyn am y pum mlynedd diwethaf. Yng Ngheredigion bu pedwar achos o ddadgofrestru yn y chwe mis rhwng Ebrill 2021 a 
Medi 2021. Rydym hefyd yn bryderus am y nifer isel o gofrestriadau newydd ar draws Cymru; yng Ngheredigion bu un cofrestriad 
newydd yn ystod yr un cyfnod". 
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• Mae'r sector y tu allan i oriau yn fregus iawn. Nid yw'r model o glybiau sy'n cael eu rhedeg gan bwyllgor yn gynaliadwy. Mae tri chlwb 
wedi dadgofrestru yn ystod y 18 mis diwethaf ac mae clwb arall ar gau ar hyn o bryd ac yn chwilio am rywun i redeg y clwb. Mae gwaith 
ar y gweill i geisio ailagor dau o'r clybiau sydd wedi cau trwy fodel newydd. 
 

• Angen cyllid ychwanegol i gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol e.e. nid yw oriau Cynllun Cyfeirio yn ddigon i gefnogi pob 
plentyn. 

 
 

 

Oedran y plant y mae Gofal Plant ar gael iddynt 
 

• "Gall mynychu Gofal Plant o safon uchel wella canlyniadau i blant. Mae ein Hadroddiad "State of the Sector" gyda 2050 o ymatebion 
gan rieni ar draws Cymru hefyd yn dweud wrthym fod plant yn dysgu sgiliau newydd (59%), yn meddu ar sgiliau cymdeithasol gwell 
(78%), yn cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd, (61%) a bod plant yn hapusach (43%)." (CPCKC) 
 

• "Mae angen Gofal Plant cofrestredig o hyd ar gyfer plant oedran ysgol. Rydym yn amcangyfrif er enghraifft bod 23 o Ysgolion Cynradd 
cyfrwng Cymraeg sydd yn parhau heb fynediad at Ofal y Tu Allan i Oriau Ysgol. I gefnogi nod Cymraeg 2050 LlC mae hwn yn faes sydd 
angen twf. Gall cael Gofal Plant cofrestredig ar safle'r ysgol fod yn ffactor pan fydd rhieni yn dewis ysgol – mae angen i ddarpariaeth 
gofleidiol fod ar gael ym mhob ysgol fro." 

 

 

Fforddiadwyedd Gofal Plant 
 

• O ran fforddiadwyedd nid oes cysondeb o ran ffioedd, mae rhai lleoliadau'n codi tâl "ychwanegol" tra bo eraill yn cadw prisiau'n isel. 
Mae'r taliadau atodol yn annheg ar rieni sydd ar gyflog isel / di-dâl felly dyw plant ddim yn mynychu'n llawn amser / yn rheolaidd ac mae 
hyn yn effeithio ar eu datblygiad. 

 
• Angen sicrhau bod lleoedd Gofal Plant yn cael eu hariannu ar lefel sy'n sicrhau cynaladwyedd. 

 
 

 
Amseroedd y mae Gofal Plant ar gael 
 

• Galw wedi'i nodi i'r darparwr gynnig oriau hwy o wasanaeth e.e. o 8am – 6pm. 
 

 Lleoliad Gofal Plant 
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• Mae lleoliad yn ffactor pwysig (gweler y bennod Trafnidiaeth) oherwydd natur wledig y sir a diffyg rhai mathau o Ofal Plant mewn rhai 
ardaloedd ar gyfer plant o dan 2 oed, yn enwedig lle mae rhestrau aros. Rydym yn ymwybodol o rieni sy'n defnyddio Gofal Plant sydd 
angen teithio i'r cyfeiriad arall i'r gwaith, neu wneud taith hir dwyffordd i Feithrinfa Ddydd ac yna yn ôl i'r lleoliad gwaith. Mae llawer o 
ddarpariaeth ar gyfer plant 3-4 oed yn ystod y tymor ysgol, ond mae bylchau ar gyfer darpariaeth gwyliau ym mhob grŵp oedran. 

 
• Yn Llanbedr Pont Steffan does dim darpariaeth cyn ysgol wedi'i hariannu. Mae angen datblygu darpariaeth i baratoi ar gyfer cyllid 2 oed. 

Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus i beidio ag effeithio'n negyddol ar gynaliadwyedd y ddwy Feithrinfa Ddydd a Gwarchodwyr Plant yn yr 
ardal honno drwy ddatblygu system lle mae gwasanaeth wedi'i ariannu ar gael yn y lleoliadau Meithrinfa Ddydd ar gyfer rhieni sy'n 
gweithio, a darpariaeth arall i deuluoedd sy'n dymuno defnyddio gofal sesiynol yn unig. 

 
• "Mae hefyd yn fantais pan fydd Gofal Plant ar gael yn yr ardaloedd mwy gwledig oherwydd gall fod yn fwy cyfleus i rieni a gall helpu i 

leihau'r gost o fynd â phlant i'w tref agosaf." 
 

• "Mae diffyg darpariaeth Gofal Plant yn Ne Ceredigion ac ardaloedd gwledig Ceredigion, yn enwedig yn ardal Llanarth i lawr i ardal 
Aberteifi. Mae darparwyr Gofal Plant neu warchodwyr plant sy'n casglu plant o'r ysgol hefyd yn broblem." 

 
 

25 
 
CYNLLUN GWEITHREDU 

 

Bydd y Cynllun Gweithredu yn cael ei ddatblygu yn dilyn unrhyw argymhellion a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
sy'n Dysgu cyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Bydd aelodau Grŵp Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae yn datblygu camau gweithredu yn seiliedig ar y casgliadau a'r 
themâu a nodwyd, gyda chyfrifoldebau, blaenoriaethau ac amserlenni wedi'u nodi. 
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ATODIADAU 

 
 

ATODIAD 
1 

 
DARPARIAETH DECHRAU'N DEG 
 

 Ymatebion i'r Arolwg Rhieni (Hydref 2021): 
O 633 o ymatebion – roedd 211 wedi nodi plentyn 2-3 oed ac wedi ymateb i'r cwestiwn ynghylch Dechrau'n Deg 

 
C9. A yw eich plentyn/plant 2 neu 3 oed yn manteisio ar ofal plant Dechrau'n Deg? 

Q9. Is your age 2 or 3 year old child(ren) accessing Flying Start Childcare? 

 

Ydy/Ydyn 23 Yes 

Nac ydy/Nac ydyn 158 No 

Ddim yn siŵr 18 Not sure 

Amherthnasol 12 Not Applicable 

CYFANSWM 211 TOTAL 
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Q10. Os ydych wedi dewis peidio â manteisio, pam? 46 ymateb 

Q.10 If choose not to, why? 46 responses 
 
Methu cael 
mynediad/ddi
m yn yr 
ardal/ddim yn 
gymwys 

Ddim yn 
gwybod 
amdano 

Mynd i'w 
ddefnyddio 

Wedi ei 
ddefnyddio 
ond yn 
anhapus Arall 

22 16 3 1 3 

 
 

Methu cael mynediad/ddim yn yr ardal/ddim yn gymwys 
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Ddim yn gymwys Aberaeron a Llanrhystud 
Ddim yn byw yn ardal Dechrau'n Deg Aberaeron a Llanrhystud 

0
20
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100
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A yw eich plentyn/plant 2 neu 
3 oed yn manteisio ar ofal 

plant Dechrau'n Deg?
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Yes No Not sure Not
Applicable

Is your age 2 or 3 year 
old child(ren) accessing 
Flying Start Childcare?
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Ddim yn gymwys gan fod fy mhartner yn ennill gormod / ddim yn y 
cod post cywir Aberystwyth – Gogledd 
Amherthnasol Aberystwyth – Gogledd 
Dim yn gymwys. Aberystwyth – Gogledd 
Ddim ar gael i mi Aberystwyth – De 
Ddim yn y dalgylch Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim ar gael i ni Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim yn byw yn yr ardal Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim o fewn ardal Dechrau'n Deg Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Dim byd addas yn lleol Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim yn byw yn ardal Dechrau'n Deg Y Borth a Bont-goch 
Ddim yn yr ardal Y Borth a Bont-goch 
Ddim yn gymwys Y Borth a Bont-goch 
Ddim yn yr ardal Y Borth a Bont-goch 
Ddim yn gymwys Y Borth a Bont-goch 
Heb gael yr opsiwn byddwn i wedi ei ddefnyddio pe bai'n deg i bob 
teulu, nid oherwydd cod post yn unig, dylid newid hyn Aberteifi ac Aber-porth 
Ddim yn y dalgylch Aberteifi ac Aber-porth 
Ddim yn y cod post Dechrau'n Deg Rheidol, Ystwyth a Charon 
Ddim mewn ardal Dechrau'n Deg. Rheidol, Ystwyth a Charon 
Ddim ar gael yn fy ardal i ond byddwn yn ei ddefnyddio pe byddai Rheidol, Ystwyth a Charon 
Ddim ar gael yn fy ardal i Rheidol, Ystwyth a Charon 

 
 

Ddim yn gwybod amdano 
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Heb glywed amdano. Aberaeron a Llanrhystud 
Ddim yn siŵr beth yw e, ydyn ni'n gymwys neu ydym ni ei angen e. 
Ddim yn gymwys ar gyfer oriau am ddim ar hyn o bryd Aberystwyth – De 
Heb glywed amdano Aberystwyth – De 
Ddim yn ymwybodol ohono Aberystwyth – De 
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Ddim yn siŵr beth yw Gofal Plant Dechrau'n Deg Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim yn gwybod amdano Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim yn siŵr beth mae Dechrau'n Deg yn ei olygu. 
Mae'n mynd i gylch chwarae ddwywaith yr wythnos ac rwy'n talu 
amdano Y Borth a Bont-goch 

Beth yw hwn? 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel 
Ystrad 

Beth yw Dechrau'n Deg? Erioed wedi clywed amdano 
Llanbedr Pont Steffan a Llanfihangel 
Ystrad 

Dydw i ddim yn siŵr beth mae hyn yn ei olygu? Mae fy mhlentyn 
dwy oed yn dechrau yn y meithrin ym mis Ionawr felly dwi'n talu 
amdani! Ceinewydd a Phenbryn 
Beth yw hwnna? Rydw i a fy mhartner yn gweithio felly rwy'n 
cymryd nad ydym yn gymwys i gael cymorth Rheidol, Ystwyth a Charon 
Heb glywed amdano Rheidol, Ystwyth a Charon 
Heb gael gwybod am hyn Rheidol, Ystwyth a Charon 
Ddim yn gwybod dim byd amdano Rheidol, Ystwyth a Charon 
Ddim yn gwybod beth yw hwn Rheidol, Ystwyth a Charon 
Ddim yn gwybod am hyn a ddim yn meddwl y galla i ei gael yn fy 
ardal i Rheidol, Ystwyth a Charon 

 

mynd i'w ddefnyddio 
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Byddan nhw unwaith y byddan nhw'n troi'n 3 Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Ddim eto  Y Borth a Bont-goch 
Bydd pan fydd hi'n 3 oed Aberteifi ac Aber-porth 

 

Wedi ei ddefnyddio ond yn anhapus 
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Rydym wedi defnyddio Gofal Plant Dechrau'n Deg ond oherwydd ei 
fod yn myn yn dost yn y feithrinfa mae'n tarfu'n fawr ar fy ngwaith 
ac yn ddrud oherwydd rhaid talu am ddiwrnodau llawn. Roedd fy 
mhlentyn wedi mynd am 3 diwrnod allan o'i 5 wythnos gyntaf, ac Aberystwyth – De 
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mae wedi bod i ffwrdd yn sâl am weddill yr amser. Oherwydd bod 
rhaid i mi ei adael e wrth y drws dydw i ddim wedi gallu ei helpu i 
setlo. Roedd yn haws peidio â defnyddio Gofal Plant oherwydd 
doedd dim rhaid i ni newid cynlluniau ar y funud olaf. 

 

Arall 
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol 

Agwedd staff y cynllun  Beulah, Troed-yr-aur a Llandysul 
Mae hi yn y cynllun ariannu sylfaen Y Borth a Bont-goch 
Ddim digon o oriau ar gael Y Borth a Bont-goch 
Mynd i feithrinfa Rheidol, Ystwyth a Charon 

 

Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Ganol 

C. A oedd unrhyw anawsterau penodol o ran dod o hyd i Ofal Plant ar gyfer un neu 
ragor o'ch plant? Os felly, pam? Cwblhewch y blwch hwn hefyd os ydych wedi cael 
anhawster dod o hyd i Ofal Plant ar gyfer plentyn anabl sy'n 18 oed neu'n hŷn. 

Aberystwyth – De 
Roedd rhaid i mi wrthod cynnig swydd gan nad oedd lle i fy mhlentyn mewn 
meithrinfa Dechrau'n Deg ar gyfer cinio a sesiwn prynhawn 

Aberteifi ac Aber-porth 

1. Dyw'r Cylch Meithrin ddim yn cynnig digon o oriau na hyblygrwydd i mi allu 
gweithio (h.y. dim ond 2 awr dwywaith yr wythnos a dim byd yn ystod gwyliau 
ysgol). 
 
2. Dim ond un feithrinfa breifat sydd o fewn 30 munud yn y car a dydyn nhw ddim 
yn gallu agor oherwydd bod ei chais cynllunio wedi bod yn aros am benderfyniad 
ers mis Chwefror. Mae fy merch wedi'i chofrestru i fynychu dau ddiwrnod yr 
wythnos cyn gynted ag y gallan nhw agor ond tan hynny dwi ddim yn gallu 
dychwelyd i'r gwaith. 
 
Mae cynlluniau Cymru yn ddryslyd iawn (Dechrau'n Deg, system Cylch). Hoffwn i 
gael mwy o feithrinfeydd preifat yn hytrach na'r duedd tuag at Ofal Plant sy'n cael ei 
redeg gan awdurdodau lleol. 
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ATODIAD 

2 
 

 
SYLWADAU YCHWANEGOL AROLWG RHIENI/GOFALWYR 

 Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen 
Ganol 

C. A oedd unrhyw anawsterau penodol o ran dod o hyd i Ofal Plant ar gyfer un neu ragor o'ch 
plant? Os felly, pam? Cwblhewch y blwch hwn hefyd os ydych wedi cael anhawster dod o hyd 
i Ofal Plant ar gyfer plentyn anabl sy'n 18 oed neu'n hŷn. 

Aberaeron a 
Llanrhystud Does dim darpariaeth yn Aberaeron 
Aberaeron a 
Llanrhystud 

Mae gan y rhan fwyaf o leoliadau Gofal Plant restr aros. Dim llawer yn yr ardal leol. Mae'r rhan fwyaf 
o leoliadau yn targedu plant o dan 5 oed, dim llawer o opsiynau ar gyfer plant hŷn 10+. 

Aberaeron a 
Llanrhystud Mae pawb yn fy ardal yn llawn, dim lleoedd ar gyfer Gofal Plant 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Mae gan fy mab anableddau ac roedd Gofal Plant yn anodd. Mae'n hŷn nawr a gall ei frawd helpu. 
Roedd rhaid i mi weithio mewn ysgol oherwydd does dim Gofal Plant ar gyfer plant hŷn sydd angen 
goruchwyliaeth. Does dim clybiau gwyliau a dim byd sy'n fforddiadwy gan fod arian yn brin beth 
bynnag heb sôn am dalu am Ofal Plant yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer 2 o blant. 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Diffyg gwasanaethau gwarchodwyr plant. Anhawster cael Gofal Plant ar gyfer fy anghenion Gofal 
Plant a fy mhatrwm gwaith (rwy'n gweithio shifftiau tan 8pm, mae Gofal Plant yn cau am 6pm) 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Yn anffodus does dim digon o ddewis yn ein hardal ni sef Aberaeron.  
Mae un feithrinfa sy tua 15 munud i ffwrdd o'r ardal yn llawn dop. Wedi dod ben a chael un diwrnod 
yn y feithrinfa. Mae galw mawr o fewn yr ardal!! 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Dim problemau dod o hyd i Ofal Plant ond roedd mor ddrud felly fe wnes i roi'r gorau i weithio i ofalu 
am fy nhrydydd plentyn ac rydw i'n hunangyflogedig nawr. Mae angen i mi ddod o hyd i waith 
cyflogedig ond mae'n anodd cael unrhyw beth yn ystod y tymor yn unig. 

Aberaeron a 
Llanrhystud 

Roedd yr anawsterau a gawson ni yn ymwneud â gofal ar ôl ysgol, rhwng 3.30pm a 5.30pm. Does 
dim clwb ar ôl ysgol yn yr ysgol a dim ond un gwarchodwr plant ar ôl ysgol, sy'n llawn ar hyn o bryd. 
Rydym ni'n gofyn i nain neu daid unwaith yr wythnos ac mae'n rhaid i mi orffen gwaith am 3pm 3 
diwrnod yr wythnos er mwyn gallu codi'r plant ar ôl ysgol. Mae hyn wedi fy atal rhag gweithio oriau 
llawn amser gan fod fy ngŵr yn hunangyflogedig ac yn gweithio i ffwrdd. 

Aberystwyth – 
Gogledd 

I ddechrau fe ddefnyddion ni feithrinfa sy'n cael ei rhedeg gan y Brifysgol pan oedd ein plant yn iau 
ond yn anffodus bu'n rhaid iddi gau oherwydd trafferthion ariannol. Dim ond dau opsiwn arall oedd 
gennym ni wedyn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Saesneg yn Aberystwyth, aethom ni gyda chylch 
chwarae elusennol a dyna'r unig opsiwn gan fod diffyg sesiynau yn y feithrinfa arall. Roedd y staff yn 
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fedrus ac yn creu amgylchedd cartrefol iawn i'r plant. Ond, roedd y natur elusennol yn golygu bod 
rhaid i ni chwarae mwy o ran fel rhieni na'r amser oedd gennym ni, a doedd y safle ddim (ac nid yw'n 
dal i fod) yn addas gan ei fod yn fach, yn llaith ac mae llwydni'n tyfu i fyny'r waliau, ddim yn ddelfrydol 
ar gyfer plant bach na staff o ran hynny. Yn gyffredinol, roeddem yn teimlo nad oedd digon o ddewis 
ar gyfer darpariaeth cyfrwng Saesneg ar gyfer plant oedran cyn ysgol. Er ein bod yn gadarnhaol iawn 
tuag at y Gymraeg rydym yn anghytuno'n gryf â'r syniad o roi ein plant mewn lleoliad cyfrwng 
Cymraeg pan nad oes siaradwyr Cymraeg yn eu cartrefi i'w helpu. I ni fel rhieni mae'r Gymraeg yn 
sgil ychwanegol ac nid yn sgil hanfodol ar gyfer ein plant fel dinasyddion y dyfodol mewn byd sy'n 
gynyddol fyd-eang. 

Aberystwyth – 
Gogledd 

Pan oeddwn i'n gwneud fy ngradd israddedig yn Aberystwyth, roedd rhaid i mi ddal bws yn ôl ac 
ymlaen rhwng y campws a meithrinfa fy mab hynaf ac yna ei ysgol gan fod y feithrinfa orau allan o'r 
dref. 
Nawr rwy'n fyfyriwr ôl-raddedig gydag ail blentyn, gyda'r un broblem, ond does dim lle yn y feithrinfa i 
lawr y ffordd. Roedd meithrinfa ei hun ar y campws ar un adeg, ond doedden nhw ddim yn gallu 
fforddio ei chadw ymlaen. 
Mae angen i'r llywodraeth gefnogi prifysgolion yn well i ddarparu opsiynau Gofal Plant. Byddai hyd yn 
oed Crèche i ollwng plant ar y campws er mwyn i mi allu rhedeg seminar yn newid fy mywyd. 

Aberystwyth – 
Gogledd Does dim clwb ar ôl ysgol ar gael ar hyn o bryd i fy mhlant oherwydd ddiffyg staff. 

Aberystwyth – 
Gogledd 

Tra'n chwilio am swydd, dim ond clwb ar ôl ysgol tan 5:30 sydd yn ysgol fy merch ac roedd y rhan 
fwyaf o'r swyddi roeddwn i'n edrych arnyn nhw yn gorffen am 6. Mae fy mhartner yn gweithio i ffwrdd 
weithiau felly alla i ddim gwneud cais oherwydd does dim Gofal Plant gen i am y 30 munud olaf 
hwnnw. Hefyd mae'r Cylch Meithrin yn cychwyn am 8:45, er bod y staff yn wych, byddai'n well pe 
bai'n dechrau am 8:30 er mwyn rhoi amser i mi ollwng y plant a chyrraedd fy swydd mewn pryd. 

Aberystwyth – 
Gogledd 

Mae pob clwb gwyliau wedi cau yn Aberystwyth neu yn ne'r dref. Mae'r clwb ar ôl ysgol wedi cau. Sut 
mae rhieni sengl i fod i weithio'n llawn amser? 

Aberystwyth – De 
Llawer o warchodwyr plant yn llawn. Mae Gofal Plant mor ddrud roedd rhaid i mi leihau fy ngwaith 
ym maes gofal iechyd i arbed rhai costau. 

Aberystwyth – De 
Methu â chael yr oriau yr oedden ni am eu cael yn y feithrinfa, roedd y cymorth ariannol oedd ar gael 
yn gymhleth iawn. 

Aberystwyth – De 

Mae darpariaeth ar ôl ysgol yn bwysig iawn ar gyfer ein hamgylchiadau arbennig ni. Mae ein gwaith 
yn golygu bod fy mhartner a minnau yn gweithio o dan gontract tan 5:30pm. Yn anffodus, dim ond 
tan 5:00pm y mae'r rhan fwyaf o glybiau ar ôl ysgol yn rhedeg, sydd i bob pwrpas yn golygu gorfod 
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gadael gwaith am 4:45pm. Does dim modd dechrau yn gynharach i wneud lan yr oriau gwaith 
oherwydd amserau gollwng ysgolion. 

Aberystwyth – De 

Wedi cael trafferth dod o hyd i Ofal Plant ar gyfer fy mhlentyn anabl ar ôl i feithrinfeydd ailagor yn 
ystod haf 2020 – roedd staff wedi colli swydd yn y feithrinfa breifat a dywedon nhw nad oedd 
ganddyn nhw unrhyw un i weithredu fel ei 1:1 hyd yn oed os oedd cyllid ar gael drwy'r Cynnig Gofal 
Plant. Yn ffodus, dwi wedi dod o hyd i ddarparwr arall, ond gydag oriau agor byrrach. 
 
Rydym hefyd yn cael trafferth dod o hyd i Ofal Plant ar gyfer gwyliau ysgol canol tymor ysgol ac ar ôl 
3.30 yn ystod y tymor ar hyn o bryd. 

Aberystwyth – De 

Un darparwr ar ôl ysgol yn Aberystwyth, heb weithredu ers mis Gorffennaf. Dim Gofal Plant rheolaidd 
yn ystod y gwyliau felly yn gorfod dibynnu ar glybiau'r Urdd, chwaraeon, gwersylloedd pêl-droed ac 
ati. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi rhoi'r gorau i weithredu yn Aberystwyth ers mis Mawrth 2020. 
Wedi methu dod o hyd i unrhyw beth ar gyfer fy mhlentyn 13 oed yn ystod gwyliau'r ysgol. Dim ond 
pêl-droed ar gae'r dref leol sydd wedi bod ar gael am 5 awr y dydd yn ystod peth o'r gwyliau ysgol ar 
gyfer fy machgen 8 oed. 

Aberystwyth – De 

Ar hyn o bryd nid oes clwb ar ol ysgol ar gael. Ar hyn o bryd mae fy nghyflogwr yn caniatau i mi adael 
y gwaith i nol y plant trwy ddefnyddio oriau "flexi" ac rydym i gyd yn gweithio o adref ond yn teimlo 
fod hyn yn hynnod anymarferol. Rwyf hefyd yn dechrau swydd newydd mis Tachwedd ac yn poeni ni 
fyddant mor hyblyg a mae clwb ar ol ysgol wedi stopio ar hyn o bryd achos diffyg staffio 

Aberystwyth – De 

Rwy'n gweithio mewn rôl gyda chleifion yn y GIG a wnes i ddim stopio gweithio yn ystod y pandemig. 
Ymatebodd Cyngor Ceredigion yn dda i sicrhau bod gweithwyr hanfodol yn gallu cael mynediad at 
Ofal Plant i ddechrau. Wrth i'r pandemig fynd yn ei flaen, roedd un adeg yn ystod yr ail gyfnod clo 
oedd yn anodd iawn oherwydd doedd Gofal Plant ychwanegol ddim ar gael y tu allan i oriau ysgol. 
Oherwydd fy ngwaith, roedd yn anodd cael Gofal Plant. Yn y diwedd, fe wnes i gyfnewid Gofal Plant 
gyda rhieni eraill a oedd hefyd yn weithwyr hanfodol ond doeddwn ni ddim yn eu hadnabod cystal o'r 
blaen. Gweithiodd hyn yn iawn, ond roedd yn teimlo fel jyglo pethau. 

Aberystwyth – De 

Rydym ar restr aros i gynyddu ein darpariaeth Gofal Plant. Does dim digon o ddarpariaeth Gofal 
Plant trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cost Gofal Plant yn faich enfawr arnom ni fel teulu. Rydym yn ei 
chael hi'n anodd talu'r gost am Ofal Plant rhan-amser hyd yn oed. Does dim teulu gerllaw i helpu 
gyda'r trefniadau Gofal Plant – a hyd yn oed os oeddent nhw'n agos, mae neiniau a theidiau yn 
gweithio'n llawn amser hefyd. Mae'r ffaith ein bod ni ar incwm uchel ac yn cael trafferth i dalu costau 
Gofal Plant yn tynnu sylw at gostau anferth cael plentyn yng Nghymru. Mae'r costau hyn yn atal 
llawer o fenywod rhag dychwelyd i'r gwaith. Alla i ddim cael ail fabi hyd nes y gallwn ni gael y Cynnig 
Gofal Plant 30 awr yr wythnos oherwydd does dim ffordd y byddwn ni'n gallu fforddio costau cyn 
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ysgol ar gyfer 2 blentyn ar yr un pryd. Mae hyn ynghyd â'r ffaith bod y gyfradd geni yn gostwng ar 
draws y DU gyfan, a bod ardaloedd fel Ceredigion yn cael eu taro'n arbennig o wael yn cyfrannu at 
argyfyngau economaidd cynyddol ar ben yr argyfwng cymdeithasol a gofal iechyd sydd eisoes yn 
digwydd!! 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Rwy'n gweithio shifftiau, dechrau'n gynnar neu'n gorffen yn hwyr. Does dim Gofal Plant sy'n fodlon 
cael fy mhlant ar yr adegau hynny. Mae fy mhartner yn gweithio oriau anghymdeithasol hefyd. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Yn ei chael yn anodd dod o hyd i ofal ar ôl ysgol ar gyfer fy mhlentyn. Dyw'r ysgol ddim yn darparu'r 
gwasanaeth hwn ers COVID-19. Mae hyn wedi ei gwneud yn anodd i ni fel teulu yn ogystal â llawer o 
deuluoedd eraill yn yr ardal. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Ie. Ar ôl COVID-19 fel cartref roeddem ni'n dibynnu ar glwb brecwast a chlwb ar ôl ysgol gan ein bod 
yn gweithio'n llawn amser. Cafodd y cyfleuster hwn ei gymryd i ffwrdd gan yr Awdurdod Lleol yn 
2020. Mae clwb brecwast wedi'i ailgyflwyno'n ddiweddar. Ond nid yw darpariaeth clwb ar ôl ysgol 
wedi ailgychwyn, sy'n ei gwneud yn fwyfwy anodd i rieni sy'n gweithio'n llawn amser, yn enwedig i'r 
rhai sydd dal angen gweithio gartref. Mae pob gwarchodwr plant naill ai'n llawn neu ddim yn gallu 
codi plant o'r ysgol. Mae hefyd yn fwyfwy anodd dibynnu ar deulu a ffrindiau oherwydd y cynnydd yn 
yr achosion o COVID-19 yn y sir. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Does dim cynlluniau chwarae yn yr ardal ar hyn o bryd. Os yw ein Cynorthwyydd Personol ar wyliau 
neu'n sâl does neb arall i wneud y gwaith. Does dim clybiau ar ôl ysgol ar gyfer plant anabl. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul Dim clwb ar ôl ysgol ar gael o hyd!! 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Ceisio dod o hyd i wybodaeth am ysgolion a phryd i wneud cais, pryd maen nhw'n dechrau a beth 
sydd ar gael. Anodd iawn dod o hyd i'r wybodaeth hon heb ffonio'r ysgolion a gyda gweithio mae'n 
anodd dod o hyd i amser i wneud hyn yn ystod oriau ysgol 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Oherwydd dyw'r ysgol, Ysgol Bro Teifi, ddim yn darparu gofal ar ôl ysgol ar hyn o bryd, a heb gynnig 
unrhyw gefnogaeth yn ystod pandemig COVID-19. Ond roedd nifer o ysgolion yn Sir Gaerfyrddin 
wedi cynnig yr opsiynau hyn ar gyfer myfyrwyr sy'n rhieni. Mor siomedig ac anodd. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul Dim darpariaeth ar ôl ysgol na gwyliau mewn ysgol 3-19. Achosi llawer o broblemau. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Dim clwb ar ôl ysgol yn yr ysgol ac mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar yr oriau rwy'n gallu 
gweithio. Dim darpariaeth gwyliau ysgol hefyd yn cael effaith ar yr oriau rwy'n gallu gweithio yn ystod 
y gwyliau. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Cyn cyfnod clo COVID-19 roedd yr ysgol yn arfer cynnig clwb ar ôl ysgol ond nid oedd hwn wedi'i 
gofrestru ac roeddem ni fel dau riant sy'n gweithio'n llawn amser yn teimlo dan anfantais oherwydd 
doedden ni ddim yn gallu elwa o'r cynlluniau sydd ar gael i'n cefnogi. Mae angen i Lywodraeth Cymru 
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edrych ar hyn oherwydd ni all y cynlluniau ariannol sydd ar gael i rieni sy'n gweithio gael eu 
defnyddio i'r eithaf gan nad yw lleoliadau Gofal Plant wedi'u cofrestru. Ychydig iawn o gymorth y mae 
rhieni sy'n gweithio yn ei gael i dalu cost eu Gofal Plant ac felly byddai cael Gofal Plant cofrestredig 
amrywiol yn golygu y byddai dewis o wahanol Ofal Plant yn ogystal â gallu manteisio ar y cymorth 
ariannol. Byddai'n dechrau gwneud pethau'n fwy cyfartal hefyd rhwng rhieni sy'n gweithio a rhieni 
sydd ddim yn gweithio sy'n gallu cael llawer mwy o gymorth ariannol i ariannu Gofal Plant. Rydym yn 
cael ein cosbi am fod yn rhieni sy'n gweithio sy'n ceisio bod y modelau rôl gorau posibl a gosod 
esiamplau da. 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Roeddwn i'n hapus gyda meithrinfa'r ysgol leol ac mae'r Cylch Meithrin o fewn yr ysgol yn wych, 
mae'r staff yn gwneud cymaint i ofalu am y plant... Byddwn i'n hoffi cael rhai clybiau gwyliau lleol 
gydag amserau hyblyg ar gyfer fy mhlant 2 a 3 oed oherwydd does dim angen 8-6 arna i, sef yr hyn 
sy'n ymddangos fel pe bai'n cael ei gynnig, oriau gollwng a chasglu hyblyg er mwyn i'r plant gael 
ychydig o oriau, byddai'n wych yn ystod y gwyliau 

Beulah, Troed-yr-aur a 
Llandysul 

Ar hyn o bryd does dim clwb ar ôl ysgol sy'n broblem enfawr i geisio trefnu pethau o gwmpas gwaith 
o hyd, gorfod dibynnu ar deulu i helpu. Pa swydd sy'n gorffen am 3:00??? 

Y Borth a Bont-goch 

Mae rhestrau aros ar gyfer meithrinfeydd yn hir. Dim ond 9-12 yw'r cylch lleol heb unrhyw gymorth yn 
y prynhawn, anobeithiol os yw'r ddau riant yn gweithio a does dim teulu gerllaw i gasglu plant amser 
cinio a gofal prynhawn. Byddai gofal prynhawn yn yr un lleoliad ar gyfer y rhai sydd ei angen yn 
ddelfrydol, hyd yn oed pe bai'n rhaid talu amdano. Fel arall, does dim mantais o gwbl i'r rhiant adael 
gwarchodwr plant / meithrinfa breifat. Eisiau cefnogi'r cylch, hwyluso pontio i'r ysgol trwy fod ar yr un 
safle ysgol/plant tebyg ac ati, ond methu cyfiawnhau hyn pan fyddai'n rhaid gadael y gwaith amser 
cinio 

Y Borth a Bont-goch 
Clwb brecwast a chlwb ar ôl ysgol wedi cau yn ystod COVID-19, yn dechrau agor eto sy'n newyddion 
da. 

Y Borth a Bont-goch 
Mae ein plant wedi cael eu mabwysiadu, nid oes gan lawer o ddarparwyr Gofal Plant ddealltwriaeth 
dda o drawma plentyndod 

Y Borth a Bont-goch 

Dim Gofal Plant ar gael i blant anabl a phobl ifanc yn eu harddegau naill ai yn ystod y tymor neu 
wyliau ysgol yng Ngheredigion. Mae hon yn broblem hirdymor ac mae wedi fy atal rhag dychwelyd i 
weithio yn y sector gofal iechyd 

Y Borth a Bont-goch 

Mae'r Gofal Plant ym Meithrinfa Gogerddan yn ystod gwyliau'r ysgol yn wych ac mae'r oriau'n wych, 
mae'r staff yn eithriadol o dda. Y broblem sydd gen i yw clwb brecwast yr ysgol, mae'n dechrau am 
8.20am, mae'n rhaid i mi ddechrau gweithio am 8:30am. Byddai 8am yn llawer mwy addas o ystyried 
y ras i gyrraedd yn y bore a chael lle i barcio i gyrraedd fy ngweithle. Rwy'n rhiant sengl sy'n gweithio 
48 awr yr wythnos 
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Y Borth a Bont-goch 
Methu dod o hyd i Ofal Plant i ddechrau pan oeddwn ei angen oherwydd beth oedd ar gael ar gyfer 
fy nau blentyn. Eisiau cael gofal Cymraeg/dwyieithog ond methu dod o hyd i unrhyw beth addas. 

Y Borth a Bont-goch 
Doeddwn i ddim yn gallu rhoi fy mhlentyn mewn meithrinfa breifat pan symudon ni nôl i'r ardal gan 
fod rhestrau aros ym mhob un ohonyn nhw. Ond roeddem ni'n ffodus a gallu defnyddio'r Cylch. 

Y Borth a Bont-goch 

Mae gan fy mhlant anghenion meddygol ac mae gan un anawsterau dysgu sy'n ei gwneud hi'n 
anodd dod o hyd i leoliad Gofal Plant. Mae'r ddau yn oedran lle gallai'r rhan fwyaf o blant gael eu 
gadael ar eu pennau eu hunain ond allan nhw ddim gwneud hynny. Nid oes Gofal Plant ar gyfer plant 
fel hyn. Nid yw unrhyw blant rwy'n eu hadnabod sydd ag anghenion ychwanegol yn gallu cael 
mynediad at unrhyw fath o Ofal Plant ac eithrio'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau seibiant sydd 
ddim yr un peth. 

Y Borth a Bont-goch 
Clwb brecwast yr ysgol yn agor am 8:25, allan nhw ystyried dechrau'n gynharach er mwyn i mi allu 
cyrraedd y gwaith am 8:30am. 

Y Borth a Bont-goch 

Mae'r Gofal Plant sydd gennyn ni yn iawn, yr unig broblem yw nad yw ein clwb Cyn ysgol/Brecwast 
yn dechrau yn ddigon cynnar am 8.20am. Rwy'n ymwybodol bod ysgolion cynradd eraill yn ein 
hardal yn dechrau am 8-8.10am 

Y Borth a Bont-goch 

Unwaith y cyrhaeddodd COVID-19, roedd ein meithrinfa breifat yn gwrthod cymryd plant o dan 2 oed 
pan ddaeth y cyfyngiadau i ben. Roedd fy ngŵr a minnau'n weithwyr allweddol, ac ar ôl i Ofal Plant i 
weithwyr allweddol ddod i ben a'r ysgolion wedi ailagor roedd rhaid i ni ddibynnu ar deulu a ffrindiau i 
ofalu am ein plant ieuengaf. Mae hi'n 2 oed nawr ac yn gallu defnyddio'r Gofal Plant, ond roedd yn 
anodd iawn i ni ar y pryd. 

Y Borth a Bont-goch 
Mae'r gost yn hurt o'i gymharu â'r isafswm cyflog, does dim pwynt gweithio os mai'r cyfan rydw i'n ei 
wneud yw gweithio er mwyn i rywun arall gael ei dalu i ofalu am fy mhlant. 

Y Borth a Bont-goch Mae cymaint o alw am Ofal Plant, mae bron yn amhosibl cael lle 
Y Borth a Bont-goch Mae fy mhlentyn yn awtistig 

Y Borth a Bont-goch 

Dim gwarchodwr plant yn y Borth bellach. Dim Cylch Meithrin yn y Borth. Rwy'n gweithio o gartref 
felly mae darpariaeth Gofal Plant yn yr ardal hon yn fwy cyfleus heb orfod teithio ymhellach i 
Aberystwyth. 

Aberteifi ac Aber-porth 
Yr oriau Gofal Plant sydd ar gael yw Dydd Llun – Dydd Gwener 9-5. Rwyf wedi gwrthod sawl swydd 
roeddwn i wir eu hangen oherwydd diffyg Gofal Plant. 

Aberteifi ac Aber-porth 

Rwy'n dibynnu lot ar ffrindiau a theulu am help gyda fy Ngofal Plant gan fod fy oriau'n newid yn 
wythnosol felly mae'n anodd dod o hyd i le gyda gwarchodwr plant, hefyd gan fy mod i'n gweithio llai 
nag 16 awr dwi ddim yn siŵr alla i hawlio help gyda chost Gofal Plant, mae'n waeth yn y gwyliau pan 
fyddwch chi angen hyd yn oed mwy o help gan fod yr oriau'n hirach oherwydd bod y plant ddim yn yr 

T
udalen 355



 

306| T u d a l e n  
 

ysgol, felly gall fod yn anoddach dod o hyd i deulu a ffrindiau sy'n fodlon helpu pan fydd ganddyn 
nhw eu plant eu hunain gartref hefyd neu efallai ddim eisiau gwneud yr oriau hirach am ddim 

Aberteifi ac Aber-porth 
Dim meithrinfa yn yr ardal, mae'r agosaf dros 10 milltir i ffwrdd ac ychydig iawn o warchodwyr plant 
sydd â lleoedd gwag 

Aberteifi ac Aber-porth 

Mae Gofal Plant yn ein hardal yn wael iawn, does dim lleoedd ar gael ar gyfer fy mhlentyn, bydda i'n 
dechrau fy swydd newydd mis nesaf gyda'r GIG a bydda i'n gweithio pob shifft. Yn ffodus mae ein 
hysgol leol newydd ddechrau clwb brecwast felly gall fy ngŵr ei ollwng yn yr ysgol, ond ei chael hi'n 
anodd iawn dod o hyd i Ofal Plant ar ôl ysgol. 
Os yw'r llywodraeth am i rieni weithio rhaid iddyn nhw ddarparu mwy o gyfleusterau Gofal Plant yn yr 
ardal hon. 

Aberteifi ac Aber-porth 

Dim byd yn yr ardal heblaw am warchodwyr plant. Mae'r gwarchodwyr plant i gyd yn llawn. Doedd y 
gwarchodwyr plant ddim yn gallu cymryd y ddau blentyn felly byddai'n rhaid gwahanu nhw a dod o 
hyd i warchodwyr plant gwahanol. Methu derbyn swydd gan nad oes Gofal Plant, Gofal Plant ar gael 
dwi'n methu ei dderbyn oherwydd dim cynigion swydd ac ati. Aeth hyn ymlaen am flwyddyn. 

Aberteifi ac Aber-porth 

Dim Gofal Plant ar gael cyn neu ar ôl ysgol i blentyn 4-5 oed. Lleoedd i gyd yn llawn neu ddim ar gael 
oherwydd cyfyngiadau COVID-19. 
Mae plant yn y rhan fwyaf o leoliadau Gofal Plant sy'n trosglwyddo o ofal llawn amser i ofal cofleidiol, 
felly ddim yn derbyn plant newydd. Doedd yr ychydig iawn oedd ar gael ddim yn fy ardal i. 

Aberteifi ac Aber-porth Does dim meithrinfeydd yn Aberteifi 

Aberteifi ac Aber-porth 

Cylchoedd meithrin cyfyngedig sy'n gweithio o gwmpas rhieni sy'n gweithio. Fel arfer 9-11.30, fel 
athro llawn amser mae hyn yn amhosibl. Angen opsiwn Gofal Plant am bris rhesymol ac nid yw ar 
gael. Angen cylch meithrin drwy'r dydd. Yn gwario £48 y dydd ar Ofal Plant ar hyn o bryd. 

Aberteifi ac Aber-porth 

1. Dyw'r Cylch Meithrin ddim yn cynnig digon o oriau na hyblygrwydd i mi allu gweithio (h.y. dim ond 
2 awr ddwywaith yr wythnos a dim byd yn ystod gwyliau ysgol). 
 
2. Dim ond un feithrinfa breifat sydd o fewn 30 munud yn y car a dyn nhw ddim yn gallu agor gan fod 
ei chais cynllunio wedi bod yn aros am benderfyniad ers mis Chwefror. Mae fy merch wedi'i 
chofrestru i fynychu dau ddiwrnod yr wythnos cyn gynted ag y gallan nhw agor ond tan hynny dwi 
ddim yn gallu dychwelyd i'r gwaith. 
 
Mae'r cynlluniau yng Nghymru yn ddryslyd iawn (Dechrau'n Deg, system Cylch). Hoffwn i weld mwy 
o feithrinfeydd preifat yn hytrach na'r duedd tuag at Ofal Plant sy'n cael ei redeg gan yr awdurdodau 
lleol. 
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Aberteifi ac Aber-porth 

Rwy'n nyrs sy'n gweithio shifftiau 13 awr ac mae fy mhartner yn blymwr ac yn gweithio 8-5 bob dydd. 
Cyn COVID-19 byddai fy mhartner yn gollwng ein plentyn ieuengaf yn y clwb brecwast cyn mynd i'r 
gwaith ei hun ac yna byddai fy mab yn aros yn y clwb ar ôl ysgol nes bod fy mhartner wedi gorffen 
gweithio. Nawr mae'n rhaid i ni ddibynnu ar dacsi i fynd â fy mab ieuengaf adref oherwydd does dim 
clwb ar ôl ysgol. Weithiau galla i ofyn i ffrindiau helpu ond dyw gofyn ffafr trwy'r amser ddim yn dda. 
Does dim opsiynau Gofal Plant yn yr ardal, mae'r gwarchodwyr plant i gyd yn llawn. Mae Gofal Plant 
wedi bod yn anodd iawn am y ddwy flynedd ddiwethaf, gyda gwasanaethau ddim ar gael, hyd yn oed 
i mi fy hun fel gweithiwr rheng-flaen a nyrs gofal dwys. Gan nad oedd fy mhartner yn cael ei ystyried 
yn weithiwr rheng-flaen, doedd dim help ar gael. Roedd hyn wedi arwain at ddiwrnodau i ffwrdd heb 
dâl neu orfod gadael ein plant ar eu pennau eu hunain. Does dim dwywaith bod Gofal Plant yn 
broblem yn yr ardal i deuluoedd sy'n gweithio. 

Aberteifi ac Aber-porth 
Does dim Gofal Plant yn Aberteifi ac eithrio gwarchodwyr plant sydd i gyd yn llawn! Mae angen 
gwneud rhywbeth a sefydlu Crèche er mwyn i rieni allu gweithio 

Aberteifi ac Aber-porth 

Mae gwarchodwyr plant cyfrwng Cymraeg yn cael eu bwcio ymlaen llaw (rhestr aros) ac maen nhw'n 
gyfyngedig iawn. Mae'n bwysig i ni fel teulu i gael lleoliad Cymraeg iaith gyntaf ar gyfer ein plant gan 
ein bod yn Gymry Cymraeg, dyw llawer o'r gwarchodwyr plant ddim yn rhugl nac yn hyderus yn y 
Gymraeg fel iaith gyntaf. Rwy'n gweld cofrestru yn broses hir hefyd ac yn atal llawer rhag bod yn 
warchodwyr plant oherwydd pa mor hir mae'n ei gymryd a'r hyn sy'n rhaid ei wneud i ddechrau 
busnes. 

Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Mae Gofal Plant yn ddrud a does dim digon o ddarpariaeth ar gyfer fy anghenion. Mae lleoedd yn 
llenwi'n gyflym. Dwi ar absenoldeb mamolaeth ar hyn o bryd a bydd fy mab yn 10 mis oed pan fydda 
i'n dychwelyd i'r gwaith. Does dim llawer o ddarparwyr Gofal Plant sy'n gofalu am blant mor ifanc â 
hynny. 

Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Mae'n well gen i weithgareddau wedi'u trefnu/chwaraeon. Ond, ychydig iawn sydd ar gael a dim ond 
rhai diwrnodau/amserau yn ystod y gwyliau, a dim yn ystod y tymor. 
Byddem ni'n hapus i dalu, ond does dim byd ar gael. Hefyd dim clwb ar ôl ysgol ar gael ers COVID-
19. Mae diffyg Gofal Plant yn golygu bod rhaid i mi leihau fy oriau gwaith ac rwy'n gweithio i'r GIG. 

Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Does dim byd ar gael sy'n addas ar gyfer plant hŷn. Pan oedden nhw'n iau aethon nhw at Ray 
Ceredigion ond nawr mae'n rhy blentynnaidd a diflas iddyn nhw. Mae ychydig o lefydd fel yr Urdd 
Llangrannog a chanolfan gweithgareddau Llain sy'n rhedeg gweithgareddau diwrnod llawn i blant 
hŷn, ond dyn nhw ddim yn cymryd talebau Gofal Plant felly maen nhw'n rhy ddrud i anfon y plant bob 
dydd yn ystod y gwyliau pan fydd angen i'r gŵr a minnau weithio. 

Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Ie, rydym yn cael problem oherwydd does dim clwb ar ôl ysgol yn ein hardal ni ac mae'n rhaid i ni 
deithio i glwb gwyliau os ydym ni'n gallu cael lle. Does dim teulu i helpu. 
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Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Pe na bai arweinydd chwarae fy mab yn y meithrin wedi bod mor wybodus am anawsterau 
ymddygiad, rwy'n meddwl y byddwn i wedi cael problemau o ran ei gael e i aros yn ei leoliad, ond 
diolch byth roedd ganddi wybodaeth bersonol o hyn ac yn gallu helpu i gael cyllid ychwanegol gan y 
llywodraeth er mwyn i'm machgen gael cymorth ychwanegol yno. Mae gweithiwr cymorth i helpu'r 
holl staff yn ystod yr adegau anodd gydag ef. Pe na bai'r arweinydd chwarae wedi adnabod y 
broblem hon mor gynnar, rwy'n credu y byddai wedi bod yn anodd iawn iddo gadw'r lle yn y Meithrin. 

Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Mae diffyg darpariaeth gwyliau ysgol a darpariaeth ar ôl ysgol yn ei gwneud hi'n anodd iawn 
gweithio'n llawn amser 

Llanbedr Pont Steffan 
a Llanfihangel Ystrad 

Does dim darpariaeth Gofal Plant yn Nhregaron a dim clwb ar ôl ysgol felly rwy'n dibynnu ar y teulu 
ac mae hynny'n achosi llawer o straen 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Mae gwir angen i'r ysgolion agor y cyfleuster clwb ar ôl ysgol, oherwydd COVID-19 alla i ddim gofyn i 
aelodau bregus o'r teulu helpu gyda chasglu plant o'r ysgol a Gofal Plant. Rwy'n gorfod cymryd 
amser o'r gwaith i wneud hynny fy hun ac mae'n cael effaith negyddol ar waith, bywyd teuluol ac 
iechyd meddwl – ddim yn deall pam nad ydyn nhw wedi ailddechrau, mae Sir Gaerfyrddin ac ati wedi 
gwneud hynny?! 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Awtistiaeth ddi-eiriau a gorsymudedd, dyw Gofal Plant ddim yn gallu darparu ar gyfer ei anghenion, 
heb eu hyfforddi 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Does dim Gofal Plant ar gael felly mae'n amhosib gweithio. 
 
Mae clwb brecwast yn yr ysgol. Mae clwb ar ôl ysgol 3 gwaith yr wythnos, ond mae o leiaf un sesiwn 
yr wythnos yn cael ei ganslo felly methu dibynnu arno. 
 
Does dim gofal gwyliau ar gael. 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Dim ond 2 warchodwr plant sydd yn fy ardal i ac mae'r ddau yn llawn gyda rhestrau aros hir. Mae'r 
ysgol yn gwneud clwb brecwast sy'n wych, ond mae clybiau ar ôl ysgol yn cael eu canslo ar fyr 
rybudd a dim ond yn mynd ymlaen tan 4 30 sy'n ei gwneud hi'n anodd gwneud oriau llawn amser fel 
rhiant sengl. 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Dim ond 2 warchodwr plant sydd yn fy ardal i ac mae'r ddau yn llawn. Mae'r ysgol yn gwneud clwb 
brecwast sy'n wych ond mae clwb ar ôl ysgol yn gorffen am 4.30 sy'n anodd oherwydd dwi'n gweithio 
45 munud i ffwrdd tan 5pm. 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Dim clwb brecwast na chlybiau ar ôl ysgol yn ysgol ein plentyn. Dim gwarchodwr plant sy'n fodlon 
casglu'r plant. 
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Dim clybiau gwyliau felly mae gweithio yn ystod y gwyliau yn hynod o anodd ac rydym yn colli llawer 
o arian. 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Ie. Pob un ohonynt. Does bron dim ar gael. Dim gofal cofleidiol. Dim ond 3 awr y dydd oedd y 
Meithrin pan oedd y plant yn fach. Mae'r clwb ar ôl ysgol wedi bod ar gael yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yn unig a dim ond 3 diwrnod yr wythnos a dim ond am 1 awr, yn gorffen am 4:30pm, does 
dim darpariaeth ar gyfer gofal ar ôl ysgol yn yr ysgol uwchradd. 

Ceinewydd a 
Phenbryn 

Dyw ein hysgol ddim yn cynnig clwb brecwast na chlwb ar ôl ysgol, a dim ond yn ystod y tymor y 
mae'r meithrin ar agor, 9-3 (ar y mwyaf). 
Mae'n amhosibl dod o hyd i warchodwyr plant sy'n gallu casglu plant o'r ysgol, ac mae hyn yn 
effeithio'n ddifrifol ar yr oriau y galla i eu gweithio oherwydd y diwydiant rwy'n gweithio ynddo. Pe 
gallwn i gael Gofal Plant tan 6.30 gallwn i gynyddu fy oriau gwaith, ac mae galw am hynny, ond mae 
gen i Ofal Plant (teulu) annibynadwy am ddim 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Ychydig neu ddim Gofal Plant ar gael i blant oedran uwchradd – hŷn 
Lleoedd cyfyngedig ar gyfer fy mhlentyn oedran cynradd 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Anodd dod o hyd i Ofal Plant fforddiadwy yn ystod y gwyliau. 
Anodd dod o hyd i leoedd ar gyfer Gofal Plant yn ystod y gwyliau. 
Anodd dod o hyd i Ofal Plant yn ystod y gwyliau sy'n cyfateb i batrymau shifftiau. 
Cyflogwr ddim yn hyblyg o ran gwyliau i ddarparu ar gyfer Gofal Plant. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Mae Gofal Plant mor ddrud i ddau o blant. Dyw e ddim yn werth gweithio. Mae angen mwy o help 
gan y llywodraeth ar gyfer y rhai sy'n gweithio ond sydd ddim yn derbyn credydau cynhwysol 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Roedd yn anodd yr haf hwn i ddod o hyd i Ofal Plant ar gyfer fy merch, roedd angen lleoliad 
Cymraeg arnom ni oherwydd oedi gyda lleferydd fy merch, ond doedden ni ddim yn gallu dod o hyd i 
unrhyw le. Yn y diwedd roedd un lle ar ôl yn St Padarns, er ei fod yn lleoliad dwyieithog mae'r 
gweithiwr allweddol yn siarad Cymraeg ac maen nhw wedi darparu ar gyfer anghenion fy merch a 
allen ni ddim fod yn hapusach. 
 
Roedden ni wedi chwilio am warchodwyr plant Cymraeg hefyd ond doedd dim ar gael – mae prinder 
mawr o ddarparwyr Gofal Plant yn Gymraeg yn ardal Aberystwyth. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Mae gan fy mab anghenion lluosog a chymhleth ac mae'n mynd i leoliad addysgol gydag adnoddau 
a reolir gan yr awdurdod lleol. Ar hyn o bryd does dim darpariaeth ar ôl ysgol yn fy nhref leol ac er ein 
bod wedi cael taliadau uniongyrchol i'w helpu i fynychu gweithgareddau cyfoethogi ar ôl ysgol, does 
dim Cynorthwywyr Personol yn ymgeisio am y swydd. Gan nad yw fy ngŵr a minnau'n byw'n agos at 
deulu, a dyw ein ffrindiau ddim yn gallu ein helpu gyda Gofal Plant ar ôl ysgol oherwydd ei anghenion 
meddygol ac ymddygiadol cymhleth, mae'n rhaid i ni naill ai ddefnyddio ein gwyliau blynyddol ar 
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gyfer gofal ar ôl ysgol neu leihau ein horiau gwaith a'r gostyngiad dilynol yn ein hincwm teuluol i ofalu 
amdano ar ôl ysgol ar y diwrnodau y mae'r ddau ohonom ni'n gweithio. 
Roedd clwb ar ôl ysgol ar un adeg a allai wneud cais am gyllid ychwanegol i dalu aelod o staff 
ychwanegol i gefnogi fy mab 1:1 ond caeodd hwnnw cyn COVID-19 oherwydd problemau staffio. 
Mae gwir angen rhywbeth tebyg yn ein hardal leol er mwyn i rieni barhau i weithio. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Dyw ysgol fy mhlant ddim yn darparu unrhyw glwb ar ôl ysgol sy'n golygu oni bai fy mod i'n talu pobl 
(rhieni eraill fel arfer) i gymryd a bwydo fy mhlant alla i ddim gweithio oriau llawn amser, a hyd yn oed 
os ydw i'n talu rhywun i'w cael nhw yna bydda i'n talu cymaint weithiau fel fy mod i allan o boced. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon Dibynnu ar i fynd i'r feithrinfa a nôl. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Ar ôl symud o Loegr i Gymru roedden ni am anfon ein merch i feithrinfa ddwyieithog er mwyn iddi allu 
addasu i'r feithrinfa a dysgu'r iaith yn raddol yn hytrach na chael ei thaflu i mewn i feithrinfa uniaith 
Gymraeg. Roedd hyn yn cyfyngu ar ddewis yn yr ardal. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Does dim Gofal Plant lle rwy'n byw. 
Does dim clwb ar ôl ysgol. Felly mae'n rhaid i ni weithio oriau cynharach a hirach. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon Pellter hir i deithio i unrhyw ddarparwr Gofal Plant 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Mae fy mhlentyn 11 oed yn rhy hen ar gyfer clybiau gwyliau, ond nid yw'n ddigon hen i gael ei adael 
gartref ar ei ben ei hun trwy'r dydd. 
Clwb gwyliau yn anodd oherwydd nid yw rhai yn cael gweithredu oherwydd COVID-19 a nawr mae 
llai o leoedd felly mae'n anodd cael lle. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Mae'r ddau ohonom ni'n gweithio'n llawn amser – does dim teulu yn byw yn agos atom ni sy'n ddigon 
iach yn gorfforol i helpu gyda Gofal Plant ein plentyn 4 oed yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae ein plentyn 
yn dechrau'r ysgol ym mis Ionawr 2022 a rhwng y ddau ohonom ni, does gennym ni ddim gwyliau 
blynyddol ar gyfer pob un o'r 11 wythnos o wyliau ysgol. Ers y pandemig, mae darpariaeth clybiau 
gwyliau wedi bod yn ailagor yn araf. Rydym yn bryderus y bydd hyn yn parhau i fod yn wir yn 2022. 
Os felly man a man i un ohonom ni roi'r gorau i weithio. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon Does bron dim Gofal Plant ar ôl ysgol yn Aberystwyth. 
Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Mae diffyg cludiant yn ei gwneud hi'n anodd mynd â fy mhlant i rai gwarchodwyr 
plant/Meithrinfeydd/Gofal Plant 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Dyw [Ysgol Gynradd xx] ddim wedi rhedeg clybiau brecwast na chlybiau ar ôl ysgol ers cyfnod clo 
COVID-19 yn 2020, mae angen i mi fod yn y gwaith [x] erbyn 8.30, all fy mab awtistig ddim mynd i'r 
uned tan 8.45 
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Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Dyw'r oriau ddim yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi. Mewn lleoliad anghysbell, mae'n rhaid i 
lawer o bobl deithio'n bell i'r gwaith a nôl. Rwy'n athrawes, ond ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar yr 
isafswm cyflog yn addysgu ar-lein oherwydd dyw'r Gofal Plant sydd ar gael i mi ddim ar gael yn 
gynnar nac yn hwyrach, felly dwi ddim yn gallu teithio i neu o swyddi addysgu mewn pryd i gasglu fy 
mab o'r Meithrin. Fe allwn i ei roi e mewn meithrinfa breifat, ond rydw i am iddo fe gael meithrinfa 
cyfrwng Cymraeg ac rwy'n credu bod ethos y Cylch yr union beth rydw i eisiau ar gyfer fy mab. Rwy'n 
aberthu fy nghyflog a fy ngyrfa er mwyn iddo gael yr addysg Gymraeg a fydd orau iddo fe fi'n teimlo. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Dim meithrinfeydd na gwarchodwyr plant yn ardal Tregaron/Pontrhydfendigaid. Mae fy mhlentyn yn 
17 mis oed 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon Does dim meithrinfeydd/gwarchodwyr plant yn yr ardal ar gyfer fy machgen 18 mis oed! 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Mae fy swydd yn dechrau am 8am sy'n golygu bod rhaid i mi adael y tŷ cyn 7am i fod yno erbyn 7:40 
i newid a throsglwyddo'r gwaith. Mae fy merch hynaf yn mynd i'r ysgol gynradd a does dim byd yn yr 
ardal i ddarparu ar gyfer yr amser hwnnw yn y bore. Mae clwb brecwast yn dechrau ar ôl 8am ac er 
ei bod yn 10 oed dwi ddim yn teimlo'n gyfforddus yn ei gadael hi gartref ar ei phen ei hun. Ar y 
diwrnodau pan fydd fy mhartner a minnau yn y gwaith, mae angen rhywbeth arnom ni ar gyfer yr 
amser hwnnw yn y bore sydd ddim ar gael gan fod gwarchodwyr plant yma yn darparu'n bennaf ar 
gyfer plant iau ac yn hwyrach yn y bore. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Does dim digon o ddarparwyr yn ein hardal ar gyfer plant o dan 2 oed. 
Byddai'n rhaid i ni deithio hanner awr ac mae'n ddrud! 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Roedd rhaid i ni deithio 10 milltir pan oedd ein plant yn iau i gael darpariaeth Gofal Plant Cymraeg – 
dim darpariaeth leol ar gael 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Dwi ddim yn gallu hawlio credydau treth plant ar gyfer fy nhrydydd plentyn. Dwi ddim yn gallu 
gweithio oherwydd does dim Gofal Plant lleol ar agor yn ddigon hir ar gyfer yr oriau gwaith sydd eu 
hangen arna i. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Dwi angen Gofal Plant yn lleol sydd ar agor bob diwrnod o'r wythnos er mwyn i mi weithio swydd 
9am-5pm. Gyda fy nhrydydd plentyn alla i ddim hawlio credydau treth plant felly alla i ddim fforddio 
talu am Ofal Plant i fynd i'r gwaith. 

 

Mae prinder mawr o Ofal Plant yng Ngheredigion a diffyg clybiau cyn neu ar ôl ysgol sydd wedi 
gwaethygu diolch i COVID-19 ac mae darparwyr Gofal Plant cyfyngedig iawn sy'n gallu helpu ar ôl 
ysgol ac yn y gwyliau yn yr ardal hon, yn enwedig os ydych chi'n weithiwr shifft a hefyd yn rhiant 
sengl sydd ag ychydig iawn o rwydwaith cymorth, mae'r straen o drefnu'r cyfan a jyglo gwaith ers y 
pandemig wedi bod yn straen ofnadwy, ond rydych chi'n mynd trwy'r pethau 'ma, does dim dewis 
arall 
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Mae darpariaeth flaenorol wedi cael ei thynnu'n ôl a dyw pethau heb newid nôl ers cv-19- h.y. Gofal 
plant ar ôl ysgol, sydd wedi achosi problem fawr a dwi wedi gorfod newid fy oriau gwaith a phatrwm 
gwaith i ddarparu ar gyfer hynny, ac erbyn hyn dwi'n dibynnu'n fawr ar deulu, sy'n golygu bod nhw'n 
methu gweithio. 
Mae diffyg clybiau gwyliau hefyd wedi cael effaith ac nid yw gwyliau teuluol h.y. amser i ffwrdd o'r 
gwaith gyda'n gilydd yn bosib oherwydd bod rhaid i ni jyglo i reoli Gofal Plant. Gall hyn fod yn 
arbennig o anodd pan fydd cyflogwyr yn amharod i roi gwyliau ychwanegol neu'n ceisio bod yn deg i 
rannu gwyliau ymysg eu holl weithwyr. 

 

Dyw gwarchodwyr plant yn Aberteifi ddim yn gweithio ar ddydd Gwener fel arfer. Mae darpariaeth 
Gofal Plant (i ni) yn annibynadwy ar adegau, gyda'r gwarchodwr plant yn cymryd gwyliau yn ystod 
gwyliau ysgol 

Aberystwyth – 
Gogledd 

Mae myfyrwyr sy'n rhieni, er eu bod yn y lleiafrif, yn cael eu hanwybyddu'n gyson gan y prifysgolion 
a'r awdurdodau. Mae angen llawer mwy o gefnogaeth arnom ni, yn ariannol ac yn foesol. 

Rheidol, Ystwyth a 
Charon 

Bydden ni wedi hoffi gallu ticio rhywbeth a nodi rhiant sy'n aros gartref amser llawn yn hytrach na dim 
ond di-waith a ddim yn chwilio am waith. 

  
 

 
ATODIAD 

3  

 
HOLIADUR AROLWG PLANT 
 

  
Holiadur Plant 2022 

Atebwch y cwestiynau yma am chwarae os gwelwch yn dda. 
Children’s Survey 2022 

Please answer these questions about play. 
 

1. Beth yw dy oed di?  
How old are you? 

 
2. Ble rwyt ti’n byw? 

Where do you live? 
 

 
3. Pa mor aml rwyt ti'n chwarae/cwrdd gyda ffrindiau? 

How often do you play/meet with your friends? 
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Bob Dydd / Every Day   
2 neu 4 gwaith yr wythnos  
2 or 4 times a week 

 

Byth / Never  
 
4. Gyda phwy rwyt ti'n chwarae/cwrdd? (Dewis faint ti eisiau). 

Who do you play with /meet?  (Choose as many as you want). 
Ffrindiau 
Friends 

 Ar ben fy hun 
On my own 

 

Teulu e.e. brodyr/chwiorydd 
Family e.g. brothers/sisters 

 Dwi ddim  
I don’t  

 

Oedolion 
Adults 

   

 
5. Ble yw dy hoff le i chwarae/cwrdd? 

Where is your favourite place to play/meet? 
 

Adref neu yn yr ardd / Home or garden 
Stryd, stâd neu pentref / Street, estate or village   
Ardal chwarae neu parc sglefrio / Play area or skate park 
Coedwig, traeth neu caeau / Woods, beach or fields 
Arall / Other 

 
 
6. Os ti ddim yn chwarae tu allan, pam? 

If you don’t play out, why?  
 

 
7. Beth wyt ti’n meddwl am rhain?  

What do you think about these things? 
 

 Oes/y
dw 
Yes 

Weithiau / 
Sometimes 

Na  
No 

Dim yn 
gwybod / 

Don’t know 
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Mae gennyf lawer o lefydd da i 
chwarae a chwrdd ag eraill  
 
I have lots of places good places to 
play and meeting others 
 

    

Rwy’n teimlo’n ddiogel pan yn 
chwarae a chwrdd ag eraill  
 
I feel safe when I’m playing and 
meeting others 
 

    

 
8. Oes yna rhywbeth sy’n stopio ti chwarae tu allan? 

Is there anything that stops you from playing outside? 
 
9. Ble rwyt ti’n mynd pan mae ysgol wedi gorffen? 

Where do you go when school is finished? 
 

 Adref / Home 
 Teulu e.e. Mamgu a Dadcu, anti ayyb. /  

Family e.g. grandparents, auntie etc. 
 Ffrindiau / Friends 
 Clwb e.e. chwaraeon, cerdd ayyb. 

Club e.g. sports, music etc. 
 Gofal Plant e.e. Gwarchodwr Plant, Clwb ar ôl Ysgol ayyb 

Childcare e.g. Childminder, Afterschool Club etc.  
 Arall / Other 
  

 
10. Sawl diwrnod? 

How many days? 
 

 Bob Dydd / Every day 
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 Ambell Waith / Sometimes 
 

11. Beth wyt ti’n meddwl o'r clwb/gweithgaredd/gofal plant rwyt yn mynd i? 
What do you think of the club/activity/childcare you go to?  

 
Rwy'n ei hoffi 
I like it 

 Mae'n iawn 
It’s ok 

 

Dwi ddim yn ei hoffi 
I don’t like it 

 Arall  
Other  

 

 
12. A yw’r Coronafeirws (COVID-19) wedi newid beth ti’n gwneud a ble ti’n chwarae/cwrdd? 

Has the Coronavirus (COVID-19) changed what you do and where you go to play/meet?  
 

Ydy / Yes  Na / No  Dim yn gwybod  
Don’t know  

 

 
13. Os ydy, sut? 

If yes, how? 
 

14. A oes unrhywbeth arall ti eisiau dweud? Diolch am dy help! 
Is there anything else you would like to say? Thank you for your help! 
 

Gallwch e-bostio hwn yn ôl atom at gofalplant@ceredigion.gov.uk   
(Gallwn dderbyn lluniau o bob tudalen sydd ynghlwm wrth eich e-bost) 

 
You can email this back to us at gofalplant@ceredigion.gov.uk 
(We can accept photos of each page attached to your email) 

 
Uned Gofal Plant / Childcare Unit; Cyngor Sir Ceredigion County Council 

Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE 
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ATODIAD 
4 

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS 

 Cyflwynwyd fersiwn ddrafft yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant  i gyfarfod Pwyllgor Cydlynu a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
Cyngor Sir Ceredigion ddydd Mercher 2 Mawrth.  Cytunwyd y gallai’r adroddiad drafft fynd i ymgynghoriad cyhoeddus ar ôl y cyfnod 
cyn-etholiadol.    

Roedd yr Asesiad drafft ar gael ar wefan y awdurdod lleol am 28 diwrnod yn unol â’r cyngor yn y Canllaw ac fe’i dosbarthwyd yn 
eang i Ddarparwyr Gofal Plant a Rhanddeiliaid.  Roedd holiadur ymgynghori ar gael i’w chwblhau ar Word ac yn electronig ar MS 
Forms.  

Cyhoeddwyd datganiad i’r wasg a gwnaed dolennau i’r ymgynghoriad yn hysbys ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol corfforaethol 
yr Awdurdod Lleol unwaith yr wythnos.   

Derbyniwyd 17 ymateb, gan gynnwys 8 rhiant/gofalwr; 5 darparwr Gofal Plant a 3 Rhanddeiliad (2 aelod o CWLWM) 

 

Rhiant / Gofalwr 8 Darparwr Gofal Plant 5 

Pennaeth  Cyflogwr  

Person Ifanc  Arall  

Rhanddeiliad (nodwch)  3 Preswylydd 1 

• Blynyddoedd Cynnar 
Cymru 

  

• PACEY Cymru 

 Ymatebodd 2 Ddarparwr Gofal Plant hefyd 
fel Rhieni/Gofalwyr  

• Dechrau’n Deg 
  

 

Ar ôl ystyried yr ymatebion a’r mân newidiadau i’r asesiad drafft, bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 
30 Mehefin 2022.  Bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cael ei gyflwyno hefyd i’r Cabinet ei gymeradwyo ar 5 
Gorffennaf 2022.  
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Canlyniadau’r Ymgynghoriad: 

  
 

Unrhyw sylwadau pellach: 
Ydw, gan ei fod yn tynnu sylw at yr angen am ddarpariaethau pellach o ran gofal plant. Mae yna broblem sylweddol o ran 
prinder gofal plant i blant o dan 2 flwydd oed, yn enwedig yn ardal Aberaeron/rhanbarthau arfordirol y sir lle mae tipyn llai o 
ddarparwyr nag yn Aberteifi, Aberystwyth a Llandysul.    

Ychydig iawn o leoliadau sy’n cynnig gofal plant yn yr ardal lle’r wyf yn byw – Ciliau Aeron.  Defnyddion ni xxxxx sy’n wych, ond 
rwy’n gweithio’n llawn amer a dim ond 4 diwrnod o ofal plant yr wythnos yr oedden nhw’n gallu eu cynnig.  Yna bu’n rhaid i mi 
leihau fy oriau gwaith.   Erbyn hyn mae fy mhlentyn yn mynd i ysgol gynradd Ciliau Aeron a does dim clwb brecwast, er y 
gallwn ni ollwng ein plentyn yno am 8.20am sy’n grêt ond does dim clwb ar ôl ysgol yn yr ysgol.  Does dim clwb gwyliau 
chwaith.   Mae hyn yn anodd iawn i rieni sy’n gweithio’n llawn amser.  
Yn fwyaf pwysig mae lleoedd gofal plant yn gyfyngedig tu hwnt ac yn gymhleth, yn dibynnu ar wirfoddolwyr nad ydynt yn 
derbyn unrhyw hyfforddiant na iawndal.  Hebddynt ni fyddai gennym unrhyw opsiynau o ran gofal plant.    
Ar hyn o bryd rwy’n gweithio yng Ngheredigion fel nyrs gymunedol sy’n ymdrin ag iechyd plant.  Rwy’n gobeithio hyfforddi i fod 
yn ymwelydd iechyd fis Medi yma ond rwyf wedi gorfod dewis rhwng gwneud cais am rôl hyfforddi ran amser neu roi’r gorau i’m 
swydd, gan fy mod wedi ei chael hi’n anhygoel o anodd i ddod o hyd i ofal plant llawn amser i’m plentyn sy’n 18 mis oed.    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Darparwr gofal plant

Darparwr gofal plant; Rhiant /
Gwarchodwr

Preswylydd

Rhanddeiliad

Rhiant / Gwarchodwr

Ymatebwyr

0

2

4

6

8

10

12

14

Ddim yn gwybod Nac ydy Ydy

Ydych chi’n credu bod yr asesiad yn 
adlewyrchiad teg o ofal plant yn eich ardal? 
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Gadawodd ein gwarchodwr plant ym mis Ebrill a dim ond lle rhan amser y llwyddwyd i ddod o hyd iddo.  Roedd chwilio am 
warchodwr plant profiadol yn hynod o straenllyd.  Mae’r ardal cael problemau staffio o ran ymwelwyr iechyd a gwarchodwyr 
plant.  Os ydych chi eisiau cael gweithlu ifanc yn yr ardal, mae’n rhaid i chi ddarparu gofal plant digonol!!  
Ar hyn o bryd nid oes gan Giliau Aeron, Dihewyd a Felin fach ddarpariaethau gofal plant mewn ysgolion ac nid oes unrhyw 
ddarpariaethau gofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol chwaith.  Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd iawn i rieni’r ardal sy’n gweithio.   
Diffyg gwybodaeth am y gofal plant am ddim sydd ar fin dod i fodolaeth i blant 2 oed.   Sut ydyn ni i fod i ddod o hyd i lefydd 
neu roi enwau i lawr pan nad oes gwybodaeth ar gael pryd y bydd hyn yn dechrau.  Does dim gofal plant yn fy mhentref ac 
mae’r meithrinfeydd a’r gwarchodwyr plant lleol i gyd yn llawn.   
Mae gofal plant yn ddrud i rieni ond nid yw staff gofal plant yn cael eu talu ddigon nac yn cael eu cydnabod yn ddigonol.  Does 
dim digon o ofal plant mewn rhai lleoedd neu ar adegau y tu allan i ‘oriau swyddfa arferol’, ond nid oes digon o alw am ofal 
plant i wneud y ddarpariaeth hon yn gynaliadwy.  Mae’n rhyfeddol bod gennym yr ystod hwn o ofal plant o ansawdd da, er nad 
yw’n ddigonol.  
Mae PACEY Cymru yn croesawu’r gydnabyddiaeth ar dudalen 63 sy’n nodi pa mor bwysig yw codi proffil statws proffesiynol 
darparwyr gofal plant gyda phartneriaid, megis timau gofal cymdeithasol.  Os gallwn gynorthwyo yn hyn o beth, rhowch wybod i 
ni.  Yn ychwanegol at waith gweinyddol, mae’r holl hyfforddiant yn cael ei gwblhau y tu allan i oriau gofal plant.  Felly, mae 
mynediad at hyfforddiant y tu allan i oriau ysgol yn arbennig o bwysig i warchodwyr plant cofrestredig a lleoliadau bach sy’n 
debygol o wynebu heriau tebyg o orfod cwblhau hyfforddiant a gwaith gweinyddol y tu allan i’w horiau gweithredu.  
 
Un o’r camau gweithredu ar dudalen 68 yw “sicrhau bod unrhyw brosiectau datblygu ysgol yn cynnwys darpariaeth Gofal Plant 
gofleidiol (Clwb Ar Ôl Ysgol, Clwb Gwyliau a Chylch Meithrin/Cylch Chwarae) yn fuan yn y cam cynllunio ac yn cysylltu â’r 
Uned Gofal Plant (neu’r hyn sy’n cyfateb iddi) er mwyn sicrhau bod pob darpariaeth o’r fath yn addas”.   Byddai PACEY Cymru 
yn awgrymu y dylai hwn hefyd gynnwys cyfeiriad at asesiad lleol o safbwynt y ddarpariaeth,  er mwyn sicrhau nad yw 
cynlluniau o’r fath yn disodli darpariaeth sy’n bodoli eisoes ac yn cael effaith andwyol ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth gofal 
plant a dewis rhieni o ran lleoedd gofal plant.  Mae’n gadarnhaol nodi bod man arall yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal 
Plant, lle cydnabyddir pa mor bwysig yw osgoi disodli darpariaeth gofal plant bresennol.   
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Unrhyw sylwadau pellach: / Any further comments: 
Rwy’n gyflogedig ac yn disgwyl fy ail blentyn.  Rwy’n ceisio dod o hyd i le gofal plant erbyn yr adeg pan fydd y babi yn flwydd 
oed.  Rwy’n cael trafferth dod o hyd i unhyw le gofal plant er fy mod yn gwneud ymholiadau dros flwyddyn o flaen llaw.  Mae 
hyn yn amlygu’r angen am gynnydd sylweddol mewn darpariaeth gofal plant a hynny ar frys.  
Mae hi’n bwysig bod digon o ddarparwyr/staff Cymraeg ar gael ar gyfer rhieni sy’n gweithio.  Mae hwn yn rhwystr arall posibl y 
gellir anghofio amdano ond mae’n angenrheidiol er mwyn cadw diwylliant gyfoethog ein sir ac annog pobl i aros a byw yn eu 
hardal leol yn hytrach na symud i ffwrdd i gael cyfleoedd eraill.  Mae angen i’r mater hwn fod yn flaenoriaeth.  
Mae llawer o’r rhwystrau, megis cost, lleoliad ac agosrwydd at waith/cartref, dewis iaith a phwysau’r gweithlu sy’n sail i’r 
rhwystrau i gael mwy o gapasiti, yn gyffredin ledled Cymru.  Mae pob rhanddeiliad yn y sector yn ymwybodol o’r rhain ac felly 
nid yw’r heriau yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yr adroddir amdanynt gan Geredigion yn peri syndod.     
Mae gofal plant yn gymhleth ac yn peri gofid i lawer o deuluoedd.  Mae’n anodd cael gwybodaeth berthnasol sy’n addas i 
unigolion, gan fod y gwasanaeth mor wahanol ledled Cymru a hefyd yn wahanol mewn gwahanol rannau o’r sir.  
Mae’n rhaid bod ffordd gyson o wneud hyn i’w gwneud hi’n haws i rieni.   
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Ydych chi'n credu bod yr asesiad yn adlewyrchu'r rhwystrau i Ofal Plant sydd efallai'n 
rhwystro rhieni/gofalwyr rhag cael mynediad i waith/hyfforddiant/addysg?
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Oherwydd natur wledig Ceredigon, mae PACEY Cymru’n teimlo bod gan y broses o recriwtio gwarchodwyr plant ran allweddol 
i’w chwarae yn y gwaith o fynd i’r afael â’r angen am ofal plant mewn cymunedau sy’n lleol i deuluoedd, yn arbennig mewn 
ardaloedd lle nad oes poblogaeth ddigonol fyddai’n galluogi lleoliad mwy i fod yn gynaliadwy yn ariannol. 

Fel trysorydd Cylch Meithrin, ni allwn gytuno’n fwy gyda’ch argymhellion parthed trefniant elusennol, hen ffasiwn y Cylchoedd.  
Mae angen diwygio hwn fel mater o flaenoriaeth – rydym yn cael anhawster mawr i gael aelodau i’r pwyllgor ac mae wedi’i 
drefnu fel pe bai’n rhyw fath o gylch chwarae, felly pan fo pobl yn gwirfoddoli maent yn credu eu bod yn gwirfoddoli i bobi 
cacennau neu drefnu taith gerdded i godi arian.  Yr hyn sydd gennych mewn gwirionedd yw arfarniadau Adnoddau Dynol, biliau 
i’w llunio, cyfrifon, archwiliadau ayb.  Mae’n dir peryglus iawn – heb unrhyw hyfforddiant yn y pynciau hyn rwy’n rhedeg busnes 
ar fy mhen fy hun, i bob pwrpas, gyda throsiant o dros £60,000 i £70,000 ac 8 aelod o staff.  Mae gymaint o bethau a allai fynd 
o’i le, mae’n codi ofn arnaf.  Nid wyf yn deall pam nad yw Mudiad Meithrin yn canoli’r elfennau Adnoddau Dynol, Archwilio a 
Chyllid a gadael y codi arian i’r pwyllgorau, oherwydd ar hyn o bryd, maen nhw’n disgwyl i bobl redeg busnes mawr heb unrhyw 
brofiad ac yna newid drosodd unwaith y flwyddyn fel nad oes dilyniant.  Nid grwpiau chwarae yw’r Cylchoedd hyn erbyn hyn, 
maen nhw’n feithrinfeydd y mae pobl yn dibynnu arynynt er mwyn mynd i weithio.  Felly, pan fo diwrnod Dewi a Doti yn cael ei 
drefnu ac mae pob Cylch yn cau er mwyn mynd i’r digwyddiad hwn, mae yna nifer o deuluoedd a phlant nad ydynt yn gallu 
mynd iddynt na chwaith yn gallu mynd i’r gwaith.  Mae’r cyfan yn gawl llwyr.  Ar wahân i gylchlythyr misol a phresenoldeb un 
ohonynt yn ein Cyfarfod Blynyddol, nid wyf yn gwybod beth ar y ddaear y maent yn ei wneud.  Rwyf wedi ystyried ysgrifennu’r 
cyfan hyn mewn llythyr ffurfiol o ryw fath ond nid wyf wedi gwneud hynny hyd yma.  Rwy’n hapus i helpu i ddiwygio’r system ym 
mha bynnag ffordd y gallaf, gan fy mod yn teimlo’n gryf iawn bod y staff druain yn derbyn cyflogau rhy isel, nid ydynt yn cael eu 
gwerthfawrogi fel y dylent ac maent yn wynebu bygythiad cyson eu bod yn mynd i golli eu swyddi os nad oes modd ffurfio 
pwyllgor.  Yna, maent yn gorfod gweld pwyllgor newydd yn ceisio bracso’i ffordd heb ddim neu ond ychydig o gymorth.”  

 

I ba raddau ydych chi’n cytuno gyda’r Meysydd a’r Themâu a Nodwyd?  
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Pe bai’r cofrestru’n llai cymhleth er mwyn galluogi gwasanaethau anghofrestredig i gael mynediad at gymorth ariannol i 
deuluoedd, byddai PACEY Cymru yn poeni y byddai’n peryglu ansawdd y ddarpariaeth.  Mae’n bwysig ystyried a fyddai’r dull 
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hwn yn ogystal â sefydlu darpariaeth wyliau mewn canolfannau hamdden yn disodli’r ddarpariaeth bresennol ac yn lleihau’r 
nifer o lefydd gofal plant cofrestredig fyddai ar gael drwy gydol y flwyddyn. 

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai cyfeiriad yn eich gwaith at godi proffil y cyfleoedd gyrfa yn y sector gofal plant.  O safbwynt y sylw 
ar Cwlwm, noder bod gwaith Cwlwm ar lefel strategol.  Bydd gwaith partneriaeth pob rhanddeiliad yn bwysig i gefnogi recriwtio 
i’r sector, er enghraifft drwy’r gwaith cenedlaethol sy’n archwilio recriwtio a chadw.  Mae’r gwaith hwn yn digwydd ar hyn o bryd 
ac yn cael ei arwain gan Lywodraeth Cymru ac yn gysylltiedig â’r ymgyrch #GofalwnCymru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.    

 

Ydych chi’n credu y gallwch chi ein helpu i fynd i’r afael â’r materion a godwyd yn y themâu a nodwyd?  
Esboniwch/Ymhelaethwch yma: 
Nid wyf yn credu y bydd rhaniad Gogledd/De yn cynnig darlun cywir o’r ddarpariaeth gofal plant sydd ar gael o fewn cyrraedd 
e.e. rwy’n byw yn Aberaeron ac os mai dim ond yn Aberystwyth y byddai gofal plant neu hyd yn oed pe bai ar gael yn Llambed 
(mae llai o ddarpariaeth ar gael yno bellach), mae’n amhosibl mynd â phlentyn blwydd oed i Aberystwyth a bod yn ôl mewn pryd 
i fynd â’r plant eraill i’r ysgol yn Ysgol Gynradd Aberaeron.  Mae’n hollol anymarferol i rieni sy’n gweithio.  Prin iawn yw’r 
ddarpariaeth yng nghanol y sir i blant o dan ddwy flwydd oed, yn enwedig yn ardal Aberaeron – Ceinewydd mewn lleoliad Gofal 
Dydd.     
Rydym yn cytuno bod Llywodraeth Cymru a’r adolygiad Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn cynnig cyfle i’r sector fynd i’r afael â’r 
effaith y mae darpariaeth anghofrestredig yn ei chael ar y sector.  Drwy ein cyfarfodydd rhanddeiliaid gyda Llywodraeth Cymru, 
rydym yn gallu estyn cymorth yn wyneb pryderon cyffredin a ddaw o du’r Awdurdod Lleol ynghylch yr heriau sy’n wynebu 
darpariaeth gofrestredig pan fo darparwyr anghofrestredig yn cynnig darpariaethau amgen (sydd yn aml yn rhatach) yn yr ardal.  
 
Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gallu cynnal yr heriau sy’n bodoli o gwmpas darparwyr sydd wedi’u rheoli’n wirfoddol.  Drwy 
ein gwaith, rydym yn gallu darparu ac yn darparu hyfforddiant i bwyllgorau gwirfoddol ac mae gennym hanes o gyflawni 
cefnogaeth effeithiol i leoliadau drwy’r broses Sefydliadau Corfforedig Elusennol. Mae meddu ar bolisïau cydnerth, strwythurau a 
disgrifiadau rôl yn galluogi pwyllgorau sy’n cael eu rheoli’n wirfoddol i redeg darpariaeth gofal plant fforddiadwy ac sy’n ymateb i 
ofynion lleol, mewn ardaloedd lle byddai grymoedd y farchnad yn golygu na fyddai darparwr corfforaethol yn cael ymroi i ofal 
plant ac mae gennym lawer o esiamplau sy’n tystio bod hyn yn gweithio’n effeithiol.   
 
Fel sefydliad ambarél, ni fyddai gennym y cyllid ar hyn o bryd na’r capasiti chwaith i reoli lleoliadau unigol neu glystyrau o 
leoliadau mewn unrhyw Awdurdod Lleol.  Pe bai hyn yn digwydd, byddai angen newid sylweddol yn y cyllido a’r allbynnau gwaith 
i’n staff lleol; gyda chyfrifoldebau cyfreithiol a chyfrifoldebau cyflogaeth ar gyfer y staff yn y lleoliadau yn newid.  Blynyddoedd 
Cynnar Cymru ac nid y sefydliad presennol fyddai’r corff fyddai’n goruchwylio’r cyfrifoldebau cyfreithiol a’r cyfrifoldebau 
cyflogaeth.  Byddai hyn yn cynnwys ystyriaethau megis Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (TUPE), adolygu cyfraddau tâl 
a thelerau ac amodau ayb.  Ein cylch gwaith presennol yw cefnogi ac arwain lleoliadau gyda’u dulliau eu hunain o weithio a 
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hyrwyddo’r arfer orau mewn pwyllgorau gwirfoddol; nid gwneud gwaith y cyrff hyn.  Os oes diddordeb gan Geredigion i ddilyn yr 
opsiwn hwn, byddai angen sgwrs strategol a byddai angen cael achos busnes er mwyn rheoli’r llwyth gwaith a bodloni ein Bwrdd 
Ymddiriedolwyr fod hyn yn gynaliadwy a bod modd ei weithredu.    
Fel y nodwyd uchod, byddai PACEY Cymru yn croesawu’r cyfle i ystyried sut y gallwn weithio mewn partneriaeth â chi ar nifer o’r 
pwyntiau uchod.  Rydym yn awyddus i weithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi cynaliadwyedd gofal plant yn y cartref a 
sicrhau nad yw cynlluniau ehangach o fewn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cael effaith negyddol ar gynaliadwyedd y 
ddarpariaeth bresennol.  Rydym yn awyddus hefyd i gefnogi recriwtio i’r sector, fel y nodwyd uchod drwy weithio mewn 
partneriaeth i hybu gyrfaoedd ym maes gwarchod plant.   

Rwy’n awyddus i fynd i’r afael â’r materion a godwyd ac yn gobeithio y gallwn wella ar rai o’r pethau hyn.  Mae’n amserol i 
wneud newidiadau yn enwedig o gofio bod y broses o ariannu plant 2-3 blwydd oed yn ehangu ac ers pandemig Covid, mae 
nifer o heriau newydd wedi codi e.e. prinder staff ayb.    
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CYNLLUN GWEITHREDU 2022 – 2027 

Maes  Thema Cam Gweithredu Llinell 
Amser 

Cyfrifoldeb Adnoddau 

Cynnal/Gwella 
Darpariaeth 

Elfen hanfodol yn y dasg o fynd i’r 
afael â bylchau yn y ddarpariaeth yw 
cynnal y ddarpariaeth Gofal Plant 
gofrestredig bresennol sy’n cael ei 
rheoli a’i staffio gan ymarferwyr 
cymwysedig a phrofiadol  
 
Mae angen gwneud gwaith pellach 
gan ymchwilio i’r potensial o gynyddu 
capasiti rhai o’r darparwyr presennol 
yn hytrach na chreu darpariaeth 
newydd   
Nodwyd diffyg lleoedd gofal plant 
mewn ardaloedd penodol yn y sir.  
Mae angen i’r Awdurdod Lleol weithio 
gyda phartneriaid allweddol i fynd i’r 
afael â’r galw am ofal plant yn yr 
ardaloedd hyn   
 
 

Monitro’r nifer o leoedd gofal plant 
cofrestredig sydd ar gael yn y sir.  

• Nifer y lleoedd gofal plant gyda’i 
gilydd  

• Nifer y lleoedd gofal diwrnod 
llawn  

• Nifer y lleoedd gofal sesiynol  
• Nifer y lleoedd gofal allan o’r 

ysgol  
• Nifer y lleoedd gwarchod plant  

 
Monitro’r gostyngiad yn y lleoedd 
cofrestredig a’r rheswm dros y 
gostyngiad.   
 
Ymchwilio i’r potensial sydd i 
ddarparwyr presennol gynyddu capasiti 
- Ffrindiau Bach yr Eos, Clwb Cywion 
Twts ac Adar Aeron, Cylch Meithrin 
Tregaron, Camau Bach.   
 
 
 
 
Cylch Meithrin Nawmor (Cenarth) i 
gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru.   
 
Ffrindiau Bach yr Eos a Ffrindiau Bach 
yr Enfys i agor Clybiau Ar Ôl Ysgol i 
blant 3-11 oed.  

Yn 
dymhorol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn 
dymhorol 
 
 
Medi 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medi 2022 
 
 
 
Medi 2022 
 

Yr Uned Gofal 
Plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swyddogion 
Datblygu’r 
Mudiad 
Meithrin (o 
fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth 
(CLG)  
 
Mudiad 
Meithrin / CLG 
Dechrau’n Deg  
 
Uned Gofal 
Plant/ Addysg 

Grant Plant a 
Chymunedau a 
Chyllideb 
Graidd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant chwarae 
 
 
 
 
Angen cyllid i 
gynnig grantiau 
cychwynnol  
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Anelu at gael pob ysgol 3-11 a 3-19 i 
gynnwys darpariaeth gofleidol o fewn 
eu seilwaith (gan gynnwys lle ar gyfer 
darpariaeth i blant 2 flwydd oed)  
 

• Ysgol Bro Teifi i ailagor ei 
darpariaeth y tu allan i oriau 
ysgol. 

• Ysgol Dyffryn Aeron i sicrhau 
darpariaeth i blant 2 i 4 oed a 
darapriaeth ar ôl ysgol.  . 

 
Ymchwilio i’r posibilrwydd o sefydlu 
darpariaeth Gofal Dydd Sesiynol ar 
gyfer plant 2-3 oed heb effeithio ar y 
ddau Ddaraprwr Gofal Diwrnod Llawn 
a’r Gwarchodwyr Plant yn Llanbedr 
Pont Steffan.   
Ymchwil pellach i anghenion Gofal 
Plant teuluoedd sy’n byw yng 
nghymuned  Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Ganol Llanbedr Pont 
Steffan a Llanfihangel Ystrad. 
 
Mae angen datblygu darpariaeth gofal 
diwrnod llawn yng nghanol a de’r sir.  
 
Mae angen grantiau cychwyn yn 
symbyliad i annog darparwyr newydd i 
agor cyfleusterau gofal plant yn 
enwedig mewn ardaloedd a nodwyd yn 
rhan o’r Asesiad Digonolrwydd Gofal 
Plant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ionawr 
2023 
 
Medi 2024 
 
 
 
2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2027 
 
 
 
2027 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uned Gofal 
Plant 

 
 
 
Grant Cyfalaf 
Llywodraeth 
Cymru 
 
 
 
 
 
Grantiau Plant 
a Chymunedau 
Busnesau 
Preifat 
 
Grantiau 
Cyfalaf 
Llywodraeth 
Cymru  

T
udalen 377



 

3 | T u d a l e n  

Panel Datblygu Asedau sy’n trafod y 
defnydd o asedau’r cyngor ac sydd yn 
gyffredinol yn awyddus i gefnogi 
mentrau cymunedol e.e rhandiroedd – 
gallai’r panel ystyried defnyddio’r hen 
ysgol ar gyfer busnesau gofal plant.    
 
Bydd partneriaid yr Awdurdod Lleol yn 
ymgysylltu â chymunedau Du, Asiaidd 
a Lleiafrifoedd Ethnig i nodi sut y gall 
llais a phrofiadau bywyd pobl yn y 
cymunedau hyn gael eu cipio’n well fel 
rhan o’r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Gofal Plant y mae’n rhaid i 
Awdurdodau Lleol ei gynnal.   
 
 

 
2023 
 
 
 
 
 
 
2025 

 Mae angen gwneud gwaith pellach i 
archwilio ymatebion i arolygon ar 
restrau aros a llefydd sydd ar gael, 
gan fod yr ymateb sampl yn yr arolwg 
hwn yn rhy fach i ddod i gasgliadau.  
Sefydlu methodoleg i fonitro rhestrau 
aros ac argaeledd lle fesul math o ofal 
plant, gan wneud y cysylltiad ag 
unrhyw wybodaeth am ddatblygiad tai 
arfaethedig.   
 

Swyddogion Datblygu i gyflwyno 
monitro capasiti fel rhan o’r 
ymweliadau/cysylltiadau tymhorol gyda 
darparwyr.   
 
Monitro’r nifer o leoedd gofal plant 
cofrestredig sydd ar gael yn y sir fesul 
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen 
Ganol – wedi’u defnyddio/wedi’u 
llenwi/rhestr aros ar gyfer dechrau’n 
syth.   

• Nifer y lleoedd gofal plant gyda’i 
gilydd  

• Nifer y lleoedd gofal diwrnod 
llawn  

• Nifer y lleoedd gofal sesiynol   
• Nifer y lleoedd gofal y tu allan i 

oriau ysgol  

Medi 2022 
 
 
 
 
Tymhorol  
 

 
 
Uned Gofal 
Plant – 
Swyddogion 
Datblygu  
 
 
 
Swyddogion 
Datblygu’r 
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth)  

 
Grant Plant a 
Chymunedau a 
Chyllideb 
Graidd  
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• Nifer y lleoedd gwarchod plant a 
nifer y dyddiau gweithredol 
fesul wythnos  

 
 

 

 Bydd angen i’r Awdurdod Lleol a 
Phartneriaid CWLWM dalu sylw i 
adolygiad Llywodraeth Cymru ar y 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Mae 
angen i’r adolygiad ystyried yr effaith y 
mae’r ddarpariaeth anghofrestredig yn 
ei chael ar y ddarpariaeth gofal dydd 
gofrestredig. 
 
 
 
Nid yw rhieni yn gallu hawlio cymorth 
ariannol tuag at y ddarpariaeth 
anghofrestredig.   Mae angen i 
Lywodraeth Cymru/Arolygiaeth Gofal 
Cymru ystyried proses gofrestru 
ysgafnach ar gyfer y math hwn o 
ddarpariaeth, a fyddai’n caniatáu i rieni 
gael mynediad at gymorth ariannol.   
 
 
Ymchwilio i’r posibilrwydd o beilota 
clwb gwyliau cofrestredig o fewn 
canolfan hamdden mewn ardal lle mae 
galw.  Byddai hynny’n caniatáu i rieni 
wneud cais am gymorth ariannol ar 
gyfer darpariaeth gwyliau ac yn 
sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni 
lefel o ddisgwyliad o fewn y 
gwasanaeth.   

Partneriaid yr Awdurdod Lleol a 
CWLWM i ddarparu adborth i adolygiad 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol. 
Llywodraeth Cymru.  
 
Partneriaid yr Awdurdod Lleol a 
CWLWM i weithio gyda Llywodraeth 
Cymru i greu cynllun gweithredu yn 
dilyn adolygiad Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.   
 
Cael eglurhad ynglŷn â gallu lleoliadau 
addysg yng Nghymru i gael mynediad 
at gymorth gofal plant di-dreth gyda’n 
darparwyr anghofrestredig.  
 
 
 
 
 
 
 
Ymchwilio i’r posibilrwydd o gofrestru 
darpariaeth wyliau a gynhelir gan 
Ganolfan Hamdden gydag Arolygiaeth 
Gofal Cymru – (1 clwb o bosibl – 
Plascrug).   

2022/23 
 
 
 
 
2022/23 
 
 
 
 
 
 
Rhagfyr 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2026 
 
 
 
 
 
 

Uned Gofal 
Plant  
 
 
 
Childcare 
Wales 
Learning and 
Working 
Mutually 
(CWLWM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swyddogion 
Chwarae 
 
Rheolwr 
Corfforaethol – 
Canolfan Lles 
Y Porth  

Grant Plant a 
Chymunedau a 
Chyllideb 
Graidd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant chwarae  
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Mae llawer o ddarparwyr gofal plant 
wedi gweithredu o dan fodel y 
Pwyllgor Gwirfoddol ers degawdau.  
 
 Fodd bynnag, mae’r galw sy’n codi yn 
sgil rheoliadau cofrestru Arolygiaeth 
Gofal Cymru yn ystod yr ugain 
mlynedd diwethaf a gofynion Estyn ar 
gyfer y sawl sy’n darparu addysg i 
blant 3 oed a rheolaeth fusnes wedi 
cynyddu’n sylweddol yn ystod y cyfnod 
hwn ac mae angen ystyried a yw’r 
model yn addas i’r diben, gan eu bod 
bellach yn fusnesau/mentrau 
cymdeithasol.  Gorddibyniaeth ar 
ddarpariaeth sy’n cael ei rhedeg gan y 
Pwyllgor Gwirfoddol.  Mae potensial i 
Sefydliadau Ambarél Gofal Plant 
ystyried cymryd rhai cyfrifoldebau oddi 
ar y lleoliadau.   
 
 
Mae angen gweithio gyda Busnes 
Cymru a Llywodraeth Cymru ar 
ddatblygu cynllun peilot i gael 
strwythur cadarn ar gyfer darpariaeth 
yn y dyfodol.   
 
 
 

Swyddogion Datblygu i ddarparu 
cyngor Gwiriadau Iechyd Busnes i 
ddarparwyr er mwyn sicrhau bod y 
ddarpariaeth yn gynaliadwy.   
 
Swyddogion Datblygu i gefnogi 
darparwyr i gael mynediad at gyfleoedd 
arian grant ychwanegol yn ogystal â 
Grantiau Llywodraeth Leol/Llywodraeth 
Cymru.  
 
Llywodraeth Leol, CWLWM a Busnes 
Cymru i gyflwyno cynhadledd ar 
gymorth busnes, rheoli cyllid, recriwtio 
ayb.   
 
Partneriaid CWLWM i ymchwilio i 
strwythur newydd i redeg darpariaeth 
gofal plant – mae pwyllgorau a gynhelir 
yn wirfoddol yn dod yn fwy bregus wrth 
i’r pwysau gynyddu.     
 
Sicrhau bod 100% o leoliadau Gofal 
Sesiynol yn dod yn Sefydliadau 
Corfforedig Elusennol (SCE) o fewn 5 
mlynedd.  
 
Cefnogi dau Glwb y tu allan i Oriau 
Ysgol er mwyn cael pwyllgor 
llywodraethiant a rheolaeth cadarn 
(SCE) sy’n lleihau’r baich ar aelodau’r 
pwyllgor.   

Tymhorol 
 
 
 
 
Tymhorol  
 
 
 
 
 
 
2025 
 
 
 
 
2027 
 
 
 
 
 
2026 
 
 
 
 
2023 
 

Uned Gofal 
Plant 
 
 
Swyddogion 
Datblygu’r 
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth)   
 
 
CWLWM a 
Busnes Cymru  
 
 
 
 
Swyddogion 
Datblygu’r 
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth)  
 
Swyddog 
Datblygu yr 

Grant Plant a 
Chymunedau a 
Chyllideb 
Graidd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant CWLWM 
Llywodraeth 
Cymru  
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Uned Gofal 
Plant  
 

Mae angen i’r Awdurdod Lleol 
gynllunio a chefnogi gofal plant 
digonol, er mwyn bodloni’r galw am 
ymestyn cynllun Dechrau’n Deg 
Llywodraeth Cymru i blant 2 oed.  
 

Yr Awdurdod Lleol i weithio gyda 
Llywodraeth Cymru ar y gwaith o 
weithredu’r cynllun Gofal Plant a 
ariennir ar gyfer plant 2 flwydd oed 
ledled Cymru.   
 
Ymchwilio i gyfleoedd posibl o ran arian 
grant cyfalaf yn unol ag ehangu’r 
Cynnig Gofal Plant neu arian ar gyfer 
plant 2 flwydd oed.   

2022 
(Cam 1) 
2023 
(Cam 2) 
 
 
 
2023 

Dechrau’n Deg 
/  
 
Cymorth i 
Ofalwyr Gydol 
Oes a 
Chymorth 
Cymunedol  
 
Addysg 

Grant Cyfalaf 
Llywodraeth 
Cymru 

Oherwydd natur wledig Ceredigion, 
mae angen gwneud mwy o waith i 
gynyddu’r nifer o warchodwyr plant 
sydd ar gael yn Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Ganol y sir.  
 
 
 

Mae angen i’r Awdurdod Lleol barhau i 
ariannu’r hyfforddiant sy’n cynnig 
Cyflwyniad i Ofal yn y Cartref a 
phecynnau Ansawdd wrth Ddechrau 
ar gyfer gwarchodwyr plant sy’n 
dechrau ar y gwaith.    
 
Nifer y gwarchodwyr plant sy’n dilyn y 
cymhwyster Gofal yn y Cartref  
 
 
Nifer yr unigolion sy’n cwblhau’r 
hyfforddiant ac sy’n mynd ati i 
gofrestru’n warchodwyr plant.  
 
Hyrwyddo’r cynllun nani – Cynllun 
Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn 
y Cartref (Arolygiaeth Gofal Cymru)  

Blynyddol 
 
 
 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
Blynyddol 

PACEY Cymru 
 
Uned Gofal 
Plant – 
Swyddog 
Datblygu  

Cyllideb Graidd 
 
Cyllid 
Ychwanegol y 
mae ei angen 
ar gyfer 
targedau 
Ardaloedd 
Cynnyrch 
Ehangach 
Haen Ganol  

 Cyfrannu at ymgyngoriadau ac 
adolygiadau Diwygio Ysgolion 
Llywodraeth Cymru a rhoi unrhyw 
gamau gweithredu ar waith.  

Rhagfyr 
2022 
 
 

Addysg 
 
Uned Gofal 
Plant 
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Monitro gwerthusiad y cynllun peilot 
mewn 14 ysgol yng Nghymru.  
 

 
Rhagfyr 
2022 

Recriwtio Mae wedi dod i’r amlwg bod materion 
recriwtio a chadw yn faterion sy’n peri 
pryder mawr o fewn y sector.  Mae 
angen i’r Awdurdod Lleol weithio gyda 
phartneriaid megis CWLWM, Gofal 
Cymdeithasol Cymru, colegau ac 
ysgolion lleol i godi ymwybyddiaeth o’r 
cyfleoedd sydd ar gael i weithio o fewn 
maes Gofal Plant.   
 
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i 
ymchwilio i’r cyfleoedd o gynyddu 
statws a chyflogau’r Gweithlu Gofal 
Plant.  Mae Arolygiaeth Gofal Cymru 
yn archwilio ansawdd y gofal i blant, 
ond mae angen rhoi sylw i ansawdd tâl 
ac amodau gwaith y gweithlu Gofal 
Plant.   
 
Mae angen i’r Awdurdod Lleol barhau i 
sicrhau bod y gweithlu gofal plant lleol 
yn dal i gael mynediad at gyrsiau 
hyfforddi gorfodol priodol sydd wedi’u 
sybsideiddio, er mwyn cyflawni 
gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru.   
 
Mae angen gwneud gwaith yn 
genedlaethol i edrych ar hyblygrwydd 
o ran cymwysterau ac iaith cyrsiau – 
mae angen gwneud mwy i alluogi 
myfyrwyr i gyflawni’r gwaith 

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i  
ymchwilio i statws uwch a chyfleoedd 
tâl i’r Gweithlu Gofal Plant. 
 
Sefydlu grŵp gorchwyl Cyflogaeth 
mewn Gofal Plant a Dysgu i gynnwys 
Gwasanaethau Cyflogaeth a 
Hyfforddiant - Gwasanaethau Ysgolion, 
Coleg Addysg Bellach i sicrhau bod 
llwybr addas ar gael yng Ngheredigion i 
weithio ym maes gofal plant a chwarae.   
 
Mae angen gwaith yn genedlaethol i 
edrych ar yr hyblygrwydd o amgylch 
cymwysterau ac iaith y cwrs  
 
Monitro faint sy’n dilyn cyrsiau hyfforddi 
gofal plant a chwarae a ddarperir yng 
Ngheredigion. 
 
Datblygu rhaglen barhaus o gyfleoedd 
hyrwyddo er mwyn hyrwyddo gyrfa 
mewn gofal plant – gan gynnwys:  

• Nifer y digwyddiadau a 
fynychwyd  

• Negeseuon ar y cyfryngau 
cymdeithasol  

• Defnyddio deunydd hysbysebu 
Gofal Cymdeithasol Cymru  

 

2023 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 
 
 
 
2024 
 
 
 
Tymhorol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llywodraeth 
Cymru 
Gofal 
Cymdeithasol 
Cymru  
CWLWM 
 
Uned Gofal 
Plant  
 
 
Coleg 
Ceredigion / 
Hyfforddiant 
Ceredigion 
 
 
 
Uned Gofal 
Plant 
 
 
 
 
 
 
Addysg  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cyllideb 
digwyddiadau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae angen 
mwy o arian er 
mwyn sicrhau 
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ysgrifenedig yn y Saesneg ond y 
gwaith llafar yn y Gymraeg.  
 
Mae gorfod nodi a yw myfyrwyr yn 
dilyn y cwrs yn y Saesneg neu’r 
Gymraeg yn peri nad yw unigolion am 
y cyfle i astudio yn y  Gymraeg.   
 

Gweithio gyda Chymunedau am Waith 
a Mwy a rhaglenni cyflogadwyedd er 
mwyn alinio’r cyfleoedd am swyddi a’r 
hyfforddiant a’r cyngor.   
 
Sicrhau bod mewnbwn yn cael ei 
ddarparu i’r adolygiad addysg ôl-16 er 
mwyn amlygu materion sy’n ymwneud 
â chymwysterau.   
 
Parhau i sicrhau bod rhaglen o 
gyfleoedd hyfforddiant fel bod rhaglen o 
gyfleoedd ar gael ar gyfer y sector i 
gael mynediad at gyrsiau gorfodol a 
chyrsiau datlbygiad proffesiynol 
parhaus.  
 
Cynnwys hyfforddiant neu gamau 
gweithredu fel y’u hamlinellir gan 
Lywodraeth Cymru yn y Cynllun 
Gweithredu Cymru Wrth-hiliol | 
LLYW.CYMRU Cyhoeddwyd ar 
07.06.2022 (Targed Rhagfyr 2022), ac 
unrhyw Strategaethau a Chynlluniau 
Gweithredu o eiddo Llywodraeth Cymru 
e.e  Cynllun Gweithredu Addysg a 
Gofal Plentyndod Cynnar  
 
 
Cynnal Archwiliad o Gymwysterau Staff  
 
Monitro Cymwysterau Chwarae yn y 
Sector y Tu Allan i Oriau Ysgol – 
sicrhau bod pob Clwb Ar ôl Ysgol yn 

Tymhorol 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
 
Tymhorol 
 
 
 
 
 
2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mawrth 
2023 
 
Mawrth 
2023 

 
 
 
 
Uned Gofal 
Plant 
 
 
 
Uned Datblygu 
Gofal Plant a 
Swyddogion 
Datblygu   
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth)   
 
 

bod 
hyfforddiant ar 
gael i ddiwallu 
gofynion 
newydd 
Llywodraeth 
Cymru. 

T
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gallu diwallu’r anghenion newydd o fis 
Medi 2022 ymlaen.  
 

 
 
 

Sicrhau bod CWLWM yn rhoi 
ystyriaeth i ganfyddiadau Yr 
Asiantaeth Cynnal Plant ac yn 
gweithio gydag Awdurdodau Lleol i 
gefnogi’r sector.    
 

Sicrhau bod Swyddogion Datblygu 
CWLWM yn nodi cafnyddiadau’r 
Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 
ac yn gweithio gyda swyddogion yr 
Awdurdod Lleol i gefnogi’r sector gyda 
chamau gweithredu ‘gwerth 
ychwanegol’ drwy’r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth.  
 
Sicrhau nad oes dyblygu o ran arian 
Llywodraeth Cymru ac arian Cyngor Sir 
Ceredigion yn y gwaith o gyflawni a 
rhoi’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar 
waith ac adrodd amdano.   
 
Adolygu a diweddaru targedau a 
chamau gweithredu’r adroddiad 
chwarterol  

Blynyddol 
 
 
 
 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
 
 
Blynyddol 

Uned Gofal 
Plant a 
Swyddogion 
Datblygu’r  
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn yr 
Asesiad 
Digonolrwydd 
Gofal Plant)  
 
 

Grant Plant a 
Chymudedau a 
Chyllideb 
Graidd CCG  

Ymwelwyr Iechyd – Mae heriau 
recriwtio o fewn y sector Ymwelwyr 
Iechyd yn risg sy’n gysylltiedig â’r 
rhaglen Dechrau’n Deg ac fe’i nodwyd 
yn ffactor risg sylweddol o ran 
cyflwyno’r Rhaglen Plentyn Iach yng 
Nghymru. Adroddwyd ar hyn o fewn 
mecanwaith adrodd Grant Plant a 
Chymunedau.  Mae’n effeithio hefyd ar 
y sector Gofal Plant lle mae’n rhaid i 
staff adnabod materion a mynd i’r 
afael â materion nas adnabuwyd cyn 
hyn yn sgil prinder ymweliadau gan 
Ymwelwyr Iechyd.   

Gweithio gyda Chydlynydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i fynd â’r 
awgrym i bartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus:  
Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio 
gradd mewn nysio ac yn gofyn am 
ymchwilio’r opsiwn o ddatblygu 
cymhwyster Ymwelydd Iechyd er mwyn 
cadw’r dysgwyr sy’n mynd ar leoliad 
yng Ngheredigion wrth iddynt astudio 
yn Aberystwyth.   
 
Cefnogi’r ymgyrch recriwtio rhwng yr 
Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol (a 

2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 
 

 
Uned Gofal 
Plant – i 
Gydlynydd y 
Bwrdd 
Partneriaethau 
Cyhoeddus   
 
 
 
 
 
 
 

Amser y 
swyddogion 
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 Darganfod Cymru) i hybu gyrfa fel 
Ymwelydd Iechyd. Gweithio i ni – 
Bwrdd Iechyd Prifysgol (gig.cymru)  
 
Sicrhau bod staff/ymarferwyr yn 
gwybod i ble i gyfeirio unrhyw bryderon 
ynghylch datblygiad plentyn i staff 
allweddol.   

 
 
 
 
Blynyddol 

 
 
Dechrau’n Deg 

Economi/ 
Cynaliadwyedd 

Mae angen i’r Awdurdod Lleol barhau i 
roi sylw gofalus i fonitro effaith y 
pandemig ar yr holl ddarparwyr gofal 
plant ac mae angen rhoi cymorth 
priodol ar waith i gynnal 
cynaliadwyedd y ddarpariaeth.    
 
Mae angen i Strategaeth Economaidd 
yr Awdurdod Lleol roi ystyriaeth i’r 
effaith sydd gan y ddarpariaeth Gofal 
Plant ar y gweithlu.  
 
Mae angen i’r Awdurdod Lleol sicrhau 
bod cymorth priodol i ddarpariaeth 
gofal plant er mwyn galluogi rhieni i 
gael mynediad at gyfleoedd addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth, sydd yn 
eu tro yn cyfrannu at yr economi leol.    
 

Strategaeth Economaidd Awdurdod 
Lleol Ceredigion i ystyried yr effaith y 
mae prinder darpariaeth gofal plant yn 
ei chael ar yr economi leol.  
 
Sicrhau bod prosiectau datblygu Tyfu 
Canolbarth Cymru yn cynnwys 
darpariaeth Gofal Plant a Chwarae yn 
eu hasesiadau effaith a’u datblygiadau.  
 
Mae amcanion Tyfu Canolbarth Cymru 
yn edrych ar ffyrdd o gefnogi cyflogau 
sylfaenol yr economi – mae angen  
sicrhau bod hyn yn cynnwys 
ymarferwyr gofal plant  
 
Codi proffil gofal plant fel rhan o waith 
economi dan y Gronfa Ffyniant 
Gyffredin a phrosiectau Tyfu 
Canolbarth Cymru -–  ychwanegu’r 
Uned Gofal Plant fel ymgynghorai o ran 
cynllunio Rheoli Datblygiad  
 
Gwneud cais bod y Gwasanaethau 
Economi ac Adfywio e.e. y 
gwasanaethau cynllunio ac eiddo yn 
ystyried materion eiddo a seilwaith, 

2023 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 

Gwasanaethau 
Economaidd a 
Datblygu 
Cymunedol  
 
Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 
 
Tyfu 
Canolbarth 
Cymru  
 
 
 
Addysg / Tîm 
Economi ac 
Adfywio, 
Gwasanaethau 
Cynllunio 
 
 
 
 
 
 

 

T
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taliadau a cheisiadau lleoliadau Gofal 
Plant o dan amgylchiadau arbennig i 
adlewyrchu arfer Llywodraeth Cymru. 
 
Sicrhau bod unrhyw brosiectau 
Datblygu Ysgolion newydd yn cynnwys 
cynlluniau ar gyfer darpariaeth Gofal 
Plant cofleidiol (Clwb Ar ôl Ysgol, Clwb 
Gwyliau a Chylch Meithrin/Grŵp 
Chwarae) yn gynnar yn y cam cynllunio 
ac yn cysylltu gyda’r Uned Gofal Plant 
(neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny) er 
mwyn sicrhau bod darpariaeth o’r fath 
yn addas a chan roi ystyriaeth hefyd 
nad yw Darpariaeth Gofal Plant sy’n 
bodoli eisoes yn cael ei disodli.  
 
Parhau i gynnig grantiau 
cynaliadwyedd i’r darparwyr sy’n 
wynebu anawsterau ariannol.   
 
Bydd angen cynrychiolaeth 
partneriaeth Strategaeth yr Economi ar 
y Grŵp Strategaeth Gofal Plant y 
Blynyddoedd Cynnar a Chwarae a 
sicrhau gwahoddiad i grwpiau cyfarfod 
Tyfu Canolbarth Cymru.  
 
Codi statws y sector a sicrhau 
cydnabyddiaeth bod gofal plant wrth 
galon yr economi.  
 
Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
aelodau’r Cabinet newydd a 
Chynghorwyr Sir, gan nodi rhan mor 

 
 
 
 
 
2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
2022 
 

Uned Gofal 
Plant 
 
 
 
 
 
 
 
Gwasanaethau 
Datblygu 
Conomaidd a 
Chymunedol  
 
 
 
 
Uned Gofal 
Plant 
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bwysig y mae gofal plant yn ei chwarae 
yn yr economi leol.   
 

 
 

Tai Mae angen ymchwil pellach i edrych ar 
yr effaith a fu/a fydd ar leoliadau lle 
bu/bydd datblygiad tai allweddol.  Nid 
oes unrhyw leoedd Gofal Plant 
ychwanegol wedi’u creu mewn 
Meithrinfeydd Dydd sy’n bodoli eisoes 
na lleoedd ychwanegol wedi’u creu 
mewn rhai newydd; na chynnydd 
mewn Gofalwyr Plant cofrestredig yn 
ystod y blynyddoedd diweddar, ond 
maent wedi nodi bod rhestrau aros i 
blant o dan 2 oed.  Mae tystiolaeth 
lafar bod cynnydd yn nifer y plant y 
mae angen cymorth ychwanegol 
arnynt mewn rhai lleoliadau a bydd 
angen ymchwilio i’r gydberthynas 
rhyngddynt er mwyn sicrhau bod cyllid 
a chymorth digonol ar gael.  
 

Sicrhau bod ystyriaeth i ddarpariaeth 
Gofal Plant yn cael ei chynnwys yn y 
Prosbectws (Dogfen Cyflenwi Tai 
Fforddiadwy yn Strategol). 
 
Monitro’r angen am ofal plant yn unol â 
datblygiadau tai (fel rhan o’r dasg 
Monitro Capasiti a Monitro atgyferiadau 
Cynllun Cyfeirio fesul lleoliad)  
 
Ymchwilio i’r defnydd o’r Cynllun Budd 
i’r Gymuned i gynorthwyo i 
ddatblygu/cefnogi’r sector (o fewn y 
Strategaeth Gaffael 2018-2022  
strategaeth-gaffael-2018-2022.pdf 
(ceredigion.gov.uk) 
 
Y Cynllun Datblygu Lleol newydd i 
gynnwys Gofal Plant/Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant yn y polisi 
nesaf unwaith yr ailafaelir yn y gwaith  
 
Ychwanegu Ymgynghori gyda Gofal 
Plant/Asesiad Digonolrwydd Gofal 
Plant mewn ceisiadau ar gyfer 
datblygiad pellach fel rhan o’r broses 
benderfynu 
 

2023 
 
 
 
 
2024 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
 
 
2027 
 
 
 
 
 
Blynyddol 
 

Uned Gofal 
Plant a 
Swyddogion 
Datblygu  
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth)   
 
 
Rheolwr Dros 
Dro Budd i’r 
Gymuned  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tîm Polisi 
Cynllunio 

 

ADY Mae angen i’r Awdurdod Lleol fod yn 
ymwybodol bod nifer yr atgyfeiriadau 
am gymorth ychwanegol drwy’r 
Cynllun Cyfeirio yn cynyddu, yn 

Mae angen gwneud gwaith pellach i 
ymchwilio a yw’r arian a ddynodwyd yn 
ddigon i allu darparu’r gefnogaeth sydd 
ei hangen.   

2023 
 
 
 

 
 
 
 

Grant Plant a 
Chymunedau 
Addysg – 
mae’n debygol 

T
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enwedig o ganlyniad i’r pandemig ac 
mae darparwyr yn dweud bod mwy o 
oedi yn natblygiad plant.  Bydd angen 
gwaith parhaus i sicrhau bod cymorth 
ar gael i ddarparwyr i gael mynediad at 
hyfforddiant, adnoddau a chyfarpar 
priodol.  
Mae darparwyr gofal plant yn profi 
cynnydd yn yr anghenion y maent yn 
eu hadnabod a’r angen i sicrhau 
darpariaeth i fynd i’r afael ag 
anghenion plant lle mae oedi o ran eu 
datblygiad ac anghenion ychwanegol 
neu anghenion sy’n dod i’r amlwg.   
Mae’r mater hwn yn fwy cymhleth 
oherwydd y tasgau ychwanegol y mae 
angen eu cyflawni er mwyn sicrhau 
diogelwch yn wyneb COVID, y gwaith 
papur ychwanegol y mae angen ei 
gyflawni yn sgil hyn ac wrth wneud 
cais am grantiau.  
 
Mae rhai teuluoedd yn ei chael hi’n 
anodd fforddio ffioedd atodol wrth gael 
mynediad at addysg gynnar ac mae 
hyn yn cael effaith anghymesur ar 
deuluoedd difreintiedig, sy’n arwain at 
lefelau presenoldeb is ac mae’n 
effeithio ar gyrhaeddiad a datblygiad 
plant.   
 
 

• Nifer y cyfeiriadau a gefnogwyd 
gan Gynllun Cyfeirio (fesul 
lleoliad) 

 
Sicrhau bod pob lleoliad Gofal Plant yn 
bodloni gofynion y cod ADY gyda 
hyfforddiant blynyddol ar gyfer staff 
newydd.  
 
Parhau i fonitro effaith COVID-19 ar 
blant cyn-ysgol, plant a staff mewn 
lleoliadau Gofal Plant. 
 
Monitro’r modd yr ariennir y 
ddarpariaeth yn erbyn nifer y plant y 
mae angen cymorth ychwanegol arnynt 
mewn lleoliadau Gofal Plant.  
 
Mae angen comisiynu ymchwil i’r galw 
am ADY a’r ddarpariaeth ADY, ynghyd 
â recriwtio a chadw staff cymwysedig, 
gan gynnwys dadansoddiad o’r ardal 
a’r cyswllt â datblygiad tai er mwyn 
mynd i’r afael â materion y mae 
lleoliadau yn eu profi o ran cymorth 
ADY.   
 
Ymchwilio i’r galw am gymorth Ymuno 
mewn lleoliadau allweddol a mynd i’r 
afael â darpariaeth y gwasanaeth.   
 
Ymchwilio i’r adnoddau er mwyn 
sicrhau bod plant o deuluoedd 
difreintiedig yn gallu cael mynediad at 
addysg y blynyddoedd cynnar yn 

 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
2024 
 
 
 
 
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 
 
 
 
2022 

 
 
 
 
 
CADY’r 
Blynyddoedd 
Cynnar a Thîm 
Blynyddoedd 
Cynnar - 
Addysg  
 
Aelodau panel 
y Cynllun 
Cyfeirio  
 
 
 
Uned Gofal 
Plant/ 
Partneriaid 
CWLWM  
 
 
Uned Gofal 
Plant / DASH  
 
 
 
 
Addysg y 
Blynyddoedd 
Cynnar / 
Dechrau’n Deg 

y bydd angen 
arian 
ychwanegol er 
mwyn mynd i’r 
afael â’r 
cynnydd a 
ddisgwylir 
mewn 
atgyfeiriadau.    
 
 
Angen cyllid 
ychwanegol i 
dalu am gostau 
staff er mwyn 
sicrhau bod 
costau staff yn 
cael eu diwallu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Gronfa 
Datblygiad 
Plant (dim ond 
ar gael 22-23) 
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rheolaidd– ar hyn o bryd mae cynnydd 
yn nifer y plant sy’n torri ar nifer y 
dyddiau y maent yn mynychu oherwydd 
nad ydynt yn gallu fforddio’r ffi atodol.  
Yn y tymor hir effeithir ar ddatblygiad 
plant gan y bydd y bwlch cyrhaeddiad 
yn cynyddu wrth i blant symud i’r ysgol 
ayb.  
 

Grant Datblygu 
Disgyblion y 
Blynyddoedd 
Cynnar  

Yr Iaith 
Gymraeg  

Mae gan Geredigion lefel uchel o 
ddarpariaeth gofal plant drwy gyfrwng 
y Gymraeg.  Fodd bynnag, mae 
recriwtio staff cymwysedig sy’n siarad 
Cymraeg yn fwy o broblem y dyddiau 
hyn.  Mae angen i’r Awdurdod Lleol 
sicrhau bod cymorth ar gael o ran 
hyfforddiant y Gymraeg yn y gweithle.  
Mae angen i unrhyw ddatblygiad gofal 
plant yn yr awdurdod roi ystyriaeth i 
Gynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg (CSGA) wrth i’r Awdurdod 
Lleol a’r partneriaid fynd i’r afael â 
chamau gweithredu Cynllun Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicrhau bod pob lleoliad yn gweithio 
tuag at Gynnig Rhagweithiol y 
Gymraeg.   
 
Cefnogi’r sector gydag hyfforddiant yn 
yr iaith Gymraeg.  
 
Hybu Camau a hyfforddiant yr iaith 
Gymraeg mewn rhaglen hyfforddi 
dymhorol. 
• Nifer y staff sy’n dilyn hyfforddiant 

Camau 
• Nifer a (%) y darparwyr Cymraeg   
 
Gweithio gyda chyrsiau partner Gofal 
Plant Addysg Bellach gyda 
chefnogaeth ac adnoddau o ran y 
Gymraeg  
 
Ymchwilio i gyflwyno bwrsari gyda 
Thelerau ac Amodau i weithio mewn 
darpariaeth yng Ngheredigion.   
 
 
Cyflwyno’r fideos Trochi Iaith (Tim 
Addysg Blynyddoedd Cynnar) fel rhan 

2023 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
 
Blynyddol  
 
 
 
 
 
2025 
 
 
 
 
2026 
 
 
 
Blynyddol 
 

Uned Gofal 
Plant a 
Swyddogion 
Datblygu  
Mudiad 
Meithrin a 
Blynyddoedd 
Cynnar Cymru 
(o fewn y 
Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth)  
 
 
 
 
 
CSGA 
Ôl-16 - Addysg 
Coleg 
Ceredigion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae angen 
arian 
ychwanegol i 
gyflwyno 
bwrsari bosibl  
 
 
 
 
 
 
Cymraeg i 
Oedolion / 
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o’r rhaglen hyfforddi flynyddol a’r cwrs 
gwarchod plant.  
 
Rhannu ymwybyddiaeth o adnoddau yn 
y Gymraeg ymhlith y sector – codi 
ymwybyddiaeth o raglen Cyw, apiau yn 
y Gymraeg, Tic Toc ayb.  
 
Gweithio gyda’r tîm Cymraeg i 
Oedolion i edrych am gyfleoedd i 
ymgorffori gwarchodwyr plant a rhieni i 
mewn i’r hyfforddiant sydd ar gael i 
rieni o ran newidiadau drwy’r CSGA.   
 

 
 
 
Blynyddol  
 
 
 
 
2023/24 
 

Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol  
 
 

Rhannu 
Gywbodaeth  

Mae angen i’r Awdurdod Lleol sicrhau 
bod y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn cael ei gynnal ac yn 
cyflawni ei ddyletswyddau statudol . 
Mae angen gwaith pellach i godi proffil 
y gwasanaeth.  Mae gan y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
rôl allweddol i sicrhau bod rhieni’n 
ymwybodol pa ddewisiadau gofal plant 
sydd ar gael i’w helpu gyda chostau 
gofal plant.  Mae angen i’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
nodi sut y gall hyrwyddo ei rôl ymhlith 
cyflogwyr lleol yn ogystal ag ymhlith eu 
cyflogeion.  Mae’r Uned Gofal Plant yn 
cyflawni dyletswyddau (y tu hwnt i’w 
chylch gwaith) i sicrhau bod y 
dyletswyddau statudol yn cael eu 
diwallu ac maent yn gwneud hynny 
heb unrhyw adnoddau ariannol.   
 

Yr Awdurdod Lleol i sicrhau bod y 
dyletswyddau statudol yn cael eu 
bodloni ar gyfer y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd.   
 
Y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd i gynnal achrediad 
Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer 
gwasanaethau Gwybodaeth i 
Deuluoedd   
 
Y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd i sicrhau bod 100% o’r 
wybodaeth am ddarparwyr gofal plant 
ar gael ar DEWIS Cymru.  
 
Y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd i ddatblygu systemau addas 
i gofnodi gwybodaeth ynghylch y 
mathau o ymholiadau y maent yn eu 
derbyn yn dymhorol:  

2023 
 
 
 
 
2023 
 
2024 
 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
 
2023 
 
 
 

Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 
 
Gofalwyr 
Gydol Oes a 
Chymorth 
Cymunedol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cydlynydd 
Fforwm 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd a 

Adnoddau/cyllid 
ychwanegol i 
ddarparu elfen 
Gofal Plant  
Gwybodaeth i 
Deuluoedd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyllid y 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd 
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 • Nifer yr ymholiadau am ofal 
plant  

• Nifer y rhieni sy’n nodi eu bod yn 
cael anhawster i ddod o hyd i 
ofal plant  

• Nifer yr ymholiadau trawsffiniol  
• Nifer y trawiadau ar y cyfleuster 

chwilio am ofal plant  
 
Y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd i ailsefydlu’r bwletinau 
gwybodaeth rheolaidd y mae darparwyr 
a rhanddeiliaid wedi nodi eu bod wedi 
gweld eu heisiau o ran 
adnoddau/gwasanaeth.  
 
Y Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a’r 
Uned Gofal Plant i ddatblygu systemau 
addas i rannu gwybodaeth ar gyfer yr 
Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 
 
 
 
2023 
 

Phlant a Phobl 
Ifanc   
 
 
 
 
 
 
 
 
Yr Uned Gofal 
Plant a’r 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd  

Rhannu 
Gwybodaeth  

Mae angen i’r Awdurdod Lleol a’i 
bartneriaid wneud gwaith pellach i godi 
ymwybyddiaeth o’r Rhaglen Gofal 
Plant Ddi-Dreth.  Dylid meithrin 
cysylltiadau â’r Is-grŵp Tlodi sy’n 
anelu at fynd i’r afael â thlodi yn y 
gwaith yng Ngheredigion.  
 

Codi ymwybyddiaeth am y fenter Gofal 
Plant Di-dreth a rhaglenni cymorth eraill 
ymysg darparwyr Gofal Plant, rhieni a’r 
Is-grŵp Tlodi, gan fod hwn yn rhoi 
cymorth gyda chostau Gofal Plant i 
blant rhwng 0 a 12 oed.   
 
Adroddiad am faint sy’n dechrau 
derbyn Gofal Plant Di-dreth a 
chynlluniau cymorth eraill, er mwyn 
monitro llwyddiant y gweithgaredd 
hyrwyddo  
 
Cais i ychwanegu at y Dangosfwrdd 
Tlodi  

2023 
 
 
 
 
 
 
 
Blynyddol 
 
 
 
 
2022 
 

Yr Uned Gofal 
Plat  
 
Ymchwil a 
Pherfformiad  
 
 
Is-grŵp Tlodi a 
Mynd i’r Afael 
â Chaledi 
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Gweithio gyda’r Is-grŵp Tlodi a mynd i’r 
Afael â Chaledi / sefydlu grŵp gorchwyl 
i gynnal ymchwil pellach i adnabod 
materion neu feysydd lle mae gallu 
rhieni i fforddio gofal plant yn effeithio 
ar gynaliadwyedd lleoliadau gofal plant.  
Ymchwilio i 20 o’r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig ac unrhyw gyfatebiaeth 
gyda chynialadwyedd lleoliadau a 
chyswllt â datblygiad tai arfaethedig.  

 
 
 
 
2024 
 

Mae angen parhau i hyrwyddo’r 
Cynnig Gofal Plant er mwyn sicrhau 
bod teuluoedd yn ymwybodol o’r 
cynllun ac yn gwybod sut i wneud cais 
amdano.   
 
Mae angen i’r Awdurdod Lleol ystyried 
y cyfleoedd i ymgysylltu â darparwyr 
Gofal Plant, rhieni a chyflogwyr, er 
mwyn codi ymwybyddiaeth o’r rhaglen 
a mentrau eraill i helpu gyda chostau 
Gofal Plant, i liniaru tlodi mewn gwaith 
a lleihau canran y plant sy’n byw 
mewn tlodi, drwy ddatblygu llwyfan ar 
y Cyfryngau Cymdeithasol.  
 
 

Yr Uned Gofal Plant a phartneriaid i 
hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant ar lefel 
fwy lleol i fusnesau lleol.  
• Ymgyrch dymhorol i staff/rhieni’r 

lleoliad i esbonio’r Cynnig Gofal 
Plant. 

Ymchwilio a yw’r nifer isel sy’n cymryd 
y Cynnig Gofal Plant o ganlyniad i’r 
awydd i beidio ag effeithio ar fynediad 
at gymorth Gofal Plant drwy Gredyd 
Cynhwysol.   
 
Mae angen i Lywodraeth Cymru edrych 
ar gymhwysedd cefnogi rhieni sy’n 
gweithio ond sydd ar incwm isel.  
 
Hyrwyddo’r canllaw newydd a 
ddatblygwyd i roi gwybod i deuluoedd 
amaethyddol pa wybodaeth sydd ei 
hangen ar gyfere gwneud cais am y 
Cynnig Gofal Plant.  
 
 

Tymhorol 
 
 
 
 
 
 
2024 
 
 
 
 
 
2024 
 
 
 
Tymhorol  
 
 
 
 
 

Tîm Cynnig 
Gofal Plant 
 
Uned Gofal 
Plant 

Grant 
Gweinyddu’r 
Cynnig Gofal 
Plant  
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Sicrhau bod yr holl ddarparwyr Gofal 
Plant yn barod ar gyfer y llwyfan digidol 
newydd.  
 
 
Mae angen mynediad at y llwyfan 
Cyfryngau Cymdeithasol ar yr Uned 
Gofal Plant, er mwyn codi proffil y 
Cynnig Gofal Plant.  Datblygu Achos 
Busnes.  
 

Rhagfyr 
2022 
 
 
 
 
2023 

Mae angen gwella’r ddeialog a’r 
gwaith partneriaeth rhwng yr Uned 
Gofal Plant a’r timau Gofal 
Cymdeithasol.  
Mae’n bosibl bod baich y llwyth gwaith 
ychwanegol yn effeithio’n waeth ar 
ofalwyr plant, gan eu bod yn weithwyr 
sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain 
ac yn gweithio o’u cartrefi eu hunain.  
Maent yn darparu eu gwasanaethau 
dros oriau estynedig ac mae ganddynt 
eu hymrwymiadau teuluol eu hunain.  
Mae hyn yn golygu bod eu holl waith 
gweinyddol yn cael ei gyflawni y tu 
allan i’r oriau y maent yn darparu Gofal 
Plant.   Felly, byddent yn elwa’n fawr o 
gymorth estynedig a chydnabyddiaeth 
pobl broffesiynol eraill o bwysigrwydd 
eu cyfraniad i fywydau plant.  

Yr Uned Gofal Plant i ddatblygu 
partneriaeth waith agosach gyda’r 
Timau Gofal Cymdeithasol er mwyn 
codi ymwybyddiaeth am statws 
broffesiynol y darparwyr Gofal Plant.  
 
Yr Uned Gofal Plant i rannu ymatebion 
o’r Arolwg Rhieni/Gofalwyr gyda Thîm 
Dechrau’n Deg er mwyn eu defnyddio 
wrth gynllunio a chyflwyno’r 
gwasanaeth.  
 
 

2023 
 
 
 
 
 
2022 

Gofal 
Cymdeithasol  
 
Uned Gofal 
Plat  
 
Dechrau’n Deg  

Cyllideb Graidd  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 05 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 

Llywodraethu 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cadarnhau enwebiad Cynrychiolwyr yr Awdurdod 
Lleol ar Gyrff Llywodraethu  
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Wyn Thomas, Aelod o'r Cabinet: 
Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac 
Ymyrraeth 

 
Ysgol Gyfun Penweddig: Ethol Alun Lloyd Jones yn Llywodraethwr yr Awdurdod 
Lleol ar gais Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Penweddig.  
 
Ysgol Gynradd Dihewyd: Ethol Hywel Ifans yn Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol ar 
gais Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Dihewyd. 
 
  

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? 
 

Nac oes – nid yw'r 
adroddiad yn cyfeirio 
at newid i Bolisi na 
Gwasanaeth. 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad: Gofynnir i'r aelodau gadarnhau enwebiad y sawl a 

enwir uchod yn gynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar 
Gyrff Llywodraethu'r Ysgol berthnasol. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 
Llywodraethu. 
 

Trosolwg a Chraffu: 
 

Ddim yn berthnasol 

Fframwaith Polisi: 
 

Ddim yn berthnasol 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Ddim yn berthnasol 
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Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Ddim yn berthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Ddim yn berthnasol 

Papurau Cefndir: 
 

Ddim yn berthnasol 

Atodiadau: Ddim yn berthnasol 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth – Swyddog Arweiniol Corfforaethol - 
Ysgolion 
 

Swyddog Adrodd: Nia James  
 

Dyddiad: 25 Mai 2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 05.07.22 
  
Teitl: Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 

2022 
 

Pwrpas yr adroddiad: Ystyried a chymeradwyo Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022 gan gynnwys y 
blaenoriaethau arfaethedig ar gyfer y Cynllun Gweithredu 
Chwarae 2022-2025 
 

Er: Penderfyniad 
 

Aelod o’r Cabinet a’r 
Portffolio Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin M.S Davies, Aelod Cabinet ar gyfer 
Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid 
 

 
CEFNDIR: 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei nod o greu Cymru sy'n croesawu cyfleoedd 
chwarae ac sy’n rhoi cyfleoedd rhagorol i’n plant chwarae. O dan adran 11(1) o Fesur Plant 
a Theuluoedd Cymru 2010 mae rhwymedigaeth ar bob Cyngor Sir o ran cyfleoedd 
chwarae.  
 
Ers 2013 a phob tair blynedd ers hynny, mae’n rhaid i bob awdurdod lleol gwblhau Asesiad 
o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Dylid cyhoeddi pob Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae ar wefan yr Awdurdod Lleol. Mae dwy elfen i'r ddyletswydd; yn gyntaf, 
asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae yn lleol; ac yn ail, cynllun gweithredu i sicrhau 
cyfleoedd chwarae digonol cyhyd ag y bo modd yn ymarferol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio Chwarae fel unrhyw weithgaredd hamdden ac mae 
digonolrwydd, mewn perthynas â chyfleoedd chwarae, yn ymwneud â nifer ac ansawdd y 
cyfleoedd i blant chwarae. 
 
Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae yn cynnwys:  

• Proffiliau demograffig o’r ardal 
• Asesiad o’r canlynol: 
o Mannau agored ac ardaloedd chwarae posib 
o Darpariaeth chwarae benodedig 
o Darpariaeth hamdden 
o Ffactorau eraill sy'n hybu cyfleoedd chwarae gan gynnwys cynllunio, traffig, 

trafnidiaeth, gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a datblygu’r gweithlu.  
 

Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
Dyma’r pedwerydd Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a wnaed gan Gyngor Sir 
Ceredigion.  
Darperir pecyn cymorth asesu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r broses ac mae wedi ei  
rannu’n 9 adran (‘materion’). Mae gofyn ymgynghori’n eang â phartneriaid,  
y gymuned, plant a phobl ifanc a rhieni.   
 
Y 9 mater yw:  
A. Poblogaeth 
B. Anghenion amrywiol 

Tudalen 397 Eitem Agenda 12



2 
 

C. Y lle sydd ar gael i chwarae 
D. Darparu cyfleoedd i chwarae dan oruchwyliaeth 
E. Codi tâl am ddarpariaeth chwarae 
F. Mynediad i le/darpariaeth 
G. Gweithlu 
H. Ymgysylltu â’r gymuned a’i chynnwys 
I. Polisïau a Gweithredu 

 
Er mwyn bodloni’r amserlen a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, cafodd adroddiad drafft yr 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ei ystyried gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2022. 
 
Darperir copi o adroddiad llawn Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 
2022 ar ffurf Atodiad A a bydd yr Aelodau yn nodi’r cynnydd a wnaed ers yr Asesiad 
diwethaf.  Datblygiad arwyddocaol yw bod y cyfrifoldeb dros Chwarae yn symud i 
Wasanaeth y Canolfannau Lles ym Mhorth Cymorth Cynnar.  Roedd hyn i gydnabod rôl 
Chwarae wrth annog ein plant a’n pobl ifanc, yn enwedig, i fod yn gorfforol heini. 
 
Ar ddiwedd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022, er hwylustod, 
y mae’r Cynllun Gweithredu arfaethedig ar gyfer y tair blynedd nesaf (2022-2025). Rhoddir 
isod flaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu: 
 
Blaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu: 

• Gwella'r ddarpariaeth chwarae mewn ardaloedd gwledig 
• Gwella'r ddarpariaeth chwarae cyfrwng Cymraeg 
• Sicrhau bod cyfleoedd chwarae ‘un rhyw’ ar gael 
• Sicrhau bod cyfleoedd chwarae hygyrch a hwylus i Ofalwyr Ifanc 
• Cynnal Asesiadau Gwerth Chwarae ac Archwiliadau Mynediad 
• Sicrhau bod ffordd briodol i bobl ifanc roi eu barn ar bolisi/ceisiadau cynllunio  
• Ymchwilio i’r posibilrwydd o gofrestru Canolfannau Lles gydag Arolygiaeth Gofal 

Cymru 
• Helpu Darparwyr Chwarae i ddarparu amgylchedd chwarae amrywiol a difyr 
• Gwella’r wybodaeth am chwarae hygyrch ar DEWIS 
• Gweithio gyda Sustrans i hyrwyddo teithio llesol diogel i fannau chwarae 
• Darparu datblygiad proffesiynol parhaus pwysig i weithwyr chwarae cyflogedig a di-

dâl 
• Cyflogi swyddog newydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu chwarae yng Ngheredigion 
• Parhau i feithrin perthynas waith gref gyda phartneriaid allweddol 
• Sicrhau bod Chwarae’n cael ei gydnabod a’i ddeall ar lefel strategol o fewn 

sefydliadau  
• Gweithio gyda'r Gwasanaeth Ysgolion i sicrhau bod mannau chwarae amrywiol a 

difyr yn ein hysgolion. 
 
Bydd blaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu yn ceisio hybu’r cyfraniad a wneir gan Chwarae 
i wella Iechyd a Lles trigolion Ceredigion ac yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd i gydweithio. 
   
Gofynnir i’r Aelodau dderbyn a chymeradwyo Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
Ceredigion 2022 gan gynnwys y blaenoriaethau arfaethedig ar gyfer y Cynllun Gweithredu 
Chwarae 2022-2025. Bydd modd felly ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru gan fodloni ein 
dyletswydd. 
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A wnaed Asesiad Effaith Integredig? 
Do 
 
Crynodeb: 
Hirdymor: Cadarnhaol – Gall Chwarae gyfrannu’n fawr i 
iechyd a lles pobl. 

 

Cydweithio: Cadarnhaol – Mae’r 3ydd Sector a chynghorau 
Cymuned/Tref ynghlwm wrth ddatblygu Chwarae yn y sir. 

 

Cynnwys: Cadarnhaol – Roedd proses yr Asesiad 
Cyfleoedd Chwarae yn cynnwys ymgynghori/ ymgysylltu â'r 
cyhoedd a phartneriaid. 

 

Atal: Cadarnhaol – Mae Chwarae yn gallu helpu i fynd i'r 
afael ag afiechyd cymdeithasol, meddyliol a chorfforol. 

 

Integreiddio: Cadarnhaol – Mae Chwarae yn gallu 
cyfrannu at nifer o agendâu trawsbynciol. 

 

 
Argymhelliad: Ystyried a chymeradwyo Asesiad o Ddigonolrwydd 

Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022 gan gynnwys y 
blaenoriaethau arfaethedig ar gyfer y Cynllun 
Gweithredu Chwarae 2022-2025 
 

Rheswm am y 
penderfyniad: 

I alluogi’r awdurdod lleol i fodloni ei rwymedigaethau o dan 
adran 11(1) o Fesur Plant a Theuluoedd Cymru 2010 o ran 
cyfleoedd chwarae. 

 
Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yr adroddiad drafft gan y Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ar 02.03.2022 
 
Fframwaith Polisi: 

 

  
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Blaenoriaeth Gorfforaethol 2 – Buddsoddi yn Nyfodol y 
Bobl  
Blaenoriaeth Gorfforaethol 3 – Galluogi Cydnerthedd 
Unigolion a Theuluoedd  
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau Staffio: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau Eiddo/ 
Asedau: 
 

Ddim yn berthnasol 

Risg(iau):  
 
 

Fe’u nodir yn Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae Ceredigion 2022  

Pwerau Statudol: 
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Papurau Cefndirol: 
 

 

Atodiadau: Atodiad A - Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
Ceredigion 2022 a Chynllun Gweithredu 2022 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James 
 

Swyddog Adrodd: Alwyn Davies 
 

Dyddiad: 05.07.22 
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Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Enw’r awdurdod lleol: Cyngor Sir Ceredigion 
 
Enw’r swyddog cyfrifol: Alwyn Davies 
 
Teitl swydd: Rheolwr Tîm: Chwarae a Gweithgarwch Corfforol Gydol Oes 
 
Dyddiad cwblhau: 01.06.2022 
 
Noder bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru dderbyn yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae erbyn 30 Mehefin 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Ffurflen Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cynnal yr Asesiad – Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae  
 
Yn ogystal â phennu darpariaeth sylfaenol, bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae yn ei gwneud yn bosibl i gyflawni'r canlynol: 
 
• Nodi bylchau o ran gwybodaeth, darpariaeth, darparu gwasanaethau a gweithredu 

polisïau 
• Cefnogi'r gwaith o sefydlu tystiolaeth er mwyn rhoi syniad o'r cynnydd a wnaed 

mewn perthynas â digonolrwydd cyfleoedd chwarae 
• Amlygu ffyrdd posibl o fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â gweithio mewn 

partneriaeth 
• Mewnbwn a chyfranogiad pob partner sy'n meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth 
• System fonitro a fydd yn cynnwys ac yn gwella cyfathrebu rhwng gweithwyr 

proffesiynol   
• Nodi enghreifftiau o arfer da   
• Mwy o waith partneriaeth wrth asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae   
• Nodi camau gweithredu ar gyfer y Cynllun Gweithredu ar Sicrhau bod Digon o 

Gyfleoedd Chwarae ar gael sy'n cyd-fynd â'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae   

 
Lluniwyd templed i gefnogi arfarniad corfforaethol o'r materion y mae angen eu hystyried 
fel y nodir yn y Canllawiau Statudol. Cyflwynir y dangosyddion a restrir ym mhob mater 
fel dangosyddion enghreifftiol y dylid eu diwygio i ymdrin â materion lleol fel y bo'n 
briodol. 
 
Mae'n rhaid i'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ddangos bod yr Awdurdod 
Lleol wedi ystyried ac asesu'r materion a nodir yn Rheoliadau'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 a'r Canllawiau Statudol. 

 
Yn ogystal â rhoi gwybodaeth sylfaenol, gall yr Asesiad gynnwys enghreifftiau o arfer 
cyfredol y mae'r Awdurdod Lleol am dynnu sylw ato. 

 
Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ystyried strwythuro'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae yn y ffordd ganlynol ac o leiaf fynd i'r afael â'r holl adrannau a nodir. 
 
Prif ddatganiad 
“Chwarae yw un o’r ffyrdd y mae plant yn dysgu am eu hunain, am y bobl o’u cwmpas, am eu 
hamgylchedd a’r gymuned lle maen nhw’n byw.” Mae Chwarae yn hanfodol ar gyfer:  

• Twf corfforol, emosiynol ac ysbrydol  
• Datblygiad deallusol ac addysgol  
• Sgiliau cymdeithasol a sgiliau ymddygiad  

 
Bydd plant yn chwarae unrhyw le ac unrhyw bryd os cân nhw’r cyfle. Mae gan Gyngor Sir 
Ceredigion a’i bartneriaid gyfrifoldeb i greu'r amodau iawn lle gall plant fanteisio ar gyfleoedd 
chwarae o safon. 
 

 
Cyd-destun 
Cynhaliwyd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022 gan y Gwasanaeth 
Canolfannau Lles (lle mae Chwarae bellach yn eistedd). Bu'r Pwyllgor Craffu 
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Cymunedau sy’n Dysgu yn craffu arno ar 2 Mawrth 2022 cyn iddo gael ei gymeradwyo 
gan y Cabinet.  
Dechreuodd y broses asesu gyda hunanasesiad - anfonwyd adrannau perthnasol o'r 
pecyn cymorth at y timau canlynol o fewn y Cyngor i gael braslun eang o sefyllfa 
bresennol pob maen prawf yn y pecyn cymorth:  

• Perfformiad ac Ymchwil 
• Gofal plant 
• Economi ac Adfywio 
• Teithio Diogel a Llesol 
• Iechyd a Diogelwch 
• Economi a Gwasanaethau Cymunedol 
• Canolfannau Lles 
• Theatr Felinfach 
• Gwasanaeth Ieuenctid 
• Gwasanaeth Ysgolion 
• Tim Plant Anabl 
• Dechrau'n Deg 
• Cered 

 
 

Gweithio mewn partneriaeth 
Anfonwyd adrannau perthnasol o'r pecyn cymorth at y partneriaid trydydd sector a 
grwpiau cymunedol canlynol, er mwyn iddynt eu llenwi ar ffurf dadansoddiad o waith y 
Cyngor a’i bartneriaid: 

• DASH 
• Y Groes Goch 
• RAY Ceredigion 
• CAVO 
• Gweithredu dros Blant/ Action for Children 
• Canolfannau Teulu 
• BGC/ PSB 
• Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
• Sustrans 
• Homestart 
• Mudiad Meithrin 

 
 

Ymgynghori a chyfranogi 
Cynhaliwyd holiaduron gyda phlant mewn gweithgareddau ledled Ceredigion, mewn 
Canolfannau Lles a chyfleoedd Chwarae penodol sy’n cael eu rhedeg gan RAY 
Ceredigion. Paratowyd yr holiaduron hyn mewn partneriaeth â’r Uned Gofal Plant er 
mwyn cynllunio camau gweithredu ar gyfer yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae a’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. 
Anfonwyd holiadur hefyd at y Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae (cynghorau tref a 
chymuned yn bennaf).  
 
Gan ddeall fod llawer o holiaduron wedi bod yn sgil pandemig Covid, gwnaethom 
gynnwys adborth ac ymatebion o’r canlynol: 

• Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion  
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• Arolwg ‘Coronafeirws a Fi’ y Comisiynydd Plant 
• Astudiaeth ddichonoldeb ynghylch Darpariaeth Ieuenctid 
• Asesiad Sipsiwn a Theithwyr 2020 
• Hunanasesiad yr Uned Gofal Plant i Arolygiaeth Gofal Cymru  
• Arolwg ar-lein Cymorth i Deuluoedd  
• Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 
• Ymgynghoriad y Canolfannau Lles - Strategaeth Chwaraeon a 

Gweithgareddau Hamdden 
• Gwella Lles a Thaclo Chaledi - y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

(BGC) 
• Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc - Is-grŵp y 

BGC 
 

 
 
Y Cynlluniau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a Llesiant 

Mae'r Gwasanaeth Canolfannau Lles wedi datblygu perthynas agos gyda'r 
Gwasanaeth Ymchwil a Pherfformiad a thrwy hyn mae'r Cynllun Llesiant Lleol wedi 
gallu llywio a dylanwadu ar yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.  
 

 
Monitro Digonolrwydd Chwarae 
Cyfarwyddwr Arweiniol: James Starbuck 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Elen James 
Rheolwr Corfforaethol: Carwyn Young  
Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid:  
Cynghorydd Catrin M.S. Davies 
 
Adrodd: Adroddir am yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu. 
Monitro Chwarae: Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. Mae'r 
aelodaeth yn eang iawn ac yn cynnwys darparwyr gwasanaethau i blant a phobl ifanc 
yng Ngheredigion o’r sector cyhoeddus a'r trydydd sector.  
Rhoddir diweddariadau hefyd i Grŵp Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a 
Chwarae sy'n cynnwys cynrychiolwyr mewnol ac allanol sydd ynghlwm â'r blynyddoedd 
cynnar a gwaith chwarae yng Ngheredigion. 
 

 
Mewnweliadau yn sgil y coronafeirws 
Mae'r Cynllun Llesiant Lleol yn nodi bod darparu ac annog plant i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau awyr agored yn hanfodol yn ystod y cyfnod adfer byr yn dilyn COVID-
19; ac mae Arolwg ‘Coronafeirws a Fi’ Comisiynydd Plant Cymru yn tynnu sylw at 
bwyntiau pwysig o ran yr angen am gyfleoedd chwarae. 
Gofynnodd Arolwg ‘Coronafeirws a Fi’ Comisiynydd Plant Cymru, Ionawr 2021, a oedd 
plant Ceredigion yn chwarae’n fwy neu’n llai aml gan eu bod wedi gorfod aros gartref 
oherwydd coronafeirws. Dywedodd 36% o'r grŵp o blant a ddewiswyd eu bod yn 
chwarae'n amlach gan eu bod wedi gorfod aros gartref oherwydd coronafeirws, 
dywedodd 31% eu bod yn chwarae’n llai aml a dywedodd 33% eu bod yn chwarae 
tua’r un faint. 
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Yn ogystal gofynnodd yr arolwg Coronafeirws a Fi beth yr oedd plant Ceredigion wedi 
bod yn ei wneud i gadw corff a meddwl iach. 
Y 3 phrif weithgaredd a ddewiswyd oedd: 
• Chwarae (100%) 
• Ymarfer corff (75%) 
• Siarad â ffrindiau a’r teulu (75%) 
 
Y bwriad drwy greu rôl newydd o fewn y Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a 
Chwarae yw y bydd y camau allweddol a gododd o’r arolygon ac a amlygwyd yn 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022 yn cael eu gweithredu yng 
nghynllun busnes y swyddog newydd. 
 

 

Meini prawf 

Mae’r adran hon yn cynnwys y “materion y mae angen eu hystyried” fel y nodir yn adran 
10 o’r Canllawiau Statudol. 
 
Y golofn Meini Prawf: mae’n nodi’r data y bydd angen iddynt fod ar gael ac i ba raddau 
y mae Awdurdodau Lleol yn bodloni’r meini prawf a nodir. 
 
Y golofn statws RAG: mae’n darparu cwymplen, lle gall yr Awdurdod Lleol ddangos ei 
asesiad o p’un a yw’r maen prawf wedi’i fodloni’n llawn, wedi’i fodloni’n rhannol neu heb 
ei fodloni o gwbl. Mae’r rhain wedi’u nodi’n Goch, yn Oren ac yn Wyrdd sy’n ymddangos 
fel geiriau yn y gwymplen. (Yn y golofn “Statws RAG ”, dwblgliciwch y gair STATWS. Fe 
welwch wedyn y ddewislen a fydd yn cynnig meysydd i ddewis o’u plith. Defnyddiwch y 
fysell sy’n dynodi saeth i lawr hyd nes bydd y statws sy’n ofynnol, sef COCH, OREN, neu 
WYRDD, ar y brig ac yna cliciwch ‘Iawn’.) 
 
Mae’r statws Coch, Oren, Gwyrdd (RAG) yn adnodd i ddangos y statws yn gyflym ac yn 
effeithiol. 
 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn. Bodlonwyd yn llawn 
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol. Bodlonwyd yn rhannol  
Ni fodlonwyd y meini prawf. Ni fodlonwyd  

 
Mae’r golofn 2022 yn galluogi’r awdurdod lleol i ddangos trywydd y gwaith drwy 
ddefnyddio saethau. 
 
Y golofn Tystiolaeth i ategu cryfderau: dylid defnyddio'r golofn hon i roi rheswm dros 
statws dewisol y meini prawf ac ym mha ffurf y mae'r dystiolaeth. 
 
Y golofn Diffygion: dylid defnyddio'r golofn hon i egluro'r meysydd lle nad yw'r 
Awdurdod Lleol yn bodloni'r meini prawf yn llawn. 
 
Y golofn Cam gweithredu a nodir ar gyfer y cynllun gweithredu: dylid defnyddio'r 
golofn hon i ddangos sut y mae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu cynllunio ar gyfer y Mater 
hwnnw. 
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Yr adran Sylwadau: ceir rhai cwestiynau penodol ar gyfer pob mater a ddylai roi 
trosolwg clir o sut y mae'r Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â bwriad a gweithrediad y 
mater hwn fel y nodir yn llawn yn y Canllawiau Statudol. Mae hefyd yn gyfle i nodi unrhyw 
heriau a sut y gellir eu goresgyn.

Tudalen 406



Pecyn adnoddau asesu 

  7 
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Mater A: Poblogaeth 
  
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg ar ddata poblogaeth a data demograffig awdurdod lleol Ceredigion.  
 
Statws RAG ar gyfer Mater A:  OREN 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 
  

Y boblogaeth a newid yn y boblogaeth 
Mae Ceredigion yn cwmpasu arwynebedd o 1,900km ac mae’r rhan fwyaf o’i thirwedd yn dir amaethyddol, yn rhostir ac yn goedwigoedd, gyda’r 
ucheldiroedd i’r dwyrain yn ffurfio rhan helaeth o Fynyddoedd Cambria.  
Mae ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru’n amcangyfrif mai 72,895 (2020) yw maint poblogaeth Ceredigion, sef y boblogaeth isaf ond tair yng 
Nghymru. Mae poblogaeth Ceredigion wedi codi a disgyn ers 2001, ac amcangyfrifir iddi ostwng bob blwyddyn ers iddi gyrraedd uchafbwynt o 
75,900 yng nghanol 2012. Mae nifer y marwolaethau wedi bod yn gyson uwch na nifer y genedigaethau bob blwyddyn, er bod y boblogaeth wedi 
tyfu yn ystod rhai blynyddoedd yn sgil mewnfudo net (er enghraifft, yn ystod y cyfnod 2009–2012).  
 
Ers 2013, cafwyd allfudiad net sydd wedi peri i’r boblogaeth leihau. Mae amcanestyniadau diweddaraf Llywodraeth Cymru a ddangosir yn Ffigur 
1.1 yn awgrymu y bydd poblogaeth Ceredigion yn parhau i ostwng dros y 25 mlynedd nesaf, o 72,895 yn 2021 i 68,745 yn 2043, sef gostyngiad 
o 6% a gostyngiad amcanestynedig o tua 4,150 o bobl. Er bod disgwyl i’r boblogaeth leihau, mae disgwyl i boblogaeth hŷn Ceredigion (65+) 
dyfu’n sylweddol dros yr ugain mlynedd nesaf (cynnydd o 23.7% neu +4,305 o bobl), tra mae disgwyl i’r boblogaeth oedran gweithio (16–64) a’r 
boblogaeth o blant (0–15) ostwng. 
 

Oedran 0-5 oed 6-10 oed 11-15 oed 16-18 oed CYFANSWM 

Oedrannau plant (amcangyfrif canol blwyddyn 2020) 3,592  3,617  3,565  2,231  13,031 

 
Cefndir ethnig 
Mae pobl ag ethnigrwydd ac eithrio Gwyn Prydeinig a Gwyddelig wedi’u crynhoi o amgylch y ddwy brifysgol ac maent yn meddu ar gymwysterau 
uwch (mae 47% o’r bobl 16 oed a throsodd yn meddu ar radd gyntaf neu gymhwyster uwch, a dim ond 9% sydd heb gymwysterau, o’i gymharu 
â 27% a 21% yn achos y boblogaeth Gwyn Prydeinig a Gwyddelig) ac maent yn fwy tebygol o fod yn gweithio mewn galwedigaethau 
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proffesiynol uwch (11% o’r bobl ag ethnigrwydd arall) neu’n fyfyrwyr (42%) o’i gymharu â 7% ac 16% o’r boblogaeth Gwyn Prydeinig a 
Gwyddelig. Mae’r Cyfrifiad diwethaf a gynhaliwyd yn 2011 yn dangos bod 96.7% o boblogaeth Ceredigion yn wyn a bod 3.3% yn Ddu, Asiaidd 
ac Ethnig Leiafrifol (cymunedau ethnig lleiafrifol). Gweler y tabl isod. Mae mwyafrif y boblogaeth o bobl wyn (93.8%) yn wyn Prydeinig neu 
Wyddelig, gyda thros 2,000 yn nodi eu bod yn wyn ‘arall’. Mae’r gyfran fwyaf o’r bobl hyn yn dod o Wlad Pwyl. Mae poblogaeth cymunedau 
ethnig lleiafrifol Ceredigion yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig yn bennaf (1,100), ac yna Cymysg/aml-ethnig (700), Grŵp ethnig arall (400) a Du/Du 
Prydeinig (300). 
 

 Gwyn Cymysg/grwpiau 
aml-ethnig 

Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig 

Du/Affricanaidd/ 
Caribïaidd/Du 

Prydeinig  
Grŵp ethnig arall  

Grŵp ethnig  96.7% 1.0% 1.4% 0.4% 0.5% 

 
Iaith 
Bu i’r Asesiad Llesiant Lleol nodi bod siarad Cymraeg yn bwysig iawn o ran yr ymdeimlad o gynhwysiant a hunaniaeth sy’n gallu cael 
canlyniadau cadarnhaol o ran llesiant. Mae’r gallu i siarad Cymraeg hefyd yn ofynnol ar gyfer llawer o swyddi, yn enwedig yn y sector 
cyhoeddus. Tybir bod Ceredigion yn un o gadarnleoedd y Gymraeg, ac er gwaethaf poblogaeth fawr o fyfyrwyr a lefelau mudo sylweddol, roedd 
canlyniadau’r Cyfrifiad diwethaf yn 2011 yn dangos bod 47.3% o drigolion Ceredigion yn gallu siarad Cymraeg. Hon yw’r ganran uchaf ond dwy 
o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, tu ôl i Wynedd (64.3%) ac Ynys Môn (56.1%).  
 

Iaith 3-4 oed 5-9 oed 10-14 oed 15-19 oed 

% y plant a’r bobl ifanc sy’n gallu siarad 
Cymraeg fesul grŵp oedran (Cyfrifiad 2011)   58.3%  81.6%  82.8%  45.4%  

 

Sylwch: mae’r cohort o blant a phobl ifanc 15-19 sy’n gallu siarad Cymraeg yn cynnwys pobl ifanc sy’n mynd i brifysgolion Ceredigion 
 
Rhwng y naill Gyfrifiad a’r llall, mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn parhau i gadw llygad ar sgiliau Cymraeg. Mae gwybodaeth ac 
astudiaethau eraill o ran y Gymraeg yn dangos bod canran y siaradwyr Cymraeg yng Ngheredigion wedi bod yn cynyddu. Er enghraifft, 
datgelodd yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn 2014 fod 52.7% o boblogaeth Ceredigion yn siarad Cymraeg, ac roedd y ganran hon wedi 
cynyddu i 60.9% erbyn 2021. Mae canran y trigolion sy’n defnyddio’r Gymraeg bob dydd yng Ngheredigion wedi cynyddu hefyd dros y 
blynyddoedd diwethaf, a hynny o 43% yn 2016 i 45% yn 2021.  
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Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth: Cyfran y bobl tair oed a throsodd sy’n 
dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yng Ngheredigion 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
52.7% 54.0% 54.9% 57.6% 58.9% 59.2% 60.9% 60.9% 

 
Yn genedlaethol, mae canlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn dangos bod nifer y bobl tair oed a throsodd sy’n gallu siarad Cymraeg 
wedi bod yn cynyddu ers 2010. O ran y flwyddyn diwethaf (y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2021), dangosodd yr arolwg fod 29.2% o’r 
bobl tair oed a throsodd yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn gyfwerth â thua 884,300 o bobl, ac mae 0.6% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, sef 
cynnydd o tua 17,900 o bobl. 
 
Mae lefel y sgiliau Cymraeg yn amrywio’n ddaearyddol yn y sir gan fod gwahanol ffactorau cymdeithasol ar waith. Mae cyfran y trigolion sy’n 
gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn dueddol o fod yn uwch mewn aneddiadau mwy gwledig, fel Tregaron (56%), na’r ardaloedd mwy 
trefol fel Aberystwyth Penglais (sydd wedi’i lleoli yn Ardal Cymuned Gogledd Aberystwyth) (18%). Gellir priodoli hyn i’r gyfran fawr o fyfyrwyr sy’n 
byw yn Aberystwyth (tua 39% o boblogaeth Aberystwyth) a all fod yn astudio yn y Brifysgol ond yn dod o rannau eraill o’r Deyrnas Unedig (y DU) 
neu o dramor.  
 
Mae sgiliau Cymraeg hefyd yn amrywio o’r naill grŵp oedran i’r llall. Mae pobl iau yn fwy tebygol o siarad Cymraeg na phobl hŷn Ceredigion. 
Mae’n debygol y gellir priodoli hyn i’r defnydd o’r Gymraeg mewn ysgolion. Mae’r sgiliau bywyd ychwanegol sy’n deillio o addysg cyfrwng 
Cymraeg yn estyn i bob agwedd ar lesiant. 
 
Nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg yng Ngheredigion fesul grŵp oedran, Cyfrifiadau 2001 a 2011 

 
3-15 oed 16-64 oed 65+ Pawb dros dair 

oed 
Yn gallu siarad 
Cymraeg – 
Cyfrifiad 2001 

8,232 
(77.2%) 

22,195 
(45.9%) 

13,868  
(54.0%) 

37,918 
(52.0%) 

Yn gallu siarad 
Cymraeg – 
Cyfrifiad 2011 

7,175 
(78.4%) 

20,503 
(41.9%) 

7,286 
(46.4%) 

34,964 
(47.3%) 

 

Ffynhonnell: Stats 
 
Y gymuned Sipsiwn a Theithwyr 
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Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi paratoi Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2022 yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014. 
Ar hyn o bryd, nid yw’r awdurdod lleol yn darparu unrhyw safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, a dim ond un safle preifat awdurdodedig sydd 
ar gael yn y sir. Ni cheir unrhyw ddarpariaeth barhaol ar gyfer Siewmyn ychwaith. Ceir tair aelwyd o Sipsiwn a Theithwyr yr ydym yn gwybod 
amdanynt ac y mae eu hanghenion o ran llety yn cael eu diwallu ar hyn o bryd drwy lety brics a morter. Cydnabyddir y gall y ffigur hwn fod yn 
uwch a bod angen ymgysylltu ymhellach â’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr. Cafodd nifer o fentrau eu llunio i ddatblygu’r ymgysylltu hwnnw ac i 
greu deialog barhaus, ond bu i ddyfodiad pandemig COVID-19 yn ystod 2020/21 effeithio ar y cynnydd yr oedd modd ei wneud oherwydd bod 
cyfyngiadau ar waith.  
 
Yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’r Asesiad Llesiant Lleol 
Gall nifer o ffactorau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol effeithio ar lesiant unigolion a chymunedau. Mae’n ofynnol i bob 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru baratoi Asesiad Llesiant Lleol unwaith bob pum mlynedd. Bu i Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion gwblhau fersiwn ddrafft ei Asesiad diweddaraf ym mis Tachwedd 2021, ar ôl mynd ati i ddadansoddi data ac i ymgysylltu 
ar raddfa helaeth yn ystod yr haf 2021. Defnyddir canfyddiadau’r Asesiad hwnnw i gefnogi’r gwaith o baratoi’r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae.  
 
Mae’r Asesiad Llesiant Lleol yn dangos bod plant yng Ngheredigion yn teimlo cysylltiad rhyngddynt a’r amgylchedd naturiol a bod eu hagwedd 
tuag at chwarae awyr agored yn gadarnhaol. Rhennir sawl agwedd ar hyn drwy’r Asesiad hwn. Drwy ein gwaith i ymgysylltu â phobl iau, 
tynnwyd sylw at eu dyhead i gael mwy o ardaloedd chwarae a chyfleusterau hamdden yng Ngheredigion. Yn nigwyddiad rhanddeiliaid grŵp 
cyfeirio GUS (Give Us Support) a hwyluswyd gan RAY Ceredigion, ailadroddwyd y pryderon o ran digonolrwydd cyfleoedd chwarae. Bu i’r bobl 
ifanc a oedd yn rhan o’r grŵp hwn nodi fod prinder pethau i’w gwneud yn eu hardal oherwydd nad oes neuadd na pharc lle y gallant gwrdd â 
phobl eraill. Dywedodd un nad oedd yn teimlo’n rhan o’i gymuned oherwydd nad oes unrhyw beth i’w wneud. Mynegwyd y pryderon hyn hefyd 
mewn digwyddiad arall i randdeiliaid gyda Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Ceredigion. Yn y fforwm hwn, y problemau 
cymdeithasol a diwylliannol amlwg oedd prinder cyfleusterau chwarae a hamdden i bobl ifanc, rhywbeth a oedd, yn ei dro, yn eu hatal rhag 
cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol.  
 
Yn 2020/21, dangosodd y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) fod 2,433 o ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig 
yng Ngheredigion. Yn 2020, nododd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (Asesiad o’r Boblogaeth) ei bod yn amcangyfrif bod 1,107 o blant yng 
Ngheredigion â salwch/anabledd hirdymor. Mae’r amcanestyniadau yn dangos y bydd y ffigur hwn yn gostwng i 882 erbyn 2043.  
  
Sylwch y bydd rownd gyntaf canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn cael eu cyhoeddi ym mis Mawrth 2022, a hynny ar sail cyfrifiadau yn hytrach nag 
arolygon. Bryd hynny, bydd sylfaen yr holl ddata demograffig a’r amcanestyniadau o’r boblogaeth yn cael ei hailosod. 
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Beth sydd wedi newid o ran y tueddiadau demograffig ac o ran y boblogaeth ers Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2019? 
Amcangyfrifir y bydd poblogaeth gyffredinol Ceredigion yn gostwng 6% dros y 25 mlynedd nesaf, a hynny o 72,895 yn 2021 i 68,745 yn 2043. O 
blith y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, rhagwelir mai ym mhoblogaeth Ceredigion y bydd y gostyngiad canrannol mwyaf yn digwydd yn ystod y 
cyfnod 2018-2043. Erbyn 2028, mae’r pyramidau poblogaeth yn dangos y bydd y gostyngiadau amcanestynedig mwyaf yn y grŵp oedran 
gweithio yn digwydd ymhlith rhai 22-28 a 45-54 oed. Gellir priodoli’r gostyngiad hwn i raddau helaeth i allfudiad mewnol (yn y DU) y grwpiau hyn 
i wahanol rannau o’r DU. Mae hyn yn cynnwys y gyfran fawr o fyfyrwyr yng Ngheredigion sy’n dueddol o adael yr ardal ar ôl graddio i achub ar 
gyfleoedd cyflogaeth ac addysg tu allan i’r sir. Mae i’r newidiadau demograffig hyn ganlyniadau pwysig o ran y boblogaeth oedran gweithio, a 
bydd hyn, yn ei dro, yn effeithio ar yr economi ac yn benodol ar yr arian sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus lleol. At hynny, disgwylir 
y bydd y boblogaeth sy’n heneiddio’n rhoi mwy o straen ar ein gwasanaethau iechyd lleol.  
 
Mae’n broblem wybyddus a drafodir yn aml fod llawer o bobl ifanc yn gadael y sir i achub ar gyfleoedd mewn rhannau eraill o Gymru neu 
ymhellach i ffwrdd ledled y DU. Gellir priodoli hyn yn rhannol i ostyngiad yn nifer y swyddi yn y sector cyhoeddus, swyddi sydd bob amser wedi 
bod yn rhan bwysig o economi Ceredigion, ond hefyd i’r ffaith eu bod yn chwilio am gyfleoedd gyrfa ac am swyddi uwch eu gwerth. 
 
Sut yr aeth/y bydd yr Awdurdod Lleol yn mynd ati i ddefnyddio’r data sydd ganddo am y boblogaeth i gynllunio cyfleoedd chwarae 
digonol yn lleol? 
Bu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro’n cydweithio ar ymarfer casglu data pen bwrdd i ddod i ddeall 
llesiant yn y tair ardal. Ystyriwyd ystod eang o ffynonellau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Cynhaliodd Ceredigion hefyd weithdai rhithiol â 
phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gael gafael ar ddata ac arsylwadau lleol o ran y dadansoddiad o’r sefyllfa a’r ymateb, a hynny i 
helpu i ddilysu’r data a’r themâu. Cafodd yr asesiad ei arwain gan yr egwyddor o ymgysylltu i sicrhau mai barn ein dinasyddion oedd y prif 
sbardun dros lunio’r ddogfen, gan sicrhau eu bod wrth galon y Cynllun Llesiant nesaf. Cafodd chwarae ei gynnwys yn yr asesiad hwn fel 
canlyniad llesiant. Roedd y canlyniadau’n dangos: 

• bod agweddau plant Ceredigion tuag at chwarae awyr agored yn gadarnhaol; 
• yn ystod y cyfnod adfer byrdymor yn sgil COVID-19, ei bod yn hanfodol darparu cyfleoedd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau 

awyr agored a’u hannog i wneud hynny; 
• drwy ein gwaith i ymgysylltu â phobl iau, tynnwyd sylw at eu dyhead i gael mwy o ardaloedd chwarae a chyfleusterau hamdden yng 

Ngheredigion. 
 
Yn flaenorol, rydym wedi canolbwyntio ar ardaloedd Dechrau’n Deg a’n prif drefi, ac rydym yn dibynnu ar adborth gan randdeiliaid i fynd i’r afael 
â phroblemau sy’n codi mewn ardaloedd gwledig. Mae hyn yn caniatáu inni roi sylw i ardaloedd cymharol fach lle ceir angen, ond mae’n golygu 
ein bod yn dueddol o weithio mewn ffordd adweithiol yn hytrach na rhagweithiol – bydd hyn yn parhau.  
Rydym yn cyfathrebu’n dda â’n rhanddeiliaid ac rydym yn cynllunio cyfleoedd chwarae ar y cyd â darparwyr gofal plant a darparwyr cyfleoedd 
chwarae, gwasanaethau cymorth i deuluoedd, cynghorau tref a chymuned, a rhieni/plant/pobl ifanc.  
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A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
• Mae tlodi plant yng Ngheredigion yn uwch na’r cyfartaledd ac mae’r sir wedi wynebu’r cynnydd canrannol mwyaf ond un yn genedlaethol 

ers 2014/15. Yng Ngheredigion, mae 3,459 o blant yn byw mewn tlodi. Mae hon yn broblem ranbarthol bwysig sy’n effeithio ar Sir 
Gaerfyrddin a Sir Benfro hefyd.  

• Mae angen ymgymryd â mwy o waith ymchwil i ddeall effaith lwyr pandemig COVID-19 a’r ynysu a fu’n gysylltiedig ag ef ar lesiant plant 
mewn gwahanol gymunedau yng Ngheredigion.  

• Dim ond cyllid cyfyngedig a oedd ar gael i ariannu cyfleoedd chwarae pur (cyn mentrau’r Haf o Hwyl a’r Gaeaf Llawn Lles). Mae ein 
poblogaeth yn wasgaredig iawn ac mae’n anodd darparu ar gyfer plant/pobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.   

• Yn yr un modd, mae plant ag anghenion amrywiol (e.e. gofalwyr ifanc, plant a phobl ifanc ag anableddau) wedi’u gwasgaru ledled y sir ac 
mae angen cryn dipyn o adnoddau i ddiwallu eu hanghenion chwarae a hamdden.  

 
Sut mae eu goresgyn? 

• Mae’r Gwasanaeth Chwarae wedi symud i adran newydd yng Nghyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar. Erbyn hyn, mae’n rhan o 
Wasanaeth Canolfannau Llesiant y Porth Cymorth Cynnar sy’n rhan o’r Model Gydol Oes a Llesiant. Y gobaith yw y bydd hyn yn gwella’r 
cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid allweddol mewnol a’r grwpiau a dargedir, yn ogystal â’r trydydd sector. 

• Cafodd mentrau’r Haf o Hwyl a’r Gaeaf Llawn Lles effaith fawr ar ymyriadau wedi’u targedu yng Ngheredigion. Roedd hyn yn cynnwys 
plant sy’n derbyn gofal, pobl ifanc ag anableddau, pobl ifanc sy’n byw mewn tlodi, a phobl ifanc sydd wedi dadrithio.  

• Bu inni hefyd ariannu darpariaeth chwarae deithiol i gryfhau’r ddarpariaeth gymunedol, er enghraifft, drwy ddarparu hyfforddiant am ddim 
drwy’r Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae (grŵp rhithiol o’r rheini sy’n berchen ar ardal chwarae yn y sir, y rheini sy’n rheoli ardal chwarae 
yn y sir, neu’r rheini â diddordeb mewn chwarae).   

 
Sylwadau 
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Mater B: Diwallu Anghenion Amrywiol 
 
Dylai'r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae gyflwyno data ar sut mae'r Awdurdod Lleol a phartneriaid yn bwriadu cynnig cyfleoedd 
chwarae sy'n gynhwysol ac sy'n annog plant i chwarae a chymdeithasu gyda'i gilydd.   
 
Statws RAG: 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Deellir a bodlonir 

gofynion chwarae 
plant sy'n byw mewn 
ardaloedd gwledig 
anghysbell 

OREN OREN Yn 2019, cynhaliwyd astudiaeth 
ddichonoldeb o’r cyfleoedd i 
bobl ifanc ac unigedd gwledig 
ymhlith pobl ifanc Ceredigion, a 
gosododd y canfyddiadau 
sylfaen ar gyfer yr angen i 
sicrhau cyfleoedd allgymorth 
symudol ar gyfer pobl ifanc 
mewn cymunedau gwledig. Bu 
inni sicrhau arian drwy Grant 
Pobl a Lleoedd y Loteri 
Genedlaethol a’i ddefnyddio i 
brynu ‘bws ieuenctid symudol’.  
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn darparu 
cyfleoedd allgymorth i bobl 
ifanc mewn ardaloedd gwledig 
drwy gynnal gweithgareddau 

Caewyd y rhan fwyaf 
o’r ddarpariaeth i 
bobl ifanc yn ystod y 
pandemig, ac ni fu 
iddi ailagor hyd nes 
bod y cyfyngiadau’n 
caniatáu i hynny 
ddigwydd.  
 
Mae nifer o glybiau ar 
ôl yr ysgol, yn ogystal 
â darpariaeth yn 
ystod y gwyliau, wedi 
cau’n barhaol neu’n 
dal i gynllunio i 
ailagor ar ôl y 
pandemig.  
Mae nifer y ceisiadau 
i fanteisio ar y 

Llunio rhaglen waith ar 
gyfer y ‘bws ieuenctid 
symudol’.  
 
Cydweithio ag ysgolion a 
lleoliadau gofal 
plant/chwarae yn yr 
ardaloedd gwledig hyn i 
weld a oes ganddynt 
ddiddordeb mewn datblygu 
darpariaeth newydd neu 
ehangu’r ddarpariaeth 
bresennol. 
 
Ystyried y posibilrwydd o 
gofrestru cyfleusterau’r 
Gwasanaeth Canolfannau 
Llesiant ag Arolygiaeth 
Gofal Cymru er mwyn i 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
anffurfiol/mynediad agored neu 
gymorth llesiant. 
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn darparu 
gweithgareddau ar ôl oriau’r 
ysgol mewn cymunedau 
gwledig i sicrhau bod pobl ifanc 
yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau yn eu 
cymunedau.  
 
Mae Ceredigion yn darparu 
gwaith ieuenctid/cyfleoedd dros 
dro mewn ardaloedd gwledig, 
gan roi cyfle i bob person ifanc 
gymryd rhan. 
 
Mae Gwasanaeth Canolfannau 
Llesiant y Cyngor wedi 
cydweithio â’r Cynllun Ysgolion 
Iach i ddylunio marciau 
cynhwysol ar gyfer meysydd 
chwarae. Mae 19 ysgol wedi 
llwyddo i gael gafael ar arian 
grant i osod pum marc ar eu 
safleoedd. Erbyn hyn, mae pob 
un o’r ysgolion wedi 
mabwysiadu Polisi Chwarae fel 
rhan o’r rhaglen. O ganlyniad i’r 
rhaglen hon, mae’r Rhaglen 

Cynllun Ymuno 
drwy’r Adran Gofal 
Plant wedi lleihau. Os 
na all y plant gael 
mynediad i’r 
ardaloedd chwarae 
hyn, ni fyddant yn 
elwa ar yr adnoddau 
hyn. 
 
Ceir llai o 
ddarpariaeth, neu 
ddim darpariaeth o 
gwbl, mewn rhai 
ardaloedd gwledig.  
 
Mae cludiant i’r 
ddarpariaeth ac 
ohoni yn peri 
anhawster i rieni sy’n 
byw mewn ardaloedd 
gwledig.  
 
Cafwyd oedi cyn 
gosod y marciau ar 
feysydd chwarae 
oherwydd na 
roddwyd caniatâd i’r 
cwmni fynd i 
safleoedd ysgolion 
tra’r oedd 

deuluoedd allu cael gafael 
ar dalebau gofal plant ar 
gyfer gwersylloedd gwyliau.  
 
 
Darparu gwybodaeth i 
ysgolion am ddarparwyr 
gofal plant/chwarae preifat 
a allai gasglu plant. 
 
Bydd y Gwasanaeth 
Chwarae’n cynnal 
cymorthfeydd ac yn helpu 
cynghorau cymuned i 
wneud cais i gael grantiau 
perthnasol i’w cynorthwyo i 
gynnal a chadw parciau 
mewn cymunedau lleol. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Ysgolion Iach eisoes wedi 
darparu enghreifftiau o 
amseroedd chwarae syml o 
ansawdd i athrawon ysgol. At 
hynny, mae cynlluniau ar y 
gweill i helpu ysgolion i ddeall 
chwarae rhannau rhydd a 
chwarae rhydd. 
 
Mae cynlluniau ar y gweill i 12 
meithrinfa arall ennill arian 
grant i osod marciau maes 
chwarae yn 2022-23. 
 
Ceir nifer o Gylchoedd Ti a Fi, 
Cylchoedd Meithrin, 
meithrinfeydd, clybiau’r Urdd, 
clybiau’r Ffermwyr Ifanc, 
clybiau’r Sgowtiaid, ac ati, yn 
enwedig yn ein hardaloedd 
gwledig.  
 
Mae nifer fawr o’n cynghorau 
tref a chymuned yn berchen ar 
ardal chwarae â chyfarpar, ac 
yn rheoli ardal o’r fath, yn eu 
tref neu gymuned. Mae’r 
awdurdod lleol yn hwyluso 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae i’w cynorthwyo.  
 

cyfyngiadau COVID 
yn dal i fod ar waith. 
Mae’r gwaith o osod 
y marciau’n dal i fynd 
rhagddo.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae’r Rhaglen Grantiau Cyfalaf 
Gaeaf Llawn Lles wedi dyfarnu 
arian grant i 11 cyngor 
cymuned gwledig i gynnal / 
addasu / gwella eu parciau a’u 
hardaloedd chwarae.  
 
Mae saith o ystadau tai Barcud 
hefyd wedi cael cymorth 
ariannol. 
 
Mae gan RAY Ceredigion dîm 
o weithwyr chwarae 
cymwysedig sy’n gallu darparu 
hyfforddiant gwaith chwarae i 
staff a gwirfoddolwyr newydd o 
Lefel 1 i Lefel 3.  
 
Mae Canolfannau i Deuluoedd, 
RAY Ceredigion, Canolfannau 
Plant Integredig a Chanolfan 
Plant JigSo yn darparu 
cyfleoedd chwarae ac yn 
cynnal cyrsiau sy’n 
canolbwyntio ar bwysigrwydd 
chwarae gyda’ch plentyn. Mae’r 
rhain wedi’u lleoli yn ein trefi 
(Llandysul, Aberteifi, 
Aberystwyth, Aberaeron, 
Llanbedr Pont Steffan a 
Thregaron). Ceir Canolfan i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu i’r rhaglen 
Teuluoedd yn Gyntaf 
ariannu RAY 
Ceredigion i gynnal 
sesiynau chwarae 
mynediad agored fel 
modd o ymgysylltu â 
theuluoedd ‘anodd 
eu cyrraedd’.  O 
2023, defnyddir yr 
arian hwn yn hytrach 
i ddarparu mwy o 
gyfleoedd o leoliadau 
fel Canolfannau i 
Deuluoedd, Canolfan 
RAY Ceredigion, 
Canolfannau Plant 
Integredig a 
Chanolfannau Plant.  
Mae RAY Ceredigion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicrhau bod darpariaeth 
cymorth i deuluoedd y 
Canolfannau i Deuluoedd, 
RAY Ceredigion, y 
Canolfannau Plant 
Integredig a Chanolfan 
Plant JigSo yn parhau i 
ganolbwyntio ar ddulliau 
sy’n seiliedig ar chwarae. 
 
 
Datblygu’r tîm Chwarae a 
Gweithgarwch Corfforol 
Gydol Oes er mwyn i’r 
Cyngor allu darparu 
sesiynau chwarae 
mynediad agored ochr yn 
ochr â gweithgareddau 
chwaraeon a hamdden 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Deuluoedd yn y Borth hefyd, ac 
fe gynhelir sesiynau allgymorth 
yn Llechryd, Tal-y-bont, Bow 
Street, Cellan a Llannon. Mae 
Dechrau’n Deg yn cynnal 
sesiynau tebyg yn Aber-porth a 
Llanarth.  
 
Clywodd ymgynghoriad y 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae gan 25 o grwpiau 
oedd yn cynrychioli parciau ac 
ardaloedd chwarae. Roedd 12 
yn wledig, 9 ohonynt ddim yn 
wledig, a 4 yn rhannol wledig. 

yn cael gafael ar 
arian o ffynonellau 
eraill i dalu am 
sesiynau chwarae 
mynediad agored. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mwy traddodiadol ar gyfer 
pobl ifanc. 
 
Parhau i ariannu ac i 
hyrwyddo’r Cynllun Ymuno 
ymhlith lleoliadau gofal 
plant/chwarae, a sicrhau 
bod lleoliadau sy’n cofrestru 
o’r newydd yn y sector gofal 
tu allan i oriau ysgol yn 
gwybod am y Cynllun 
Ymuno. 
 
Ymweld â phob ardal 
chwarae i weld pa waith 
mynediad a chynnal a 
chadw sy’n ofynnol. 
Cydweithio â chynghorau 
tref a chymuned i helpu i 
fynd i’r afael â’r materion 
hyn. 
 
Mae Swyddog Arweiniol 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol y Blynyddoedd 
Cynnar newydd yn ei 
swydd ac felly gall 
gynorthwyo’r darparwyr 
gofal plant/chwarae i ddeall 
y Cod Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) newydd 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a’i roi ar waith, yn ogystal â 
darparu modiwlau hyfforddi 
penodol. 
 
Bydd y Model Gydol Oes a 
Llesiant newydd yn sicrhau 
bod modd i arbenigwyr o 
wahanol wasanaethau 
gydweithio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deellir a bodlonir 
gofynion chwarae 
plant Cymraeg eu 
hiaith 

OREN GWYRDD Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn rhoi prosiectau 
ar waith i gefnogi cyfleoedd i 
bobl ifanc drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae Prosiect 
Cymraeg 2050 yn enghraifft o 
hyn.  
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn defnyddio’r 
Gymraeg yn rheolaidd drwy 
gynnwys menter iaith Cered a’r 
Urdd yn ei waith i ddarparu 
gweithgareddau drwy gyfrwng y 
Gymraeg, fel gweithgareddau 
awyr agored, coginio, grwpiau 
dawns ac ati.  
 

Mae angen dod i 
ddeall y dull trochi a 
ddefnyddir gan 
Mudiad Meithrin yn 
well i wella iaith plant.  
Mae llawer o 
gyfleoedd cyfrwng 
Cymraeg yn rhai 
sydd wedi’u cynllunio 
a’u strwythuro yn 
hytrach na 
chyfleoedd chwarae 
pur. Yr her o hyd yw 
sicrhau bod plant a 
phobl ifanc sy’n 
siarad Cymraeg yn 
teimlo’n ddigon 
cyfforddus a hyderus 
i gyfathrebu yn 
Gymraeg pan 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Darperir achrediadau yn 
ddwyieithog, ochr yn ochr â’r 
holl adnoddau hyrwyddo.  
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion hefyd yn darparu 
cymorth i saith Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth â Gwasanaethau 
Cymorth. I sicrhau bod 
Cytundebau Lefel Gwasanaeth 
yn darparu gwasanaeth 
dwyieithog, un targed y 
disgwylir iddynt ei fodloni yw 
nifer y sesiynau a ddarperir i 
godi ymwybyddiaeth plant a 
phobl ifanc o werth 
cymdeithasol, diwylliannol ac 
economaidd y Gymraeg. 
 
Mae’r timau lleferydd ac iaith 
wedi darparu byrddau 
cyfathrebu dwyieithog mewn 
nifer o ardaloedd chwarae. Mae 
hyn yn cynorthwyo dysgwyr 
Cymraeg, siaradwyr Cymraeg a 
phlant di-eiriau. 
 
Mae rhai ysgolion hefyd wedi 
prynu byrddau cyfathrebu. 
 
Mae’r holl ddeunydd sy’n 
ategu’r marciau meysydd 

fyddant am wneud 
hynny.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
chwarae yn hollol ddwyieithog, 
gyda’r Gymraeg yn gyntaf. 
 
Mae’r rhaglenni Teuluoedd 
Actif, Codau QR a Ffit yn 5 a 
luniwyd gan Ceredigion Actif 
(Canolfannau Llesiant) yn cael 
eu darparu gan dimau o staff y 
mae pob aelod ohonynt yn 
siarad Cymraeg.  
 
Mae gan y rhan fwyaf o’r 
lleoliadau gofal plant 
cofrestredig a phob darparwr a 
gomisiynir gan yr awdurdod 
lleol bolisi iaith Gymraeg.  
 
Mae’r Uned Gofal Plant yn 
annog defnydd o’r Gymraeg yn 
y sector gofal plant, er 
enghraifft, drwy rannu 
gwybodaeth am apiau, gêmau, 
jig-sos Cymraeg ac ati.  
 
Ar raglenni gwyliau’r 
Canolfannau Llesiant, gall o 
leiaf un aelod staff ddarparu 
gweithgareddau drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae’r holl ohebiaeth a anfonir 
at y Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae ynghylch y cymorth 
a’r arian sydd ar gael yn 
ddwyieithog, gyda’r Gymraeg 
yn gyntaf. 
Mae’r holl wybodaeth a 
ffurflenni cais ar gyfer Grant 
Cyfleoedd Chwarae Cymru 
Gyfan, Haf o Hwyl a Gaeaf 
Llawn Lles yn ddwyieithog, 
gyda’r Gymraeg yn gyntaf.  
 
Mae mwyafrif y rhaglenni a 
gynhelir drwy’r cynlluniau Haf o 
Hwyl a Gaeaf Llawn Lles ar 
gael drwy gyfrwng y Gymraeg 
neu’r Saesneg. 
 
Mae ein menter iaith, Cered, yn 
cynnal llawer o weithgareddau i 
annog mwy o ddefnydd o’r 
Gymraeg yn y gymuned, e.e. 
sesiynau jamio, 
gweithgareddau galw heibio 
mewn digwyddiadau 
cymunedol, Minecraft yn 
Gymraeg, clwb theatr a 
pherfformio, gweithdai roc, a 
Ras yr Iaith. Mae Cered hefyd 
yn hyrwyddo Siarter y Gymraeg 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
i annog sefydliadau i 
ddefnyddio’r Gymraeg ac i 
ddarparu hyfforddiant i helpu 
staff i fod yn fwy hyderus i 
ddefnyddio’u Cymraeg. Mae 
Cered wedi paratoi deg sach 
straeon Cymraeg i’w rhoi ar 
fenthyg am gyfnod i 
warchodwyr plant.  
Mae Cered wedi llunio cynllun 
Siarter Iaith mewn Ysgolion – 
Ceri Siarad – i annog mwy o 
ddefnydd o’r Gymraeg. 
 
Sicrhau bod darpariaeth 
cymorth i deuluoedd y 
Canolfannau i Deuluoedd, RAY 
Ceredigion, y Canolfannau 
Plant Integredig a Chanolfan 
Plant JigSo yn parhau i 
ganolbwyntio ar ddulliau sy’n 
seiliedig ar chwarae. 
 
Datblygu’r tîm Chwarae a 
Gweithgarwch Corfforol Gydol 
Oes er mwyn i’r Cyngor allu 
darparu sesiynau chwarae 
mynediad agored ochr yn ochr 
â gweithgareddau chwaraeon a 
hamdden mwy traddodiadol ar 
gyfer pobl ifanc. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Deellir a bodlonir 

gofynion chwarae 
plant sydd o gefndir 
diwylliannol gwahanol 

OREN OREN Rydym yn awyddus iawn i 
ddeall ac i fodloni gofynion 
chwarae plant o gefndiroedd 
diwylliannol gwahanol, e.e. 
mae RAY Ceredigion yn 
darparu cyfleoedd chwarae a 
fynychir gan blant o ystod eang 
o oedrannau, o fabanod i rai yn 
eu harddegau, plant o 
gefndiroedd ieithyddol a 
diwylliannol amrywiol a phlant 
ag ystod eang o alluoedd – 
mae’r math hwn o chwarae’n 
gyfle i’r plant greu’u chwarae 
eu hunain, felly mae’n caniatáu 
i’r chwarae adlewyrchu 
gwahaniaethau diwylliannol, ac 
i blant o wahanol gefndiroedd 
diwylliannol ystyried yr hyn sy’n 
debyg rhyngddynt a’r hyn sy’n 
wahanol drwy chwarae. 
 
Mae’r awdurdod lleol wedi 
croesawu nifer o deuluoedd o 
dan y Rhaglen Adsefydlu 
Ffoaduriaid. Yr amcan yw eu 
cynorthwyo i ddod yn rhan o’r 
gymuned. Mae gweithwyr 
cymorth i ffoaduriaid yn mynd 
â’r teuluoedd i ardaloedd 
chwarae a digwyddiadau 

Mae’r gweithwyr 
cymorth i ffoaduriaid 
yn dweud y gall fod 
yn anodd cael hyd i 
weithgareddau ar 
gyfer un rhyw yn unig 
pan fydd merched a 
bechgyn yn troi’n 
ddeg oed a bod eu 
crefydd/diwylliant yn 
eu gwahardd rhag 
cymysgu. Er 
enghraifft, byddai 
sesiynau nofio i 
ferched yn unig yn 
dda; pan fyddant yn 
troi’n ddeg oed, mae 
arnynt angen 
sesiynau ar wahân 
neu nid ydynt yn 
nofio o gwbl.  
 
Ar wibdeithiau ac yn 
ystod 
gweithgareddau, gall 
fod yn anodd cael 
hyd i fwyd halal.  
 
Gall gweithgareddau 
fel syrffio a 
marchogaeth fod yn 

Cynorthwyo darparwyr 
gweithgareddau i fod yn 
ymwybodol o anghenion 
teuluoedd o wahanol 
gefndiroedd diwylliannol a’r 
rheini nad ydynt yn siarad 
Cymraeg na Saesneg, ac i 
ddiwallu’r anghenion hynny.  
 
Mae Ceredigion yn 
groesawgar ac yn gyfeillgar 
pan fydd pobl yn cyrraedd 
digwyddiadau. Yn aml, 
mae’r rhwystrau’n 
ymwneud â chael hyd i’r 
digwyddiadau a gwybod y 
bydd rhywun yn cael croeso 
ynddynt – mae angen 
gwneud mwy i dargedu 
gwahoddiadau at bobl o 
gefndiroedd diwylliannol 
eraill ac i baratoi 
rhieni/plant er mwyn iddynt 
wybod beth i’w ddisgwyl 
pan fyddant yn mynd i 
ddigwyddiad. Os cynhelir 
diwrnod gweithgareddau 
cyffredinol, darperir lle i 
ofyn i bobl pa weithgaredd 
y byddent yn hoffi iddo gael 
ei gynnwys. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
cymunedol er mwyn i’r plant 
chwarae ag eraill sy’n byw yno 
ac i’r teuluoedd weld pa 
gyfleoedd sydd ar gael i 
chwarae. Bu i’r Cyngor 
gyfieithu prif ddogfennau polisi 
a chofrestru lleoliadau i sicrhau 
bod teuluoedd yn teimlo bod 
croeso iddynt a’u bod yn 
ddiogel.   
 
O ganlyniad i’r Rhaglen 
Adsefydlu Ffoaduriaid, mae 
Llyfrgell y Dref Aberystwyth yn 
darparu llyfrau i blant mewn 
Arabeg erbyn hyn. Mae’r rhain 
yn cael eu defnyddio’n helaeth 
gan y gymuned ehangach yn 
ogystal â theuluoedd sy’n 
ffoaduriaid.  
O bryd i’w gilydd (yn ystod 
gwyliau’r ysgol fel arfer), caiff 
pwll nofio lleol ei logi ar gyfer 
sesiynau i fenywod yn unig – 
telir am hyn gan y Rhaglen 
Adsefydlu Ffoaduriaid.  
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn darparu cymorth 
ar gyfer saith Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth ar sail flynyddol 

anodd oherwydd bod 
cyswllt corfforol 
rhwng y darparwyr a’r 
bobl ifanc tra maent 
yn cael eu dysgu. 
Gall y gweithwyr 
cymorth helpu i gael 
hyd i fwyd halal ac 
egluro am gyswllt 
corfforol, ond nid yw 
rhai darparwyr yn 
gwybod am y pethau 
hyn. Felly, gall fod 
nad yw’r darparwyr 
mor hygyrch ag y 
maent yn ei dybio.  
Mae’r Rhaglen 
Ffoaduriaid yn cael 
adnoddau a 
chymorth da iawn. 
Roedd hi’n hawdd 
cael adborth gan yr 
holl blant eraill 
niferus o gefndiroedd 
diwylliannol 
gwahanol (mewn un 
ysgol gynradd leol, 
ceir plant o 38 o 
wledydd a siaredir 27 
o ieithoedd 
gwahanol).  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
sy’n cynorthwyo gwasanaethau 
i ddarparu cyfleoedd eang ar 
gyfer pobl ifanc o gefndiroedd 
diwylliannol gwahanol.   
 
Cafodd y Groes Goch arian 
drwy’r cynllun Gaeaf Llawn Lles 
i gynorthwyo teuluoedd sy’n 
ffoaduriaid. 
 
Dywedodd y Groes Goch hefyd 
fod darpariaeth gyffredinol ar 
gael – cynlluniau chwarae yn yr 
haf, clybiau ar ôl yr ysgol, 
dosbarthiadau nofio – a bod y 
rheini sy’n gweithredu’r 
cynlluniau wedi croesawu a 
chynnwys unrhyw blant o’r 
Rhaglen Adsefydlu sydd wedi 
cofrestru i fynd i’r 
digwyddiadau. 
 

 
Dywedodd y Groes 
Goch fod cyfathrebu 
da yn hollbwysig: 
1. Mae dod i wybod 
am yr hyn sy’n 
digwydd yn anodd 
(yn enwedig os nad 
ydych yn defnyddio 
Facebook). 
2. Mae trefn gofrestru 
rhai cynlluniau’n 
gymhleth, ac nid oes 
llawer o argaeledd 
neu ceir 
cystadleuaeth am 
adnoddau, er 
enghraifft, sesiynau 
dysgu nofio. Os ceir 
ras i gofrestru cyn i’r 
lleoedd gael eu 
llenwi, mae 
ymgeiswyr ail iaith 
dan anfantais.  
Hefyd, nid yw rhai 
diwylliannau’n byw yn 
ôl y cysyniad o 
‘ymrwymo ymhell 
ymlaen llaw’ i 
weithgaredd 
hamdden. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
3. Cludiant / 
goruchwyliaeth. Gall 
gweithgareddau fod 
yn llai deniadol os 
oes raid i bobl deithio 
ar gludiant 
cyhoeddus, yn 
enwedig os oes raid 
casglu/gollwng. Gall 
rhywun (nad yw’n 
siaradwr cynhenid) 
fod yn ofnus, a gall 
fod yn ddrud, gall 
gymryd llawer o 
amser, a gall 
weithiau fod yn 
amhosibl heb gar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion 
yn mynd ati i ennill 
Achrediad Aur Insport drwy 
Chwaraeon Anabledd 
Cymru.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deellir a bodlonir 
gofynion chwarae ac 
anghenion cymorth 
plant anabl 

OREN OREN Mae clybiau ieuenctid 
Ceredigion yn darparu 
cyfleoedd cyffredinol ac maent 
yn agored i bobl ifanc o bob 
cefndir a gallu. Cafodd un 
ganolfan ieuenctid ei haddasu 
yn 2018 i sicrhau bod mynedfa 
addas i berson ifanc sy’n 
defnyddio cadair olwyn ac yn 
mynd i’r ganolfan.  
 
Mae gweithwyr ieuenctid wedi 
cael Hyfforddiant Cynhwysiant 
Anabledd i sicrhau bod 

Mae angen rhoi sylw 
i waith cynnal a 
chadw ac i 
broblemau mynediad 
mewn rhai ardaloedd 
chwarae.  
 
Gall cyfarpar sydd 
wedi torri neu sy’n 
swnllyd orlwytho 
synhwyrau plant ag 
anghenion 
ychwanegol. 
 

T
udalen 426



Pecyn adnoddau asesu 

  27 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
cyfleoedd yn hygyrch i bawb. 
Mae’r wybodaeth a ddysgwyd 
drwy’r hyfforddiant hwnnw wedi 
galluogi’r gweithwyr ieuenctid i 
adolygu eu ffurflenni aelodaeth 
blynyddol (drwy ddiwygio’r 
derminoleg) a’u posteri 
hysbysebu er mwyn iddynt fod 
yn fwy cynhwysol o ran 
anabledd.  
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion wedi meithrin 
perthynas dda â 
gwasanaethau, clybiau a 
chyfleusterau cludiant i sicrhau 
bod modd inni ddarparu ystod 
eang o weithgareddau lle 
cynigir cludiant sy’n addas i’w 
hanghenion i’r holl bobl ifanc er 
mwyn iddynt fynd i 
weithgareddau.  
 
Mae pum ysgol uwchradd wedi 
cwblhau sesiynau wythnosol 
Pêl-fasged Parth Cynhwysol 
dros y pum mlynedd diwethaf, 
gyda 70 o blant yn cymryd rhan 
ynddynt ar gyfartaledd, a llawer 
o’r plant hynny ag anabledd yn 
eu coesau. Mae hyn yn arwain 

Nid oes digon o arian 
ar gael i ddarparu 
gofal cofleidiol i blant 
y mae angen staff 
ychwanegol arnynt er 
mwyn iddynt fynd i 
ddarpariaeth feithrin 
ran-amser mewn 
ysgol a chael gofal 
plant rhan-amser 
weddill y dydd. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
at gêmau ledled y sir bob 
blwyddyn. Yn 2019, teithiodd 
Ysgol Uwchradd Aberaeron i 
Nottingham i gymryd rhan yn 
rowndiau terfynol y DU. 
 
Mae tîm Pobl Ifanc Egnïol 
Ceredigion yn darparu rhaglen 
arweinyddiaeth gynhwysol o’r 
enw Play Unified i bum ysgol 
uwchradd ac i ddwy uned AAA 
mewn ysgolion cynradd.  
 
Cyn COVID, byddai’r tîm Pobl 
Ifanc Egnïol hefyd yn cynnal 
gwyliau chwaraeon / 
gweithgarwch corfforol 
anabledd yng ngogledd a de’r 
sir. 
 
Mae holl staff y Canolfannau 
Llesiant wedi cael Hyfforddiant 
Cynhwysiant Anabledd. 
 
Mae ein Llysgenhadon Ifanc i 
gyd yn cael Hyfforddiant 
Cynhwysiant Anabledd fel rhan 
o’u hyfforddiant cychwynnol. 
Mae’r rhaglen Arweinwyr Ifanc 
yn gynhwysol ac mae’r rhaglen 
Play Unified yn faes arbenigol 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
nad yw ond ar gael i bobl ifanc 
ag anableddau dysgu.  
 
Mae Ceredigion wedi ennill 
Achrediad Arian Insport, ac 
mae Hyfforddiant Cynhwysiant 
Anabledd ar gael i’r holl staff 
drwy borth CERI. 
 
Cyn pandemig COVID-19, 
roedd sesiynau chwarae 
mynediad agored RAY 
Ceredigion yn hygyrch ac yn 
fuddiol i blant ag anableddau, 
gan gynnwys plant sy’n 
defnyddio cadair olwyn, a 
phlant â Syndrom Down, parlys 
yr ymennydd ac awtistiaeth. 
Mae natur chwarae mynediad 
agored yn sicrhau bod modd i 
blant ymgysylltu mewn ffordd 
sy’n gyfforddus iddyn nhw drwy 
chwarae gyda phlant eraill neu 
ochr yn ochr â nhw. 
  
Mae’r Grant Cyfalaf ar gyfer 
Chwarae wedi caniatáu i 17 o 
barciau ac ardaloedd chwarae 
gael eu gwella ledled y sir. 
 
Mae llawer o raglenni’r Haf o 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Hwyl a’r Gaeaf Llawn Lles yn 
cael eu targedu (yn enwedig 
wrth i’r cyfyngiadau gael eu 
llacio). Mae hyn wedi bod o 
gymorth enfawr i blant a phobl 
ifanc ag anableddau.  
 
Clywodd ymgynghoriad y 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae gan 25 o grwpiau 
oedd yn cynrychioli parciau ac 
ardaloedd chwarae. Roedd 18 
o’r farn fod eu parc yn gwbl 
hygyrch, 6 ddim yn gwbl 
hygyrch, ac 1 ddim yn hygyrch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dim ond yn ddiweddar y 
mae’r Gwasanaeth 
Chwarae wedi symud i’r 
Gwasanaeth Canolfannau 
Llesiant ac felly nid oedd 
ganddo gysylltiad 
uniongyrchol ag arbenigedd 
Chwaraeon Anabledd 
Cymru yn flaenorol. Gan 
fod y cysylltiad hwnnw’n 
bodoli nawr, bydd 
cynhwysiant yn chwarae rôl 
flaenllaw pan fydd 
gweithgareddau chwarae’n 
cael eu cynllunio drwy 
Gyngor Sir Ceredigion. 

 Mae gan brosiectau a 
darparwyr chwarae 
fynediad i amrywiaeth 
o adnoddau sy'n 
cefnogi cynhwysiant 

OREN OREN / 
GWYRDD 

Darperir hyfforddiant i grwpiau 
a sefydliadau yn y trydydd 
sector am Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn. Mae’n tynnu 
sylw at bwysigrwydd erthygl 31 
a’r angen i ymgynghori â phlant 
a phobl ifanc ynghylch 
penderfyniadau sy’n effeithio 
arnynt (erthygl 12). 
 
Erbyn hyn, darperir 
Hyfforddiant Cynhwysiant 
Anabledd drwy Adran 
Hyfforddiant Gorfforaethol 
Cyngor Sir Ceredigion. 

Nid oes digon o arian 
ar gael i gynorthwyo 
lleoliadau chwarae i 
gynnig lleoedd i blant 
ag anableddau – 
mae’r arian wedi’i 
gyfyngu i ddeg awr yr 
wythnos ar gyfer 
cylchoedd chwarae a 
200 awr y flwyddyn 
ar gyfer cynlluniau 
chwarae a chwarae 
mynediad agored. 
  
 
Bydd hyn yn cynyddu 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 
Mae’r Cyngor yn ariannu’r 
Cynllun Ymuno (i rai 4-11 oed) 
a’r Cynllun Cyfeirio (i rai cyn-
ysgol). Mae’r cynlluniau hyn yn 
gallu ariannu hyfforddiant, 
adnoddau neu staff 
ychwanegol i sicrhau bod modd 
i ddarparwyr cofrestredig fod yn 
gynhwysol.  
 
Ceir cyfathrebu da yn y sir 
rhwng gwasanaethau sy’n 
cynorthwyo plant a theuluoedd 
ag anableddau a darparwyr 
chwarae, ac mae’r Cynllun 
Ymuno yn galluogi lleoliadau 
cynhwysol prif ffrwd i ddarparu 
cyfleoedd chwarae i blant ag 
anableddau heb iddynt fod ar 
wahân.  
 
Bu i’r rhaglenni Haf o Hwyl a 
Gaeaf Llawn Lles gynorthwyo 
llawer o bobl ifanc ag 
anableddau a darparu 
gweithgareddau wedi’u targedu 
ar gyfer pobl ifanc ag 
anableddau. 
 
Mae Ceredigion Actif wedi 

ar gyfer grwpiau 
penodol wrth i’r 
Cynnig Gofal Plant 
gael ei gyflwyno, ond 
nid yw’r cynllun hwn 
yn agored i bob 
teulu.  
 
Mae arian ar gyfer 
cynhwysiant yn 
seiliedig ar 
anghenion addysg 
a/neu ofal plant yn 
hytrach nag 
anghenion chwarae.  
 
Nid oes arian ar gael 
i rieni sydd am gael 
mynediad at fwy na 
200 awr o ofal plant 
sy’n seiliedig ar 
chwarae. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
defnyddio trosglwyddiad 
cyllideb oddi wrth Chwaraeon 
Anabledd Cymru i gynorthwyo 
plant ag anableddau mewn 
ysgolion i chwarae ac i fod yn 
egnïol. 

 
 
 
 
 
 
 
Ni chafwyd amser hyd yma 
i wreiddio’r Cod ADY 
newydd mewn ymarfer, felly 
ni ellir mesur ei lwyddiant 
eto. 
 
Cyngor Sir Ceredigion i 
gamu ymlaen i lefel 
Achrediad Aur Insport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ceir dull hysbys cytûn 
a ddefnyddir i nodi'r 
angen i gynnig 
darpariaeth ar wahân 
i blant anabl 

GWYRDD GWYRDD Mae darparwyr gofal 
plant/chwarae yn cynnig 
darpariaeth ‘agored’ i bawb, yn 
hytrach na darpariaeth 
‘benodol’, gan fod darparwyr yn 
gwneud addasiadau rhesymol 
ac yn teilwra’r ddarpariaeth yn 
ôl anghenion unigolion. 
 
Gellir defnyddio’r Cynllun 
Cyfeirio mewn lleoliadau gofal 
plant/chwarae. 
 
Mae DASH a’r Cyngor yn cyd-
ddylunio ac yn cyd-ariannu 
darpariaeth ar wahân i blant a 
phobl ifanc ag anableddau 
(cynlluniau chwarae yn ystod y 
gwyliau i rai 4-11 oed, grwpiau 
ar ôl yr ysgol yn ystod y tymor, 
a gweithgareddau yn ystod y 
gwyliau i rai 11-25 oed). 
Mae DASH yn trefnu dau 
gynllun chwarae arbenigol dros 

Gan fod nifer o 
glybiau ar ôl yr ysgol 
a darpariaeth yn 
ystod y gwyliau wedi 
cau’n barhaol neu’n 
dal i gynllunio i 
ailagor ar ôl y 
pandemig, cafwyd 
gostyngiad yn nifer y 
ceisiadau i fanteisio 
ar y Cynllun Ymuno.  
 
Mae gan bob plentyn 
hawl i chwarae o dan 
erthygl 31 o 
Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn, 
ni waeth beth fo’i 
anghenion, a dylai 
fod modd i blant gael 
mynediad at ofal 
plant a darpariaeth 
chwarae. Serch 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
yr haf i blant ag ADY a’u brodyr 
a’u chwiorydd. 
 
Mae’r rheini sydd wedi’u 
cofrestru â’r Tîm Plant Anabl yn 
cael mynediad awtomatig at y 
cynlluniau hyn. Gall plant sy’n 
cael cymorth gan y Tîm o 
Amgylch y Teulu hefyd 
ddefnyddio’r ddarpariaeth hon.  
 
Mae amrywiaeth dda o 
gyfleoedd a chlybiau 
chwaraeon ar gael ar gyfer pobl 
ifanc ag anableddau yng 
Ngheredigion.  
 
Ceir rhaglen Llysgenhadon 
Ifanc gref ar gyfer pobl ifanc ag 
anableddau o’r enw Play 
Unified. Mae’r rhaglen hon ar 
waith mewn pum ysgol 
uwchradd.  
 
Mae darparwr allanol, BMO, 
wedi dechrau cynorthwyo’r 
oedolion ifanc hyn wrth iddynt 
gamu i addysg drydyddol. Mae 
hyn yn rhan o’r rhaglen Camu 
‘Mlaen drwy Goleg Ceredigion. 
 

hynny, nid oes arian 
ar gael i bawb.  
 
Mae lefel y 
ddarpariaeth yn 
gostwng o flwyddyn i 
flwyddyn oherwydd 
cyfyngiadau ariannu.  
Gall plant ag 
anableddau nad 
ydynt wedi’u 
cofrestru â’r Tîm 
Plant Anabl ei chael 
yn anoddach dod i 
wybod am y 
gwasanaeth hwn. 
  
 
Wrth i bobl ifanc 
wella yn eu campau, 
mae llawer wedi 
gorfod mynd allan o’r 
sir i gael mynediad at 
lwybrau ar lefel 
ranbarthol drwy 
ddarpariaeth NGB.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol 
wedi llunio dogfen sy’n 
cynnwys enghreifftiau o gêmau 
cynhwysol a syniadau er mwyn 
i blant chwarae ar y marciau 
newydd ar eu meysydd 
chwarae. 

 
 
 
 
 
 
 
Bydd rhaglen o 
archwiliadau mynediad yn 
cael eu llunio a’u 
gweithredu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cynhelir archwiliadau 
o fynediad ar gyfer yr 
holl ddarpariaeth 
chwarae fel y disgrifir 
yn y canllawiau 

OREN OREN Mae darparwyr sydd wedi’u 
cofrestru ag Arolygiaeth Gofal 
Cymru yn cynnal asesiadau 
risg – sy’n cynnwys mynediad – 
yn ôl y gofyn, pan fydd plant ag 
anableddau am ddefnyddio’r 
ddarpariaeth.  
Rhaid i bawb sy’n darparu 
gwasanaeth cyhoeddus, e.e. 
darparwyr gofal plant, clybiau 
ieuenctid, cyfleoedd chwarae 
mynediad agored, ardaloedd 
chwarae â chyfarpar, ac ati, 
gydymffurfio â’r Ddeddf 
Cydraddoldeb. 
 
Rhaid i berchnogion ardaloedd 
chwarae sy’n gwneud cais i 
gael arian cyfalaf i wella’u 
hardaloedd chwarae ddisgrifio 
yn eu ceisiadau sut y maent yn 
gwneud yn siŵr bod eu 
hardaloedd chwarae’n hygyrch 

Ni chynhelir 
archwiliadau 
mynediad fel mater o 
drefn.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
i blant neu bobl ifanc ag 
anabledd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicrhau ein bod yn deall ac 
yn diwallu anghenion 
Gofalwyr Ifanc. 
 
Cafodd manyleb y 
gwasanaeth Gofalwyr Ifanc 
ei hadolygu ochr yn ochr â’r 

 Caiff man chwarae 
dynodedig ei 
ddarparu a'i gynnal a'i 
gadw'n dda ar 
safleoedd sipsiwn a 
theithwyr 

COCH OREN Cynhaliodd yr awdurdod lleol 
Asesiad o Anghenion Llety 
Sipsiwn a Theithwyr yn 2015-
16 yn unol â Deddf Tai (Cymru) 
2014. Pwrpas yr asesiad hwn 
oedd pennu’r angen i ddarparu 
safle tramwy, safle dros dro 
neu safle parhaol dros y pum 
mlynedd nesaf. Canfu’r asesiad 
nad oes angen safleoedd 
ychwanegol yn y sir ar hyn o 
bryd. 
  
 

Yn ddiweddar, mae 
Cyngor Sir 
Ceredigion wedi 
paratoi Asesiad o 
Anghenion Llety 
Sipsiwn a Theithwyr 
2022 yn unol â Deddf 
Tai (Cymru) 2014. Ar 
hyn o bryd, nid yw’r 
awdurdod lleol yn 
darparu unrhyw 
safleoedd ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr, 
a dim ond un safle 
preifat awdurdodedig 
sydd ar gael yn y sir. 
Ni cheir unrhyw 
ddarpariaeth barhaol 
ar gyfer Siewmyn 
ychwaith.  

 Deellir a bodlonir 
gofynion gofalwyr 
ifanc 

GWYRDD GWYRDD Mae’r awdurdod lleol yn 
comisiynu cymorth penodol i 
ofalwyr ifanc sy’n cynnwys:  

• Sesiynau galw heibio ym 
mhob ysgol uwchradd ac 
mewn rhai ysgolion 
cynradd.  

• Grwpiau 

Mae’r Gwasanaethau 
Cymorth i Ofalwyr 
Ifanc yn effeithiol, 
ond yn yr un modd â 
phob gwasanaeth 
arall, byddai mwy o 
incwm yn caniatáu 
iddo gyflogi mwy o 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
gweithgareddau ar ôl yr 
ysgol. 

• Gweithgareddau i 
ofalwyr ifanc a’u 
teuluoedd yn ystod y 
gwyliau.  

• Y gofalwyr ifanc sy’n 
arwain y 
gweithgareddau.  

Caiff y Gwasanaeth Cymorth i 
Ofalwyr Ifanc ar gyfer gofalwyr 
ifanc 8-25 oed ei hwyluso gan 
Gweithredu dros Blant. Mae’r 
gwasanaeth yn codi 
ymwybyddiaeth o anghenion 
gofalwyr ifanc, ac mae’n 
darparu cyfleoedd, profiadau 
newydd, a seibiannau rheolaidd 
rhag eu rôl ofalu. Darperir y 
gwasanaeth drwy grwpiau 
cymunedol, sesiynau 1:1 a 
chymorth mewn ysgolion.  Ar 
hyn o bryd, mae dros 60 o 
ofalwyr ifanc yn cael cymorth. 
 
Bob blwyddyn, estynnir 
gwahoddiad i gynrychiolydd 
gofalwyr ifanc fod yn rhan o 
Gyngor Ieuenctid Ceredigion.  
 

staff a, thrwy hynny, 
byddai gofalwyr ifanc 
yn cael mwy o oriau 
cyswllt.  
 
Ers dechrau 
pandemig COVID, 
cafodd y gwasanaeth 
ei atal rhag mynd i 
safleoedd ysgol ac 
mae’r rhan fwyaf o’r 
gwasanaeth yn cael 
ei ddarparu ar-lein. 
 
Mae cludiant at 
ddarpariaeth ac 
ohoni yn broblem 
mewn ardaloedd 
gwledig, yn enwedig 
i’r cohort hwn nad 
ydynt yn aml yn gallu 
dibynnu ar eu rhieni.  
 
Nid yw’r gwasanaeth 
hwn yn cyrraedd 
gofalwyr ifanc sy’n 
siarad Cymraeg fel 
iaith gyntaf. 
 
Nid oes mynediad 
cyfartal at y 

rheini sy’n gweithio gyda 
Gofalwyr Ifanc, a chafodd 
gweithwyr proffesiynol eraill 
eu cynnwys yn yr 
ymgynghoriad. Mae 
manyleb gwasanaeth 
newydd yn destun ymarfer 
tendro ar hyn o bryd, ac 
mae’n rhoi sylw i’r 
gwendidau a bennwyd ac 
yn adeiladu ar arferion 
gorau. 
 
Rydym wedi sicrhau arian 
ychwanegol ar gyfer y tendr 
hwn ym mis Ebrill 22/23 a 
23/24. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae e-fodiwl Ymwybyddiaeth o 
Ofalwyr ar gael ac fe’i darperir 
fel rhan o hyfforddiant cynefino 
corfforaethol Cyngor Sir 
Ceredigion i sicrhau bod pob 
cyflogai’n gwybod am ei 
ddyletswyddau i ofalwyr di-dâl 
o bob oed.  
 
Yn ystod 2021, cynhaliwyd 
adolygiad o Wasanaeth 
Gofalwyr Ifanc Ceredigion, a 
lluniwyd manyleb newydd ar 
gyfer ymarfer tendro yn hwyr yn 
2021. Cafodd taflen newydd i 
ofalwyr ifanc ei chreu hefyd.  

gwasanaeth ledled y 
sir.  
 
Nid yw’r gwasanaeth 
yn diwallu anghenion 
gofalwyr o dan wyth 
oed. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y Rheolwr Ymgysylltu 
a Chynhwysiant yn 
ymgysylltu ac yn 
ymgynghori mwy â’r 
gymuned LGBQT+ 
 

 Deellir a bodlonir 
gofynion plant sy’n 
lesbiaidd, yn hoyw 
neu’n ddeurywiol 

OREN OREN Mae gweithwyr ieuenctid yn 
cael hyfforddiant i ddod i ddeall 
mwy am sut i sicrhau eu bod yn 
darparu cymorth cynhwysol o 
ansawdd uchel i bobl ifanc 
LGBT. 
 
Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol sy’n 
rhan o’r Adran Canolfannau 
Llesiant wedi cael hyfforddiant 
LGBTQ+ drwy Chwaraeon 
Cymru. 

Nid oes unrhyw 
grwpiau penodol. 
Ceisiodd 
Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion 
sefydlu grŵp, ond 
bryd hynny nid oedd 
digon o ddiddordeb 
mewn cael 
darpariaeth o’r fath 
yn y gymuned. 
 
Cafodd diffyg 
ymgysylltiad â 
dinasyddion LGBQT+ 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
ei nodi fel diffyg yn yr 
Asesiad Llesiant 
Lleol. 

 
 
Diwallu Anghenion Amrywiol 
Sut y cafodd y data eu defnyddio (neu sut y bydd y data yn cael eu defnyddio) i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae plant ag anghenion 
amrywiol yn eu hwynebu wrth ddod o hyd i gyfleoedd cynhwysol a hygyrch i chwarae? 
Mae Ceredigion yn ailstrwythuro i greu Model Gydol Oes a Llesiant. Ymhlith y gwasanaethau sy’n rhan o’r ymarfer hwn mae’r Gwasanaeth Gofal 
Plant, y Gwasanaeth Chwarae a Chanolfannau Llesiant, a’r Gwasanaeth Ieuenctid, yn ogystal â gwasanaethau arbenigol sy’n cael eu targedu 
fel Gwasanaethau i Oedolion ac i Blant, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd, Cymorth i Blant ag Anableddau, a 
Dechrau’n Deg. Yn ogystal â dod â gwasanaethau’n nes at ei gilydd, bydd yr ymarfer ailstrwythuro hwn yn sicrhau bod modd cydweithio’n agos 
ar draws rhaglenni, a bydd hyn yn gwella’r cyfleoedd sydd ar gael. 
Mae grant sy’n caniatáu i deuluoedd (y mae angen cymorth ariannol arnynt) gael dillad chwarae awyr agored am ddim wedi bod yn eithriadol o 
boblogaidd, gyda 461 o siwtiau gwrth-ddŵr undarn, 94 cot a 162 pâr o esgidiau glaw yn cael eu dosbarthu i sicrhau bod modd i fabanod a phlant 
chwarae’n ddirwystr yn yr awyr agored beth bynnag fo’r tywydd. I ategu hyn, bydd Grant Cotiau Awyr Agored newydd ar gael i blant hŷn cyn bo 
hir. Prosiect ar y cyd rhwng Teuluoedd yn Gyntaf, Cymorth i Ieuenctid a’r Canolfannau Llesiant yw hwn. 
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 

• Yn sgil COVID, mae darpariaeth gofal plant a oedd wedi’i sefydlu wedi cau ac mae hyn, yn ei dro, wedi arwain at anawsterau o ran cadw 
a recriwtio staff cymwysedig ym maes gwaith chwarae. 

• Cynaliadwyedd lleoliadau a chyfleusterau sy’n wynebu costau rhedeg uwch. 
• Mae llawer o sefydliadau’n cael eu harwain gan wirfoddolwyr, felly maent yn cael eu rhedeg gan bwyllgorau sy’n gyfrifol am gyflogaeth a 

rheolaeth ariannol, materion sy’n gallu bod yn heriol. 
• Anghysondeb o ran clybiau ar ôl yr ysgol a darpariaeth yn ystod y gwyliau. A ellir cysylltu’r ddarpariaeth hon, gyda sefydliadau’n gweithio 

tuag at gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru? Mae darpariaeth gwyliau / ar ôl yr ysgol rhatach ar gael gan glybiau chwaraeon, 
canolfannau hamdden, clybiau’r Urdd. Gan nad yw’r ddarpariaeth hon wedi’i chofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru ac nad yw’n cael ei 
harolygu ganddi, nid yw rhieni’n gallu cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru drwy gynlluniau gofal plant. 
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• Nid yw clybiau ar ôl yr ysgol na darpariaeth yn ystod y gwyliau yn cael gafael  ar gyllid drwy’r Cynllun Ymuno. Nifer gyfyngedig o oriau 
sydd ar gael ar gyfer y Cynllun Cyfeirio/Ymuno hefyd. 

• Mae cludiant hefyd yn broblem i rieni mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig i’r rheini sy’n fwy agored i niwed (e.e. plant ag anabledd a’u 
brodyr a’u chwiorydd). 

• Bydd yr Uned Gofal Plant yn parhau i gynorthwyo’r sector gofal plant a chwarae i fod yn gynaliadwy, a bydd yn sicrhau bod amodau 
ariannu’n cynnwys yr angen i ddarparu tystiolaeth eu bod yn darparu amgylchedd chwarae cyfoethog. 

• Ceir perthynas dda rhwng yr Uned Gofal Plant a’r Gwasanaeth Chwarae, ac mae’r berthynas hon wedi datblygu ymhellach yn sgil y 
gwaith diweddar ar yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. Bwriedir i’r gwasanaethau 
gydweithio ymhellach, a bydd swyddog newydd (a ariennir ar y cyd gan y ddau wasanaeth) yn canolbwyntio ar amcanion ar gyfer y ddau 
faes. 

• Mae’r Gwasanaeth Chwarae wedi meithrin perthynas agos â’r Gwasanaeth Perfformiad ac Ymchwil, ac mae hyn wedi sicrhau bod modd 
i’r Cynllun Llesiant Lleol lywio’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a dylanwadu arno.  

• Diffyg ymgysylltu/ymgynghori â’r gymuned LGBQT+. 
 
Sut mae eu goresgyn? 

• Bydd y Gwasanaeth Chwarae a’r Uned Gofal Plant yn cydweithio â lleoliadau nad ydynt wedi’u cofrestru er mwyn iddynt gofrestru a 
chwblhau Cynllun Asesu Sicrwydd Ansawdd ag aelodau CWLWM a sicrhau bod gan staff gymhwyster perthnasol o ran gwaith chwarae. 

• Bydd y ddarpariaeth symudol i bobl ifanc yn datblygu llwybr i adeiladu capasiti cymunedol ar gyfer darpariaeth chwarae mewn cymunedau 
gwledig.  

• Bydd Rheolwr Ymgysylltu a Chynhwysiant newydd yn cael ei benodi (Ebrill 2023) a bydd yn mynd ati i ymgysylltu â’r gymuned LGBQT+. 
 

Sylwadau:  
 Bydd y Model Gydol Oes a Llesiant yn helpu i wella cydweithio mewnol. 
 Ceir rhwydweithiau trydydd sector da yng Ngheredigion i sicrhau ein bod yn clywed am y rhwystrau y mae plant ag anghenion amrywiol 

yn eu hwynebu o ran cael mynediad cynhwysol a hygyrch at gyfleoedd chwarae.  
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Mater C: Y lle sydd ar gael i blant chwarae: mannau agored a mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored lle nad oes staff 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol gydnabod y gall pob man agored yn ei ardal fod yn fan pwysig i blant chwarae ynddo neu basio drwyddo i gyrraedd 
ardaloedd chwarae eraill neu fannau eraill y maent yn mynd iddynt. 
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
Mannau agored 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol 

wedi cynnal Asesiad o 
Fannau Agored sy'n 
mapio ardaloedd a 
ddefnyddir, neu a allai 
gael eu defnyddio ar 
gyfer chwarae, fel y 
rhestrir yn y Canllawiau 
Statudol 

OREN GWYRDD Mae’r is-bolisïau hyn wedi’u 
cynnwys yn y Cynllun 
Datblygu Lleol. 
 
Nod polisi LU24 yw darparu 
mannau agored ychwanegol 
lle bo’n briodol fel rhan o 
ddatblygiadau newydd. 
Drwy wneud hynny, bydd 
iechyd a lles cymunedau yn 
gwella a bydd cydlyniant 
cymunedol yn cael hwb. 
 

Er bod rhai 
ardaloedd yn y sir 
yn bodloni’r 
targedau penodedig 
fel y’u nodir yn y 
Safonau Meysydd 
Chwarae (FIT), nid 
yw eraill yn 
ddigonol. Oherwydd 
y diffyg hwn, bydd y 
Cyngor yn ceisio 
cael hyd i fannau 
agored ychwanegol 
ar bob safle tai a 
ddyrannwyd. Mae’r 
Rhestr o Safleoedd 

Gwella ein dealltwriaeth o 
Fannau Agored a Mannau 
Gwyrdd Hygyrch, a 
hyrwyddo eu heffaith fuddiol 
ar lefelau llesiant. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
a Ddyrannwyd ar 
gyfer pob dyraniad 
tai yn egluro a yw’r 
Cyngor yn chwilio 
am ddarpariaeth 
mannau agored. 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi cynnal Astudiaeth 
o Fannau Gwyrdd 
Hygyrch sy'n mapio 
ardaloedd a ddefnyddir 
ar gyfer chwarae 

OREN GWYRDD Cwblhawyd Asesiad o’r 
Seilwaith Gwyrdd gan WSP 
ym mis Tachwedd 2020, 
ond ni chafodd ei gyfieithu 
hyd yma, felly nid yw ar gael 
ar wefan y Cyngor. Mae’r 
astudiaeth yn canolbwyntio 
ar ganolfannau 
gwasanaethau trefol 
Ceredigion, sef y chwe ‘phrif 
dref’, ac ar asesiad mwy 
cyffredinol o’r sir gyfan, felly 
nid yw’n debygol o roi darlun 
cynhwysfawr o gefn gwlad 
Ceredigion. Cwblhawyd yr 
astudiaeth hon gan 
ddefnyddio’r holl ddata GIS 
diweddaraf y gallai’r tîm 
polisi cynllunio gael hyd 
iddynt ar ein systemau o ran 
mannau agored a mannau 
gwyrdd hygyrch. 

Cafodd parciau a 
meysydd chwarae 
eu cynnwys yn yr 
Asesiad o’r 
Seilwaith Gwyrdd a 
gynhaliwyd gan 
WSP. 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cynnal archwiliadau o 
fynediad ym mhob man 

OREN OREN Caiff mannau agored a 
mannau cyhoeddus sy’n 
eiddo i’r awdurdod lleol eu 

Caiff gwelliannau o 
ran mynediad a 
diogelwch eu 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
agored ac yn rhoi 
cynigion ar waith i wella 
mynediad a diogelwch 

harchwilio a’u cynnal a’u 
cadw’n rheolaidd. Mae'r 
awdurdod lleol yn dibynnu 
ar i’r cyhoedd roi gwybod 
iddo am unrhyw broblemau 
o ran diogelwch yn y 
mannau agored hyn, ac o 
ran mynediad iddynt.  
 
Rydym yn darparu cymorth, 
arweiniad ac arian (pan fo ar 
gael) i grwpiau cymunedol 
lle bo’n briodol.  
 
Eleni, mae Cyngor Sir 
Ceredigion wedi dosbarthu 
£108k o arian cyfalaf i wella 
mannau chwarae a pharciau 
yn y sir. Rhaid i unrhyw gais 
i gael cymorth ddisgrifio sut 
y mae’r perchennog yn 
sicrhau hygyrchedd. 

cynnwys mewn 
ceisiadau i gael 
arian grant lle bo’n 
ymarferol.  
 
Nid oes rhestr o 
archwiliadau 
mynediad ar gael ar 
hyn o bryd. 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi llunio ei safonau ei 
hun ar gyfer mannau 
agored yn unol â 
chyngor a gofynion 
Polisi Cynllunio Cymru 

GWYRDD GWYRDD Gwnaed hyn ar gyfer y 
Cynllun Datblygu Lleol, a 
chafodd Canllawiau 
Cynllunio Atodol eu paratoi i 
egluro’r safonau.  
Cafodd y cyd-destun polisi 
ehangach ei adolygu yn 
ystod y broses o baratoi’r 
Cynllun Datblygu Lleol, nid 

 
 

 

T
udalen 442



Pecyn adnoddau asesu 

  43 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
dim ond y polisi cynllunio 
cenedlaethol. Mae hyn yn 
cynnwys Cynllun Gofodol 
Cymru (LlCC, 2008) a 
gwaith rhanbarthol i’r 
graddau y mae wedi 
datblygu. Yn lleol, mae 
Ceredigion 2020 (C2020) – 
Strategaeth Gymunedol 
Ceredigion (CSC, 2003) a 
dogfennau lleol pwysig eraill 
wedi dylanwadu ar y Cynllun 
Datblygu Lleol. Ceir mwy o 
wybodaeth am brif 
elfennau’r cynlluniau a’r 
strategaethau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol hyn yn 
adran 2 o’r Cynllun Datblygu 
Lleol. 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cynnal ac yn ymdrin 
ag asesiadau o werth 
mannau agored 
cyhoeddus o ran 
cyfleoedd chwarae 

COCH OREN Cafodd parciau a meysydd 
chwarae eu cynnwys yn yr 
Asesiad o’r Seilwaith 
Gwyrdd a roddodd sylw i 
saith prif dref y sir:  

• Aberystwyth  
• Aberaeron  
• Aberteifi  
• Llanbedr Pont Steffan  
• Adpar  
• Llandysul  

Dim asesiadau 
penodol o werth. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
• Tregaron  

 
Ardaloedd chwarae plant 
oedd un o’r dewisiadau a 
gafodd ei gynnwys yn yr 
holiaduron defnydd a 
lanwyd gan 246 o bobl.  

 Caiff safleoedd tir llwyd 
sy'n eiddo i'r Awdurdod 
Lleol eu hasesu i weld a 
oes potensial i'r safle 
gael ei adennill i 
ddarparu cyfleoedd 
chwarae i blant 

COCH OREN Ychydig iawn o safleoedd tir 
llwyd sy’n eiddo i’r 
awdurdod lleol mewn 
ardaloedd heb fannau 
chwarae a hamdden sy’n 
bodloni’r lefel statudol.  
 
 

 
 

 

  

T
udalen 444



Pecyn adnoddau asesu 

  45 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 
Mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored lle nad oes staff 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol 

yn cadw cofnod wedi'i 
ddiweddaru o'r holl 
fannau chwarae 
dynodedig fel y disgrifir 
yn y Canllawiau 
Statudol 

OREN GWYRDD Crëwyd rhestr o fannau 
chwarae a meysydd chwarae 
dynodedig yn 2013/14. Gellir 
gweld yr ardaloedd chwarae 
ar wefan DEWIS Cymru neu 
fan hyn: Ardaloedd Chwarae 
Ceredigion 
(easymapmaker.com) 

Nid yw’r rhestr o 
fannau chwarae’n 
cynnwys y rheini 
sydd ar gael gan 
gymdeithasau tai.  

 

Sicrhau bod y cofnodion o’r 
mannau chwarae 
dynodedig yn gyfredol. 
Ychwanegu meysydd 
chwarae at y rhestr os yw 
capasiti’n caniatáu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn asesu mannau 
chwarae o ran gwerth 
chwarae a'r potensial i 
gynyddu chwarae, fel y 
nodir yn y Canllawiau 
Statudol 

OREN OREN Cynhaliwyd asesiad o werth 
mannau chwarae dynodedig 
o ran cyfleoedd chwarae yn 
flaenorol.  
Er nad yw’r awdurdod lleol 
ond yn berchen ar un o 74 
man chwarae’r sir, mae’r 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae’n sicrhau bod modd 
inni gynorthwyo ac annog 
perchnogion mannau 
chwarae i ddeall gwerth 
chwarae a’r posibilrwydd o’i 
gynyddu. 

Mae angen 
ailgynnal yr 
asesiad a’i 
gyflwyno i 
ddarparwyr 
mannau chwarae i 
osod sail ar gyfer 
cynlluniau yn y 
dyfodol. Cafwyd 
oedi o ran y gwaith 
hwn oherwydd 
COVID.  
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cynnal archwiliadau o 
fynediad ym mhob man 
chwarae dynodedig ac 
yn rhoi cynigion ar waith 

OREN OREN Cynhaliwyd asesiad o werth 
mannau chwarae dynodedig 
o ran cyfleoedd chwarae yn 
flaenorol. Roedd hwn yn 
cynnwys archwiliad anffurfiol 

Erbyn hyn, nid yw’r 
awdurdod lleol ond 
yn berchen ar un 
o’r 74 man 
chwarae 

T
udalen 445

https://www.easymapmaker.com/map/f6e673d3ebea36cb3e14619967020c96
https://www.easymapmaker.com/map/f6e673d3ebea36cb3e14619967020c96
https://www.easymapmaker.com/map/f6e673d3ebea36cb3e14619967020c96


Pecyn adnoddau asesu 

  46 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
i wella mynediad a 
diogelwch 

o fynediad.  
Dosbarthwyd cyhoeddiad 
Chwarae Cymru, ‘Creu 
mannau chwarae hygyrch – 
pecyn cymorth’ i’r 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae pan y’i 
cyhoeddwyd. 
 

dynodedig a geir 
yn y sir, ac nid 
yw’n cynnal 
archwiliadau 
mynediad mewn 
mannau chwarae 
sy’n eiddo i 
gymunedau na 
chwmnïau 
masnachol. 
Darperir cyngor a 
chymorth i 
berchnogion 
cymunedol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi llunio ac wedi 
cytuno ar safon newydd 
benodol ar gyfer 
darpariaeth chwarae ag 
offer sefydlog 

COCH COCH Nid oes gan yr awdurdod lleol 
safon ar gyfer darpariaeth 
chwarae ag offer sefydlog. 
Mae unrhyw ganllawiau a 
roddir gennym yn seiliedig ar 
ganllawiau diogelwch EN a 
pholisïau/deddfwriaeth 
perthnasol eraill. 

Gan nad yw’r 
awdurdod lleol ond 
yn berchen ar un 
ardal chwarae, nid 
yw’n debygol o 
lunio safon ar gyfer 
darpariaeth 
chwarae ag offer 
sefydlog.  

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cynnal asesiadau o 
fannau chwarae mewn 
mannau chwarae 
dynodedig ac yn 
gweithredu arnynt 

OREN GWYRDD Cafodd mannau chwarae a 
meysydd chwarae eu 
cynnwys yn yr Asesiad o’r 
Seilwaith Gwyrdd a 
gynhaliwyd yn 2020. Cafodd 
ardaloedd sy’n rhoi cyfle i 
blant a phobl ifanc chwarae 
eu cynnwys, fel tir hamdden 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
ag offer chwarae. Cafodd 
meysydd chwarae a 
ddefnyddir ar gyfer 
chwaraeon anffurfiol a 
gweithgarwch hamdden 
cyffredinol, fel cerdded a 
chael picnic, eu cynnwys 
hefyd.  
Byrfodd: Hectar – ha 
Aberystwyth: 19ha o fannau 
chwarae, 24ha o feysydd 
chwarae. 
Aberaeron: 9ha o feysydd 
chwarae. 
Aberteifi: 6ha o feysydd 
chwarae.  
Llambed: caeau chwaraeon 
(10ha), mannau chwarae 
(8ha) a meysydd chwarae 
(5ha).  
Adpar: 7ha o feysydd 
chwarae.  
Llandysul: 6ha o feysydd 
chwarae a 5ha o fannau 
chwarae.  
Tregaron: 6ha o feysydd 
chwarae. 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi cyflwyno lleoedd 

GWYRDD GWYRDD Prynwyd arwyddion ar y cyd 
ag Iechyd Cyhoeddus Cymru 
ac fe’u dosbarthwyd i 

Fe’u cynigiwyd i 
bob aelod o’r 
Rhwydwaith 

Cafodd y mater hwn ei 
gynnwys yn yr holiadur 
diweddar i’r Rhwydwaith 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
chwarae di-fwg. 
Mae’r Awdurdod Lleol 
yn cydymffurfio â 
Rheoliadau 
Mangreoedd a 
Cherbydau Di-fwg 
(Cymru) 2020 sy’n gofyn 
i bob lle chwarae fod yn 
ddi-fwg. 

berchnogion meysydd 
chwarae.  
 
Defnyddiwyd Grant 
Cyfleoedd Chwarae Cymru 
Gyfan i brynu 100 o 
arwyddion ‘safle di-fwg’.  
 
Mae’r fenter Ysgolion Iach 
wedi prynu arwyddion i 
hyrwyddo gatiau ysgol di-fwg 
a’u dosbarthu i bob ysgol. 
 
Clywodd ymgynghoriad y 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae gan 25 o grwpiau 
oedd yn cynrychioli parciau 
ac ardaloedd chwarae. 
Roedd 13 eisoes yn dangos 
arwyddion ‘dim mwg’ tra bod 
12 wedi gofyn amdanynt. 

Ardaloedd 
Chwarae. Hyd 
yma, dim ond 15 
o’r 100 sydd wedi 
hawlio arwydd. 
 
 

Ardaloedd Chwarae i 
sicrhau bod parciau ac 
ardaloedd chwarae’n 
manteisio ar y cynnig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cafodd y mater hwn ei 
gynnwys yn yr holiadur 
diweddar i’r Rhwydwaith 
Ardaloedd Chwarae i 
sicrhau bod parciau ac 
ardaloedd chwarae’n 
manteisio ar y cynnig. 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi symud arwyddion 
'dim gemau pêl' er 
mwyn annog mwy o 
blant i chwarae yn y 
gymuned 

OREN OREN Nid yw’r awdurdod lleol wedi 
cael gwybod am unrhyw 
arwyddion 'dim gemau pêl' 
sy’n atal plant rhag chwarae 
yn eu cymunedau.  
 

Ni chytunwyd ar 
bolisi i wneud hyn.  
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi gosod arwyddion, 
fel Arwyddion 

OREN OREN Mae’r awdurdod lleol yn 
annog gosod eitemau a allai 
annog mwy o chwarae, e.e. 

Mae’r 
gweithgaredd hwn 
yn dibynnu ar yr 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Blaenoriaeth i Chwarae, 
er mwyn annog mwy o 
blant i chwarae yn y 
gymuned 

meinciau, cabanau chwarae, 
llwybrau troed a llwybrau 
beicio, yn hytrach nag 
arwyddion 

arian sydd ar gael. 
 

Cafodd y mater hwn ei 
gynnwys yn yr holiadur 
diweddar i’r Rhwydwaith 
Ardaloedd Chwarae i 
sicrhau bod parciau ac 
ardaloedd chwarae’n 
manteisio ar y cynnig. 
 
 
Hyrwyddo’r system a 
sefydlwyd gan y 
Gwasanaeth Cynllunio er 
mwyn i fwy o oedolion sy’n 
dadlau o blaid chwarae gael 
e-bost pan fydd cais 
cynllunio’n dod i law a allai 
effeithio ar gyfleoedd plant i 
chwarae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cydnabod 
pwysigrwydd meysydd 
chwarae o ran y 
cyfleoedd chwarae sydd 
ar gael i blant pan wneir 
unrhyw benderfyniadau 
gwaredu 

OREN GWYRDD Nod polisi LU22 yw gwarchod 
mannau agored ac annog 
camau i ddatblygu 
cyfleusterau newydd lle bo’n 
briodol.  
 
Dylid ystyried bod unrhyw fan 
agored ac iddo werth i’r 
cyhoedd yn fan agored, gan 
gynnwys mannau sy’n 
darparu cyfleoedd ar gyfer 
chwaraeon, hamdden a 
thwristiaeth. Gall hefyd 
weithredu fel amwynder 
gweledol a gall fod o bwys o 
ran cadwraeth a 
bioamrywiaeth.  
 
Os oes darpariaeth 
gymunedol ar safle sy’n 
bodoli eisoes a bod yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol 
wedi nodi hyn yn adran 
‘Nodweddion, gofynion a 
chyfyngiadau safleoedd’ o’r 
SGS, bydd rhaid i’r cais 

Ceir lle i wella 
ansawdd 
Asesiadau o’r 
Effaith ar 
Gydraddoldeb. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
cynllunio gydymffurfio â 
pholisi LU22. 
 
Mae atodiad 6 yn nodi 
dyraniadau tir sy’n 
gysylltiedig â chyfleusterau 
cymunedol a hamdden yn y 
Cynllun Datblygu Lleol. 
 
Un o nodau polisi LU22 yw 
gwarchod y rhwydwaith o 
fannau agored sy’n bodoli ar 
hyd a lled y sir ar hyn o bryd i 
sicrhau bod cymunedau’n 
parhau i fod yn iach ac yn 
egnïol (amcanion 6 a 7).  
 
Mae’r Gwasanaeth Cynllunio 
wedi sefydlu system er mwyn 
i oedolion sy’n dadlau o blaid 
chwarae gael e-bost pan fydd 
cais cynllunio’n dod i law a 
allai effeithio ar gyfleoedd 
plant i chwarae.  
 
Rhaid cynnal Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb i 
gefnogi unrhyw fenter y mae 
angen i’r Cabinet benderfynu 
arni, fel gwaredu meysydd 
chwarae.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol 

yn cynnwys plant a'u 
teuluoedd mewn unrhyw 
ymgyngoriadau 
ynghylch 
penderfyniadau i 
waredu meysydd 
chwarae 

OREN OREN / 
GWYRDD 

Mae ymgysylltu ag unigolion 
a sefydliadau (rhanddeiliaid) 
amrywiol wedi bod yn rhan 
allweddol o broses y Cynllun 
Datblygu Lleol.  
 
Ymhlith y gweithgareddau 
ymgysylltu a gynhaliwyd 
roedd trafodaeth â 
swyddogion (yn fewnol ac yn 
allanol), gweithdai thematig, a 
digwyddiadau mawr i 
randdeiliaid. Mae hyn wedi 
helpu’r Cyngor i goladu 
tystiolaeth ac i gasglu 
safbwyntiau sydd wedi 
dylanwadu ar bolisïau ac ar 
faterion lleol. 
 
Cafodd Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol ei sefydlu hefyd i 
gynorthwyo ac i weithredu fel 
seinfwrdd drwy gydol y 
broses o baratoi’r Cynllun 
Datblygu Lleol. Mae hefyd 
wedi bod yn hollbwysig 
cynnwys Aelodau lleol ym 
mhob cam o’r broses, gan 
ystyried y sylfaen dystiolaeth 
a oedd yn dod i’r amlwg a’i 
rhoi ar waith o ran 

Nid yw’n hawdd i 
blant a’u teuluoedd 
ddeall dogfennau 
cynllunio nac 
ymateb iddynt.  
 

Ystyried ffyrdd y gall plant a 
phobl ifanc fynegi eu barn 
am benderfyniadau 
cynllunio sy’n effeithio ar eu 
cyfleoedd i chwarae. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a nodir 
ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
strategaeth a pholisïau 
priodol.   
 
Bydd darpariaeth gymunedol 
yn cael ei darparu drwy bolisi 
LU22. Y nod yw gwarchod 
darpariaeth gymunedol sy’n 
bodoli eisoes ac annog 
camau i ddatblygu 
darpariaeth newydd lle bo’n 
briodol yn unol ag amcanion 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 14. 

 Mae’r Awdurdod Lleol 
yn cyfeirio at ganllawiau 
ynghylch creu lle 
chwarae hygyrch wrth 
ailwampio neu 
ddatblygu meysydd 
chwarae newydd 

OREN OREN Nid yw’r awdurdod lleol yn 
adnewyddu nac yn datblygu 
meysydd chwarae newydd.  
Yn hytrach, bu modd i’r 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae wneud cais i gael 
arian eleni drwy’r Gronfa 
Cyfalaf Gaeaf Llawn Lles. 
Daeth 17 cais i law ac fe’u 
cefnogwyd. 
 
Dosbarthwyd cyhoeddiad 
Chwarae Cymru, ‘Creu 
mannau chwarae hygyrch – 
pecyn cymorth’ i’r 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae pan y’i 
cyhoeddwyd.   
 

Ceir potensial i 
lunio strategaeth o 
ran y mater hwn y 
byddai modd ei 
rhannu â phob 
perchennog ardal 
chwarae, gan 
gynnwys 
landlordiaid 
cymdeithasol 
cofrestredig, a 
byddai modd iddo 
fod yn amod er 
mwyn iddynt gael 
arian neu gymorth. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 
Mannau agored 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithredu rhwng yr Asesiad o Fannau Agored / Strategaethau Seilwaith Gwyrdd a’r 
Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i wella mannau chwarae? 
  
Cafodd ardaloedd chwarae a mannau chwarae eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol o dan is-bolisïau LU 22-24. Cafodd chwarae hefyd ei 
gynnwys yn yr Asesiad o’r Seilwaith Gwyrdd a gynhaliwyd yn 2020, gydag ymgynghoriad penodol am ardaloedd chwarae i blant. 
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Nid yw’n hawdd i blant a’u teuluoedd ddeall dogfennau cynllunio nac ymateb iddynt.  
 
Sut mae eu goresgyn? 
Dogfennau hawdd eu darllen ac ymgyngoriadau penodol drwy ddarparwyr cyfleoedd chwarae lleol.  
Mae’r Gwasanaeth Cynllunio wedi sefydlu system er mwyn i oedolion sy’n dadlau o blaid chwarae gael e-bost pan fydd cais cynllunio’n dod i law 
a allai effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae. Byddai modd hyrwyddo hyn er mwyn ychwanegu mwy o oedolion at y rhestr.  
 
 
Sylwadau:  
 
 

 
Mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored lle nad oes staff 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi ystyried yr holl faterion sy’n gysylltiedig â hygyrchedd wrth ddatblygu mannau chwarae? 
Mae’r Cyngor wedi trosglwyddo pob ardal chwarae (ac eithrio un) i berchnogion yn y gymuned. Mae hyn yn golygu nad oes gennym unrhyw 
ddylanwad dros ansawdd na hygyrchedd y mannau chwarae. Serch hynny, rydym yn darparu cyngor ac arian i wella mannau chwarae 
cymunedol a byddwn yn cynnwys gofyniad ansawdd a gofyniad ymgynghori ar ffurflenni cais i gael arian grant yn y dyfodol.  
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Mae erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (Parch at safbwyntiau’r plentyn) yn datgan bod gan blant hawl i 
ddweud beth y maent yn meddwl ddylai ddigwydd pan fydd oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a hawl i gael eu 
safbwyntiau wedi’u hystyried. Weithiau, gwneir penderfyniadau cynllunio sy’n effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae, ac rydym am lunio proses 
sy’n galluogi plant a phobl ifanc i roi eu barn ar y penderfyniadau hyn.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 
Sut mae eu goresgyn? 
Llunio dull y cytunir arno, ar y cyd â phobl ifanc, er mwyn i blant a phobl ifanc fod yn rhan o benderfyniadau cynllunio sy’n effeithio arnynt. 
Cynnwys yr angen am bolisi/cynlluniau hygyrchedd mewn meini prawf ar gyfer grantiau’r awdurdod lleol i wella mannau chwarae cymunedol. 
Datblygu grŵp ‘Pobl Ifanc Anabl fel Ymgynghorwyr’, a chynnal archwiliad o hygyrchedd mannau chwarae cymunedol (bydd hyn yn galw am 
lawer o adnoddau ac mae’n ddibynnol iawn ar gyllid heb gyfyngiadau amser).  
 
Sylwadau 
 
 

 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae: Holiadur y Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae 

Crynodeb: 
• 25 o ymatebion gan Gynghorau Tref a Chymuned a grwpiau lleol sy’n rheoli Ardaloedd Chwarae 
• Teuluoedd o Geredigion gyfan 

 
Atebion: 

Cwestiynau Dewisiadau Atebion 
Ydych chi o'r farn fod eich parc neu'ch ardal chwarae mewn ardal wledig?  Nac ydy 9 

Rhannol wledig 4 
Ydy 12 

   
Ydych chi o'r farn fod eich parc neu'ch ardal chwarae yn hygyrch i bawb? Nac ydy 1 

Ddim yn gwbl hygyrch 6 
Ydy, yn gwbl hygyrch 18 

   
Erbyn hyn mae'n ofynnol i bob parc ac ardal chwarae nodi'n glir eu bod yn ‘barth di-fwg’. 
Hoffech chi gael arwydd ‘parth di-fwg’ am ddim oddi wrth Gyngor Sir Ceredigion? 

Dim diolch. Mae arwyddion ar 
ddangos gennym eisoes 

13 

Ie, hoffem gael arwyddion 12 
   
A ydych yn cynnal unrhyw ddarpariaeth wedi’i goruchwylio yn eich parc neu ardal 
chwarae?  

Nac ydym 25 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Oes gennych chi wirfoddolwyr neu weithwyr chwarae a hoffai dderbyn Hyfforddiant 
Gwaith Chwarae?  

Nac oes 22 
Oes  3 

   

A oes unrhyw hyfforddiant arall sydd ei angen ar eich gwirfoddolwyr neu’ch gweithwyr 
chwarae? 

Help i gael gafael ar gyllid 
Dosbarthiadau ymarfer corff i blant 
Sut i gynnal archwiliad iechyd a diogelwch ar y 
safle yn rheolaidd 

   
Hoffech chi i Gyngor Sir Ceredigion helpu i hyrwyddo gweithgareddau cymunedol yn eich 
parc neu’ch ardal chwarae? 

Na 15 
Ie 10 

   
Disgrifiwch gyflwr eich parc neu'ch ardal chwarae a'r offer sydd ynddo. (1 seren yn Wael 
Iawn, 2 seren yn Wael, 3 seren yn Ddigonol, 4 seren yn Dda a 5 seren yn Dda Iawn) 

1 0 
2 0 
3 6 
4 14 
5 5 

   
A wnaethoch gais am y Grant Gwella Cyfalaf yn ddiweddar drwy Gyngor Sir Ceredigion? Do 12 

Naddo 13 
   
A oes modd i Gyngor Sir Ceredigion gefnogi eich parc neu’ch ardal chwarae mewn rhyw 
ffordd arall? 

Oes 15 
Nac oes 10 

   
Os oes yna, esboniwch isod Digwyddiadau Codi Arian Blynyddol 

Ble i gael arian cyfalaf ychwanegol 
Sesiynau chwarae hwyl 

 Goliau pêl-droed ar gyfer y maes chwarae 
 Ymweliadau rheolaidd gan warden cŵn 
 Annog plant i ddod i'n maes chwarae 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Mater D: Darparu cyfleoedd dan oruchwyliaeth 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol anelu at gynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chwarae dan oruchwyliaeth. 
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
 
Darparu gwaith chwarae 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol yn 

cadw cofnod wedi'i 
ddiweddaru o'r holl 
ddarpariaeth gwaith 
chwarae dan 
oruchwyliaeth fel y 
disgrifir yn y Canllawiau 
Statudol 

OREN OREN Gwefan Dewis Cymru yw’r 
ffynhonnell wybodaeth 
genedlaethol ar gyfer 
gwybodaeth o’r fath. 
 
Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd yn 
cael rhestrau wythnosol gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru o’r 
ddarpariaeth gofal 
plant/chwarae gofrestredig.  
 
Mae gan yr Uned Gofal Plant 
restr gyfredol a chyfoes o’r holl 
ddarpariaeth gofal 
plant/chwarae sydd wedi’i 

Mae’n anodd dilyn 
trywydd darpariaeth 
nad yw wedi’i 
chofrestru. 
  
Mae’n anodd cael hyd 
i gyfleusterau addas i 
ddarparu cyfleoedd i 
bobl ifanc ag 
anableddau. Mae 
Cynllun Chwarae Haf 
DASH (Anableddau a 
Hunangymorth) wedi 
gorfod ailgofrestru ag 
Arolygiaeth Gofal 
Cymru sawl gwaith 
oherwydd nad oedd y 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
chofrestru ag Arolygiaeth Gofal 
Cymru.  
 
Mae Canolfan y Celfyddydau 
ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 
cadw cofnod cyfredol o’r holl 
ddosbarthiadau. Mae’r 
dosbarthiadau’n rhai 
addysgiadol, diwylliannol a 
chelfyddydol.  

cyfleuster yr arferai ei 
ddefnyddio ar gael. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cydweithio â darparwyr 
chwarae a Chwarae 
Cymru i gynnal 
gweithdy am chwarae 
dan arweiniad. 
 
Cynnal cyrsiau gwaith 
chwarae ar gyfer staff 
Gweithgarwch Corfforol 
a Chwarae, yn ogystal â 
staff sy’n gweithio 
mewn Canolfannau 
Llesiant. 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cynnig darpariaeth 
gwaith chwarae sy'n 
cynnig amgylchedd 
chwarae da fel y disgrifir 
yn y Canllawiau Statudol 

OREN OREN Mae tîm Pobl Ifanc Egnïol y 
Cyngor wedi bod yn rhoi 
prosiectau ar waith ar gyfer 
Canolfannau i Deuluoedd, 
Canolfannau Dechrau’n Deg a 
meithrinfeydd yn yr awdurdod 
lleol: 
Y Prosiect Teuluoedd Actif – 
cydweithio â theuluoedd drwy 
gysylltiadau ag 
ysgolion/lleoliadau cyn-
ysgol/Dechrau’n Deg i 
hyrwyddo gweithgarwch 
corfforol a chwarae ymhlith 
teuluoedd, gan roi bagiau offer 
iddynt i’w hannog i wneud 
ymarfer corff gartref. Darperir 
hyfforddiant i staff ar bob safle. 
 

Gall fod nad yw rhai 
gweithgareddau 
chwarae nad ydynt 
wedi’u cofrestru yn 
bodloni gofynion y 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 
 
Byddai modd gwella 
chwarae dan 
arweiniad.   
 
Mae’n anodd i 
Wasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion ddarparu 
amgylchedd chwarae 
cyfoethog oherwydd 
mae’r mathau o 
weithgareddau a 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Cafodd fideos sgiliau sylfaenol 
a symud eu ffilmio ar y cyd â 
meithrinfeydd ac fe’u rhannwyd 
â phob lleoliad cyn-ysgol lleol 
a’u postio ar y cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Ffit yn 5 – Paratowyd fideos ar-
lein yn ystod y cyfnod clo er 
mwyn i blant wneud pum 
munud o ymarfer corff bob 
dydd. 
 
Footie Families – rhaglen sy’n 
dysgu sgiliau sylfaenol drwy 
gêmau hwyliog i rai 2-4 oed, 
gan ddefnyddio arian 
Ymddiriedolaeth Cymdeithas 
Bêl-droed Cymru. Nid yw’r 
sgiliau’n seiliedig ar bêl-droed 
er gwaethaf yr enw. 
 
Prosiect Beiciau Cydbwysedd 
– darparu beiciau cydbwysedd 
a helmedau i ysgolion a 
meithrinfeydd, a hyfforddi staff. 
Dysgu seiliedig ar chwarae. 
Cynhelir asesiadau ddwywaith 
yn ystod y flwyddyn ysgol i 
fesur gwelliant. 
 

ddarperir ganddo fel 
arfer yn rhai sydd 
wedi’u cynllunio a’u 
strwythuro. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Mae Dechrau’n Deg yn 
cynorthwyo lleoliadau gofal 
plant yn ei ardaloedd. Mae’r 
Uned Gofal Plant yn 
cynorthwyo lleoliadau tu allan i 
oriau ysgol drwy ddarparu 
hyfforddiant, grantiau/arian, 
adnoddau, a chymorth 
swyddog datblygu. Caiff 
chwarae rhydd ei hyrwyddo ym 
mhob lleoliad gofal plant. 
 
Mae holl ddarpariaeth 
Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion (clybiau ar ôl yr 
ysgol, clybiau ieuenctid ac ati) 
yn cydymffurfio â deddfwriaeth 
gwaith ieuenctid Cymru.  
 
Mae gan Ganolfan y 
Celfyddydau ym Mhrifysgol 
Aberystwyth ddarpariaeth 
gyfoethog i rai o bob oed. Nifer 
gyfyngedig o’r cyrsiau sydd ar 
gael am ddim, ac mae rhai yn 
cael cymhorthdal hael. Mae 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
wedi agor ei drysau i 
gyfiawnder ieuenctid ac atal.  

 
 
Adolygu rhaglenni sy’n 
gysylltiedig â chwarae a 
roddir ar waith drwy’r 
Canolfannau Llesiant er 
mwyn bodloni’r safonau 
gofynnol.  
 
Gwella’r dulliau o 
hyrwyddo 
gwasanaethau cymorth 
i deuluoedd a 
chyfleoedd chwarae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
sicrhau bod partneriaid 
sy’n cynnig gwaith 
chwarae yn cael eu 
cefnogi i gynnig 
amgylcheddau chwarae 
da fel y disgrifir yn y 
Canllawiau Statudol 

OREN OREN Bydd yr Adran Chwarae, ar y 
cyd â RAY Ceredigion, yn 
trefnu i ROSPA roi cyflwyniad 
i’r Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae (bwriedir cynnal y 
cyfarfod nesaf ym mis Mawrth 
2022). Mae’r gweithdai hyn yn 
trin a thrafod manteision risg, 
yn ogystal â phwysigrwydd 
cynnal archwiliadau rheolaidd.  
 
Mae’r Tîm Gofal Plant yn 
darparu cymhorthdal ar gyfer 
hyfforddiant gorfodol i sicrhau 
bod staff gofal plant a chwarae 
yn bodloni’r safonau gofynnol 
cenedlaethol, ac mae’n ymateb 
i anghenion lleol o ran gwella’r 
amgylchedd chwarae. 
  
Mae’r Swyddog Gofal Plant yn 
weithiwr chwarae sydd wedi 
cymhwyso ar Lefel 3.  
 
Bydd Swyddogion 
Gweithgarwch Corfforol a 
Chwarae newydd yn cael 
hyfforddiant o ran gwaith 

Mae ar gynlluniau 
chwarae yn ystod y 
gwyliau a chlybiau ar 
ôl yr ysgol angen 
cymorth oherwydd eu 
bod bob amser ar fin 
gorfod cau. Gall y 
cymorth hwn fod yn 
ariannol, drwy logi 
cyfleusterau am gost 
isel, neu’n ganllawiau 
cyffredinol.   
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
chwarae yn y gwanwyn 2022.   
 
Mae Tîm Chwarae’r awdurdod 
lleol yn cynorthwyo’r 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae â gwybodaeth a 
chanllawiau sy’n dod i law gan 
Lywodraeth Cymru neu 
Chwarae Cymru, ac mae hefyd 
yn dosbarthu gwybodaeth i’w 
cynorthwyo i ddarparu 
amgylcheddau chwarae 
cyfoethog yn rheolaidd.  
 
Mae menter Haf o Hwyl 
Ceredigion yn enghraifft o’r 
ffordd y bu i’r awdurdod lleol, 
gyda chymorth ariannol 
Llywodraeth Cymru, gydweithio 
â’i bartneriaid i ddarparu 
cyfleoedd chwarae o ansawdd 
uchel yn ystod gwyliau’r ysgol.  
 
Mae’r fenter Gaeaf Llawn Lles 
yn mynd rhagddi ar hyn o bryd, 
gydag 21 o brosiectau’n cael 
cefnogaeth. Yn eu plith mae 
rhaglenni gyda’r Geidiaid, 
mentrau Ysgolion y Goedwig, 
rhaglenni cynhwysiant, 
gweithgareddau ffermio, 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
gweithgareddau adsefydlu 
ffoaduriaid, a gweithgareddau 
penodol cyfrwng Cymraeg. 
 
Mae Datganiad Hunanasesu’r 
Gwasanaeth (SASS) 
(adroddiad hunanasesu’r Uned 
Gofal Plant i Arolygiaeth Gofal 
Cymru) yn dweud yr hyn a 
ganlyn: 
- gwnaeth chwe gwarchodwr 
plant ac un feithrinfa dydd 
newidiadau i’w hardaloedd 
chwarae; 
- mae 58 lleoliad yn darparu 
cwricwlwm sy’n seiliedig ar 
chwarae; 
- bu i ddau warchodwr plant 
nodi pwysigrwydd dysgu drwy 
chwarae;  
- cyflawnodd dau warchodwr 
plant gynllun fframwaith 
ansawdd y Fframwaith Gwaith 
Chwarae. 
 
Clywodd ymgynghoriad y 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae gan 25 o grwpiau 
oedd yn cynrychioli parciau ac 
ardaloedd chwarae. 
Gwnaethant awgrymu rhannu 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
gwybodaeth ynghylch sut i 
ganfod cyllid a sut i gyflawni 
archwiliadau effeithiol. 

 Mae'r cyfleoedd gwaith 
chwarae a ddarperir gan 
yr Awdurdod Lleol dan 
oruchwyliaeth staff yn 
bodloni'r gofynion 
rheoliadol a'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

GWYRDD GWYRDD Cafwyd 295 o ymatebion i 
arolwg ar-lein y gwasanaeth 
Cymorth i Deuluoedd 
(Gorffennaf–Medi 2021). 
Roedd 90% o’r ymatebion gan 
famau, 6% gan dadau a 4% 
gan ‘arall’. Bu i 93% ymateb yn 
Saesneg a 7% yn Gymraeg.   
 
Roedd mwyafrif llethol yr 
ymatebion i’r cwestiwn ‘Sut y 
gallwn ni wella 
gwasanaethau cymorth i 
deuluoedd lleol?’ yn dweud 
“mwy o bopeth!” Mae 
teuluoedd am gael mwy o 
ymweliadau, mwy o grwpiau, 
mwy o gyrsiau, mwy o 
weithgareddau llesiant a mwy o 
wibdeithiau. Eto, cafwyd 
ceisiadau i estyn oriau agor a 
gweithgareddau ar ôl oriau’r 
ysgol neu sesiynau cylchoedd 
meithrin, yn ogystal ag ar 
benwythnosau ac yn ystod 
gwyliau’r ysgol.   
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Mae’r Uned Gofal Plant yn 
cefnogi darpariaeth chwarae 
gofrestredig i rai 0-12 oed (sy’n 
bodloni’r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol) drwy grantiau 
cynaliadwyedd, adnoddau, 
cyngor a chymorth ac ati. 
 
Mae’r awdurdod lleol yn 
darparu cymorth i rieni, yn 
ymgysylltu â theuluoedd 
a/neu’n darparu addysg gofal 
plant drwy wasanaethau eraill y 
Cyngor. 
 
Mae lleoliadau cofrestredig yn 
bodloni cymarebau staff/plant y 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 

 Mae'r cyfleoedd gwaith 
chwarae a ariennir gan 
yr Awdurdod dan 
oruchwyliaeth staff yn 
bodloni'r gofynion 
rheoliadol a'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

GWYRDD GWYRDD Mae’r awdurdod lleol yn 
comisiynu RAY Ceredigion i 
ddarparu gweithgareddau 
ymgysylltu â theuluoedd 
(chwarae). Mae pob sesiwn yn 
bodloni’r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 
  
Mae’r holl ddarpariaeth gofal 
plant a gefnogir gan yr 
awdurdod lleol yn bodloni’r 
Safonau Gofynnol 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Cenedlaethol, ac mae’r rheini 
nad ydynt yn cael cymorth i 
gofrestru ag Arolygiaeth Gofal 
Cymru.  
Mae’r awdurdod lleol yn 
ariannu’n rhannol gyfleoedd 
chwarae DASH i blant ag 
anableddau a’u brodyr a’u 
chwiorydd. Mae’r cyfleoedd yn 
bodloni safonau rheoleiddio 
Arolygiaeth Gofal Cymru ac 
maent yn cael eu harolygu. 

 Mae'r ddarpariaeth 
gwaith chwarae dan 
oruchwyliaeth staff a 
ddarperir gan bartneriaid 
yr Awdurdod Lleol yn 
bodloni'r gofynion 
rheoliadol a'r Safonau 
Gofynnol Cenedlaethol 

GWYRDD GWYRDD Nid yw’r awdurdod lleol yn 
cynnig darpariaeth chwarae’n 
uniongyrchol, ond mae gan y 
tîm Pobl Ifanc Egnïol lawer o 
raglenni sy’n cyffwrdd â’r 
maes. Bydd y rhain yn gwella 
ac yn tyfu gan fod y 
Gwasanaeth Chwarae bellach 
yn rhan o’r Gwasanaeth 
Canolfannau Llesiant yn sgil y 
broses ddiweddar i 
ailstrwythuro’r Cyngor. 
Mae pob rhaglen wedi’i 
strwythuro, a darperir 
hyfforddiant gan staff y 
Canolfannau Llesiant. Mae’r 
rhaglenni hyn yn rhan o’r 
blaenoriaethau craidd a 
ariennir drwy Chwaraeon 

Mae gan Wasanaeth 
Canolfannau Llesiant 
yr awdurdod lleol 
raglenni gwyliau a 
gweithgareddau sy’n 
darparu cyfleoedd 
chwarae heb eu 
cofrestru/strwythuredig 
mewn canolfannau 
hamdden. 
 
Gwnaed llawer o 
sylwadau yn yr Arolwg 
Ymgysylltu â 
Theuluoedd am yr 
angen i wella’r modd y 
mae’r gwasanaethau 
a’r gweithgareddau 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Cymru.   

 
penodol a ddarperir yn 
cael eu hyrwyddo: 
 “Nid oeddwn yn 

gwybod am y 
gwasanaethau 
eraill.” 

 “Mae’n anodd cael 
gafael ar 
wybodaeth am yr 
hyn sy’n digwydd; 
fe gefais wybod 
gan ffrindiau.” 

 “Dim ond ar 
Facebook maen 
nhw’n hysbysebu; 
byddai e-bost yn 
gweithio i mi.” 

 “Byddwn wrth fy 
modd o fynd yn 
amlach, ond dydw i 
ddim yn cael digon 
o wybodaeth.” 

 Caiff y cyfleoedd a 
gynigir i chwarae dan 
oruchwyliaeth staff yn yr 
Awdurdod Lleol eu 
darparu yn unol â 
rhaglen sicrwydd 
ansawdd gydnabyddedig 

COCH OREN Rhoddwyd Rhaglen Gwella 
Gwyliau’r Haf ar waith yng 
Ngheredigion yn 2019. Roedd 
elfen o’r Rhaglen yn cynnwys 
gwaith chwarae, ac roedd yn 
dilyn fframwaith sicrwydd 

Diffyg 
eglurder/gwybodaeth.  
 
Beth yw’r mesur 
ansawdd? 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
ansawdd Llywodraeth Cymru 
ar gyfer y Rhaglen. 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
blaenoriaethu materion 
ansawdd wrth ymgysylltu 
â’r sector preifat/ei 
gomisiynu i ddarparu 
gweithgareddau 
hamdden i blant 

GWYRDD GWYRDD Nid yw’r awdurdod lleol yn 
seilio penderfyniadau caffael ar 
y pris gorau. Mae Strategaeth 
Gaffael Ceredigion 2018-2022 
yn dweud: “…bydd proses 
Gaffael Ceredigion yn sicrhau 
(…) [g]werth am arian drwy 
seilio penderfyniadau caffael ar 
gyfuniad priodol o ansawdd a 
phris.” Lluniwyd offeryn ar ffurf 
taenlen i sicrhau bod proses 
gadarn ar waith i werthuso 
ansawdd a phris elfennau o’r 
tendrau a gyflwynir.  
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn cydweithio’n 
agos â sefydliadau allanol a 
darparwyr preifat i wella 
ansawdd y ddarpariaeth sydd 
ar gael i bobl ifanc. Mae pob 
darparwr yn cael ei wirio’n 
briodol ac mae unrhyw 
broblemau ansawdd yn cael eu 
codi ac yn cael sylw ar 
unwaith. 
 
Mae gan Wasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion gyfeiriadur o 

Mae prinder darparwyr 
lleol yn cyfyngu ar y 
dewisiadau o ran 
darpariaeth. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
sefydliadau/cwmnïau o 
ansawdd uchel sy’n darparu 
gweithgareddau hamdden i 
bobl ifanc, gan sicrhau bod 
ansawdd yn flaenoriaeth a bod 
dewisiadau pobl ifanc yn cael 
eu hystyried drwy 
ymgynghori’n rheolaidd â nhw. 
  
Mae Ceredigion Actif yn 
defnyddio ‘holiaduron 
darparwyr allanol’ pan fydd yn 
defnyddio darparwyr allanol. 
Mae hyn yn sicrhau bod pob 
agwedd berthnasol yn ei lle o 
ran hyfforddiant, iechyd a 
diogelwch, ac yswiriant.  

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
darparu safleoedd a 
mannau sy'n eiddo i'r 
cyngor yn rhad ac am 
ddim i sefydliadau sy'n 
cynnig darpariaeth 
gwaith chwarae am ddim 
i blant (ar y pwynt 
mynediad) 

OREN OREN Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn caniatáu i 
sefydliadau allanol ddefnyddio 
ei ganolfannau ieuenctid er 
mwyn darparu cyfleoedd 
chwarae. 

Mae’r awdurdod lleol 
yn darparu safleoedd 
wedi’u cymorthdalu i 
sefydliadau. Bydd 
ymrwymiad yr 
awdurdod lleol i greu 
tair canolfan lesiant 
yng ngogledd, canol a 
de Ceredigion yn 
cryfhau ymhellach y 
cyfleoedd sydd ar gael 
i sefydliadau yn y 
trydydd sector.   
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

 
 
 
 
 

 
Gweithgareddau hamdden strwythuredig i blant 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae cynlluniau 

awdurdodau lleol mewn 
perthynas â chwaraeon, 
gweithgareddau corfforol 
a gweithgareddau 
hamdden egnïol yn 
cyfrannu at gynyddu 
gweithgareddau 
chwarae a hamdden 
sydd ar gael am ddim 
 

GWYRDD GWYRDD Mae rhaglenni gweithgareddau 
blynyddol Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion yn 
cyfrannu at gynyddu nifer y 
gweithgareddau chwarae 
rhydd a hamdden sydd ar gael 
i bobl ifanc y sir. Mae’r holl 
gyfleoedd cyffredinol a 
chyfleoedd wedi’u targedu a 
ddarperir i blant a phobl ifanc 
ar gael yn rhad ac am ddim ac 
yn dilyn ‘polisi drws agored’. 
Ymhlith enghreifftiau o’r 
gweithgareddau mae 
chwaraeon awyr agored, 
chwaraeon dŵr, a 
gweithgareddau anffurfiol 
mewn canolfannau sy’n annog 
gweithgarwch corfforol a 
symud.   
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn cefnogi 

Gwybod beth sy’n 
digwydd o fewn ystod 
oedran o ran 
cysylltiadau teuluol. 
 
Yn sgil toriadau 
cyllidebol, bu’n rhaid i 
gynlluniau chwaraeon, 
gweithgarwch corfforol 
a hamdden egnïol gael 
hyd i ffyrdd o gynnal y 
ddarpariaeth bresennol 
yn hytrach na 
chynyddu 
gweithgareddau.  
 
Canfu’r Asesiad 
Llesiant Lleol fod 
fforddiadwyedd 
gwasanaethau 
hamdden a mynediad 
atynt yn broblem, a 
bod angen mwy o 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
cyfleoedd ehangach, fel 
Diwrnodau Chwaraeon y 
Clybiau Ffermwyr Ifanc, i roi 
cyfle i bobl ifanc gymryd rhan 
mewn chwaraeon neu 
weithgarwch corfforol drwy 
gytundebau lefel gwasanaeth 
penodol. 
 
Canfu’r Arolwg Cenedlaethol o 
Chwaraeon Ysgol yn 2018 fod 
plant Ceredigion yn cymryd 
rhan mewn mwy o 
weithgareddau corfforol nag yr 
oeddent yn 2015. (Cynhelir yr 
arolwg nesaf yn yr haf 2022.)  
 
Mae Ceredigion Actif yn cynnal 
nifer gynyddol o raglenni i 
wella sgiliau corfforol, hyder a 
chymhelliad. Mae’r 
gweithgareddau hyn yn 
gorgyffwrdd mwyfwy ag 
egwyddorion chwarae.   
 
Yn sgil yr ailstrwythuro i 
gynnwys y Gwasanaeth 
Chwarae yn y Gwasanaeth 
Canolfannau Llesiant, bydd 
modd i staff gynllunio a 
darparu gweithgareddau 

ardaloedd 
chwarae/cyfleusterau 
hamdden.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
chwarae penodol a 
gweithgareddau 
chwarae/gweithgarwch 
corfforol hybrid.  
 
Mae cynlluniau gwasanaeth yn 
croesi ffiniau gwasanaethau 
erbyn hyn, felly mae llawer o 
wasanaethau’n rhannu 
gwybodaeth, cynlluniau ac 
argaeledd grantiau.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r agenda 
chwaraeon yn helpu i 
sicrhau bod digon o 
weithgareddau hamdden 
yn cael eu darparu i 
blant 

OREN GWYRDD Ceir llawer o glybiau 
chwaraeon yng Ngheredigion 
sy’n rhoi cyfle i blant o bob oed 
gymryd rhan mewn 
chwaraeon.  
Mae Cyngor Chwaraeon 
Ceredigion yn cefnogi’r clybiau 
hyn o ran addysgu 
hyfforddwyr, strwythur clybiau, 
arian grant, a materion 
amddiffyn plant.  
Mae canolfannau hamdden 
hefyd yn darparu cyfleoedd i 
gymryd rhan mewn chwaraeon 
a gweithgareddau chwarae 
gydol y flwyddyn. 
 
Ar hyn o bryd, mae’r 
Gwasanaeth Canolfannau 
Llesiant yn ymgynghori ar y 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
strategaeth i olynu Strategaeth 
Chwaraeon a Gweithgarwch 
Hamdden y Cyngor, ac mae 
cyfleoedd chwarae wedi’u 
cynnwys ynddi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r agenda diwylliant 
a'r celfyddydau yn helpu 
i sicrhau bod digon o 
weithgareddau hamdden 
yn cael eu darparu i 
blant 
 

GWYRDD GWYRDD Mae hyn yn arbennig o bwysig 
i blant hŷn pan fo llai o 
gyfleoedd yn y cwricwlwm 
cenedlaethol iddynt ymwneud 
â’r celfyddydau a drama. Mae 
Canolfan y Celfyddydau ym 
Mhrifysgol Aberystwyth yn 
flaenllaw yn y maes hwn ac 
mae wedi rhoi prosiectau ar 
waith ar gyfer teuluoedd incwm 
isel. 
 
Mae rhaglenni gweithgareddau 
blynyddol Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion yn 
cyfrannu at gynyddu nifer y 
gweithgareddau chwarae 
rhydd a hamdden sydd ar gael 
i bobl ifanc y sir. Mae’r holl 
gyfleoedd cyffredinol a 
chyfleoedd wedi’u targedu a 
ddarperir i blant a phobl ifanc 
ar gael yn rhad ac am ddim ac 
yn dilyn ‘polisi drws agored’. 
Darperir gweithgareddau ym 
maes drama, celf a chrefft, 

Nid yw llawer o 
gyfleoedd allanol ond 
ar gael i’r rheini sy’n 
gallu eu fforddio. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
coginio, a chynhyrchu ffilmiau, 
ymhlith eraill.    
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn cydweithio â 
sefydliadau celfyddydol, fel y 
Llyfrgell Genedlaethol, 
Amgueddfa Ceredigion, 
Canolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth, Theatr Mwldan 
ac ati, i ddarparu ac i 
ddatblygu cyfleoedd sy’n 
gysylltiedig â’r celfyddydau i 
bobl ifanc.  
 
Mae’r Urdd yn amlwg iawn yng 
Ngheredigion, gyda 
gweithgareddau celfyddydol a 
diwylliannol yn digwydd mewn 
ysgolion a chlybiau cymunedol.  
 
Mae Theatr Felinfach yn 
darparu amrywiaeth o 
weithgareddau sy’n 
canolbwyntio ar gerddoriaeth a 
drama, e.e. yn ystod 2021, 
darparodd sesiynau ‘Bore Da 
Drama’ i blant a phobl ifanc 
sy’n cael addysg yn y cartref. 
Mae’r Theatr newydd gychwyn 
ar brosiect i bobl ifanc a fydd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynnwys staff y 
Gwasanaeth Ieuenctid 
yn yr hyfforddiant 
Arwain Cyfleoedd 
Chwarae.  
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
yn rhoi cyfle i’w grwpiau plant a 
phobl ifanc (Clwb Drama, 
Ysgol Berfformio a Theatr 
Ieuenctid) gydweithio ag 
artistiaid gwadd proffesiynol 
mewn meysydd amrywiol.  
 
Mae prosiect ‘Cadw mewn 
Cysylltiad’ y Theatr yn 
cynorthwyo aelodau’r grŵp 
‘Hwyl a Hamdden’ i anfon 
cardiau post at ei gilydd er 
mwyn iddynt gadw mewn 
cysylltiad. 

 Mae Gwasanaeth 
Ieuenctid yr Awdurdod 
Lleol yn rhoi cyfleoedd i 
blant gymryd rhan mewn 
gweithgareddau 
hamdden a 
chymdeithasu 

GWYRDD GWYRDD Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn rhoi cyfle i blant 
a phobl ifanc gysylltu â’i gilydd 
a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau hamdden 
mewn cyd-destunau amrywiol, 
sef ysgolion, clybiau ieuenctid 
a darpariaeth gyffredinol, yn 
enwedig ar benwythnosau ac 
yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae 
Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion wedi ennill pob un 
o’r tri Nod Ansawdd Gwaith 
Ieuenctid yng Nghymru a 
gymeradwyir gan Lywodraeth 
Cymru, gan dynnu sylw at 
arferion da mewn sawl maes. 

Nid yw cymwysterau 
Gwaith Ieuenctid yn 
cynnwys cyfleoedd i 
ddarparu 
gweithgareddau 
chwarae. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion yn cydweithio â 
sefydliadau sy’n bartneriaid i 
gynnal gweithgareddau o 
ansawdd uchel, gan gynnwys y 
Gwasanaeth Canolfannau 
Llesiant a’i raglenni, yn ogystal 
â hyfforddwyr pêl-droed 
allanol, hyfforddwyr 
hunanamddiffyn, clwb 
saethyddiaeth lleol, clwb 
rhwyfo lleol, a chwmnïau 
dawns. 

 
 

 
Darparu cyfleoedd chwarae dan oruchwyliaeth 
 
Lle bo’r Awdurdod Lleol wedi asesu lleoliadau fel rhan o’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant, sut yr aseswyd y lleoliadau hyn o 
ran ansawdd y cyfleoedd chwarae y maent yn eu darparu ac yn eu cynnig? 
Nid yw’r awdurdod lleol yn asesu lleoliadau fel rhan o’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant. Pwrpas yr Asesiad hwnnw yw asesu digonolrwydd 
a swm y gofal plant sydd ar gael yng Ngheredigion. Serch hynny, mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn gofyn a yw unrhyw leoliadau 
gofal plant neu chwarae wedi cwblhau Cynllun Sicrwydd Ansawdd gyda’r Mudiad Meithrin, Pacey Cymru neu Blynyddoedd Cynnar Cymru (PPA 
Cymru yn flaenorol), cyrff y mae ganddynt eu cynlluniau eu hunain. 
 
Ers yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant diwethaf ar gyfer 2017 - 2022, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi newid y categori ar gyfer clybiau 
ar ôl yr ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau. Yn wreiddiol, câi’r rhain eu rhestru fel gofal plant, ond maent bellach yn cael eu rhestru 
fel darpariaeth chwarae, ac felly mae’n ofynnol i’r holl staff feddu ar gymwysterau priodol ym maes gwaith chwarae.   
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Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn parhau i arolygu clybiau ar ôl yr ysgol a chynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau, yn ogystal ag unrhyw sesiynau 
chwarae mynediad agored cofrestredig. Pan fydd Arolygiaeth Gofal Cymru’n cynnal arolygiad, bydd yn rhoi sylw i bedwar maes yn benodol, sef 
llesiant, gofal a datblygiad, amgylchedd, ac arweinyddiaeth a rheolaeth. 
 
Pan fydd darparwyr gofal plant a chwarae’n gwneud cais i gael grant cynaliadwyedd, gofynnir iddynt nodi ar eu ffurflen gais sut y maent yn 
sicrhau eu bod yn darparu amgylchedd chwarae cyfoethog, ac fe rennir unrhyw gyfleoedd eraill i gael grantiau â’r sector. Cafodd hyn ei 
ychwanegu at y ffurflen gais yn sgil argymhelliad yn yr adroddiad am yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae blaenorol. 
 
Mae’r Uned Gofal Plant yn parhau i ddarparu gwybodaeth am fanteision chwarae. Darperir hyfforddiant gwaith chwarae gan Glybiau Plant 
Cymru ac fe’i hyrwyddir gan yr Uned Gofal Plant.   
 
Sut yr aseswyd darpariaeth nad yw’n rhan o’r Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant o ran ansawdd y cyfleoedd chwarae y maent yn 
eu darparu ac yn eu cynnig? 
Fel y soniwyd eisoes, pwrpas yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yw asesu digonolrwydd a swm y gofal plant sydd ar gael yng 
Ngheredigion. Mae’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn rhoi sylw i bob math o ofal plant a darpariaeth chwarae, boed wedi’i gofrestru ai 
peidio.   
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Ers mis Mawrth 2020, ni chynhaliwyd unrhyw ymweliadau corfforol ag unrhyw leoliad gofal plant na chwarae oherwydd COVID-19 a 
chyfyngiadau’r awdurdod lleol. Mae hyn wedi bod yn her fawr gan ein bod wedi gorfod cynnal pob ymweliad, a gynhelir unwaith bob hanner 
tymor, yn rhithiol. Mae hyn yn golygu nad yw’r Swyddogion Datblygu’n gallu arsylwi yn yr un ffordd, ac maent yn ei chael yn anoddach rhoi 
cyngor i leoliadau ar sail yr arsylwadau hynny. Oherwydd cyfyngiadau’r cyfnod clo, bu’n rhaid i nifer o leoliadau gofal plant a chwarae gau, gan 
roi’r staff ar ffyrlo. Felly, nid oedd modd iddynt dderbyn negeseuon e-bost/galwadau ffôn. 
 
Her arall yn ystod pandemig COVID-19 oedd y ffaith nad oedd modd i leoliadau gofal plant a chwarae sydd wedi’u lleoli ar safleoedd ysgol agor 
am gyfnod. Roedd yr angen i leoliadau gofal plant a chwarae sicrhau bod plant yn aros yn eu ‘swigen’ hefyd yn broblem, oherwydd byddai rhai 
plant yn cael eu hynysu oherwydd nad oedd neb arall o’u ‘swigen’ yn yr ysgol yn mynd i glwb ar ôl yr ysgol, felly byddai’n rhaid iddynt chwarae ar 
eu pennau eu hunain. Nid oedd yn gynaliadwy i leoliadau staffio swigod ac ynddynt un neu ddau o blant yn unig. Hefyd, dywedodd clybiau ar ôl 
yr ysgol nad oedd plant yn gallu symud o gwmpas yn ddirwystr a’u bod yn cael eu hatal rhag mynd i rai ardaloedd i osgoi cymysgu ac i gadw at 
eu ‘swigen’ yn yr ysgol. 
 
Yn ystod gwyliau’r ysgol, roedd prinder darpariaeth gyffredinol ar gyfer gofal plant a chwarae, ac roedd hyn yn her i deuluoedd a phlant, yn 
enwedig i rieni sy’n gweithio ac i rai plant a gynorthwyir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol/Gwasanaethau Plant. Mae hyn yn parhau i fod yn 
her hyd heddiw.  
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Sut mae eu goresgyn? 
Bu’n rhaid i bob lleoliad gofal plant a chwarae gau am gyfnod. Oherwydd pwysau ariannol a phwysau staffio mae rhai wedi cau’n barhaol. O’r 
herwydd, mae’r ddarpariaeth gofal plant a chwarae gofrestredig sydd ar gael i deuluoedd wedi lleihau. Serch hynny, mae’r Uned Gofal Plant yn 
parhau i gynorthwyo darparwyr gofal plant a chwarae newydd a rhai a oedd yn bodoli eisoes i sicrhau bod digon o ddarpariaeth gofal plant a 
chwarae ar gael. Gan fod y ddarpariaeth gofal plant a chwarae wedi dechrau ailagor erbyn hyn, mae’r dulliau cyfathrebu rhwng yr Uned Gofal 
Plant a’r darparwyr yn gwella. 
 
Mae’r Canllawiau Gofal Plant a Chwarae a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru’n caniatáu i blant gymysgu erbyn hyn, felly nid oes angen eu 
cadw mewn ‘swigod’ penodol.   
 
Y nod yn y tymor hir yw ystyried yr effaith y mae darpariaeth yn ystod y gwyliau nad yw wedi’i chofrestru yn ei chael ar ddarparwyr gofal plant a 
chwarae cofrestredig, a hynny’n benodol pan fo’r lleoliadau nad ydynt wedi cofrestru’n gweithredu o dan y rhestr eithriadau i osgoi cofrestru ag 
Arolygiaeth Gofal Cymru.   
 
Mae’r Arolwg Coronafeirws a Fi a gynhaliwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru yn tynnu sylw at rai pwyntiau pwysig o ran yr angen am gyfleoedd 
chwarae. Drwy greu rôl newydd yn y Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwarae, y bwriad yw y bydd camau gweithredu allweddol a 
bennwyd mewn arolygon pwysig ac a danlinellwyd yn Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022 yn cael eu rhoi ar waith drwy gynllun 
busnes y swyddog newydd.  
 
Bu i’r Arolwg Coronafeirws a Fi a gynhaliwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru yng Ngheredigion ym mis Ionawr 2021 ofyn a oedd plant yn 
chwarae mwy neu lai ers iddi fod yn ofynnol iddynt aros gartref oherwydd y coronafeirws. Dywedodd 36% o’r grŵp o blant a ddewiswyd eu bod 
yn chwarae’n amlach ers iddi fod yn ofynnol iddynt aros gartref, dywedodd 31% eu bod yn chwarae’n llai aml, a dywedodd 33% eu bod yn 
chwarae tua’r un faint ag o’r blaen. 
 
Gofynnodd yr Arolwg Coronafeirws a Fi hefyd i blant Ceredigion beth yr oeddent wedi bod yn ei wneud i gadw’u cyrff a’u meddyliau’n iach. 
Y tri gweithgaredd a ddewiswyd amlaf oedd: 
• Chwarae (100%) 
• Ymarfer corff (75%) 
• Siarad â ffrindiau a theulu (75%) 
 
 
Sylwadau:  
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Mater E: Taliadau ar gyfer darpariaeth chwarae 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol ystyried pa gyfleoedd chwarae sy'n codi tâl ac i ba raddau y mae'r Awdurdod Lleol yn ystyried y taliadau hyn wrth asesu 
digonolrwydd cyfleoedd chwarae i blant o deuluoedd incwm isel fel y nodir yn y Canllawiau Statudol.   
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol yn 

cadw cofnodion o nifer y 
plant o deuluoedd incwm 
isel 

GWYRDD GWYRDD Cedwir data am nifer y plant o 
deuluoedd incwm isel. Mae 
dangosfyrddau data’n cael eu 
datblygu i sicrhau bod modd 
inni gadw llygad ar ardaloedd 
sy’n peri pryder penodol. Ar 
hyn o bryd, fe’u defnyddir i 
fonitro hynt Strategaeth Mynd 
i’r Afael â Chaledi Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion a Strategaeth 
Economaidd Cyngor 
Ceredigion. Fe’u defnyddiwyd 
hefyd gan y trydydd sector i 
gael gafael ar arian grant ar 
gyfer gwasanaethau 
ychwanegol mewn ardaloedd 
lle ceir angen. 

Hyd yma, nid yw’r 
dangosfyrddau’n 
caniatáu inni 
ddadansoddi data ar 
lefel Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach 
Haen Is (LSOA) nac 
Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen 
Ganol (MSOA), ac ni 
chânt eu defnyddio’n 
gyffredinol eto i 
gynllunio ac i 
ddarparu 
gwasanaethau. 

Mae tîm Partneriaethau 
a Pherfformiad y Cyngor 
yn parhau i ddatblygu’r 
dangosfyrddau data i 
sicrhau bod modd 
targedu darpariaeth at yr 
ardaloedd lle ceir yr 
angen mwyaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnodion o nifer y 

GWYRDD GWYRDD Fel uchod Fel uchod 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
plant sy'n byw mewn 
ardaloedd difreintiedig 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithio ar system a 
fydd yn sicrhau bod yr 
holl blant ag anabledd yn 
gallu cael mynediad at 
gynlluniau DASH, nid 
dim ond y rheini ar 
gofrestr y Tîm Plant 
Anabl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnodion o nifer y 
plant sy'n byw mewn 
ardaloedd gwledig 

GWYRDD GWYRDD Fel uchod Fel uchod 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cadw cofnodion o nifer y 
plant anabl a'r rheini ag 
anghenion penodol 

GWYRDD GWYRDD Mae gan y Tîm Plant Anabl 
gofnod o’r plant ag anableddau 
y mae’n eu cynorthwyo, ac 
mae gan y Gwasanaeth 
Addysg gofnod o’r plant ag 
anghenion dysgu ychwanegol.   
 
Comisiynir darparwr o’r trydydd 
sector i gynorthwyo plant ag 
anableddau i gael mynediad at 
gyfleoedd chwarae, gofal plant 
a hamdden. Mae’n cadw ei 
gofnodion ei hun. 

Nid yw’r systemau 
cofnodi’n gysylltiedig 
â’i gilydd – nid oes 
gennym gofnod o 
gyfanswm y plant ag 
anableddau. 
 
Yn flaenorol, roedd 
ein Tîm Plant Anabl 
wedi’i leoli ar y cyd â 
staff plant arbenigol 
Hywel Dda. Mae’r 
tîm 
amlddisgyblaethol 
hwn wedi gwahanu 
erbyn hyn. Nid yw 
pob plentyn ag 
anableddau wedi’i 
gofrestru â’r Tîm 
Plant Anabl. Mae 
rhai wedi’u cofrestru 
â thimau iechyd 
Hywel Dda yn unig.  
Caiff plant sy’n cael 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
cymorth gan y Tîm 
Plant Anabl eu 
hatgyfeirio at 
gynlluniau DASH yn 
awtomatig; ceir 
pryderon y bydd 
plant ag anableddau 
nad ydynt wedi’u 
cofrestru â’r Tîm 
Plant Anabl yn ei 
chael yn anodd cael 
mynediad at 
gynlluniau DASH. 
 
Mae hyn yn cael 
sylw fel rhan o’r 
ymarfer ailstrwythuro 
cyffredinol i 
gyflwyno’r Model 
Gydol Oes a 
Llesiant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi argaeledd 
darpariaeth am ddim 

OREN GWYRDD Erbyn hyn, mae’n ofynnol i bob 
darparwr a gomisiynir gan yr 
awdurdod lleol lwytho 
gwybodaeth am ei 
ddarpariaeth i wefan Dewis 
Cymru er mwyn i deuluoedd 
allu gweld pa ddarpariaeth 
sydd ar gael am ddim yn eu 
hardal. 

Nid yw’n glir a yw 
darpariaeth am ddim 
nas comisiynir gan 
yr awdurdod lleol yn 
cael ei chofnodi ar 
wefan Dewis Cymru.  
Nid yw holl 
ddarpariaeth yr 
awdurdod lleol yn 

T
udalen 480



Pecyn adnoddau asesu 

  81 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae’r awdurdod lleol yn 
cydgysylltu Grŵp Statudol y 
Blynyddoedd Cynnar, Gofal 
Plant a Chwarae, a’r Grŵp 
Rhianta a Chymorth i 
Deuluoedd. Rhoddir gwybod i’r 
ddau grŵp hyn am y 
ddarpariaeth sydd ar gael am 
ddim er mwyn i’r darparwyr 
hyrwyddo’r ddarpariaeth 
ymhlith rhieni. 

cael ei chofnodi ar 
wefan Dewis Cymru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trosglwyddo 
perchnogaeth yr 
wybodaeth am barciau 
chwarae cymunedol ar 
wefan Dewis Cymru o 
ddwylo’r Cyngor i ddwylo 
perchnogion y parciau 
chwarae cymunedol. 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi'r safleoedd a 
ddarperir am ddim/am 
gost isel i’w defnyddio ar 
gyfer darpariaeth 
chwarae 

OREN GWYRDD Erbyn hyn, mae parciau 
chwarae cymunedol wedi’u 
rhestru ar wefan Dewis Cymru. 
Ceir dolen at y wefan ar 
dudalen we’r Cyngor am 
gyfleoedd chwarae.   
 
Ar y dudalen we hon, ceir 
dolen at wefan Darganfod 
Ceredigion hefyd, lle ceir rhestr 
o goetiroedd, traethau a 
chyrchfannau awyr agored 
eraill. 

Mae rhestrau Dewis 
Cymru’n eiddo i’r 
Cyngor ar hyn o bryd 
ac mae angen inni 
drosglwyddo’r 
berchnogaeth i 
berchnogion y 
parciau cymunedol. 
 
Nid ydym yn sicr a 
oes unrhyw 
safleoedd dan do ar 
gael am gost isel/am 
ddim at ddibenion 
chwarae – 
canolfannau 
hamdden a 
neuaddau pentref?  
Mae Cymdeithas 
Mudiadau 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Gwirfoddol 
Ceredigion (CAVO) 
wedi creu gwefan 
Neuaddau 
Ceredigion ond nid 
yw’n rhestru pob 
neuadd ac ni cheir 
unrhyw brisiau. 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cofnodi'r darpariaethau 
lle mae grantiau neu 
gymorthdaliadau ar gael i 
ddarparwyr cyfleoedd 
chwarae 

OREN OREN Mae gwybodaeth am y 
grantiau sydd ar gael ar gyfer 
chwarae yn dueddol o gael ei 
dosbarthu drwy restrau e-bost 
at y Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae. O wneud hynny, gall 
yr awdurdod lleol gyfathrebu’n 
uniongyrchol â darparwyr 
cyfleoedd chwarae ynghylch 
grantiau a chymorthdaliadau. 
 
Mae Grant Cymunedol 
Ceredigion ar gael i 
ddarparwyr cyfleoedd chwarae. 
Mae gwybodaeth am y grant 
hwn ar gael yn rhwydd ar 
wefan yr awdurdod lleol.  
  
Yn ogystal â chynnal 
chwiliadau am arian ar gyfer 
darparwyr cyfleoedd chwarae, 
bu CAVO yn ymwneud â’r 

Gall capasiti 
pwyllgorau rheoli’r 
ardaloedd chwarae 
fod yn broblem. Os 
nad oes gan 
ddarparwyr 
cyfleoedd chwarae 
gapasiti i gymryd 
rhan yn y grwpiau 
hyn neu i ymuno â’r 
rhestrau e-bost, ni 
fyddant yn dod i 
wybod am y grantiau 
a’r cymorthdaliadau 
sydd ar gael.   
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
gwaith o hysbysebu a 
hyrwyddo’r Grant Gaeaf Llawn 
Lles, penderfynu arno a’i 
ddosbarthu. 
 
Mae’r holl geisiadau i gael 
grantiau cyfalaf a refeniw’r 
cynllun Gaeaf Llawn Lles ar 
gael ar safleoedd MS Teams 
newydd. Yno, gellir cael gafael 
ar y ceisiadau, cofnodion 
cyfarfodydd, a’r 
penderfyniadau dyfarnu. 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
darparu trafnidiaeth â 
chymhorthdal i blant sy'n 
teithio i gyfleoedd 
chwarae 

COCH OREN Mae mentrau’r Haf o Hwyl a’r 
Gaeaf Llawn Lles wedi bod o 
gymorth o ran hyn yn ystod 
2021. Darperir cludiant i 
grwpiau sy’n agored i niwed 
(e.e. gofalwyr ifanc, plant ag 
anableddau, plant sy’n derbyn 
gofal a’r rheini sydd mewn 
perygl o droseddu) i’w cludo at 
gyfleoedd chwarae a 
chyfleoedd hamdden.  
 

 

Nid yw’r awdurdod 
lleol fel arfer yn 
darparu cludiant â 
chymhorthdal yn 
benodol i deithio at 
gyfleoedd chwarae. 
(Mae eleni yn 
eithriad.) Mae’n 
anodd gweld hyn yn 
newid yn y tymor hir.  
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Taliadau ar gyfer darpariaeth chwarae 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol yn sicrhau bod plant yn gallu manteisio ar gyfleoedd chwarae am ddim neu am gost isel? 
Mae hyn yn gwella a gwnaed llawer o welliannau dros y 12 mis diwethaf. Gellir cael hyd i gyfleoedd o’r fath drwy wefan Dewis erbyn hyn. Mae 
gennym gryn ffordd i fynd i roi’r holl ddarpariaeth ar y wefan. Mae’r Cyngor yn ceisio sicrhau bod plant y mae ei hangen arnynt yn gallu cael 
mynediad at ddarpariaeth am ddim neu am gost isel. Mae llawer o wasanaethau (fel Dechrau’n Deg) yn targedu ardaloedd difreintiedig. Mae’r 
awdurdod lleol yn darparu cymhorthdal ar gyfer cymorth i deuluoedd mewn lleoliadau yn y Borth, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, Tregaron, 
Aberaeron, Penparcau ac Aberteifi, ac ni chodir tâl am y gweithgareddau hyn. Mae’r awdurdod lleol hefyd yn rhoi cymhorthdal ar gyfer 
darpariaeth a gweithgareddau am ddim/am gost isel i ofalwyr ifanc ac i blant a phobl ifanc ag anableddau. Defnyddir arian y Gronfa Datblygiad 
Plant a chyllid allgymorth Dechrau’n Deg i dalu am ofal plant am ddim i’r plant a atgyfeirir atynt. Bydd Canolfannau Llesiant ar draws yr 
awdurdod hefyd yn gallu cydweithio â gwasanaethau sy’n bartneriaid i wella’r ddarpariaeth am ddim/am gost isel. Bu i fentrau’r Haf o Hwyl a’r 
Gaeaf Llawn Lles ddarparu cyfleoedd niferus i blant ifanc a dargedir, ond nid yw budd hirdymor y grantiau hyn wedi’i brofi hyd yma.  
  
Ceir cysylltiadau da â CAVO, ac mae’r Cysylltwyr Cymunedol hefyd yn gallu hyrwyddo cyfleoedd, darpariaeth a grantiau. Mae Grant Cymunedol 
Ceredigion ar gael i ddarparwyr cyfleoedd chwarae. Mae gwybodaeth am y grant hwn ar gael yn rhwydd ar wefan y Cyngor.  
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Mae COVID wedi bod yn her enfawr, nid dim ond i’r ddarpariaeth i bobl ifanc, ond hefyd i’r ddarpariaeth cymorth i deuluoedd, ac i staff y Cyngor. 
Mae’n parhau i fod yn her i lawer o wasanaethau.  
Mae Ceredigion yn datblygu systemau data newydd drwy’r Model Gydol Oes a Llesiant a bydd hyn yn helpu gwasanaethau i wybod yn union ble 
mae’r holl blant o deuluoedd incwm isel wedi’u lleoli.  
 
Sut mae eu goresgyn? 
Mae angen gwneud mwy o welliannau ac ychwanegu mwy o wybodaeth at wefan Dewis. Mae’r Gwasanaeth Canolfannau Llesiant (gan gynnwys 
y Gwasanaeth Chwarae) yn pwyso a mesur y ffordd y mae cyfleoedd yn cael eu marchnata a’u hyrwyddo. Maent yn gobeithio y bydd hyn yn 
sicrhau bod gwybodaeth yn llifo’n well a bod yr wybodaeth iawn yn cyrraedd y bobl iawn.  
Mae ymgorffori’r Gwasanaeth Chwarae yn y Gwasanaeth Chwarae a Gweithgarwch Corfforol Gydol Oes hefyd yn hollbwysig o ran datblygu 
rhaglenni’r awdurdod lleol. Byddwn yn parhau i ddosbarthu gwybodaeth am grantiau ac arian i’r Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae, a byddwn yn 
parhau i gefnogi cydweithredu rhwng meysydd y blynyddoedd cynnar, cymorth i deuluoedd, gofal plant a darpariaeth chwarae drwy Grŵp 
Strategaeth y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae.  
 
Sylwadau: 
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Mater F: Mynediad i le/darpariaeth 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol ystyried yr holl ffactorau sy'n helpu i sicrhau bod plant yn cael y cyfle i chwarae neu i symud o amgylch eu cymunedau. 
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol yn 

cadw cofnod wedi'i 
ddiweddaru o nifer y 
parthau 20 milltir yr 
awr/parthau diogelwch 
ysgolion mewn 
ardaloedd preswyl 

GWYRDD GWYRDD Cedwir cofnod cyfredol o’r holl 
derfynau cyflymder ar ein ffyrdd 
sirol ar ffurf gorchymyn sy’n 
seiliedig ar fap. 

 Mae system yn ei lle 
i’w monitro a’u 
hadolygu’n barhaus. 

 Mae gan yr Awdurdod 
Lleol ddull o asesu 
effaith mesurau lleihau 
cyflymder a mesurau 
eraill sy'n ymwneud â 
diogelwch ar y ffyrdd ar y 
cyfle sydd gan blant i 
chwarae y tu allan yn eu 
cymunedau 

GWYRDD GWYRDD Cynhelir adolygiad o’r terfynau 
cyflymder ar ffyrdd a gynhelir gan 
y Cyngor o bryd i’w gilydd. Mae’r 
adolygiad nesaf yn debygol o 
ddilyn y camau i roi ar waith 
gynnig Llywodraeth Cymru i roi 
terfyn cyflymder diofyn o 20mya 
ar waith ar ffyrdd cyfyngedig / 
ffyrdd â goleuadau stryd (ffyrdd â 
therfyn cyflymder o 30mya) ledled 
Cymru (o fis Ebrill 2023). Rydym 
yn aros i gael canllawiau gan 
Lywodraeth Cymru.  
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 
Rydym yn ymgymryd â gwaith 
monitro parhaus ar y cyd â Gan 
Bwyll – Partneriaeth Camerâu 
Diogelwch Cymru, yr Heddlu a 
chynrychiolwyr cymunedau lleol, a 
thrwy Is-grŵp Diogelwch ar y 
Ffordd Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol amlasiantaethol 
Ceredigion. Gwneir gwaith gorfodi 
drwy Gan Bwyll a’r Heddlu lle bo 
angen.  
 
Gall cymunedau gysylltu â Heddlu 
Dyfed Powys/Gan Bwyll i drefnu 
menter Gwylio Cyflymder 
Cymunedol, Ymgyrch Snap, a 
mentrau eraill o’r fath i godi 
ymwybyddiaeth.  

 Mae gan yr Awdurdod 
Lleol gynllun(iau) i leihau 
effaith negyddol ffyrdd a 
chyffyrdd prysur drwy 
gyflwyno mesurau 
lleihau cyflymder a 
darparu mannau 
croesi/llwybrau diogel i 
gerddwyr a seiclwyr 

OREN OREN Caiff y terfynau cyflymder ar 
ffyrdd a gynhelir gan y Cyngor eu 
hadolygu o bryd i’w gilydd (gweler 
uchod) a chyflwynir newidiadau 
yn ôl y gofyn. Rydym yn 
cydymffurfio’n rhannol â Deddf 
Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn y 
tri anheddiad Teithio Llesol a 
ddynodwyd gan Lywodraeth 
Cymru (Aberystwyth, Aberteifi a 
Llanbedr Pont Steffan) a 
chynlluniau eraill a bennir ac a 

Caiff arian Teithio 
Llesol ei gyfeirio’n 
uniongyrchol i’n 
hardaloedd trefol yn 
unig. Rhoddir rhai 
cynlluniau 
peirianneg 
diogelwch ar y 
ffyrdd ar waith 
mewn lleoliadau 
eraill yn ddibynnol 
ar achos busnes 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
flaenoriaethir (gan ddibynnu ar yr 
adnoddau sydd ar gael).  
 
Cyflwynwyd rhai gwelliannau fel 
mesurau dros dro mewn 
perthynas â pharthau diogel 
Ceredigion yn sgil pandemig 
COVID-19. 

cadarn, trefn 
flaenoriaethu ac 
argaeledd 
adnoddau. 

 Mae gan yr Awdurdod 
Lleol gynllun(iau) i wella'r 
mynediad sydd gan 
gerddwyr a seiclwyr i 
barciau, cyfleusterau 
chwarae awyr agored a 
chanolfannau hamdden 
lleol o ardaloedd preswyl 

OREN GWYRDD Mae gan y Cyngor Gynllun Gwella 
Hawliau Tramwy. Mae hwn yn 
gynllun statudol sy’n gosod sail ar 
gyfer ein hamcanion dros y deg 
mlynedd nesaf. Cyhoeddwyd y 
cynllun yn 2019 ac mae ar gael 
i’w weld fan hyn 
https://www.ceredigion.gov.uk/pre
swyliwr/yr-arfordir-a-chefn-
gwlad/hawliau-tramwy-
cyhoeddus/cynllun-gwella-
hawliau-tramwy-ceredigion/. 
 
Mae’n gysylltiedig â’r 
dyletswyddau statudol o dan 
Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 
2013 yn y tri anheddiad Teithio 
Llesol a ddynodwyd gan 
Lywodraeth Cymru (Aberystwyth, 
Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan).  

Mae Teithio Llesol 
yn canolbwyntio’n 
bennaf ar deithiau 
byr a wneir o ddydd 
i ddydd i fynd i’r 
ysgol, i’r coleg, i’r 
gwaith ac i 
ddefnyddio 
cyfleusterau lleol.  
Mae’n anodd i 
gynlluniau tu allan 
i’r tri anheddiad a 
ddynodwyd gael 
mynediad at arian 
grant. 

 Mae potensial i'r 
Awdurdod Lleol gymryd 
camau pellach i leihau 

GWYRDD GWYRDD Caiff terfynau cyflymder y sir eu 
hadolygu o bryd i’w gilydd (gweler 
uchod) a bydd y terfyn cyflymder 

Mae argaeledd staff 
ac adnoddau 
ariannol ar draws y 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
cyflymder traffig a gwella 
diogelwch ar y ffyrdd er 
mwyn hyrwyddo 
cyfleoedd chwarae 

yn cael ei newid yn ddiofyn o 
30mya i 20mya ar ffyrdd 
cyfyngedig / ffyrdd â goleuadau 
stryd o fis Ebrill 2023, yn 
ddibynnol ar eithriadau penodol. 
Caiff y terfynau amser presennol 
eu gorfodi drwy Bartneriaeth 
Camerâu Diogelwch Gan Bwyll 
Cymru a Heddlu Dyfed Powys. 
Mae hyn yn cynnwys mesurau 
tawelu traffig lle y gallant gyfrannu 
at gynllun peirianneg diogelwch ar 
y ffyrdd sy’n targedu’r defnyddwyr 
sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r 
rhain yn seiliedig ar ddata am 
wrthdrawiadau traffig ffordd ac 
anafiadau personol, ac yn cael eu 
blaenoriaethu ar sail y data 
hynny. 
 
Mae ein Tîm Diogelwch ar y 
Ffyrdd yn darparu rhaglen 
addysg, hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth o ran diogelwch 
ar y ffyrdd i ysgolion cynradd – 
mae hyn yn cynnwys hyfforddiant 
Kerbcraft am ddiogelwch plant 
sy’n cerdded a’r Safon 
Genedlaethol ar gyfer 
Hyfforddiant Beicio i sicrhau bod 
plant yn meddu ar sgiliau 

sector cyhoeddus 
yn parhau i fod yn 
destun pryder. 
Effaith pandemig 
COVID-19 ar 
raglenni hyfforddi 
diogelwch ar y 
ffyrdd – 
ailflaenoriaethu 
rhaglenni gwaith, 
symud staff i ymdrin 
ag ymateb y Cyngor 
i COVID–19, a 
phenderfyniad y 
Drefn Reoli Aur i 
atal hyfforddiant 
ymarferol mewn 
ysgolion ac i 
aelodau o’r 
cyhoedd (e.e. 
gwersi gyrru uwch / 
gwersi gyrru beic 
modur). 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
sylfaenol i’w trosglwyddo i’w 
teithiau bob dydd. 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio grantiau 
diogelwch ar y ffyrdd 
a/neu arian arall i 
gefnogi'r gwaith o 
ddarparu hyfforddiant 
seiclo i blant yn unol â 
safonau cenedlaethol 

GWYRDD GWYRDD Gweler uchod o ran y Safon 
Genedlaethol ar gyfer 
Hyfforddiant Beicio a ddarperir i 
ddisgyblion Blwyddyn 6 yn 
ysgolion Ceredigion. Fe’i hariennir 
drwy arian refeniw Grant 
Diogelwch ar y Ffyrdd 
Llywodraeth Cymru. 
 

Dim ar hyn o bryd, 
ond ceir pryderon 
fod hyfforddiant yn 
ddibynnol ar 
ddyraniadau grant o 
flwyddyn i flwyddyn 
gan Lywodraeth 
Cymru, a bod y 
rhain yn seiliedig ar 
fformiwla sy’n 
cynnwys ffigurau 
poblogaeth. Mae 
swm y grant wedi 
gostwng yn raddol 
dros gyfnod. 

 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio grantiau 
diogelwch ar y ffyrdd 
a/neu arian arall i 
ddarparu hyfforddiant 
diogelwch cerddwyr i 
blant 

GWYRDD GWYRDD Darperir hyfforddiant Kerbcraft o 
ran diogelwch plant sy’n cerdded i 
ysgolion cynradd Ceredigion ac 
fe’i hariennir drwy’r Grant Refeniw 
Diogelwch ar y Ffyrdd. 
 

Fel uchod 

 Mae gan yr Awdurdod 
Lleol ffordd hygyrch a 
hysbys o gau ffyrdd dros 
dro fel bod mwy o blant 
yn gallu chwarae y tu 
allan i'w cartrefi 

GWYRDD GWYRDD Mae gan y Cyngor wybodaeth, ac 
mae unrhyw ffioedd yn cael eu 
cyhoeddi ar ei wefan neu’u 
darparu drwy Clic Ceredigion.  
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Mae gan yr adran Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol 
weithdrefnau safonol i dderbyn ac 
i brosesu ceisiadau i gau ffyrdd 
dros dro ar gyfer digwyddiadau 
arbennig.  

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cyfeirio at y Llawlyfr 
Strydoedd wrth ystyried 
datblygiadau newydd a 
newidiadau i'r 
rhwydwaith 
priffyrdd/amgylchedd 
trefol 

GWYRDD GWYRDD Mae’r Cyngor yn ymlynu wrth 
safonau dylunio priodol ac yn 
rhoi’r safonau hynny ar waith pan 
fydd yn gwella seilwaith neu’n 
creu seilwaith newydd, fel y’u 
cyhoeddir yn y Llawlyfr 
Strydoedd, y Llawlyfr Dylunio 
Ffyrdd a Phontydd, a’r Canllawiau 
Dylunio Teithio Llesol. Defnyddir 
safonau cymeradwy eraill y 
diwydiant o ran mynediad at 
gludiant cyhoeddus. 

Bydd heriau 
neilltuol ynghlwm 
wrth bob lleoliad o 
ran rhoi’r safonau 
dylunio ac adeiladu 
ar waith yn gyson – 
e.e. topograffeg. 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cydymffurfio â 
chanllawiau arfer da a 
gydnabyddir yn 
genedlaethol wrth 
ddatblygu cyfleusterau 
cerdded a seiclo 

GWYRDD GWYRDD Ydy, gan gyfeirio at Ganllawiau 
Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth 
Cymru. 

 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
defnyddio data ar nifer yr 
anafiadau i gerddwyr 
sy'n blant a achosir gan 
ddamwain ar y ffordd i 

OREN GWYRDD Defnyddir data am wrthdrawiadau 
traffig ffordd ac anafiadau 
personol, ynghyd ag asesiad risg, 
i osod sail ar gyfer datblygu 
cynlluniau peirianyddol ac i 

Argaeledd data a 
thueddiadau mewn 
sefyllfa lle ceir 
niferoedd cymharol 
isel o anafusion. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
lywio penderfyniadau 
ynghylch lleoliad a 
chynllun ymyriadau sy'n 
helpu plant i symud o 
amgylch eu cymunedau 
yn annibynnol 

dargedu’r adnoddau sydd ar gael 
o ran addysg, hyfforddiant a 
chyhoeddusrwydd.  
Cafodd parthau 20mya â 
chynlluniau tawelu traffig eu 
blaenoriaethu gerllaw ysgolion 
ledled y sir. 
 
Drwy weithio mewn partneriaeth, 
mae’r Cyngor yn cefnogi nifer o 
ymgyrchoedd diogelwch 
cenedlaethol a rhanbarthol, gan 
gynnwys o ran diogelwch wrth 
groesfannau rheilffordd.  

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
ystyried yr angen i blant 
gael cyfle i chwarae wrth 
wneud penderfyniadau 
ynghylch gwariant ar 
drafnidiaeth gyhoeddus 
a'r ffordd y caiff ei 
chynllunio 

OREN OREN Y gwir amdani yw bod y 
gwasanaethau bws cyhoeddus a 
ddarperir yng Ngheredigion (ac yn 
y Gymru wledig yn gyffredinol) yn 
dibynnu i raddau helaeth ar y 
gyllideb sydd ar gael o ran amlder 
y gwasanaethau a’r llwybrau.  
Mae cyllid cyhoeddus i ddarparu 
cymhorthdal ar gyfer llwybrau a 
gwasanaethau wedi dirywio dros 
y blynyddoedd diwethaf, ac nid 
yw cwmnïau bysiau lleol yn tybio 
eu bod yn fasnachol hyfyw. Yr 
eithriad yw rhwydwaith Traws 
Cymru sy’n gwasanaethu coridor 
yr arfordir o Wynedd drwy 

Argaeledd arian 
cyhoeddus, a gall 
penderfyniadau ar 
wasanaethau a 
llwybrau gael eu 
gwneud gan 
sefydliadau ac 
eithrio’r Cyngor Sir. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
Geredigion i Sir Benfro a hefyd i 
Gaerfyrddin. 
 
Mae gwasanaethau trenau i/o 
orsafoedd Aberystwyth, Bow 
Street, y Borth a Chyffordd Dyfi 
yng Ngheredigion yn cael eu 
cynllunio, eu hariannu a’u 
gweithredu gan Trafnidiaeth 
Cymru erbyn hyn. Agorodd y 
Gyfnewidfa Cludiant Cyhoeddus 
newydd yn Bow Street ym mis 
Chwefror 2021, gan ddarparu 
cysylltiadau Teithio Llesol helaeth 
yn Bow Street ei hun a rhwng y 
pentref a Phenrhyn-coch. Mae 
mwy o welliannau’n cael eu rhoi 
ar waith ar hyn o bryd.  

 Mae dealltwriaeth o 
ofynion plant anabl, a 
darperir ar eu cyfer o 
fewn cynlluniau traffig a 
thrafnidiaeth 

GWYRDD GWYRDD Mae’r Canllawiau Dylunio Teithio 
Llesol a chanllawiau eraill o ran 
dylunio priffyrdd yn pennu 
safonau i sicrhau gwelliannau 
hygyrchedd i bawb. 
 
Defnyddir Asesiadau Effaith 
Integredig i rag-weld effaith 
newidiadau i’r seilwaith a’r 
gwasanaethau cyfredol ac effaith 
seilwaith a gwasanaethau 
newydd. Dilynir polisïau a 
gweithdrefnau corfforaethol o ran 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
ymgysylltu â defnyddwyr 
gwasanaethau a grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig ym 
mhob cam o’r broses o ddatblygu 
cynlluniau.  

 
Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd a digwyddiadau: 
Er mwyn i blant a theuluoedd fanteisio ar gyfleoedd chwarae, gweithgareddau hamdden a digwyddiadau mae angen iddynt wybod 
beth sy'n cael ei gynnig yn eu hardal. 
 

 
 Mae gan yr Awdurdod 

Lleol adran a nodir yn glir 
ar ei wefan sy'n rhoi 
gwybodaeth am 
gyfleoedd chwarae fel y'u 
disgrifir yn y Canllawiau 
Statudol (ardaloedd 
chwarae, darpariaeth 
chwarae, clybiau a'u 
hygyrchedd)   

OREN OREN Erbyn hyn, mae manylion am 
ardaloedd chwarae, darpariaeth 
chwarae a chlybiau, ynghyd â’u 
manylion hygyrchedd, wedi’u rhestru 
ar wefan Dewis Cymru. Ceir dolen at 
y wefan ar dudalen we’r Cyngor am 
gyfleoedd chwarae.   
 
Mae’n ofynnol i ddarparwyr a 
gomisiynir gan yr awdurdod lleol 
sicrhau bod eu manylion ar wefan 
Dewis Cymru yn gyfredol. 

Gall darpariaeth nas 
comisiynir gan yr 
awdurdod lleol fod 
wedi’i chofnodi ar 
wefan Dewis Cymru ai 
peidio. Nid yw holl 
ddarpariaeth yr 
awdurdod lleol yn cael 
ei chofnodi ar wefan 
Dewis Cymru. 

 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
darparu gwybodaeth am 
fynediad i gyfleoedd 
chwarae a chyswllt i gael 
cymorth os oes angen 

OREN GWYRDD Mae’r cyhoedd yn cysylltu â’r Cyngor 
drwy Clic, ein canolfan gyswllt. 
Anfonir ymholiadau ynghylch 
cyfleoedd chwarae at swyddog 
enwebedig sy’n gyfrifol am 
ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae, 
oni bai fod swyddog mwy priodol yn 
cael ei bennu. 
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Yn ddiweddar, mae’r Gwasanaeth 
Chwarae wedi cael ei gynnwys yn y 
Gwasanaeth Canolfannau Llesiant. 
Bydd hyn yn caniatáu iddo gael ei 
reoli gan Reolwr Tîm a dod yn rhan o 
gylch gwaith Cydgysylltydd a benodir 
o’r newydd. Bydd pedwar aelod staff 
hefyd yn rhannu’r cyfrifoldebau dros 
ddarparu’r gwasanaeth ar sail 
ardaloedd daearyddol. 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cefnogi ac yn cyhoeddi 
digwyddiadau sy'n annog 
cyfleoedd chwarae a 
digwyddiadau i blant a 
theuluoedd  

OREN 
 
 
 

OREN 
 
 
 

Yn bennaf drwy’r arian sydd ar gael 
(Grant Cymunedol CSC, Grant 
Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan, 
Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg 
ac ati).   
 
Rydym yn hyrwyddo’r math hwn o 
ddigwyddiad drwy ein sianeli 
cyfryngau cymdeithasol. 
 
Bydd gan y Gwasanaeth 
Canolfannau Llesiant Swyddog 
Marchnata ac Aelodaeth newydd, a 
bydd chwarae’n rhan o’i gylch gwaith.  

 

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cyhoeddi gwybodaeth 
sy'n cyfrannu at 
agweddau cadarnhaol 
tuag at chwarae yn y 
gymuned 

OREN OREN Fel uchod.  

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
rhoi awgrymiadau 

GWYRDD GWYRDD Rydym yn mynd ati i gefnogi ymgyrch 
Llywodraeth Cymru, ‘Magu plant. 
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defnyddiol a chymorth i 
rieni i'w helpu i annog eu 
plant i chwarae 

Rhowch amser iddo’ ac i hyrwyddo 
gwefan a thaflenni gwybodaeth 
Chwarae Cymru.   
 
Bu i’n rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf 
ariannu adnoddau a gweithgareddau 
chwarae awyr agored mewn 
Canolfannau i Deuluoedd a Phlant yn 
ystod y pandemig, a defnyddiwyd 
Cronfa Datblygu Plant Llywodraeth 
Cymru i dalu am hyfforddiant 
chwarae awyr agored a hyfforddiant 
ysgol y goedwig i staff Canolfannau i 
Deuluoedd. 
 
Rydym yn hyrwyddo ac yn dathlu’r 
Diwrnod Chwarae Cenedlaethol bob 
blwyddyn. 
 
Mae gan Wasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion a’r Canolfannau Llesiant 
bresenoldeb cryf ar y cyfryngau 
cymdeithasol, ac fe’i hadolygir gan yr 
adran TG a Swyddfa’r Wasg bob 
chwe mis. Mae’r ddau wasanaeth yn 
rhannu cyfleoedd mewnol ac allanol. 
Mae gan y naill a’r llall gyfrifon 
Facebook, Twitter ac Instagram.  

 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
gwneud defnydd eang o 
arwyddion ar safleoedd i 
ddiogelu a hyrwyddo 
chwarae 

COCH  Amherthnasol   
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 Mae'r Awdurdod Lleol yn 
gweithio gyda'r cyfryngau 
i'w hannog i roi portread 
cadarnhaol o blant yn 
chwarae yn yr ardal leol 

COCH OREN Mae Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion a’r Canolfannau Llesiant 
yn mynd ati i hyrwyddo plant yn 
chwarae mewn ffordd gadarnhaol. 
 
Mae COVID wedi effeithio’n fawr ar 
hyn. 
 
Drwy gydol y pandemig, mae’r 
Cyngor wedi rhyddhau canllawiau i 
gynghorau tref a chymuned i’w helpu 
i gadw parciau ac ardaloedd 
chwarae’n ddiogel.  
 
Bu i’r Cyngor roi dau aelod o staff y 
Gwasanaethau Hamdden ar 
secondiad yn ystod y pandemig er 
mwyn iddynt ymweld â’r parciau a’r 
ardaloedd chwarae a reolir gan 
gynghorau tref a chymuned i’w helpu 
ag arwyddion, meini prawf diogelwch 
ychwanegol, a diogelwch cyffredinol 
o ran COVID. 

Ystyried y prif 
agweddau sy’n dod i’r 
amlwg o arolygon 
perthnasol amrywiol.   

 

Mynediad i le/darpariaeth 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau cydweithio er mwyn sicrhau y gall plant symud o amgylch eu cymunedau er mwyn cynyddu 
eu gallu i fanteisio ar gyfleoedd chwarae? 
Mae’r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol a chanllawiau eraill o ran dylunio priffyrdd yn pennu safonau i sicrhau gwelliannau hygyrchedd i bawb. 
Mae’r Cyngor yn adolygu’r terfynau cyflymder ar ffyrdd a gynhelir ganddo o bryd i’w gilydd. Mae’r adolygiad nesaf yn debygol o ddilyn y camau 
i roi ar waith gynnig Llywodraeth Cymru i roi terfyn cyflymder diofyn o 20mya ar waith ar ffyrdd cyfyngedig/ffyrdd â goleuadau stryd (ffyrdd â 
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therfyn cyflymder o 30mya) ledled Cymru (o fis Ebrill 2023). Mae’r Cyngor hefyd yn cydweithio â Gan Bwyll – Partneriaeth Camerâu Diogelwch 
Cymru, yr Heddlu a chynrychiolwyr cymunedau lleol, a thrwy Is-grŵp Diogelwch ar y Ffordd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol 
amlasiantaethol Ceredigion. Mae gwaith monitro parhaus yn digwydd ar y cyd â’r partneriaid allweddol hyn.   
Mae’r cynllun Teithio Llesol a’r cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn cynnwys camau i osod cysgodfannau beiciau/sgwteri mewn 
ysgolion. Mae ein Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn darparu rhaglen addysg, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o ran diogelwch ar y ffyrdd i blant 
ysgolion cynradd. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant Kerbcraft o ran diogelwch plant sy’n cerdded a’r Safon Genedlaethol ar gyfer Hyfforddiant 
Beicio i sicrhau bod plant yn meddu ar sgiliau sylfaenol i’w trosglwyddo i’w teithiau bob dydd.  
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Yn y gorffennol, cafodd cyfleoedd chwarae eu cefnogi gan grantiau blynyddol a bu’n anodd cynllunio ar gyfer y tymor hir. Nid yw’r sefyllfa wedi 
newid, ond cafwyd arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru eleni drwy gynlluniau’r Haf o Hwyl a’r Gaeaf Llawn Lles.  
 
Mae COVID wedi peri anhawster. Fodd bynnag, mae’r awdurdod lleol wedi cynorthwyo cynghorau tref a chymuned drwy roi cyngor a 
gwybodaeth iddynt, yn ogystal â darparu staff i gynorthwyo ag archwiliadau lleol.  
 
Mae hyfforddiant beicio i blant yn ddibynnol ar ddyraniadau arian grant o flwyddyn i flwyddyn gan Lywodraeth Cymru, ac mae’r rhain yn 
seiliedig ar fformiwla sy’n cynnwys ffigurau poblogaeth. Mae swm y grant wedi gostwng yn raddol dros gyfnod. 
Caiff arian Teithio Llesol ei gyfeirio’n uniongyrchol i’n prif ardaloedd trefol yn unig (Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan). Rhoddir rhai 
cynlluniau peirianneg diogelwch ar y ffyrdd ar waith mewn lleoliadau eraill yn ddibynnol ar achos busnes cadarn, trefn flaenoriaethu ac 
argaeledd adnoddau. 
 
Sut mae eu goresgyn? 
Mae gwasanaethau’n cydweithio’n llawer agosach erbyn hyn yn sgil y gwaith ailstrwythuro i gyflwyno’r Model Gydol Oes a Llesiant. Mae hyn 
wedi ein helpu i ddefnyddio arian ychwanegol. 
 
Sylwadau 
Gwybodaeth, cyhoeddusrwydd, digwyddiadau 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio gwybodaeth yn gadarnhaol i sicrhau mynediad i ddarpariaeth chwarae? 
Mae’r awdurdod lleol yn defnyddio llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol o dan label Ceredigion Actif (Canolfannau Llesiant erbyn hyn) a 
Swyddfa Gorfforaethol y Wasg.  
Mae adrannau eraill, fel y Gwasanaeth Ieuenctid, hefyd yn weithgar o ran hyn, ac mae pob adran yn cynorthwyo’i gilydd. Caiff cyfleoedd 
chwarae eu hysbysebu ar y llwyfannau hyn. Roedd hyn yn arbennig o bwysig yn ystod yr Haf o Hwyl a’r Gaeaf Llawn Lles pan gafodd 
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canllawiau pwysig eu dosbarthu gan Lywodraeth Cymru. Bu inni hefyd ofyn i bob sefydliad sy’n cael arian grant gan Lywodraeth Cymru rannu 
eu deunydd hysbysebu â ni er mwyn inni ei rannu ymhellach. 
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Nid ydym yn weithwyr proffesiynol o ran creu posteri ac ymgyrchoedd hysbysebu. Mae’r pethau hyn yn cymryd cryn amser – yn aml, amser 
nad oes gan y staff i’w sbario. Rydym wedi buddsoddi mewn pecynnau proffesiynol â Canva.com a llwyfan cyfryngau cymdeithasol Hootsuite.  
Cymerir yn ganiataol hefyd fod y gynulleidfa darged yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac mai’r rhain yw ei phrif ddull o gael gafael ar 
wybodaeth. 
 
Sut mae eu goresgyn? 
Fel rhan o’r Model Gydol Oes a Llesiant, crëwyd swydd Swyddog Marchnata ac Aelodaeth, a bydd yn ymgysylltu mwy â thîm cyfathrebu 
corfforaethol y Cyngor. Gwneud mwy o ddefnydd o’r wasg leol. 
 
Sylwadau: 
 T

udalen 498



Pecyn adnoddau asesu 

  99 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Mater G: Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol ddarparu gwybodaeth am strwythur sefydliadol y maes polisi sy'n rheoli'r agenda chwarae a'r gweithlu chwarae.  
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 

 

Noder – mae’r meini prawf hyn yn ymwneud â’r gweithlu Gwaith Chwarae. Mae Gwaith Chwarae’n broffesiwn hyfedr sy’n cyfoethogi ac 
yn gwella cyfleoedd chwarae. Mae’n digwydd pan fydd oedolion yn cynorthwyo plant i chwarae, ond nid yw’n cael ei lywio gan addysg 
ragnodedig na chanlyniadau gofal. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau mynediad agored a lleoliadau gofal plant y tu allan i oriau ysgol. 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu 
a nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol 

yn cadw gwybodaeth 
wedi’i diweddaru am y 
gweithlu yn yr 
Awdurdod Lleol (dylai 
hyn gynnwys nifer y 
gweithwyr chwarae, y 
strwythur rheoli 
chwarae, lefelau 
cymwysterau, 
cyfleoedd hyfforddi a 
gwirfoddolwyr) 

COCH OREN Mae’r Uned Gofal Plant yn 
cofnodi’r staff Gwaith Chwarae 
cymwysedig ym mhob clwb ar ôl 
yr ysgol cofrestredig yn ystod pob 
ymweliad safle/mewn nodiadau 
ymweliad. Caiff staff eu cyfeirio at 
gyfleoedd hyfforddi oherwydd 
bydd cymhwyster Gwaith 
Chwarae Lefel 3 yn ofyniad 
statudol ar gyfer pob darpariaeth 
gwyliau ac ar ôl oriau’r ysgol 
erbyn mis Medi 2022. 
 

Yn hanesyddol, nid 
yw’r awdurdod lleol 
wedi cyflogi gweithlu 
chwarae. Mae cynigion 
yn eu lle i newid hyn yn 
sgil yr ailstrwythuro i 
gyflwyno’r Model Gydol 
Oes a Llesiant.  
 
Fe arferai fod tasglu 
chwarae. Mae angen 
ystyried ailgychwyn y 
grŵp neu addasu’r 
grŵp presennol gan ei 
fod yn canolbwyntio ar 
ofal plant – i roi sylw i 
chwarae mewn 

Mae’r Uned Gofal 
Plant yn parhau i 
ddatblygu’r Modiwl 
Hyfforddi ar wefan 
Dewis Cymru. 
 
Mae data Datganiad 
Hunanasesu’r 
Gwasanaeth wedi 
dod i law ac wedi 
cael eu dadansoddi 
ar gyfer yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd 
Gofal Plant – 
defnyddir yr 
wybodaeth i lunio 
cynllun gweithredu 
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meithrinfeydd a 
chlybiau ar ôl yr ysgol.  

pum mlynedd yr 
Asesiad o 
Ddigonolrwydd 
Gofal Plant. 
 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu 
a nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cynorthwyo pob 
aelod o'r gweithlu i 
gyflawni lefel y 
cymhwyster a nodir yn 
Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru  

COCH OREN Mae’r Uned Gofal Plant yn 
hysbysebu’r hyfforddiant a 
ddarperir gan bartneriaid 
CWLWM. 
 
Mae hyn wedi darparu 
hyfforddiant Gwaith Chwarae 
wedi’i ariannu ar gyfer tua 30 
aelod staff chwarae sy’n gweithio 
yn y sector ar ôl oriau’r 
ysgol/gwyliau’r ysgol yn ystod 
2019/2020 a 2020/2021. 

Ceir cryn alw am 
gyrsiau Gwaith 
Chwarae Lefel 1 yng 
Ngheredigion. Mae 
hwn yn fan cychwyn er 
mwyn i bobl o bob oed 
ymuno â gweithlu’r 
sector gofal 
plant/chwarae. Mae 
hyn, yn ei dro, yn 
dylanwadu’n 
gadarnhaol ar y ffordd 
y mae rhieni ac eraill 
yn diwallu anghenion 
plant ac yn gwella eu 
hiechyd a’u lles. 

Mae RAY 
Ceredigion yn 
ddarparwr 
hyfforddiant 
chwarae sydd wedi 
cofrestru ag Agored 
Cymru.  
 
Bydd yr Uned 
Chwarae’n 
cydweithio â RAY 
Ceredigion i roi 
rhaglen o gyrsiau 
Gwaith Chwarae 
Lefel 1 ar waith ar 
gyfer darparwyr 
cyfleoedd chwarae.  

 Mae gan yr Awdurdod 
Lleol gyllideb datblygu 
staff a neilltuir ar gyfer 
chwarae, gan gynnwys 
gwaith chwarae 

COCH OREN Mae’r Uned Gofal Plant yn 
cyfeirio staff perthnasol at 
hyfforddiant a ddarperir am ddim 
gan bartneriaid CWLWM.  

Nid yw’r Cyngor wedi 
cyflogi unrhyw staff 
chwarae’n 
uniongyrchol. 

Mae’r Uned Gofal 
Plant yn parhau i 
hyrwyddo 
hyfforddiant ‘Pontio i 
Waith Chwarae’ 
drwy CPCKC 
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ymhlith yr holl staff 
gofal plant. 

 Mae amrywiaeth 
cynhwysfawr o 
gyfleoedd Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus 
ar gael i weithwyr 
chwarae yn yr ardal 

OREN OREN Mae’r Uned Gofal Plant wedi 
trefnu hyfforddiant ADY ar gyfer 
hyfforddiant gorfodol a Llefaredd 
ac Iaith/Elklan. 
 
 

Cafodd y rhaglen 
hyfforddi ei chwtogi 
oherwydd cyfyngiadau 
COVID. Mae’r holl 
hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu’n rhithiol 
erbyn hyn, ac nid yw 
bob amser yn hygyrch 
i’r gweithlu.  
Mae llawer o staff y 
Cyngor sy’n ymwneud 
â mentrau chwarae yn 
gweithio mewn swyddi 
ac iddynt elfen 
amlwasanaeth. Fel 
arfer, maent yn staff y 
blynyddoedd cynnar, 
yn staff cymorth i 
deuluoedd, yn staff y 
gwasanaeth ieuenctid, 
ac ati. 

Gallai unrhyw 
hyfforddiant pellach i 
staff gynnwys 
chwarae anniben, 
chwarae darnau 
rhydd, chwarae 
awyr agored ac 
amgylcheddol, 
chwarae arfordirol, 
ac ati. 

 Mae hyfforddiant ar 
gael er mwyn i 
wirfoddolwyr a rhieni 
ddatblygu eu 
gwybodaeth a'u sgiliau 
ym maes gwaith 
chwarae 

GWYRDD GWYRDD Pan fydd yn gweithio gyda rhieni 
ifanc, bydd Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion yn rhannu 
gwybodaeth gan y trydydd 
sector/gwasanaethau statudol i 
hyrwyddo hyfforddiant gwaith 
chwarae i ddatblygu eu 
gwybodaeth. 
 
Yn y gorffennol, mae’r Cyngor 
wedi ariannu RAY Ceredigion i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T
udalen 501



Pecyn adnoddau asesu 

  102 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

ddarparu hyfforddiant Gwaith 
Chwarae Lefel 1 i unrhyw un y 
mae’r Uned Gofal Plant wedi 
hyrwyddo’r hyfforddiant iddo 
mewn lleoliadau gofal 
plant/chwarae. 
 
Mae Cymdeithas Tai Wales & 
West yn cydweithio â’r awdurdod 
lleol i sicrhau bod ei thenantiaid 
yn deall manteision chwarae. 
Mae wedi darparu hyfforddiant ar 
y cyd â’r awdurdod a threfnu i 
osod blychau chwarae 
cymunedol ar rai o’i hystadau. 
 
Mae darpariaeth hyfforddi 
amrywiol ar gael i rieni, staff y 
blynyddoedd cynnar a staff gofal 
plant, e.e. Cymhwyster Lefel 1 
mewn Chwarae yn y Gymuned, 
NVQ 3 mewn Gwaith Chwarae, 
Rheoli Cynllun Chwarae yn ystod 
y Gwyliau (MAHPS), Chwarae 
Awyr Agored, Ysgol y Goedwig.  
Mae'r awdurdod lleol yn ariannu 
hyfforddiant ar gyfer staff mewnol 
ac allanol perthnasol a rhieni pan 
fydd yn gallu gwneud hynny. 
 
Clywodd ymgynghoriad y 
Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae 
gan 25 o grwpiau oedd yn 
cynrychioli parciau ac ardaloedd 

 
 
 
 
 
 
 
Bu i’r pandemig roi 
terfyn ar y prosiect i 
osod blychau chwarae 
cymunedol. Mae 
cyfarpar chwarae rhai 
cymunedau yn dal i 
gael eu storio yn 
swyddfeydd y Cyngor 
ac mae angen eu 
hanfon i ddwy 
gymuned (Felin-fach a 
Thregaron).   
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chwarae. Dim ond 3 ohonynt 
oedd â gwirfoddolwyr.  
Gwnaethant awgrymu rhannu 
gwybodaeth ynghylch sut i 
ganfod cyllid a sut i gyflawni 
archwiliadau effeithiol. 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu 
a nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol 

yn cynnwys gwaith 
chwarae yn ei 
strategaethau 
Datblygu'r Gweithlu 

COCH COCH Nid yw’r Cyngor yn cyflogi 
gweithwyr chwarae/staff datblygu 
chwarae yn uniongyrchol ar hyn o 
bryd. Mae cynigion yn eu lle i 
newid hyn yn sgil yr ailstrwythuro i 
gyflwyno’r Model Gydol Oes a 
Llesiant. 
 
Mae’r Uned Gofal Plant yn 
cefnogi camau i ddatblygu’r 
gweithlu, ac mae’n cyfeirio 
gweithlu’r lleoliadau cofrestredig 
at hyfforddiant wedi’i ariannu a 
ddarperir gan bartneriaid 
CWLWM. 

  

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn annog partneriaid i 
ddarparu hyfforddiant 
priodol i grwpiau 
cymunedol, rhieni a 
gwirfoddolwyr 
 

OREN GWYRDD Mae’r Gronfa Datblygiad Plant 
wedi cynnwys cyfleoedd i 
bartneriaid ddarparu hyfforddiant 
priodol i grwpiau cymunedol a 
gwirfoddolwyr ym maes chwarae. 
 
Mae’r Uned Gofal Plant yn 
hyrwyddo hyfforddiant ymhlith 
gweithlu lleoliadau cofrestredig. 

 Cwblhau’r trefniadau 
ar gyfer hyfforddiant 
ROSPA a’i 
hysbysebu drwy’r 
Rhwydwaith 
Ardaloedd Chwarae 
a darparwyr 
gwasanaethau. 
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Cyn COVID, roedd hyfforddiant 
llythrennedd corfforol ar gael i 
Ganolfannau i Deuluoedd, 
Canolfannau Dechrau’n Deg, 
lleoliadau cyn-ysgol ac ysgolion 
drwy raglen Pobl Ifanc Egnïol  
Ceredigion Actif. 
 
Mae Teuluoedd yn Gyntaf, yr 
Uned Gofal Plant a Dechrau’n 
Deg wedi cydweithio i ddarparu 
hyfforddiant a bagiau adnoddau i’r 
sector gofal plant a chymorth i 
deuluoedd i wella cyfleoedd 
chwarae/chwaraeon a lefelau 
gweithgarwch. Bwriedir estyn hyn 
i feithrinfeydd pan fydd y 
cyfyngiadau’n caniatáu. 
 
Bwriedir cynnal hyfforddiant 
ROSPA ar-lein ym mis Mawrth 
2022 i bawb sy’n ymwneud â 
chwarae. Fe’i darperir gan 
Swyddog ROSPA, David Yearley.  

Noder – mae’r meini prawf hyn yn ymwneud â’r gweithlu Gwaith Chwarae: Mae hyn yn cwmpasu unrhyw un sydd wedi'i eu cyflogi 
mewn swydd sydd ag effaith ar blant yn chwarae - y rhai sydd ag effaith uniongyrchol i hwyluso eu chwarae, cynllunio eu chwarae, 
neu'r rhai sy'n galluogi'r plant i chwarae, neu beidio. 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
wedi cynnal 
dadansoddiad 
cynhwysfawr o 

OREN OREN Mae’r Uned Gofal Plant yn cynnal 
dadansoddiad o anghenion y 
sector gofal plant.  

 Caniatáu i’r Uned 
Gofal Plant 
ddefnyddio rhestr 
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anghenion hyfforddi ar 
gyfer y gweithlu 
chwarae fel y'i diffinnir 
yng ngeirfa'r pecyn 
cymorth 

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol yn 
ystyried datblygiad staff yn 
barhaus, ac mae’r staff wedi 
cwblhau nifer o gyrsiau a chael eu 
mentora o ran y ddarpariaeth cyn-
ysgol, y blynyddoedd cynnar a’r 
cwricwlwm newydd.    

geirfa’r pecyn 
cymorth. 
 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn cymryd camau i 
ehangu'r amrywiaeth o 
gyfleoedd dysgu a 
datblygu a gynigir i 
staff 

GWYRDD GWYRDD Darperir cyfleoedd hyfforddi 
amrywiol i staff Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion er mwyn 
iddynt gynnal ac arwain 
gweithgareddau a gweithdai 
amrywiol sy’n ymwneud â dysgu 
drwy weithgareddau fel sgiliau 
cefn gwlad a beicio.  
 
Mae’r Uned Gofal Plant yn 
diweddaru rhaglenni hyfforddi’n 
rheolaidd ac mae’n cael gafael ar 
gyfleoedd hyfforddi priodol ar 
gyfer lleoliadau gofal plant a 
chwarae cofrestredig. 

  

 Mae amrywiaeth 
cynhwysfawr o 
gyfleoedd Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus 
ar gael i weithwyr 
proffesiynol sy’n 
gweithio gyda phlant 

OREN OREN Mae Rheolwr y Tîm 
Gweithgarwch Corfforol a 
Chwarae yn aelod o grwpiau 
cenedlaethol ar gyfer sylfeini 
symud sy’n cynnwys Chwarae a 
Chwarae Cymru. Rhennir 
bwletinau wythnosol â staff, ac 
maent yn manteisio ar gyfleoedd 
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 
i gael hyfforddiant datblygiad 
proffesiynol parhaus. 

Bwriedir cynnal cwrs 
Gwaith Chwarae Lefel 
1 ym mis Mawrth 2022 
ar gyfer staff y 
Canolfannau Llesiant 
a’r Gwasanaeth 
Ieuenctid. 
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Sicrhau a datblygu'r gweithlu chwarae 
 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu 
a nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae sesiynau 

hyfforddi 
ymwybyddiaeth ar 
gael i weithwyr 
proffesiynol a 
swyddogion gwneud 
penderfyniadau y 
mae eu gwaith yn 
effeithio ar gyfleoedd 
plant i chwarae 

OREN OREN Mae e-fodiwl hyfforddi ar 
Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar 
gael i weithlu cyfan y Cyngor i 
ddatblygu dealltwriaeth y 
gweithwyr o pryd/sut y mae eu 
gwaith yn effeithio ar gyfleoedd 
plant i chwarae.  
 
Mae Cyngor Ieuenctid Ceredigion 
yn llwyfan lle y gall gweithwyr 
proffesiynol a phenderfynwyr 
ymgynghori â phlant pan fydd eu 
gwaith yn effeithio ar gyfleoedd 
plant (i chwarae, a chyfleoedd 
eraill). Yn y gorffennol, mae 
Cyngor Ieuenctid Ceredigion wedi 
ymateb i bapurau ymgynghori, fel 
y rheini am yr agenda mannau 
gwyrdd. 
 
Mae gan bob ysgol gynradd ac 
ysgol uwchradd Lysgenhadon 
Ifanc sy’n dal yr awenau o ran 
darparu cyfleoedd i bobl ifanc 
eraill fod yn fwy egnïol.  

Cynnwys elfennau o 
hyfforddiant chwarae 
yn hyfforddiant efydd y 
Llysgenhadon Ifanc. 
 
Datblygu dull 
cydgysylltiedig o 
hyfforddi goruchwylwyr 
amser cinio i weithio 
gyda Llysgenhadon 
Ifanc mewn ysgolion.  

Dylid ystyried hawl 
plant i chwarae 
(Erthygl 31) ym 
mhob maes fel rhan 
o’r broses 
benderfynu. 
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Sut mae’r Awdurdodau Lleol wedi cwrdd â’r gofynion i sicrhau neu ymgymryd â’r gwaith o gyflwyno’r swyddogaethau rheoli a 
chyflenwi sy’n angenrheidiol i sicrhau digon o gyfleoedd chwarae, a’u diogelu?   
Fe arferai fod is-grŵp chwarae a fyddai’n dwyn ynghyd swyddogion addysg, gofal plant, parciau ac ardaloedd chwarae, iechyd a diogelwch, 
cynllunio, a phriffyrdd i ystyried cyfleoedd chwarae yn y sir mewn ffordd gyfannol. (Daeth yr is-grŵp hwn i ben oherwydd diffyg presenoldeb a 
diffyg cysondeb o ran arian i roi prosiectau ar waith ar y cyd.) 
 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu ar gyfer anghenion datblygu’r gweithlu ymysg y gweithlu 
chwarae (fel y’u diffiniwyd yn Cymru: Gwlad sy'n Creu Cyfle i Chwarae ac uchod)?  
Mae’r Uned Gofal Plant wedi ariannu tua 22 aelod staff o leoliadau chwarae a gofal plant cofrestredig i gwblhau hyfforddiant Gwaith Chwarae 
Lefel 3. Ni chafwyd erioed arian penodol gan Lywodraeth Cymru i ariannu rôl datblygu cyfleoedd chwarae yn y Cyngor, felly rhaid ystyried hyn 
wrth gydnabod unrhyw fylchau cyflawni ar sail yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae. 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi sicrhau ei fod yn deall ac yn darparu ar gyfer y gweithlu chwarae (fel y’i diffiniwyd yn Cymru: Gwlad 
sy'n Creu Cyfle i Chwarae ac uchod)? 
Nid yw’r awdurdod lleol yn cyflogi swyddog datblygu cyfleoedd chwarae ar hyn o bryd (ac nid yw wedi gwneud hynny yn y gorffennol). Mae gan 
rai o staff yr Uned Gofal Plant gymwysterau Gwaith Chwarae ac maent yn gallu cynorthwyo darparwyr gofal plant i ddeall gwaith chwarae. 
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Yr her fwyaf yw cydgysylltu chwarae ar sawl lefel (hyfforddiant, darpariaeth, cynorthwyo grwpiau cymunedol, dosbarthu grantiau, cynnal 
rhaglenni) heb unrhyw staff datblygu.   
 
Sut mae eu goresgyn? 
Ceir cynigion i newid hyn yn sgil yr ailstrwythuro i gyflwyno’r Model Gydol Oes a Llesiant. Bydd arian penodol a pharhaus gan Lywodraeth Cymru 
i’r 22 awdurdod lleol yn sicrhau bod modd datblygu cynlluniau gweithredu’r Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a’u rhoi ar waith ledled 
Cymru. 
  
Sylwadau  
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Mater H: Ymgysylltu â'r gymuned a chymryd rhan ynddi 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol ymgynghori'n eang â phlant, eu teuluoedd a rhanddeiliaid eraill ynghylch eu barn ar ddarpariaeth chwarae. Dylai hefyd 
hyrwyddo'r broses o ymgysylltu â'r gymuned gyfan wrth ddarparu cymunedau sy'n croesawu cyfleoedd chwarae. 
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
 Mae’r Awdurdod Lleol 

yn hyrwyddo 
cynlluniau i ymgysylltu 
â grwpiau perthnasol 
wrth wella cyfleoedd 
chwarae i blant yn ei 
ardal. 

OREN OREN Mae mentrau i wella cyfleoedd 
chwarae ar draws y sir yn cael 
eu hyrwyddo drwy’r 
Rhwydwaith Ardaloedd 
Chwarae.  
 
Mae Cyngor Ieuenctid 
Ceredigion yn llwyfan lle y gall 
gwasanaethau’r sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector 
ymgysylltu â phobl ifanc o ran 
gwasanaethau lleol, ac mae 
hyn wedi cynnwys yr angen i 
wella’r cyfleoedd i chwarae. 
Ymhlith enghreifftiau o waith 
ymgysylltu o’r fath mae’r 
ymgynghoriad ar y Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Chwarae 
a ‘Hongian Allan’ (24.6.19) a’r 

 Annog y Rhwydwaith 
Ardaloedd Chwarae i 
rannu eu cyfleoedd er 
mwyn i’r Cyngor allu eu 
hyrwyddo drwy 
Swyddfa’r Wasg/y 
cyfryngau cymdeithasol. 
Cafodd y dewis hwn ei 
gynnwys yn yr 
ymgynghoriad 
diweddar. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
ymgynghoriad ar Gynllun 
Seilwaith Gwyrdd y Cynllun 
Datblygu Lleol (31.1.20) a 
oedd yn ystyried mannau 
gwyrdd ar gyfer chwarae. 
Cynhaliwyd yr ymgyngoriadau 
hyn gan Gyngor Sir 
Ceredigion. 
 
Mae panel o bobl ifanc o’r enw 
Dewis yn gyfrifol am ddyrannu 
Bwrsariaeth Pobl Ifanc 
Ceredigion a’r Grant Ieuenctid. 
Partneriaeth ar y cyd â 
Chymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) 
yw’r ail, ac mae’r panel o bobl 
ifanc wedi cefnogi prosiectau 
lleol i bobl ifanc, fel clwb 
chwaraeon anabledd 
Aberystwyth o’r enw’r Mighty 
Ducks, drwy ddarparu cymorth 
ariannol i wella’r cyfleoedd 
chwarae sydd ar gael yn eu 
sesiynau wedi’u targedu. 
 
Mae gwaith ieuenctid 
datgysylltiedig wedi’i dargedu 
mewn parciau sglefrio lleol 
wedi sicrhau bod cyfleoedd 
chwarae’n cael eu cyfoethogi 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
drwy ymgysylltu â phobl ifanc 
ynghylch eu hanghenion 
chwarae mewn lleoliadau o’r 
fath. 

 
 
 
 
Bydd y tîm Ymgysylltu a 
Chynhwysiant yn 
ystyried canfyddiadau’r 
Asesiad o 
Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae pan 
fydd yn llunio cynllun 
gwaith 2022/23. 
 

 Mae'r Awdurdod Lleol 
yn hyrwyddo 
ymgysylltiad â'r 
gymuned drwy: 
- wneud lle addas ar 

gael i chwarae 
- trefnu digwyddiadau 

chwarae 
- agweddau 

cadarnhaol tuag at 
blant a chwarae 

- hyfforddiant ar 
bwysigrwydd 
chwarae. 

 

OREN OREN Ar ein mewnrwyd, ceir Polisi 
Ymgysylltu â’r Gymuned 
cynhwysfawr, ynghyd â phecyn 
cymorth cysylltiedig, y gall yr 
holl staff eu defnyddio. 
 
Mae darpariaeth ieuenctid 
mynediad agored Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion yn 
darparu lle ac amgylchedd lle y 
gall gweithgareddau 
strwythuredig a chwarae 
hunangyfeiriedig ddigwydd 
ochr yn ochr â’i gilydd. Yn aml, 
gellir arsylwi ar wahanol fathau 
o gyfleoedd chwarae mewn 
mannau o’r fath, fel chwarae 
creadigol, cyfathrebu drwy 
chwarae, chwarae ymsymudol 
a chwarae gwrthrych.  
 
Ers iddo ennill nod barcud y 
Safonau Cyfranogiad 
Cenedlaethol, mae gwaith 
Gwasanaeth Ieuenctid 
Ceredigion i 
ymgysylltu/cyfranogi â phobl 

Nid oes gan y Cyngor 
dîm ymgynghori ac 
felly rhaid cydgysylltu 
pob ymgynghoriad a 
holiadur drwy 
wasanaethau 
adrannol.  
 
Mae COVID wedi 
tarfu ar y gwasanaeth 
hwn ac mae’r rhan 
fwyaf o’r 
ymgyngoriadau a’r 
holiaduron wedi bod 
yn rhai rhithiol (ac 
eithrio holiaduron i 
blant). 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y 

cynllun gweithredu 
ifanc mewn ysgolion a 
lleoliadau cymunedol, fel ein 
canolfannau ieuenctid, yn dilyn 
egwyddorion y nod barcud. 
Drwy hynny, mae’r 
gweithgareddau ymgysylltu â 
phobl ifanc wedi tynnu sylw at 
yr angen iddynt dreulio mwy o 
amser yn yr awyr agored 
mewn amgylchedd cefnogol. O 
ganlyniad, mae Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion wedi 
cynnal gweithgareddau sy’n 
agored i bawb, fel diwrnodau 
ailgysylltu â byd natur a 
gwersylloedd haf.  
 
Bu i wasanaeth Pobl Ifanc 
Egnïol Ceredigion Actif 
gydgysylltu Arolwg Chwaraeon 
Ysgol a oedd hefyd yn rhoi 
sylw i chwarae ac amser 
rhydd.  
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Ymgysylltu â'r gymuned a chymryd rhan ynddi 
 
Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio’n effeithiol y mecanweithiau sydd yn eu lle i hyrwyddo prosesau i annog plant i 
gymryd rhan ac i ymgynghori â theuluoedd mewn perthynas â chwarae?  
At ddibenion yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae hwn, defnyddiwyd ymgyngoriadau gan yr Uned Gofal Plant, y 
Gwasanaeth Ieuenctid, y Gwasanaeth Chwarae, Pobl Ifanc Egnïol, Arolwg Coronafeirws a Fi Comisiynydd Plant Cymru, ac 
Asesiad Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. Mae RAY Ceredigion a’r Canolfannau Llesiant hefyd wedi 
helpu i gydgysylltu holiaduron y plant. Cafodd canfyddiadau’r arolwg a osododd sail ar gyfer ailgomisiynu gwasanaethau i 
gynorthwyo teuluoedd â phlant 0-11 oed eu hystyried hefyd. 
 
Anfonwyd holiaduron penodol am yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae at y Rhwydwaith Ardaloedd Chwarae, y rheini a 
gafodd Grantiau Cyfalaf a Refeniw’r Cynllun Gaeaf Llawn Lles, pawb sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â 
Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan, yn ogystal â digwyddiadau chwarae a drefnir gan y gymuned.  
 
Trefnwyd holiadur ymhlith y prif gyfranwyr ar y cyd â’r Uned Gofal Plant i sicrhau cydweithio pwysig â’r Asesiad o Ddigonolrwydd 
Gofal Plant. 
 
Rydym yn cydnabod rôl yr Aelodau etholedig sy’n cynrychioli buddiannau pobl yn eu wardiau. Bydd y broses yn cynnwys Aelodau 
etholedig ar lefel pwyllgor craffu ac ar lefel Cabinet llawn.  
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
 
Mae COVID wedi bod yn rhwystr enfawr rhag ymgysylltu â’r cyhoedd, ond cafodd ei oresgyn drwy ddefnyddio dulliau digidol 
amgen. Rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried syrffed ar ymgyngoriadau, a rhaid iddynt sicrhau bod enghreifftiau o’r camau sy’n deillio o’r 
wybodaeth a ddarparwyd yn cael eu hyrwyddo. 
 
Sut mae eu goresgyn? 
Gweler uchod. 
 
 
Sylwadau 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae: Ymgynghori â’r Plant 
Crynodeb: 

• 227 o ymgyngoriadau 
• Ystod oedran: 2-15 oed 
• Teuluoedd o Geredigion gyfan 

 
Atebion: 

Cwestiynau Dewisiadau Atebion 
Pa mor aml wyt ti’n chwarae/cwrdd â dy ffrindiau? Byth 19 

Bob dydd 67 
2-4 gwaith yr wythnos 141 

   
Gyda phwy wyt ti’n chwarae/ yn cwrdd? (Dewisa faint fynnot) Nid wyf i’n chwarae/cwrdd 9 

Ffrindiau 182 
Teulu/ Brodyr neu Chwiorydd 36 

   
Beth yw dy hoff le ar gyfer chwarae/ cwrdd? Gartref 111 

Clwb ar ôl ysgol 4 
Parc neu fan chwarae 48 
Coed/ Traeth 35 
Stryd 29 

   
Os nad wyt ti’n chwarae tu fas – pam? Rhy ifanc  

Unman ar bwys fi   
Covid  
Tywydd Mwyaf 

poblogaidd 
X-Box/Gemau cyfrifiadurol Ail fwyaf 

poblogaidd 
   
Mae gen i lawer o lefydd da i chwarae a chwrdd ag eraill Ddim yn gwybod 13 
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Nac oes 18 
Oes 130 
Weithiau 66 

   

Rwy’n teimlo’n ddiogel pan rwy’n chwarae a chwrdd ag eraill Ddim yn gwybod 30 
Nac ydw 9 
Ydw 154 
Weithiau 34 

   
Oes unrhyw beth sy’n dy atal rhag chwarae tu fas? Nac oes Mwyaf 

poblogaidd 
Ceir cyflym Ail fwyaf 

poblogaidd 
Covid Trydydd mwyaf 

poblogaidd 
Tywydd gwael Pedwerydd 

mwyaf 
poblogaidd 

   
Ble wyt ti’n mynd ar ôl i’r ysgol orffen?  Adre 161 

Clybiau/Dosbarthiadau 8 
Tŷ ffrind 6 
I chwarae 20 
Gofal plant 10 
Mamgu a Dadcu 22 

   
Pa mor aml? Weithiau 95 

Bob dydd 46 
DIM ATEB 86 

   
Beth wyt ti’n feddwl o’r clwb ar ôl ysgol/ gweithgaredd/ gofal plant yr wyt 
ti’n mynd iddo? 

Ddim yn ei hoffi 3 
Mae’n iawn 14 
Ei hoffi 77 
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DIM ATEB 133 
   
A ydy’r coronafeirws (COVID-19) wedi newid beth rwyt ti’n ei wneud a 
ble rwyt ti’n mynd o ran chwarae/cwrdd â dy ffrindiau? 

Ddim yn gwybod 31 
Nac ydy 73 
Ydy 123 

   
Os ydy, sut? Anabledd/ Anabledd yn y teulu   

Methu mynd mas am sbel fawr  
Methu cael ffrindiau draw  
Gofal plant wedi dod i ben  
Methu gweld Mamgu a Dadcu/ 
ffrindiau 

 

Heb fynd unman  
Rhieni yn gweithio gartref  

 
 

Mater I: Chwarae yn unol â phob polisi perthnasol ac agenda weithredu 
 
Dylai'r Awdurdod Lleol archwilio pob un o'i agendâu polisi o ran eu heffaith bosibl ar gyfleoedd plant i chwarae a chynnwys targedau a chamau 
gweithredu i wella cyfleoedd chwarae i blant ym mhob polisi a strategaeth o'r fath.   
 
Statws RAG 
Bodlonwyd y meini prawf yn llawn.  
Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.  
Ni fodlonwyd y meini prawf.  

 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae yna unigolyn wedi’i 

enwi ar y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol sy'n 

OREN OREN Ni cheir unigolyn enwebedig ar 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion, ond mae gan yr 

 Sicrhau bod y 
canfyddiadau sy’n dod i’r 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
hyrwyddo cyfleoedd 
chwarae i blant ac yn 
sicrhau bod yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae a'r Cynllun 
Gweithredu yn cyfrannu 
at y Cynllun Llesiant ac 
yn cael eu hymgorffori 
ynddo 

awdurdod lleol Eiriolwr dros Blant a 
Phobl Ifanc, yn ogystal â thlodi sef y 
Cynghorydd Catrin Miles.  
 
I sicrhau bod cysylltiadau effeithiol 
ar waith, mae’r Cynghorydd Miles yn 
aelod o Grŵp Prosiect y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus – 
Gwella Llesiant a Mynd i’r Afael â 
Chaledi yn Aberteifi.  Mae hefyd yn 
aelod o Is-grŵp Tlodi’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac 
mae’n cadeirio’r Fforwm Darparwyr 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, 
sef un o’r fforymau ymgysylltu sy’n 
eistedd islaw’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  
 
Mae’r Rheolwr Corfforaethol sy’n 
gyfrifol am y Canolfannau Llesiant 
ac yn ysgwyddo cyfrifoldeb 
cyffredinol dros chwarae yn aelod o 
Grŵp Prosiect y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar 
Lesiant yn Llanbedr Pont Steffan.  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol y 
Porth Cymorth Cynnar sy’n 
cadeirio’r grŵp hwn. 
 
Mae’r Rheolwr Corfforaethol sy’n 
gyfrifol am y Canolfannau Llesiant 

amlwg o’r Asesiad 
Llesiant Lleol yn gosod 
sail ar gyfer ein Hasesiad 
o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae, a’r 
gwrthwyneb. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
hefyd yn mynd i Is-grŵp Tlodi’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
ac yn cyfrannu at gynllun 
gweithredu’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus i fynd i’r afael â chaledi.   
 
Mae’r Rheolwr Corfforaethol a’r 
Rheolwr Tîm sy’n gyfrifol am 
Weithgarwch Corfforol a Chwarae 
yn mynd i gyfarfodydd Fforwm 
Darparwyr Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc Ceredigion. Mae’r grŵp 
hwn yn bwrw golwg ar Strategaeth 
Mynd i’r Afael â Chaledi’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus drwy 
lens tlodi plant, ac mae’n craffu ar y 
camau gweithredu a geir yn y 
cynllun cyn i’r adroddiad gael ei 
gyflwyno i Is-grŵp Tlodi’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
Bydd canfyddiadau Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
Cyngor Sir Ceredigion yn cael eu 
hystyried pan fydd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion yn mynd ati i baratoi 
Cynllun Llesiant Lleol 2023-28 yn 
ystod 2022/23. 

 Mae’r Cynllun Llesiant yn 
cydnabod pwysigrwydd 

OREN OREN Mae Asesiad Llesiant Lleol 
Ceredigion yn cydnabod bod: 

Ni cheir cyfeiriad 
uniongyrchol at 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
chwarae ac yn cyfrannu 
at ddarparu cyfleoedd 
chwarae da 

“cyfleoedd i chwarae yn yr awyr 
agored yn hanfodol; nid yn unig y 
mae chwarae yn yr awyr agored yn 
cyfrannu at y canllawiau 
argymelledig ynghylch 
gweithgarwch corfforol, ond mae 
ymchwil sylweddol yn canfod bod 
manteision ychwanegol gan 
gynnwys llesiant meddyliol plant, eu 
datblygiad gwybyddol, ymdeimlad 
cryfach o berthyn i ysgol a 
chymuned ac ymddygiad gwell yn 
deillio o gael mwy o gyswllt â'r 
amgylchedd naturiol.” 
 
Mae’r nodau a ganlyn i gyd yn 
nodau i’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, ac mae’r Cynllun 
Llesiant Lleol yn chwarae rhan 
bwysig o ran cyflawni’r nodau hyn: 

- Galluogi pob plentyn i gael y 
dechrau gorau mewn bywyd; 

- Galluogi pobl i fyw bywydau 
gweithgar, hapus ac iach; 

- Creu amodau addas fel y gall 
cymunedau gefnogi unigolion 
o bob cefndir i fyw bywydau 
annibynnol a chyflawn.  

chwarae yn y 
Cynllun Llesiant 
Lleol cyfredol, ac 
nid yw chwarae’n 
thema sydd wedi 
ymddangos yng 
ngwaith Grwpiau 
Prosiect y Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus a 
sefydlwyd i roi’r 
Cynllun ar waith.  
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Addysg ac ysgolion 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae ysgolion yn sicrhau 

bod amgylchedd chwarae 
da yn cael ei ddarparu i 
blant ar gyfer egwyliau yn 
ystod y diwrnod ysgol 

OREN OREN Mae hyn yn gynyddol wir, gan fod 
llawer o gyfarpar meysydd chwarae 
mewn ysgolion, ac mae’r plant yn 
hapusach, yn cweryla llai ac yn 
cymryd rhan mewn chwarae mwy 
cynhyrchiol. Mae’r Cyfnod Sylfaen 
yn seiliedig ar roi cyfleoedd i blant 
chwarae. Mae’r adnoddau i gyd yn 
unigryw ac yn amrywio o ysgol i 
ysgol.  
 
Buddsoddwyd arian yn amgylchedd 
yr ysgolion i wella dysgu awyr 
agored – mae 19 ysgol gynradd 
wedi cael grantiau i osod marciau 
meysydd chwarae cynhwysol drwy 
Ceredigion Actif, y Cynllun Ysgolion 
Iach a’r Gronfa Datblygiad Plant. 
 
Hyfforddiant i Lysgenhadon Ifanc 
gyda Ceredigion Actif – mae hyn yn 
aml yn arwain at weithgareddau 
chwarae mewn ysgolion. Mae gan 
bob ysgol gynradd Lysgenhadon 
Efydd sy’n arwain cyfleoedd 
chwarae. 
 

Anghysondeb 
posibl o ysgol i 
ysgol.  
 
Mae angen 
cwblhau marciau 
meysydd 
chwarae. 
 
Mae COVID wedi 
cyfyngu ar y 
gwaith hwn 
oherwydd ni fu’n 
bosibl hyfforddi 
unigolion na 
chymysgu 
dosbarthiadau, ac 
ni fu’n bosibl i 
ymwelwyr allanol 
ymweld â 
safleoedd. Mae’r 
gwaith yn 
ailgychwyn yn 
araf, yn ogystal 
â’r trefniadau i 
rannu cyfarpar ac 

Cwblhau’r gwaith o osod 
marciau meysydd 
chwarae mewn ysgolion. 
 
Angen gosod gorchudd 
dros ardaloedd chwarae. 
Darparu dillad ar gyfer 
tywydd gwlyb mewn 
ysgolion. 
 
Llais y Disgybl – beth 
sydd ar ddisgyblion ei 
eisiau o ran ‘chwarae’? 
 
Parhau i gydweithio â 
Ceredigion Actif, yn 
enwedig yn ystod y 
cyfnod sy’n arwain at 
themâu 
penodol/diwrnodau 
cenedlaethol. 
 
Hyfforddiant pellach o 
ran manteision chwarae. 
Gellir darparu’r 
hyfforddiant i’r 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Ffit yn 5 gyda Ceredigion Actif – 
mae ysgolion yn aml yn cymryd rhan 
yn Ffit yn 5, ac mae’r sesiynau hyn 
yn cael eu hysbysebu ar Teams ac 
fel rhan o adnoddau dysgu 
thematig, e.e. y Gêmau 
Olympaidd/yr Ewros a’r Diwrnod 
Ffitrwydd Cenedlaethol. 
 
Mae rhai ysgolion yn manteisio ar 
fentrau Ysgol y Goedwig ac Ysgol y 
Traeth. 
 
Mae gan lawer o ysgolion adnoddau 
da a lle i chwarae yn ystod 
amseroedd egwyl.  
 
Mae pob ysgol yn rhan o’r cynllun 
Ysgolion Iach. 

adnoddau 
chwarae. 
 
Mae angen 
canolbwyntio 
mwy o hyd ar 
chwarae dan 
arweiniad plant a 
chwarae 
distrwythur. 
 
Mae’n wirfoddol, 
felly mae’r 
ymgysylltu gan 
ysgolion yn 
amrywio. 

Llysgenhadon Ifanc ac i 
staff ysgolion. 
 
Parhau i godi proffil y 
Cynllun Ysgolion Iach 
drwy gyfarfodydd 
rhwydwaith, drwy 
gydweithio ar y 
cwricwlwm newydd, a 
thrwy’r fframwaith iechyd 
meddwl ysgol gyfan. 
 
Ailgyflwyno ac 
ailgychwyn clybiau ac 
amseroedd chwarae, gan 
gydweithio ag 
asiantaethau/hwyluswyr 
allanol. 
 
 
Parhau i gydweithio â 
Chwaraeon Cymru i 
gynyddu’r cyfraddau 
gweithgarwch corfforol 
drwy ‘estyn y diwrnod 
dysgu’ i roi cyfle i 
ddisgyblion a’r gymuned 
ddefnyddio cyfleusterau 
ysgolion ar ôl oriau’r 
ysgol/ar benwythnosau. 
 

 Mae ysgolion yn darparu 
cyfleoedd chwarae y tu 
allan i oriau addysgu 

OREN OREN Mae pob plentyn yn cael amser i 
chwarae ac mae llawer o ysgolion 
yn darparu cyfleoedd tu allan i’r 
oriau addysgu. Mae’r ddarpariaeth 
yn amrywio o ysgol i ysgol ac o 
dymor i dymor.  
 
Cymorth allanol, e.e. RAY 
Ceredigion.  
Cysylltiadau â chlybiau a 
chyfleusterau – cysylltiadau gwell, 

Mae’r 
ddarpariaeth yn 
amrywio o ysgol i 
ysgol ac o dymor 
i dymor.  
 
Anhawster o ran 
cael mynediad at 
gyfleoedd mewn 
ardaloedd 
gwledig 
oherwydd prinder 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
e.e. Bro Teifi / Bro Siôn Cwilt yn 
hurio’u cyfleusterau. 
 
Mae Clwb yr Urdd ym mwyafrif yr 
ysgolion. 
 
Mae’r rhaglen Llysgenhadon Ifanc 
yn gryf. Mae Llysgenhadon Ifanc 
Efydd yn darparu cyfleoedd ym 
mhob ysgol gynradd. Mae hyn wedi 
bod yn anoddach mewn ysgolion 
uwchradd yn ystod y pandemig. 
 
Mae rhaglen gynhwysol Play Unified 
yn darparu cyfleoedd i blant ag 
anableddau mewn pedair ysgol 
uwchradd ac yn y ddwy adran AAA 
fwyaf mewn ysgolion cynradd.  

amser neu 
gludiant.  
 
Mae cyfyngiadau 
COVID wedi bod 
yn llym yng 
Ngheredigion ac 
felly mae’r 
gweithgareddau 
wedi bod yn 
gyfyngedig iawn.  
Mae ar ysgolion 
angen cymorth i 
ddarparu mwy o 
gyfleoedd 
chwarae 
distrwythur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mae ysgolion yn darparu 
mynediad i dir yr ysgol ar 
gyfer chwarae y tu allan i 
oriau ysgol 

OREN OREN Mae’r pandemig wedi effeithio’n 
enbyd ar hyn.  
 
Gofynnodd un ysgol gynradd i’r 
awdurdod lleol am gymorth i agor ei 
thir yn ystod gwyliau’r haf 2021 
oherwydd mai dyna oedd yr unig 
ardal chwarae yn y pentref.  
Defnyddiwyd arian Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru Gyfan i brynu 
arwyddion diogelwch COVID i 
fodloni gofynion yr asesiad risg, ac 

Mater i gorff 
llywodraethu pob 
ysgol gynradd yw 
penderfynu a 
yw’n caniatáu i’r 
gymuned 
ddefnyddio’r 
safle.  
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
agorwyd tir yr ysgol. Mae’n parhau i 
fod yn agored tu allan i oriau’r ysgol.   
 
Mae pob ysgol uwchradd yn 
caniatáu i’r gymuned ei defnyddio 
gan fod llawer ohonynt yn 
gysylltiedig â chanolfannau 
hamdden sy’n agored i’r cyhoedd. 
Gall clybiau archebu cyfleusterau, 
e.e. Actif i Ni. 
 
Mae rhai ysgolion yn caniatáu 
mynediad i dir yr ysgol i chwarae 
gyda’r nos ac ar benwythnosau. 
 
Mae Ceredigion wedi bod yn rhan o 
fenter Chwaraeon Cymru, ‘Addysg 
Egnïol Tu Hwnt i’r Diwrnod Ysgol’, 
ac mae Ysgol Henry Richard ac 
Ysgol Cei Newydd wedi gwneud 
cais am arian.  
 
Mae llawer o ysgolion yn cefnogi eu 
clybiau ar ôl yr ysgol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parhau i ddatblygu 
llwybrau diogel i’r ysgol.  
 
Posibilrwydd o wobrau 
am gerdded/beicio i’r 
ysgol? 

 Mae ysgolion yn annog 
plant i gerdded a seiclo i'r 
ysgol 

OREN OREN Mae’r rhan fwyaf o’r ysgolion wedi 
cael raciau/siediau beiciau gan y 
Tîm Teithio Llesol.  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn 
gweithredu cynllun beicio i’r gwaith 

Diffyg cysondeb 
(mentrau sy’n 
para wythnos neu 
ychydig ddyddiau 
yn hytrach na 
blwyddyn ysgol 
gyfan).  
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
sy’n caniatáu i staff brynu beiciau i 
aelodau o’u teulu.  
 
Mae’r Tîm Teithio Diogel a Llesol yn 
ymgynghori’n rheolaidd ynghylch 
llwybrau diogel i’r ysgol ac achosion 
lle mae angen gwneud gwelliannau. 
 
Mae’r Swyddog Sustrans yn 
cydweithio ag ysgolion i wella sgiliau 
beicio ac i drefnu’r ymgyrch Big 
Pedal flynyddol. Eleni, mae’r 
ymgyrch honno’n cynnwys cerdded 
hefyd.  
 
Mae gennym barthau 20mya tu 
allan i bron i bob un o ysgolion 
Ceredigion erbyn hyn.  

 
Peryglon ar lawer 
o ffyrdd/lonydd 
oherwydd lleoliad 
llawer o’r 
ysgolion. Felly, 
gall fod nad yw’r 
llwybr cyfan yn 
ddiogel. 
 
Ardaloedd 
gwledig – y 
pellter y bydd 
plant yn ei deithio 
oherwydd bod 
ysgolion llai wedi 
cau. 
 
Mwy o lwyddiant 
yn nhymhorau’r 
gwanwyn/haf pan 
fydd y tywydd yn 
well. 
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Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r Awdurdod Lleol yn 

cynnig arweiniad er 
mwyn sicrhau bod 
ysgolion yn deall na 
ddylid cwtogi ar 
gyfleoedd chwarae 
rheolaidd yn yr awyr 
agored ac nad yw 
hynny'n digwydd 

OREN OREN Mae’r Cyngor yn hyrwyddo chwarae 
awyr agored fel addysgeg a dull o 
addysgu. Mae’r cwricwlwm newydd 
yn pwysleisio chwarae awyr agored. 
Mae Ysgolion y Goedwig a 
darparwyr allanol eraill yn helpu i 
annog chwarae awyr agored. Mae 
pawb yn deall gwerth chwarae awyr 
agored. 
 
Hyfforddiant o ran ‘chwarae’ a 
‘dysgu awyr agored’, gan rannu 
arferion da mewn rhwydweithiau 
llesiant. Mae hyn yn rhywbeth y 
mae’r Swyddogion Cefnogaeth a 
Her yn ei gynghori, ond ni cheir 
polisi ffurfiol. 
 
Bu i’r Gwasanaeth Canolfannau 
Llesiant roi’r prosiect marciau 
meysydd chwarae ar waith mewn 
ysgolion cynradd yn ystod y 
pandemig i annog chwarae awyr 
agored. Darparwyd llyfryn 
gweithgareddau i gyd-fynd â’r 
marciau i gynorthwyo’r plant a’r 
athrawon. I fod yn gymwys i gael y 
grant hwn, roedd rhaid i’r ysgolion 
baratoi Polisi Chwarae. 
 

Nid oes gan bob 
ysgol bolisi 
chwarae. 
 
Mae chwarae 
wedi ennill ei 
blwyf mwyfwy yn 
y blynyddoedd 
iau, ond mae 
angen ei 
ddatblygu yn y 
blynyddoedd hŷn. 
 

 
Annog pob ysgol i gael 
polisi chwarae. 
 
Annog plant hŷn i ddysgu 
drwy chwarae/dysgu heb 
strwythur. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu cryfderau Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Penodwyd Athro Ymgynghorol 
newydd yn y tîm addysg i roi sylw i 
lesiant. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cynllunio Gwlad a Thref 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol 

yn cydnabod ac yn mynd i’r 
afael ag anghenion plant o 
wahanol grwpiau oedran a 
galluoedd o ran chwarae yn 
yr awyr agored  

GWYRDD GWYRDD Bydd darpariaeth 
gymunedol yn cael ei 
diwallu drwy bolisi LU22. Y 
nod yw gwarchod 
darpariaeth gymunedol 
sy’n bodoli eisoes ac 
annog camau i ddatblygu 
darpariaeth newydd lle 
bo’n briodol yn unol ag 
amcanion 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12 a 14. 

Mae adroddiad 
monitro blynyddol y 
Cynllun Datblygu 
Lleol yn dangos 
nad ydym wedi 
ennill llawer iawn o 
fannau agored.  

 

 
Traffig a Thrafnidiaeth 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r Cynllun Trafnidiaeth 

lleol yn cydnabod 
pwysigrwydd strydoedd, 
ffyrdd a llwybrau cerdded a 
seiclo lleol o ran cynnig 
cyfleoedd i blant o wahanol 
oedrannau a galluoedd  

OREN GWYRDD Fel rhan o’r gofynion i 
gydymffurfio â Deddf Teithio 
Llesol (Cymru), mae’n 
ofynnol cyflwyno mesurau 
lleihau cyflymder, darparu 
croesfannau diogel, a 
chynllunio i wella mynediad 
ar droed ac ar feic i barciau, 
cyfleusterau chwarae awyr 

Bydd natur wledig 
y sir a’r pellter y 
mae’n rhaid i rai 
plant ei deithio i 
fynd i’r ysgol bob 
amser yn effeithio 
ar y gwaith o 
ddarparu llwybrau 
cerdded a beicio. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
agored a chanolfannau 
hamdden lleol o ardaloedd 
preswyl. Caiff cyfleusterau 
eu datblygu gan gyfeirio at 
Ganllawiau Dylunio Teithio 
Llesol Llywodraeth Cymru.    
Mae’r Cyngor wedi rhoi 
contract i Sustrans i’w 
gynorthwyo i ymgysylltu ac i 
ymgynghori â’r cyhoedd fel 
rhan o’r Arolwg i Fapio’r 
Rhwydwaith Teithio Llesol.  
Bu i Sustrans gysylltu â 
rhestr helaeth o grwpiau i 
ymgynghori â nhw, gan 
gynnwys grwpiau anabl, a 
bu iddo hefyd ymgysylltu 
mewn ysgolion sydd wedi’u 
lleoli yn yr aneddiadau 
dynodedig neu’n agos atynt, 
sef Aberystwyth, Aberteifi a 
Llanbedr Pont Steffan. 

 Mae'r Cynllun Trafnidiaeth 
lleol yn nodi ffyrdd o asesu 
anghenion pob grŵp, gan 
gynnwys y rheini sy'n aml yn 
cael eu hymyleiddio, a mynd 
i'r afael â hynny.   

GWYRDD GWYRDD Dilynir polisïau a 
gweithdrefnau corfforaethol 
o ran ymgysylltu â 
defnyddwyr gwasanaethau 
a grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig ym mhob 
cam o’r broses o ddatblygu 
cynlluniau.  

 

T
udalen 528



Pecyn adnoddau asesu 

  129 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae’r Cyngor wedi rhoi 
contract i Sustrans i’w 
gynorthwyo i ymgysylltu ac i 
ymgynghori â’r cyhoedd fel 
rhan o’r Arolwg i Fapio’r 
Rhwydwaith Teithio Llesol.  
Bu i Sustrans gysylltu â 
rhestr helaeth o grwpiau i 
ymgynghori â nhw, gan 
gynnwys grwpiau anabl, a 
bu iddo hefyd ymgysylltu 
mewn ysgolion sydd wedi’u 
lleoli yn yr aneddiadau 
dynodedig neu’n agos atynt, 
sef Aberystwyth, Aberteifi a 
Llanbedr Pont Steffan. 

 
Cynlluniau’r Blynyddoedd Cynnar 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae cynlluniau a 

gwasanaethau Blynyddoedd 
Cynnar a Dechrau'n Deg yn 
cydnabod pwysigrwydd 
chwarae ac yn cyfrannu at y 
gwaith o ddarparu cyfleoedd 
chwarae da i blant iau   

OREN OREN Mae Dechrau’n Deg a’r 
Canolfannau i Deuluoedd yn 
ymwneud â rhaglenni 
Teuluoedd Actif Ceredigion 
Actif lle mae pob sefydliad 
yn cael sach o adnoddau, 
beiciau cydbwysedd a 
fideos wythnosol i annog 

Mae angen 
cynyddu 
dealltwriaeth a 
hyder staff yn y 
sector hwn i 
ddarparu 
gweithgareddau 
chwarae rhydd a 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
datblygiad llythrennedd 
corfforol. 
 
Buddsoddiad sylweddol ym 
menter Dechrau’n Deg yn 
ardaloedd cymdeithasol 
ddifreintiedig Penparcau, 
gyda chanolfan newydd 
wedi’i hadeiladu.  

symud. 
 

 
 

Polisïau a mentrau i'r teulu 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae mentrau cymorth i 

deuluoedd yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf a 
chymorth i rieni i'w galluogi i 
annog eu plant i chwarae 

OREN OREN Mae pob darparwr cymorth i 
deuluoedd yn hyrwyddo 
pwysigrwydd chwarae 
gyda’ch plentyn. Mae’n 
ofynnol i’r rheini a gomisiynir 
gan yr awdurdod lleol 
sicrhau bod eu gwaith yn 
gydnaws â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru, 
‘Rhianta yng Nghymru: 
Canllawiau ar ymgysylltiad a 
chymorth’, sy’n cefnogi hyn.  
Y Blynyddoedd Rhyfeddol 
yw’r cwrs safonol ar gyfer 

Nid yw’n ofynnol i 
bob gweithiwr 
cymorth i 
deuluoedd gael 
hyfforddiant 
chwarae. 

Adfywio’r rhaglen 
Teuluoedd Actif mewn 
Canolfannau Dechrau’n 
Deg a Chanolfannau i 
Deuluoedd. 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
cymorth i deuluoedd ac 
mae’n canolbwyntio’n 
gadarn ar chwarae dan 
arweiniad y plentyn. 

 Mae gweithredu’r rhaglen 
Teuluoedd yn Gyntaf yn lleol 
yn cydnabod pwysigrwydd 
chwarae ac yn cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd chwarae 
cyfoethog  

OREN OREN Dyfyniad gan riant yng 
Nghanolfan i Deuluoedd 
Llanbedr Pont Steffan: 
“Roeddem wrth ein bodd â’r 
sesiynau; does dim byd yn 
well nag annog plant i fod tu 
allan. Bod yng nghanol byd 
natur, gyda chynifer o 
fanteision iechyd a llesiant. 
Datblygu sgìl newydd, rhoi 
cynnig ar weithgareddau 
newydd, a magu hyder i 
gymryd rhan mewn rhai 
gweithgareddau’n 
annibynnol. Byddwn yn sicr 
o gadw llygad am sesiynau 
eraill yn ystod gwyliau’r 
ysgol.” 

 

 Mae cynlluniau i leihau 
effaith Profiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod yn 
cydnabod pwysigrwydd 
chwarae ac yn cyfrannu at 
ddarparu cyfleoedd chwarae 
da 

COCH OREN Mae’r Adran Addysg a’r 
Gwasanaeth Ieuenctid wedi 
darparu llawer o hyfforddiant 
i staff ysgolion ac eraill am 
brofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod. Mae’r 
gwasanaeth AAA wedi 
defnyddio therapi Lego. 
 

Cydweithio mwy er 
mwyn i bob 
gwasanaeth 
wybod pa fath o 
hyfforddiant sy’n 
cael ei ddarparu i 
bwy. Bydd y 
Gwasanaethau i 
Blant, y 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae hyfforddiant ynghylch 
profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod ar gael i holl 
staff y Cyngor drwy 
wasanaeth ar-lein Ceri. 

Gwasanaeth 
Addysg, a’r 
Gwasanaeth 
Ieuenctid, sy’n 
cynnwys y 
Canolfannau 
Llesiant a’r 
Gwasanaeth 
Chwarae, yn 
hollbwysig o ran 
darparu’r 
hyfforddiant.  

 
 

Polisïau a mentrau sy'n pontio'r cenedlaethau 
 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mabwysiedir amrywiaeth o 

ymagweddau sy'n seiliedig ar 
chwarae tuag at 
weithgareddau sy'n pontio'r 
cenedlaethau 

OREN OREN Cyn pandemig COVID, 
roedd ysgolion yn 
ymgysylltu mwy â chartrefi’r 
henoed. Ceir rhai 
astudiaethau sy’n trafod y 
manteision i blant a’r 
henoed. Enghreifftiau yn y 
sir – mae Ysgol Talgarreg 
yn gwahodd yr henoed i 
ddod i gael cinio gyda’r plant 
weithiau. Cynhaliodd Ysgol 

Mae COVID wedi 
cael effaith glir ar y 
gweithgareddau 
hyn oherwydd bod 
y preswylwyr 
mewn categori risg 
uchel. Byddant yn 
ailgychwyn pan 
dybir ei bod yn 
ddiogel.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Plascrug weithgareddau 
sy’n pontio’r cenedlaethau. 
 
Mae tîm y Cynllun Atgyfeirio 
Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff wedi cydweithio ag 
Ysgol Bro Pedr yn Llanbedr 
Pont Steffan a phreswylwyr 
Cartrefi Preswyl Canolfan 
Steffan i gynnal 
gweithgareddau cymysg yng 
Nghanolfan Hamdden 
Llanbedr Pont Steffan. 

 
Mae ein Canolfannau i 
Deuluoedd sy’n rhan o’r 
trydydd sector yn gwneud 
llawer o waith sy’n pontio’r 
cenedlaethau, e.e. roedd 
teuluoedd yng Nghanolfan i 
Deuluoedd Tregaron am 
barhau â’u prosiect sy’n 
pontio’r cenedlaethau. 
Gwnaeth staff y Ganolfan i 
Deuluoedd gais 
llwyddiannus i gael arian 
gan y Loteri i ddosbarthu 
pecynnau adnoddau i 
deuluoedd, ac fe wnaethant 
eitemau â llaw i’w rhoi i 
breswylwyr eu cartref 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
preswyl lleol dros y Nadolig.  
Erbyn hyn, mae’r teuluoedd 
yn gweithio ar syniadau 
eraill i gynnal y cysylltiadau 
â phreswylwyr y cartref. 
 
Mae’r timau Pobl Ifanc 
Egnïol wedi cydgysylltu 
ymweliadau gan 
Lysgenhadon Ifanc i gynnal 
gweithgareddau mewn 
cartrefi preswyl yn 
Aberaeron, Llanbedr Pont 
Steffan a Bow Street.  
 
Mae Strategaeth Gydol Oes 
a Llesiant newydd y Cyngor 
yn annog cydweithio ar 
draws holl wasanaethau’r 
Cyngor. 

 Mabwysiedir ymagwedd 
greadigol tuag at 
weithgareddau sy'n pontio'r 
cenedlaethau sy'n annog 
gwell rhyngweithio rhwng 
plant o wahanol oedrannau 

OREN OREN Roedd llawer o’r rhaglenni i 
bontio’r cenedlaethau yn eu 
dyddiau cynnar, ond roedd 
eu gwerth yn amlwg. 
 
Mae’r enghreifftiau uchod yn 
dangos y gwahanol 
sectorau sydd wedi bod yn 
rhan o’r gwaith hyd yma: 
Addysg, Ymyrraeth Iechyd, 
Cymorth i Deuluoedd, a 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Ceredigion Actif 
(Canolfannau Llesiant). 

 
Iechyd a diogelwch 
 

 

 
Cyfeirif 

ALl 
Meini prawf Statws 

RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
 Mae'r polisïau Iechyd a 

Diogelwch yn nodi'n glir pa 
mor bwysig ydyw bod plant 
yn gallu profi risg a heriau 

OREN OREN Mae’r Awdurdod Addysg 
Lleol ac ysgolion yn annog 
plant i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau a allai fod 
yn heriol neu beri risg, ac 
mae disgyblion yn aml yn 
ymweld â chanolfannau 
antur awyr agored fel Llain 
neu Langrannog. Caiff pob 
gweithgaredd o’r math hwn 
ei gofnodi yn System Evolve 
sy’n cofnodi pob asesiad a 
chynllun risg. 
 
Nid oes gan Uned Iechyd a 
Diogelwch Gorfforaethol yr 
awdurdod lleol ddylanwad 
uniongyrchol dros ddarparu 
cyfleoedd chwarae yn yr 
awdurdod, ac eithrio 
chwarae mewn ysgolion.  
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cyfeirif 
ALl 

Meini prawf Statws 
RAG 
2019 

Statws 
RAG 
2022 

Tystiolaeth i ategu 
cryfderau 

Diffygion Camau gweithredu a 
nodir ar gyfer y cynllun 

gweithredu 
Mae’r Uned Iechyd a 
Diogelwch yn rhoi mewnbwn 
clir i ysgolion o ran eu 
hardaloedd a’u cyfarpar 
chwarae. Mae’n bwrw golwg 
dros asesiadau risg ysgolion 
ac yn darparu cymorth ac 
arweiniad i sicrhau bod y 
diwrnod ysgol yn rhoi’r 
profiad gorau posibl.  

 Mae'r polisïau a'r 
gweithdrefnau Iechyd a 
Diogelwch yn cynnwys yr 
ymagwedd risgiau a 
buddiannau tuag at 
asesiadau iechyd a 
diogelwch fel yr 
argymhellwyd gan yr 
Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch     

OREN OREN Fel uchod.  

 Mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnig darparu yswiriant 
drwy gynllun yr Awdurdod 
Lleol i unrhyw ddarparwyr 
chwarae trydydd parti a 
chynghorau cymuned  

COCH COCH Nid yw’r awdurdod lleol yn 
cynnig darparu yswiriant ar 
gyfer trydydd parti/cyngor 
cymuned ac nid yw’n 
bwriadu gwneud hynny.  
 

 

 
Chwarae yn unol â phob polisi perthnasol ac agenda weithredu 
 
Chwarae yn unol â phob polisi perthnasol ac agenda weithredu  
Mae’r awdurdod lleol yn paratoi strategaeth i olynu Strategaeth Chwaraeon a Gweithgareddau Hamdden 2014-2020. Y bwriad yw paratoi 
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Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Cynllun Datblygu Gweithgarwch Corfforol sy’n cyfrannu at Gynllun Iechyd a Llesiant ehangach. 
Penderfynwyd mabwysiadu strategaeth ehangach sy’n rhoi sylw i Weithgarwch Corfforol i roi mwy o gydnabyddiaeth i’r cyfraniad y mae 
gweithgareddau fel chwarae a theithio llesol yn ei wneud o ran sicrhau bod pobl yn gorfforol weithgar ac i sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu 
datblygu i gynyddu’r cyfraniad hwnnw.  
 
Mae’r cyfrifoldeb dros chwarae yn yr awdurdod lleol yn trosglwyddo i’r Gwasanaeth Canolfannau Llesiant sy’n rhan o’r Porth Cymorth Cynnar, 
sef prif wasanaeth y Cyngor dros ddatblygu gweithgarwch corfforol. Mae hyn yn cydnabod y posibilrwydd y gallai chwarae gael mwy o effaith ar 
iechyd a llesiant dinasyddion Ceredigion, a gwella’r cyfleoedd i gydweithio â mentrau eraill sy’n cael eu datblygu a’u rhoi ar waith. 
 
Defnyddiwch yr adran hon i ddwyn sylw at y llwyddiannau a welwyd yn sgil cydweithio ar draws meysydd polisi i wella cyfleoedd 
chwarae.  
 
A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau? 
Digon o gapasiti yn yr awdurdod lleol i fynd ati i ddatblygu cyfleoedd chwarae mewn ffordd ragweithiol; 
Prinder arian refeniw i ddatblygu cyfleoedd chwarae; 
Buddsoddiad ysbeidiol gan Lywodraeth Cymru a diffyg buddsoddiad hirdymor; 
Diffyg cydgysylltu o ran arian Llywodraeth Cymru, gyda llawer o gronfeydd unigol. 
 
Sut mae eu goresgyn? 
Drwy ailgynllunio trefniadau staffio’r Gwasanaeth Canolfannau Llesiant fel rhan o’r Rhaglen Gydol Oes a Llesiant, bwriedir creu capasiti 
ychwanegol yn yr awdurdod lleol i ddatblygu cyfleoedd chwarae yn y sir. 
Mwy o ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd chwarae drwy ddarparu cyllid mwy hirdymor, a mwy o hyblygrwydd o ran sut y 
gellir defnyddio’r cyllid hwnnw. 
 
Sylwadau:  
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Casgliad 
 
Mae'n amlwg o Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022 fod yna feysydd o arfer da iawn lle mae’r cynllunio a’r gefnogaeth ar gyfer 
cyfleoedd chwarae yn gweithio'n dda. Fodd bynnag, mae yna o hyd anawsterau/diffygion y mae angen mynd i'r afael â nhw.  
Mae'r camau canlynol wedi'u nodi fel rhai sydd angen eu gweithredu dros y tair blynedd nesaf:   

• Gwella'r ddarpariaeth chwarae mewn ardaloedd gwledig 
• Gwella'r ddarpariaeth chwarae cyfrwng Cymraeg 
• Sicrhau bod cyfleoedd chwarae ‘un rhyw’ ar gael 
• Sicrhau bod cyfleoedd chwarae hygyrch a hwylus i Ofalwyr Ifanc 
• Cynnal Asesiadau Gwerth Chwarae ac Archwiliadau Mynediad 
• Sicrhau bod ffordd briodol i bobl ifanc roi eu barn ar bolisi/ceisiadau cynllunio  
• Ymchwilio i’r posibilrwydd o gofrestru Canolfannau Lles gydag Arolygiaeth Gofal Cymru 
• Helpu Darparwyr Chwarae i ddarparu amgylchedd chwarae amrywiol a difyr 
• Gwella’r wybodaeth am chwarae hygyrch ar DEWIS 
• Gweithio gyda Sustrans i hyrwyddo teithio llesol diogel i fannau chwarae 
• Darparu datblygiad proffesiynol parhaus pwysig i weithwyr chwarae cyflogedig a di-dâl 
• Cyflogi swyddog newydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu chwarae yng Ngheredigion 
• Parhau i feithrin perthynas waith gref gyda phartneriaid allweddol 
• Sicrhau bod Chwarae'n cael ei gydnabod a'i ddeall ar lefel strategol o fewn sefydliadau 
• Gweithio gyda'r Gwasanaeth Ysgolion i sicrhau bod mannau chwarae amrywiol a difyr yn ein hysgolion. 

 
 

 
Ffordd ymlaen 
 
Mae'r Blaenoriaethau a restrir uchod wedi'u nodi mewn Cynllun Gweithredu Chwarae. Cytunwyd ar y camau gweithredu a’r targedau gyda'r timau 
sy'n cyfrannu. Mae rhai o'r camau hyn wedi'u cynnwys yng nghynlluniau gweithredu'r timau unigol hyn ac mae eraill yn gwbl newydd. Caiff y 
Cynllun Gweithredu Chwarae ei fonitro'n rheolaidd drwy adolygu cynlluniau gweithredu’r timau yn ogystal â thrwy Ddatblygu Chwarae. 
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Llofnod:  Alwyn Davies 
 
Dyddiad: 01.06.22 
 

 
  

T
udalen 539



Pecyn adnoddau asesu 

  140 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 

Camau gweithredu i'w cymryd i fynd i'r afael â'r materion / diffygion a gofnodwyd yn yr Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae  
 
Camau gweithredu arfaethedig ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 – 31 Mawrth 2023 
 

Mater Blaenoriaethau Targedau Cysylltiadau 
â materion 

eraill 

Adnoddau, gan 
gynnwys costau 

Ffynhonnell ariannu 
(ffrydiau arian 

newydd neu rai sy’n 
bodoli eisoes) 

Canllawiau Statudol – 
fframwaith polisi 

Mynd i’r afael â’r 
gwendidau a bennwyd gan 
yr Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae. 

Llunio Cynllun 
Gweithredu 
Blynyddol ar gyfer 
Chwarae a’i roi ar 
waith.  

Pob mater 
arall  

Y Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant (amser 
swyddogion)  
 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Mater A: Poblogaeth Amherthnasol 
 

Amherthnasol 
 

Amherthnasol 
 

Amherthnasol 
 

Amherthnasol 
 

Mater B: Diwallu anghenion 
amrywiol 
 
 

Sicrhau bod darpariaeth ar 
gael mewn ardaloedd 
gwledig.  

Cydweithio â RAY 
Ceredigion i 
ddarparu 
cyfleoedd i gymryd 
rhan ac i gael 
hyfforddiant. 
Defnyddio 
swyddogion yn 
effeithiol, gan 
baratoi cynlluniau 
ar gyfer cyfleoedd 
lled-wledig a 
gwledig. 

D 
F 
H 

RAY Ceredigion 
Y Rhwydwaith 
Ardaloedd Chwarae 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru 
Gyfan 
Grant Cymunedol 
Ceredigion 
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Darparu cyfleoedd cyfrwng 
Cymraeg ar gyfer chwarae 
pur a chyfleoedd 
strwythuredig wedi’u 
cynllunio 

Datblygu a 
darparu cyfleoedd 
i chwarae. 
Cydweithio â’r 
Canolfannau 
Llesiant, Cered, 
Theatr Felinfach 
a’r Urdd. 
Hyrwyddo 
cyfleoedd. 

D 
G 
I 
 

Y Canolfannau 
Llesiant 
Cered 
Yr Urdd 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Creu gweithgareddau 
priodol ar wahân ar gyfer 
bechgyn a merched pan 
fyddant yn troi’n ddeg oed 
ac mae eu 
crefydd/diwylliant yn eu 
hatal rhag cymysgu.  
 

Sesiynau nofio a 
sblasio ar gyfer un 
rhyw yn unig yng 
nghyfleusterau’r 
Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant ac mewn 
cyfleusterau a 
weithredir gan 
ymddiriedolaethau 
cymunedol. 

D 
F 
I 

Y Groes Goch 
Y Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant 
Cyfleusterau a 
weithredir gan 
ymddiriedolaethau 
cymunedol 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Cydweithio â gofalwyr ifanc 
i sicrhau bod cyfleoedd 
priodol a hygyrch ar gael. 

Sicrhau mynediad 
cyfartal priodol i 
Ganolfannau 
Llesiant ar sail 
cyfleoedd. 

D 
F 
I 

Yr Uned Gofalwyr 
Y Canolfannau 
Llesiant 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Mater C: Y lle sydd ar gael i 
blant chwarae 

Cwblhau asesiad o werth 
mannau chwarae 
dynodedig o ran cyfleoedd 
chwarae.  

Datblygu dull 
cydgysylltiedig o 
weithredu ar y cyd 

F 
I 

Y Gwasanaeth 
Cynllunio 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
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â’r Gwasanaeth 
Cynllunio. 

Mae'r Awdurdod Lleol yn 
cynnal archwiliadau 
mynediad ym mhob man 
agored ac yn rhoi cynigion 
ar waith i wella mynediad a 
diogelwch. 

Cynnal 
archwiliadau 
wedi’u 
hamserlennu o 
ardaloedd 
chwarae’r sir i 
asesu mynediad a 
diogelwch ac i 
wella lefelau’r 
ddarpariaeth. 

B 
F 
I 
 

Y Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru 
Gyfan 

Creu systemau i sicrhau 
bod modd i bobl ifanc 
rannu eu barn am 
geisiadau cynllunio, 
oherwydd nid yw’n hawdd i 
blant a’u teuluoedd eu 
deall ar hyn o bryd. 

Ystyried ffyrdd y 
gall plant a phobl 
ifanc fynegi eu 
barn am 
benderfyniadau 
cynllunio sy’n 
effeithio ar eu 
cyfleoedd i 
chwarae. 
 

F 
I 

Y Gwasanaeth 
Cynllunio 
Partneriaethau a 
Pherfformiad (y Tîm 
Ymgysylltu a 
Chynhwysiant) 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Mater D: Darparu cyfleoedd 
dan oruchwyliaeth 

Datblygu’r rhaglen Pobl 
Ifanc Egnïol ymhellach er 
mwyn i brosiectau 
ddarparu amgylchedd 
chwarae cyfoethog. 
 
 

Byddai 
gweithgareddau 
blaenorol yn aml 
yn rhai 
strwythuredig 
wedi’u cynllunio – 
gellir cyfoethogi 
hyn ymhellach 
drwy gyflwyno 

G Canolfannau 
Llesiant 
Y Tîm 
Gweithgarwch 
Corfforol a 
Chwarae 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru 
Gyfan 
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rhaglenni thematig 
â chyfleoedd 
chwarae rhydd. 

Ymchwilio i ddichonoldeb 
cofrestru darpariaeth y 
canolfannau hamdden yn 
ystod y gwyliau o dan 
reoliadau Arolygiaeth Gofal 
Cymru. 

Datblygu’r cymorth 
a ddarperir ar 
gyfer gofal plant o 
fewn yr awdurdod, 
a chynyddu nifer y 
cyfleoedd i 
deuluoedd gael 
gafael ar gymorth 
ariannol i dalu cost 
gofal plant.  

B 
G 

Y Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant 
Yr Uned Gofal Plant 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Defnyddio’r cymorth 
grant sydd ar gael 

Sicrhau bod darparwyr 
cyfleoedd chwarae’n deall 
ystyr amgylchedd chwarae 
cyfoethog.  
 

Nid yw’r 
hyfforddiant 
presennol yn 
cynnwys chwarae. 
Bydd Swyddogion 
Gweithgarwch 
Corfforol a 
Chwarae’n 
darparu sesiynau 
mentora i 
ddarparwyr 
cyfleoedd 
chwarae. 

B 
G 

Y Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant 
Y Gwasanaeth 
Ieuenctid 
Ysgolion 
Dechrau’n Deg 
Canolfannau i 
Deuluoedd 
Meithrinfeydd 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Mater E: Taliadau ar gyfer 
darpariaeth chwarae 

Sicrhau bod plant sy’n byw 
mewn ardaloedd 
difreintiedig yn gallu mynd i 
sesiynau chwarae am 
ddim. 

Adolygu’r modd y 
mae sesiynau 
chwarae a 
gomisiynir gan yr 
awdurdod lleol yn 
cael eu darparu i 

B Polisi a 
Pherfformiad 
Y Grŵp Caledi 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Targedu unrhyw arian 
grant sy’n dod i law 
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sicrhau eu bod yn 
cael eu darparu yn 
yr ardaloedd cywir. 

Is-grŵp Tlodi’r 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Mater F: Mynediad i 
le/darpariaeth 
 

Gwella ymhellach yr 
wybodaeth sydd ar gael i’r 
cyhoedd am 
ddigwyddiadau a 
darpariaeth chwarae. Gall 
darpariaeth nas comisiynir 
gan yr awdurdod lleol fod 
wedi’i chofnodi ar wefan 
Dewis Cymru ai peidio. 
 

Erbyn hyn, mae 
manylion am 
ardaloedd 
chwarae, 
darpariaeth 
chwarae a 
chlybiau, ynghyd 
â’u manylion 
hygyrchedd, 
wedi’u rhestru ar 
wefan Dewis 
Cymru. Ceir dolen 
at y wefan ar 
dudalen we’r 
Cyngor am 
gyfleoedd 
chwarae.   
 
Gwella ymhellach 
yr wybodaeth sydd 
ar gael drwy restru 
parciau ac 
ardaloedd 
chwarae 
cymdeithasau tai 
cymunedol. 
Ychwanegu 
meysydd chwarae 

C 
H 

DEWIS 
Cymdeithasau tai 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
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at wefan Dewis 
Cymru. 

Sicrhau bod plant a 
theuluoedd yn gallu 
cyrraedd darpariaeth 
chwarae’n ddiogel. 

Parhau â’r drefn o 
fynd ati’n barhaus i 
fonitro ac i adolygu 
parthau 
20mya/parthau 
diogel gerllaw 
ysgolion mewn 
ardaloedd preswyl  

I Diogelwch a 
Theithio Llesol 
 
Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol  
 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Cyllid Teithio Llesol 

Mater G: Sicrhau a datblygu'r 
gweithlu chwarae 
 

Sicrhau bod y gweithlu 
Gofal Plant a Chwarae a 
gwirfoddolwyr yn gallu cael 
mynediad at gyfleoedd 
Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus amrywiol.  

Cydweithio â’r 
Uned Gofal Plant, 
y Rhwydwaith 
Ardaloedd 
Chwarae a RAY 
Ceredigion i 
gynnal cyrsiau 
priodol amrywiol. 

E 
H 

Yr Uned Gofal Plant 
RAY Ceredigion 
Y Rhwydwaith 
Ardaloedd Chwarae 
Gwirfoddolwyr 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
Grant Cymunedol 
Ceredigion 
Grant Cyfleoedd 
Chwarae Cymru 
Gyfan 

Cyflogi Swyddog Chwarae 
(Swyddog Gweithgarwch 
Corfforol a Chwarae) i 
helpu i gyflawni’r targedau 
a bennwyd yn Asesiad o 
Ddigonolrwydd Cyfleoedd 
Chwarae 2022. 

Bydd y swyddog 
newydd yn arwain 
ac yn cefnogi’r 
gwaith o lunio 
rhaglenni chwarae 
sy’n adlewyrchu ac 
yn diwallu 
anghenion pobl 
ifanc y sir.  

Pob un Y Gwasanaeth 
Canolfannau 
Llesiant 
Pob partner 
perthnasol 

Grant Cymunedol 
Ceredigion 
Chwaraeon Anabledd 
Cymru 
Y gyllideb graidd 
Chwaraeon Cymru 

Mater H: Ymgysylltu â'r 
gymuned a chymryd rhan 
ynddi 

Cydweithio â phartneriaid 
allweddol i sicrhau nad oes 
gormod o holiaduron ac 

Mynd ati i 
ymgysylltu â 
chymunedau 

G 
I 

Partneriaethau a 
Pherfformiad (Data 
ac Ymchwil, ac 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
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ymgyngoriadau sy’n 
gorgyffwrdd â’i gilydd. 

mewn ffordd 
gydgysylltiedig. 

Ymgysylltu a 
Chynhwysiant) 
Gofal Plant 
Canolfannau 
Llesiant 
Addysg 
Partneriaid allanol 

Mater I: Chwarae yn unol â 
phob polisi perthnasol ac 
agenda weithredu  
 

Sicrhau bod pwysigrwydd 
chwarae’n dod i sylw’r 
swyddogion corfforaethol 
yng Nghyngor Sir 
Ceredigion. Sicrhau bod 
chwarae’n cael ei 
gydnabod a’i ddeall ar lefel 
strategol. 

Cynnwys 
Rheolwyr 
Corfforaethol a 
Swyddogion 
Arweiniol 
Corfforaethol y 
Porth Cymorth 
Cynnar a’r 
Gwasanaeth 
Addysg ym mhrif 
flaenoriaethau’r 
Rhaglen Chwarae. 
Cadarnhau trefn i 
adrodd am y 
cynnydd a wneir o 
ran y Cynllun 
Gweithredu ar 
gyfer Chwarae ar 
ôl etholiadau mis 
Mai. 

G Porth Cymorth 
Cynnar 
Gwasanaethau 
Ysgolion 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 

Cydweithio â’r 
Gwasanaeth Addysg i 
sicrhau bod plant yn gallu 

Datblygu rhaglenni 
chwarae ar y cyd 
â’r Gwasanaeth 

G Porth Cymorth 
Cynnar 

Cyllid craidd sy’n 
bodoli eisoes 
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cael mynediad at 
amgylchedd chwarae 
cyfoethog yn ystod y 
diwrnod ysgol. 

Addysg a’r Uned 
Gofal Plant a 
sicrhau bod y prif 
flaenoriaethau’n 
gydnaws â’i gilydd. 

Gwasanaethau 
Ysgolion 

 

T
udalen 547



Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

 

This Integrated Impact Assessment tool incorporates the principles of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 and the Sustainable 
Development Principles, the Equality Act 2010 and the Welsh Language Measure 2011 (Welsh Language Standards requirements) and Risk 
Management in order to inform effective decision making and ensuring compliance with respective legislation. 

 
1.  PROPOSAL DETAILS: (Policy/Change Objective/Budget saving) 
Proposal Title Play Sufficiency Assessment 2022 

 

Service Areas 

Porth Cymorth Cynnar – 
Wellbeing Centres 
 
 

Corporate Lead 
Officers 

 
Elen James 
 
 

Strategic Director James Starbuck 

 

Name of Officer completing the 
IIA 

Carwyn Young / Alwyn 
Davies E-mail Carwyn.young@ceredigion.gov.uk / 

Alwyn.davies@ceredigion.gov.uk Phone no 07812487800 
 

Please give a brief description of the purpose of the proposal 
The Welsh Government recognises its aim of creating a play friendly Wales and to provide excellent opportunities for our children to play. Under section 11(1) 
of the Children’s and Families Wales Measure 2010 there is an obligation on each County Council regarding play opportunities.  
 
Since 2013 and every 3 years since, each local authority has to complete a Play Sufficiency Assessment (PSA). Each PSA should be published on the LA 
website. The duty consists of two elements; firstly, an assessment of local play sufficiency; and secondly, an action plan to secure sufficient play opportunities 
so far as reasonably practicable. 
 
The Welsh Government defines Play as “any recreational activity” and sufficiency, in relation to play opportunities, is about the “quantity and quality of 
opportunities for children to play”.  
 
The PSA includes:  

• Demographic profiles of the area; 
• An assessment of: 
• Open space and potential play area; 
• Dedicated play provision; 
• Recreational provision; 
• Other factors that promote play opportunities including planning, traffic, transport, information, publicity and workforce development.  

 
This is the 4th Play Sufficiency Assessment carried out by Ceredigion County Council. An assessment toolkit is provided by Welsh Government to support the 
process which is split into 9 sections (matters). There is a requirement to consult widely with partners,  
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the community, children & young people and parents.   
 
The 9 matters are:  
A. Population 
B. Diverse needs 
C. Space available to play 
D. Supervised provision 
E. Charges for play provision 
F. Access to space/provision 
G. Workforce 
H. Community Engagement & Participation 
I. Policies & Implementation 

 
Who will be directly affected by this proposal? (e.g. The general public, specific sections of the public such as youth groups, carers, road users, 
people using country parks, people on benefits, staff members or those who fall under the protected characteristics groups as defined by the 
Equality Act and for whom the authority must have due regard). 
Play is available for anyone in the age range 0-18 therefore the PSA specifically looks at opportunities and provision in this age range. Some 
recent grants such as the Summer of Fun and Winter of Wellbeing were extended to include 0-25 year olds. Play also looks at open access 
provision which applies to registered provision for children under 12 years old. The purpose of open access provision is to provide staffed play 
opportunities for children, usually in the absence of their parents.  
Therefore the PSA affects all young people and parents living in and who visits Ceredigion. This includes the most vulnerable in our society and 
people with Protected Characteristics under the Equality Act 2010.  

- Age 
- Gender reassignment 
- Sex 
- Race – including ethnic or national origin and nationality 
- Disability 
- Pregnancy and maternity 
- Sexual orientation 
- Religion or belief 
- Marriage or civil partnership, but only in the respect of the requirement to have due regard to the need to eliminate discrimination 

 

VERSION CONTROL: The IIA should be used at the earliest stages of decision making, and then honed and refined throughout the decision 
making process.  It is important to keep a record of this process so that we can demonstrate how we have considered and built in sustainable 
development, Welsh language and equality considerations wherever possible. 
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Author Decision making stage Version number Date considered Brief description of any amendments made following 
consideration 

Carwyn Young 

Alwyn Davies 

Cabinet  1.0 05/07/22 Original Version 

     
COUNCIL STRATEGIC OBJECTIVES: Which of the Council’s Strategic Objectives does the proposal address and how? 
Boosting the Economy 
 

The Play Sufficiency Assessment (PSA) will promote health and wellbeing through the provision of 
services and opportunities for young people in Ceredigion.  Ranging from open access facilities, to 
childcare to specific provision through specific grant programmes. CCC, other statutory services and the 
Third Sector will offer play opportunities for universal, focused and target groups, which will have a positive 
impact on the economy, through ensuring that Cerdigion has both a fit and healthy community and 
workforce. The PSA will also provide employment opportunities through part time and full time posts.  

Investing in People’s Future 
 

Many Play based initiatives will impact early years and will have a life-long positive influence on people’s 
lives. Play impacts social, mental and physical wellbeing.  

Enabling Individual and Family 
Resilience  
 

Individual and family resilience will be increased by focussing on universal and targeted early years 
opportunities. Collaboration between CCC sercices (Childcare Unit and Early Intervention & Families First) 
will enable universal access to Play and link to the Through-Age Wellbeing Programme. This will include 
the Third Sector and local Charities for those who may be vulnerable and need further support.  

Promoting Environmental and 
Community Resilience 
 

Porth Cymorth Cynnar will promote lifelong learning and skills services through the Winter of Wellbeing 
and Summer of Fun grants.  This will increase people’s participation in society, building social connectivity 
and increasing social capital and community cohesion. 
Environmental resilience will be promoted via the implementation of the programme which will take into 
account Ceredigion County Council’s net zero carbon ambition and environmentally friendly procurement. 

 
NOTE:  As you complete this tool you will be asked for evidence to support your views.  These need to include your baseline position, 
measures and studies that have informed your thinking and the judgement you are making.  It should allow you to identify whether any changes 
resulting from the implementation of the recommendation will have a positive or negative effect. Data sources include for example: 

• Quantitative data - data that provides numerical information, e.g. population figures, number of users/non-users 
• Qualitative data – data that furnishes evidence of people’s perception/views of the service/policy, e.g. analysis of complaints, outcomes of focus groups, 

surveys 
• Local population data from the census figures (such as Ceredigion Welsh language Profile and Ceredigion Demographic Equality data) 
• National Household survey data 
• Service User data  
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• Feedback from consultation and engagement campaigns 
• Recommendations from Scrutiny  
• Comparisons with similar policies in other authorities 
• Academic publications, research reports, consultants’ reports, and reports on any consultation with e.g. trade unions or the voluntary and community sectors, 

‘Is Wales Fairer’ document.  
• Welsh Language skills data for Council staff 

 
 
 
 
 
 

2.  SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES:  How has your proposal embedded and prioritised the five sustainable development 
principles, as outlined in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, in its development? 
Sustainable Development 
Principle 

Does the proposal demonstrate you 
have met this principle? If yes, describe 
how. If not, explain why. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take to mitigate 
any negative impacts or better 
contribute to the principle? 

Long Term 
Balancing short term need with 
long term and planning for the 
future. 

The PSA will address the findings of the 
consultative evidence and previous 
research into Play in Ceredigion:  
 
With Play recently coming over to the 
Wellbeing Centre Service, this has 
provided an opportunity to grow 
opportunities linked to being physically 
active.  

Consultations linked to 
PSA 2022. 
 
Previous PSA in 2019. 
 
 
 

Improved use of data to identify needs.   
 
Citizen engagement to ensure the 
services provided meet the identified 
need. 
 
Collaboration across all of the Through 
Age Wellbeing Programme to ensure 
the contribution of Wellbeing Centres is 
being maximised. 

Collaboration 
Working together with other 
partners to deliver. 

Collaboration with partner agencies is 
embedded into the Through Age 
Wellbeing Model. This includes multi-
agency working via the Wellbeing 
Centres Service. 
 
The PSA aims to improve Play 
opportunities for the young people of 
Ceredigion. 
 
 

Evidence can be seen 
through the Children & 
Young People’s 
Partnership working group. 
 
Winter of Wellbeing and 
Summer of Fun grant 
recipient organisations  
 

We will take a strategic approach on 
collaboration with the Third Sector and 
key partner agencies to mitigate 
negative impacts and to enhance 
positive impacts via the Through Age 
Wellbeing Programme and the 
Children’s & Young People’s 
Partnership. 
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Involvement 
Involving those with an interest 
and seeking their views. 

Key Play Service Providers have 
contributed to the PSA.  
 
Children and Family engagement has 
taken place to ensure the PSA meets 
their needs, this will include current 
Children, Families and members of 
the Play Area Network who manage 
parks and playareas in Ceredigion. 
 
Engagement and involvement was via 
electronic surveys as these were 
carried out during Covid restrictions.  
 
This included staff involvement and 
engagement.  

Key information will be 
included in the PSA. 

Needs and issues identified from 
involvement and engagement with 
service users will be identified and 
included in the action plan.  
 
 

Prevention 
Putting resources into 
preventing problems occurring 
or getting worse. 

 For every £1 in sport in Wales there is a 
return of £2.88, according to the Sport 
Wales Social Return on Investment in 
sport report. 

 £3,428m of benefits for Welsh 
communities was generated from 
participating and volunteering in sport in 
2016/17 

 A breakdown of the overall figure shows 
the social value of enhanced social 
capital is £651.47m; enhanced education 
is £91.15m; and reduced crime is 
£2.17m. The social value of improved 
health is £295.17m. 

 Subjective wellbeing accounts for a 
significant proportion of the social value 
generated in Wales (60.6%). 

Sport Wales Social Return 
on Investment in Sport 
Report (2018) 
The Wales SROI model 
estimates the value of the 
following outcomes:  

• Health (reduced risk of 
coronary heart disease and 
stroke; breast cancer; colon 
cancer; Type 2 diabetes; 
dementia, clinical 
depression and improved 
good health for participants) 

• Subjective well-being 
(improved subjective well-

Develop and implement policies and 
strategies at the Porth Cymorth Cynnar 
stage to prevent needs and health 
issues developing. This will include 
upstream and preventative early 
interventions via Wellbeing Centres, 
Lifelong Learning and Skills, Early 
Intervention and Support and 
Prevention. 
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Prevention and Early Intervention is 
one of the fundamental principles of the 
Social Services and Wellbeing (Wales) 
Act 2014. The aim is to increase 
preventative services within the 
community to minimise the escalation 
of critical need. 
 
Welsh Government investment through 
Winter of Wellbeing and Summer of 
Fun exceed £300k for Ceredigion.  
 

being for participants and 
volunteers) 

• Social capital (improved 
social capital for 
communities) 

• Education (improved 
educational attainment and 
enhanced human capital); 

• Crime (reduced criminal 
incidences)  

• Non-market benefits 
acquired by sports 
organisations utilising 
volunteers 

We will monitor and gather 
evidence on the 
implementation and the 
delivery of the Through 
Age Wellbeing 
Programme. 

Integration 
Positively impacting on people, 
economy, environment and 
culture and trying to benefit all 
three. 

The PSA will provide an opportunity to 
work with services across the entire 
Through Age and Wellbeing 
Programme. 
Although sitting as part of Porth 
Cymorth Cynnar, services such as 
Museum, Early Years, Childcare, Social 
Service, Looked After Children, Youth 
Service will integrate as part of the work 
programme for the PSA.  

Integration across services 
and between staff is 
evidenced in the Through 
Age and Wellbeing 
Programme. 
 
 

We will aim to capture and evidence the 
wider benefits that the PSA brings to the 
community through exploring Social 
Return on Investment Models. 
We will also aim to capture qualitative 
examples of the difference made to 
users through accessing the various 
Play based opportunities available.  
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Supporting the people of Ceredigion’s 
wellbeing and health integrates across 
boosting a range of socio-economic 
factors including the economy and 
community cohesion. 
Potential exists to integrate with the 
environment by green prescribing for 
wellbeing and health via the Wellbeing 
Centres. 
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3.  WELL-BEING GOALS:  Does your proposal deliver any of the seven National Well-being Goals for Wales as outlined on the Well-being of 
Future Generations (Wales) Act 2015?  Please explain the impact (positive and negative) you expect, together with suggestions of how to mitigate 
negative impacts or better contribute to the goal.  We need to ensure that the steps we take to meet one of the goals aren’t detrimental to meeting 
another. 
Well-being Goal Does the proposal contribute to this 

goal?  Describe the positive or 
negative impacts. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take to mitigate 
any negative impacts or better 
contribute to the goal? 

3.1. A prosperous Wales 
Efficient use of resources, skilled, 
educated people, generates 
wealth, provides jobs. 

Promoting physical, social and mental 
health and wellbeing means that more 
people will be economically active, 
healthy and that there will be greater 
productivity. 
Increased health and wellbeing also 
means that people would also have 
reduced carer responsibilities for family 
and friends. 
 
This will have a positive impact on 
prosperity. 
 

The latest Welsh 
Government projections 
displayed in Figure 1.1 
suggests that the 
population of Ceredigion 
will continue to decline 
over the next 25 years, 
from 72,895 in 2021 to 
68,745 in 2043, a 6% 
decrease and an 
estimated reduction of 
approximately 4,150 
people. Although the 
population is set to 
decline, Ceredigion’s older 
population (65+) is 
expected to grow 
significantly over the next 
20 years (by 23.7% or 
+4,305 people), whilst the 
working age population 
(16-64) and children (0-15) 
are expected to decrease. 

Ongoing monitoring of the PSA action 
plan to tackle any negative impacts and 
enhance any positive impacts as they 
arise.  
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3.2. A resilient Wales 
Maintain and enhance biodiversity 
and ecosystems that support 
resilience and can adapt to change 
(e.g. climate change). 

Environmental resilience will be 
promoted via the implementation of the 
programme which will take into account 
Ceredigion County Council’s net zero 
carbon ambition and environmentally 
friendly procurement. 
Potential exists to integrate with the 
environment by green prescribing for 
wellbeing and health through the PSA. 
 

Evidence via Ceredigion 
County Council’s Net Zero 
Carbon Programme and 
procurement data. 

Ensure that net zero carbon steps, 
environmentally friendly procurement 
and green prescribing are 
mainstreamed in the Through Age 
Wellbeing Programme. 

3.3. A healthier Wales 
People’s physical and mental 
wellbeing is maximised and health 
impacts are understood. 

Actions from the PSA can help to 
prevent long term needs and illnesses 
developing. By working with other PCC 
services such as Lifelong Learning and 
Skills, Early Intervention and Support 
and Prevention and Wellbeing Centres, 
the PSA will provide all types of 
opportunities to positively impact 
health.  
Further collaboration with statutory 
services and third sector organisations 
will form an collaborative approach to 
maximise health benefits. 
 

53% of Ceredigion’s 
Children are active at least 
3 times a week (60% 
Primary Age &  47% 
Secondary Age) 24% are 
reported as not being 
active and 11% active 
once a week  
 
(Sport Wales School Sport 
Survey 2018) 
 
34% of Adults in 
Ceredigion participate in 
sporting activities 3 or 
more times a week 
 
52% of adults expressed a 
latent demand for activity 
 
(National Survey for Wales 
2019-20) 
 
 

Improve data capture to demonstrate 
the benefits of being physically active 
on wider issues such as mental health, 
loneliness and social isolation etc. 
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3.4. A Wales of cohesive 
communities 
Communities are attractive, viable, 
safe and well connected. 

Community cohesion is about building 
social capital by increasing social 
connectivity between people. 
Social interaction will be a key element 
of the PSA. 
 

Community Cohesion 
Theory – for example the 
concept of parallel lives by 
Ted Cantle. 
National Survey for Wales 
Community Cohesion 
Indicators. 
Information from the Mid 
and West Wales 
Community Cohesion 
Team. 
CCC Youth Service held 
consultations with 
Lampeter Neighbourhood 
Policing Team, local 
residents, town 
councillors, schools, the 
Family Centre and other 
voluntary partners to 
discuss what opportunities 
were available. They 
reported; 
Regularly, a group of 10-
15 young people from the 
ages of 10-22 were putting 
themselves at risk e.g. 
being out late at night, 
causing community 
distress, being involved in 
drugs and alcohol, gangs 
and potential county lines 
activity; 

Continue to build on spaces and 
opportunities for positive social 
interactions, especially via Porth 
Cymorth Cynnar. 
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Young people felt there 
was a lack of suitable 
venues or safe spaces 
where they can relax, 
socialise, access WIFI and 
not be bothered by adults; 
A PCSO expressed that 
“In Lampeter, there’s a 
lack of suitable venues for 
young people to enjoy and 
feel safe. This could act as 
a great tool for early 
intervention and prevent 
risky behaviours.” 

3.5. A globally responsible 
Wales 
Taking account of impact on global 
well-being when considering local 
social, economic and 
environmental well-being. 

By fostering good relations and 
building community cohesion, 
communities will have greater 
connectivity and potentially greater 
understanding of global citizenship. 
The UK has agreed to follow a range of 
UN Treaties. Ceredigion County 
Council has a role to play as a globally 
responsible local leader. Relevant UN 
Conventions include: 
The International Covenant of 
Economic, Social and Cultural Rights, 
(ICESR), and in particular the right to 
the highest attainable standards of 
health. 
The Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD). 
The United Nations Convention on the 
Rights of the Child (UNCRC). 

Community Cohesion 
Theory – for example the 
concept of parallel lives by 
Ted Cantle. 
To include the assessment 
of relevant UN Treaties in 
the impact assessments of 
policies, strategies and 
service delivery plans that 
sit under the model of the 
Through Age Wellbeing 
Programme.  
 

Seek to enhance opportunities for 
positive interactions. De-escalate 
community tensions. 
Take note of recommendations from 
the UN to the UK Government and to 
Welsh Government. For example 
providing sufficient resources for the 
mental health sector to ensure the 
accessibility, availability and quality of 
mental health care. 
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The International Convention on the 
Elimination of all forms of Racial 
Discrimination (CERD) 
Convention on the Elimination of 
Discrimination of Against Women 
(CEDAW). 

 

3.6. A more equal Wales 
People can fulfil their potential no matter what 
their background or circumstances.  
 

In this section you need to consider the impact on 
equality groups, the evidence and any action you are 
taking for improvement.   
You need to consider how might the proposal impact 
on equality protected groups in accordance with the 
Equality Act 2010? 
These include the protected characteristics of age, 
disability, gender reassignment, marriage or civil 
partnership, pregnancy or maternity, race, religion or 
beliefs, gender, sexual orientation. 
Please also consider the following guide:: 
Equality Human Rights  - Assessing Impact & 
Equality Duty 
 

Describe why it will have a 
positive/negative or negligible 
impact. 
 
Using your evidence consider the 
impact for each of the protected 
groups.  You will need to consider 
do these groups have equal access 
to the service, or do they need to 
receive the service in a different 
way from other people because of 
their protected characteristics.  It is 
not acceptable to state simply that 
a proposal will universally 
benefit/disadvantage everyone.  
You should demonstrate that you 
have considered all the available 
evidence and address any gaps or 
disparities revealed. 

What evidence do you have to 
support this view? 
 
 
Gathering Equality data and 
evidence is vital for an IIA. You 
should consider who uses or is 
likely to use the service.  Failure to 
use data or engage where change 
is planned can leave decisions 
open to legal challenge. Please link 
to involvement box within this 
template. Please also consider the 
general guidance. 

What action (s) can you take 
to mitigate any negative 
impacts or better contribute to 
positive impacts? 
 
These actions can include a range 
of positive actions which allows the 
organisation to treat individuals 
according to their needs, even 
when that might mean treating 
some more favourably than others, 
in order for them to have a good 
outcome.  You may also have 
actions to identify any gaps in data 
or an action to engage with those 
who will/likely to be effected by the 
proposal.  These actions need to 
link to Section 4 of this template. 

Age 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people because of their 
age? (Please tick ) 

PSA affects people of all ages: 
0-18 for Play under the 
guidance of Play Wales; 0-25 
for Welsh Giovernment Grants 
such as the Winter of 
Wellbeing and the Summer of 
Fun; Young Parents; Older 
Parents; Grandparents.  
Play has a positive impact on  
Physical, Social and Mental 

The latest Welsh Government 
figures estimates Ceredigion’s 
population to be 72,895 
(2020), which is the fourth 
lowest in Wales. Ceredigion 
has experienced a fluctuating 
population since 2001 and it is 
estimated to have reduced in 
each year since its population 
peaked at 75,900 in mid-2012. 

 

Children and 
Young 
People up to 
18 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

People 18-50 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 
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    wellbeing of individuals in it’s 
communities. 
 
This through age approach 
directly takes into account the 
protected characteristic of age.  
 
 

The number of deaths has 
consistently exceeded the 
number of births each year, 
although there have been 
some years of population 
growth as a consequence of 
net inward migration (for 
example, during 2009-2012).  

Older People 
50+ 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

 

Disability 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people because of their 
disability? (Please tick )  

Ceredigion County Council 
has achieved Insport Silver 
accreditation from Disability 
Sport Wales and has made a 
commitment to achieve 
Insport Gold. 
 
Matter B of the PSA 
concentrates on “Providing for 
People with Diverse Needs”.  
 
All CCC staff based in the 
Wellbeing Centre Service and 
the Youth Service undertake 
Disability Inclusion training.  
 
UNCRC training is offered to 
third sector groups and 
organisations which 
addresses the importance of 
article 31 and the need for 
children and young people to 
be consulted on decision 
which affect them (Article 12). 
 

The Mid and West Wales 
Equality Survey 2019 records 
that the top three groups that 
were rated as having 
relatively worse experiences 
of accessing social care were 
disabled people, older people 
and younger people. 
 
The Social Model of Disability 
states that people are 
disabled by barriers in society, 
not by their impairment or 
difference. 
 
The Social Model of Disability 
also includes removing 
barriers to information and 
contact services as well as 
physical barriers. 

Early intervention and 
prevention via Porth Cymorth 
Cynnar will reduce pressure 
on services via Porth Gofal 
and Porth Cynnal. 
 
Access audits are carried out 
at the parks and playareas in 
Ceredigion through the 
managing committees.   
 
Ceredigion County Council 
has an accessibility policy and 
will offer alternative formats 
on request, for example Easy 
Read or Large Print. 

Hearing 
Impartment 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Physical 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Visual 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Learning 
Disability 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Long 
Standing 
Illness  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Mental 
Health 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
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Transgender 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on transgender people? 
(Please tick ) 

The PSA will support all 
people, including people with 
the protected characteristic of 
transgender.  

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 
 
 
 

 

Transgender Positive Negative None/ 
Negligible 

   

 

Marriage or Civil Partnership 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on marriage or Civil 
partnership? (Please tick ) 

The Wellbeing Centre Servicel 
support all people, including 
people with protected 
characteristics.  

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 

 

Marriage Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Civil 
partnership 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Pregnancy or Maternity 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on pregnancy or maternity? 
(Please tick ) 

The Wellbeing Centre Servicel 
support all people, including 
people with protected 
characteristics.  
 

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 

 

Pregnancy Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Maternity 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Race 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on race? (Please tick ) 

The Wellbeing Centre 
Servicel support all people, 
including people with 
protected characteristics.  
 

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 

Ceredigion County Council 
has a contract with WITS for 
face to face interpretation and 
Big Word for telephone White 

 
Positive Negative None/ 

Negligible 
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Race includes nationality, 
ethnicity and culture. 
Lampeter’s Black and Minority 
Ethnic (BAME) population is 
7.2%. 
 
 

interpretation and written 
translation Services. 
 

Mixed/Multiple 
Ethnic Groups 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

Asian / Asian 
British 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Black / African 
/ Caribbean / 
Black British  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Ethnic 
Groups 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Religion or non-beliefs 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people with different 
religions, beliefs or non-beliefs? (Please tick ) 

The PSA will support all 
people, including people with 
the protected characteristic of 
religion, belief or non-belief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 
 
In the 2011 Census, 58% of 
people in Ceredigion said that 
they were Christian, 2% other 
religions, 31% no religion and 
9% preferred not to say. 

 

Christian 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Buddhist 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Hindu 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Humanist 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Jewish 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Muslim Positive Negative None/ 
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 Negligible  
 
 
 
 

   
Sikh 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Non-belief 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

Sex 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on men and/or women? 
(Please tick ) 

The PSA will support all 
people, including male and 
female under the protected 
characteristic of sex.  
 
Whilst the provision of Play 
opportunities will 
predominantly be delivered as 
gender neutral, there will be 
instances where single gender 
activities will be provided.  
This approach will be adopted 
when a lack of confidence has 
been identified as a barrier to 
individuals being physically 
active. 
 

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 
 
50% of people in Ceredigion 
are male and 50% are female, 
(2011 Census). 
 
 

 

Men Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Women 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

 

Sexual Orientation 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people with different 
sexual orientation? (Please tick ) 

The PSA will support all 
people, including people with 
the protected characteristic of 
sexual orientation.  

The Through Age Wellbeing 
Model includes support and 
services for all people, 
including people with 
protected characteristics. 

 

Bisexual Positive Negative None/ 
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 Negligible  
Between 5 to 7% of people in 
Wales are lesbian, gay or 
bisexual, (Stonewall Cymru). 

   
Gay Men 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Gay Women 
/ Lesbian 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Heterosexual 
/ Straight 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 
 
 

Having due regards in relation to the three aims of the Equality Duty - determine whether the proposal will assist or inhibit your ability 
to eliminate discrimination; advance equality and foster good relations. 
3.6.2. How could/does the proposal help advance/promote equality of opportunity? 
You should consider whether the proposal will help you to:   Remove or minimise disadvantage   To meet the needs of people with certain characteristics  
 Encourage increased participation of people with particular characteristics 
Play sits with the Wellbeing Centres Service of the Through Age and Wellbeing Programme (TAWP). The TAWP aims to support people by 
providing early intervention and prevention services via Porth Cymorth Cynnar for people from all backgrounds including the protected 
characteristics. Where there is a need, people can receive targeted services via Porth Gofal or through age specialist services via Porth Cynnal. 
From the point of first contact through to receiving support and service delivery, the programme model is designed to be accessible and to provide 
equality of opportunity for all, including people with the Protected Characteristics.  The PSA will work with these key service areas when planning 
Play opportunities in Ceredigion.  
3.6.3. How could/does the proposal/decision help to eliminate unlawful discrimination, harassment, or victimisation? 
You should consider whether there is evidence to indicate that:  The proposal may result in less favourable treatment for people with certain characteristics   The 
proposal may give rise to indirect discrimination   The proposal is more likely to assist or imped you in making reasonable adjustments 
It is not anticipated that the proposal will have any negative impacts resulting in unlawful discrimination, harassment or victimisation. The 
programme addresses impacts across the Protected Characteristics. 
3.6.4. How could/does the proposal impact on advancing/promoting good relations and wider community cohesion? 
You should consider whether the proposal with help you to:   Tackle prejudice   Promote understanding 
Community cohesion is about building social capital by facilitating positive social interactions and connectivity. The proposal will have a positive 
impact on promoting good relations by increasing opportunities for social interactions in Ceredigion. 
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3.7. A Wales of vibrant culture and thriving Welsh 
language 
Culture, heritage and Welsh Language are promoted and 
protected. 
In this section you need to consider the impact, the evidence and 
any action you are taking for improvement.  This in order to ensure 
that the opportunities for people who choose to live their lives and 
access services through the medium of Welsh are not inferior to 
what is afforded to those choosing to do so in English, in 
accordance with the requirement of the Welsh Language Measure 
2011.  

Describe why it will have 
a positive/negative or 
negligible impact. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take 
to mitigate any negative 
impacts or better contribute 
to positive impacts? 

Will the proposal be 
delivered bilingually 
(Welsh & English)? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

Opportunities within the 
PSA will be delivered bi-
lingually. 

All signage, plans, 
supporting documents and 
officer support will be 
delivered bi-lingually. 

The delivery of the 
programme bi-lingually will 
contribute to a positive 
impact on the Welsh 
Language.  

   

Will the proposal have an 
effect on opportunities for 
persons to use the Welsh 
language? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

People will be able to use 
Welsh whilst accessing 
opportunities identified in 
the PSA.  

People will be able to use 
Welsh at play facilities or 
at play activities.  

The opportunities for people 
to fully use the Welsh 
Language will contribute to a 
positive impact on the Welsh 
Language.  

   

Will the proposal 
increase or reduce the 
opportunity for persons to 
access services through 
the medium of Welsh? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

People will be able to 
fully access services 
through the medium of 
Welsh. 

Number of staff employed 
at Through Age Physical 
Activity & Play Service that 
are fluent welsh speakers.  
 

The fully bilingual 
programme will have a 
positive impact on people 
being able to access 
services through the medium 
of Welsh. 

   

How will the proposal 
treat the Welsh language 
no less favourably than 
the English language? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

The PSA will give equal 
status to the Welsh 
Language. 

All information and service 
delivery will be available 
bi-lingually. 

The PSA will have an overall 
positive impact on treating 
the Welsh and English 
Languages equally. 

   

Will it preserve promote 
and enhance local 
culture and heritage? 

Positive 
 

Negative None/ 
Negligible 

The PSA presents an 
excellent opportunity to 
enhance local culture and 
heritage. 

Parks and play areas all 
over Ceredigion will be 
important venues for local 
culture and heritage 

The programme will have an 
overall positive impact on 
local culture and heritage. 
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Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

 

opportunities and sign-
posting. 

 

 

 

 

4.  STRENGTHENING THE PROPOSAL:  If the proposal is likely to have a negative impact on any of the above (including any of the protected 
characteristics), what practical changes/actions could help reduce or remove any negative impacts as identified in sections 2 and 3? 
4.1 Actions. 
What are you going to do? When are you going to do it? Who is responsible? Progress 
Consult with local families and children and 
include this key information in the PSA final draft.  

January-April  2022 Alwyn Davies Complete 

Consult with the Play Area Network include this 
key information in the PSA final draft.  

Spring 2021 Alwyn Davies  Complete 

    
4.2. If no action is to be taken to remove or mitigate negative impacts please justify why. 
(Please remember that if you have identified unlawful discrimination, immediate and potential, as a result of this proposal, the proposal must be changed or revised). 
 
4.3. Monitoring, evaluating and reviewing. 
How will you monitor the impact and effectiveness of the proposal?   

- Regular PSA updates; 
- Effective Business Planning; 
- Feedback from service users; 
- Grant completion forms for Welsh Government; 
- Digital smart surveys through Welsh Government. 

 
5.  RISK:  What is the risk associated with this proposal?   

Impact Criteria 1 - Very low 2 - Low 3 - Medium 4 - High 5 - Very High 
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Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

 

Likelihood 
Criteria 

1 - Unlikely to occur 2 - Lower than average 
chance of occurrence 

3 - Even chance of 
occurrence 

4 - Higher than 
average chance of 
occurrence 

5 - Expected to occur 

Risk Description Impact (severity) Probability (deliverability) Risk Score  
Reduced/lack of revenue funding 
from Welsh Government 

4 2 8 

Reduced/lack of collaboration from 
Third Sector 

4 1 4 

Reduced/lack of capital funding 
from Welsh Government 

5 2 10 

    
    
Does your proposal have a potential impact on another Service area? 
The PSA can have a positive impact on the other service areas within the Through Age and Wellbeing Programme. 
 

 
 
6.  SIGN OFF 
Position Name Signature Date 

Service Manager Carwyn Young 

 

05.07.22 

Corporate Lead Officer Elen James 

 

05.07.22 

Corporate Director James Starbuck  05.07.22 
Portfolio Holder Cllr. Catrin M.S. Davies  05.07.22 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2021-22 

 
Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno at sylw Cabinet, Adroddiad Monitro Safonau’r 

Gymraeg 2021-22, sy’n amlinellu cynnydd wrth weithredu 
gofynion Safonau’r Gymraeg.   
 

Er:  Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin M S. Davies, Aelod Cabinet ar gyfer 
Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid 
 

 
Cefndir 
 
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sefydlu fframwaith gyfreithiol i osod 
dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion, i gydymffurfio ȃ Safonau yn ymwneud ȃ’r Iaith 
Gymraeg.  Mae dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion sy’n deillio o ofynion Safonau’r 
Gymraeg, sy’n golygu:  
 
 na ddylai’r Cyngor drin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg 
 bod angen i’r Cyngor hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg, gan ei 

gwneud yn haws i bobl ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg yn eu  bywyd bod 
dydd. 

 
Mae 5 Prif Safon gyda chyfanswm o 167 is-safonau wedi’u gosod ar Gyngor Sir 
Ceredigion, gyda’r dyddiad gweithredu  cyntaf  30 Fawrth  2016.   Mae rhestr lawn y 
Safonau mae gofyn i Gyngor Sir Ceredigion gydymffurfio ȃ nhw ar gael ar wefan 
gorfforaethol y Cyngor, ac ar CeriNet ar gyfer aelodau staff.   
 
Mae’n ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi adroddiad blynyddol at sylw Comisiynydd y 
Gymraeg yn amlinellu cynnydd mae’r Cyngor yn ei wneud wrth fynd i’r afael ȃ gofynion 
gweithredu’r Safonau Iaith. Mae’r  adroddiad amgaeedig yn canolbwyntio ar y cyfnod 
1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2022. 
 
Mae’r adroddiad yn nodi'r camau gweithredu sydd wedi’u cymryd er mwyn 
cydymffurfio gyda gofynion y Safonau, ac wedi’i drefnu o dan y 5 maes gweithredu 
canlynol: 
 
 Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 
 Safonau Llunio Polisi  
 Safonau Gweithredu Mewnol  
 Safonau Hybu  
 Safonau Cadw cofnodion. 
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Mae’r adroddiad hefyd yn cyflwyno data ar y dangosyddion perfformiad gofynnol, sef y 
Safonau Cadw Cofnodion, hynny yw:  

Sgiliau Iaith Staff : Nifer y staff sydd a sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y 
flwyddyn dan sylw.   

Recriwtio i Swyddi Gwag:Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn 
am sgiliau iaith Gymraeg, ac a gategoreiddiwyd gyda’g lefelau ALTE 

Hyfforddiant Dysgu neu Wella Sgiliau Iaith: Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau 
hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg 

Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg: Nifer y staff a fynychodd gyrsiau 
hyfforddiant a gynigiwyd gan y Cyngor yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd:  Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r 
Iaith Gymraeg   

 
Prif Gyflawniadau  
 
Ceir manylion pellach yn yr Adroddiad Blynyddol, ond dyma rhai o’r Prif Gyflwyniadau 
yn ystod 2021-22: 
 Arloesi, gan addasu’n gyflym i argyfwng y Coronafeirws, drwy drefnu 

cyfarfodydd democrataidd yn  rhithiol,  gydag adnoddau cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i’r Saesneg; gan sicrhau bod y Cyngor yn medru gwarchod defnydd 
y Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus. 

 Sicrhau bod gwasanaeth gofal cwsmer Clic yn darparu’r cynnig rhagweithiol o 
wasanaethau Cymraeg ar y pwynt cyswllt cyntaf; a’u bod yn cofnodi’r dewis 
iaith hwnnw at bwrpas darparu gwasanaeth olynol.  

 Ffrydio cyfarfodydd Cabinet a’r Cyngor a’r Facebook – defnyddio cyfrwng 
Cyfryngau Cymdeithasol i dynnu sylw defnyddwyr gwasanaeth, bod ffrwd 
Cymraeg a Saesneg ar gael.  Y ffrwd Gymraeg yn cael ei ddarlledu ar  gyfrif 
Facebook; y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn cyflwyno’r cyfieithiad Saesneg;  
hyrwyddo’r egwyddor o ddefnyddio’r Gymraeg mewn gweinyddiaeth 
gyhoeddus. 

 Defnyddio diwrnodau penodol yn y calendr cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth 
o’r Gymraeg, trefnu gweithgareddau rhithiol ar Ddydd Gŵyl Dewi, Dydd Miwsig 
Cymru, a Diwrnod Hawliau’r Gymraeg.   

 Cynnal gweithdy  Fforwm Dyfodol Dwyieithog, er mwyn adolygu lle rydym wedi 
cyrraedd gyda Strategaeth Iaith Ceredigion,  gan  ystyried hefyd beth yn rhagor 
fydd angen ei wneud er mwyn medru paratoi ar gyfer y Strategaeth olynol. 

 Cynnal prosiect hunan-reoleiddio yn erbyn gofynion detholiad o’r Safonau Iaith. 
Gofynnwyd i bob Swyddog Arweiniol Corfforaethol sgorio eu gwasanaethau 
gyferbyn ag agweddau o’r Safonau Iaith, mewn ymgais i fesur cydymffurfiaeth 
gyfredol.  Yn dilyn y gwaith hunanreoleiddio hwn  byddwn yn edrych eto ar 
gynllun gweithredu Safonau’r Gymraeg er budd cynllunio gwaith i’r cyfnod 
nesaf.     
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Cydnabyddir bod y broses o weithredu’r Safonau yn un parhaus, gyda’r nod o sicrhau 
bod y gofynion yn cael eu prif llifo’n naturiol i waith y Cyngor, a bod gwasanaethau 
Cymraeg ar gael yn ddiofyn. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i barhau i gyflawni 
gwelliannau, ac i weithredu er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn cyrraedd gofynion 
Safonau’r Gymraeg yn llawn.  Mae’r Cyngor yn cydnabod fel rhan o’r adroddiad hwn 
bod cynnydd wedi ei wneud, ond bod yna welliannau i’w gwneud o hyd, er mwyn 
gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg ein gwasanaethau. 

 
Blaenoriaethau ar gyfer 2021/22 
 
Dyma restru rhai o’r prosiectau sydd angen eu cyflawni wrth symud ymlaen: 

• Datblygu pecyn hyfforddi ar ofynion Safonau’r Gymraeg ar gyfer cynghorwyr yn 
dilyn etholiad Mis Mai 2022. 

• Adolygu Polisi Grantiau er mwyn sicrhau bod arfer da Comisiynydd y Gymraeg 
wedi ei amlygu; a bod gweithdrefn grantiau y Cyngor yn gweithredu yn unol ȃ 
gofynion y Safonau sy’n ymwneud ȃ dyfarnu grantiau. 

• Llunio adroddiad sy’n amlinellu cyrhaeddiad  Strategaeth Iaith Ceredigion, a 
pharatoi ar gyfer datblygu Strategaeth ar gyfer cyfnod y 5 mlynedd nesaf.  
Paratoi y Strategaeth i’w gyflwyno ar gyfer  ymgynghoriad cyhoeddus.  

• Cydlynu grŵp prosiect i ddatblygu ‘Pecyn Croeso’ mewn ymgais i geisio 
cymhathu mewnfudwyr:  gwaith yn deillio o Fforwm Dyfodol Dwyieithog. 

• Cyflwyno cynllun sy’n argymell gwelliannau i gyflawni gofynion y Safonau 
Gweithredu -  defnyddio'r Gymraeg yn fewnol ȃ hyrwyddo'r cysyniad o weithle 
dwyieithog  

• Adolygu Canllaw Asesiad Effaith Integredig, er mwyn helpu Swyddogion i nodi 
unrhyw effaith ar y Gymraeg wrth lunio neu adolygu penderfyniad polisi. 

• Adroddiad Dadansoddi Data  Cyfrifiad 2021: Siaradwyr Cymraeg. 
  

Cyflwynwyd yr Adroddiad Drafft yn Pwyllgor Iaith Gymraeg y Cyngor ar y 13eg 
Mehefin 2022. 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 
 
Crynodeb:  
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys: 
Atal: 
Integreiddio: 

Ddim yn berthnasol 
oherwydd adroddiad 
monitro yw hwn nid polisi, 
cynllun neu fenter newydd 
/ diwygiedig. 
 
Cymru â diwylliant bywiog 
lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 

 
Argymhelliad  
Argymhellion: 

 
I’r Cabinet gymeradwyo’r Adroddiad Monitro Blynyddol 
Safonau’r Gymraeg Cyngor Sir Ceredigion (2021-22) i’w 
gyhoeddi ar wefan corfforaethol y Cyngor.  
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Rheswm / 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

  Dyletswydd Statudol yn unol â Mesur y Gymraeg  
2011. 

 
 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd yr Adroddiad Drafft yn Pwyllgor Iaith 

Gymraeg y Cyngor ar y 13eg o Fehefin 2022.  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Safonau’r Gymraeg 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Buddsoddi yn nyfodol y Bobl 
 

Goblygiadau 
Ariannol: 

Nid oes unrhyw oblygiadau cost uniongyrchol i'r 
adroddiad hwn 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Nid oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol i'r 
adroddiad hwn 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Goblygiadau o fethu cyflwyno’r adroddiad mewn modd 
amserol yn unol ȃ’r gofynion statudol 
 

Pwerau Statudol: Mesur y Gymraeg 2011 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: 
 

Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2021-22 
• Atodiad 1: Sgiliau Iaith Gymraeg y Gweithlu 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards 

Swyddog Adrodd: Carys Morgan 
 

Dyddiad: 5 Gorffennaf 2022 
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Adroddiad Monitro Blynyddol 
Safonau’r Gymraeg 

 
1af Ebrill 2021 – 31ain Mawrth 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awdur: Carys Lewis Morgan, Gwasanaethau Democrataidd  

Dyddiad Cyhoeddi: 

Pwyllgor Iaith: 13/06/2022 

Cymeradwywyd gan y Cabinet:  
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Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. 
Gallwn ddarparu’r adroddiad hwn mewn fformatau eraill ar gais.  Cysylltwch â’r 
Swyddog Polisi Iaith fel y nodir isod os gwelwch yn dda: 
 
Carys Lewis Morgan 
Swyddog Polisi Iaith Gymraeg / Welsh Language Policy Officer 
 
Cyngor Sir Ceredigion County Council 
Neuadd Cyngor Ceredigion 
Penmorfa 
Aberaeron 
SA46 0PA 
 
E bost:     carys.morgan@ceredigion.gov.uk 
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Mynegai 

Adran 1:    Cyd-destun yr adroddiad 

Adran 2      Hybu a Hwyluso Cyfleoedd i Ddefnyddio’r Gymraeg  

Adran 3: Trefniadau  ar gyfer Cydymffurfio 

o Safonau Darparu Gwasanaeth 

o Safonau Llunio Polisi  

o Safonau Gweithredu 

o Safonau Hybu 

 

Adran 4:  Asesiad o Gydymffurfio 

 

Adran 5:   Casgliadau  

Atodiadau 
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ADRAN 1:  Cyd-destun 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sefydlu fframwaith gyfreithiol i osod dyletswydd ar 
Gyngor Sir Ceredigion, ymhlith sefydliadau eraill, i gydymffurfio ȃ Safonau yn ymwneud ȃ’r 
Iaith Gymraeg.   Pwrpas y Safonau yw: 

• Rhoi mwy o eglurder i sefydliadau ar eu dyletswyddau am yr Iaith Gymraeg 
• Rhoi mwy o eglurder i siaradwyr Cymraeg am y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu 

cael yn Gymraeg 
• Sicrhau mwy o gysondeb o wasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd  

Mae dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion sy’n deillio o ofynion Safonau’r Gymraeg, sy’n 
golygu:  
 na ddylai’r Cyngor drin yr iaith Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg 
 bod angen i’r Cyngor hybu a hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg, gan ei gwneud yn 

haws i bobl ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg yn eu  bywyd bod dydd. 
Mae 5 Prif Safon gyda chyfanswm  o 167 is-safonau wedi’u gosod ar Gyngor Sir Ceredigion 
drwy Hysbysiad Cydymffurfio, gyda’r dyddiad gweithredu  cyntaf  30 Fawrth  2016.   Mae 
rhestr lawn y Safonau mae gofyn i Gyngor Sir Ceredigion gydymffurfio ȃ nhw ar gael ar wefan 
gorfforaethol y Cyngor; dyma’r ddolen: 
safonau-iaith-gymraeg-cyngor-sir-ceredigion-hysbysiad-cydymffurfio.pdf 

Mae hefyd yn ofynnol cyhoeddi dogfen sy’n esbonio sut bydd y Cyngor yn cydymffurfio gyda 
gofynion Safonau’r Gymraeg: 
cydymffurfio-a-safonau-iaith-ceredigion.pdf 

Cyhoeddi’r Adroddiad 

Mae’n ofynnol bod yr Adroddiad Blynyddol hwn yn cael ei gyhoeddi erbyn 30 Mehefin, yn unol 
â Safonau 158 a 164.  Mae’r Adroddiad yn adrodd ar arfer da, ynghyd ȃ nodi sut mae’r Cyngor 
wedi cydymffurfio a’r dosbarth o Safonau fel a ganlyn: 

• Safonau Darparu Gwasanaethau 
• Safonau Llunio Polisi 
• Safonau Gweithredu Mewnol 
• Safonau Hybu  

Mae’r adroddiad hefyd yn cyflwyno data ar y dangosyddion perfformiad gofynnol, sef y 
Safonau Cadw Cofnodion, hynny yw:  

Sgiliau Iaith Staff : Nifer y staff sydd a sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y 
flwyddyn dan sylw 

Recriwtio i Swyddi Gwag:Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn 
am sgiliau iaith Gymraeg, ac a gategoreiddiwyd gyda’g lefelau ALTE 

Hyfforddiant Dysgu neu Wella Sgiliau Iaith: Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau 
hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg 

Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg: Nifer y staff a fynychodd gyrsiau 
hyfforddiant a gynigiwyd gan y Cyngor yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd:  Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r 
Iaith Gymraeg   
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Mae’r adroddiad hwn yn nodi cydymffurfiaeth gyda’r Safonau ynghyd ȃ chyflwyno data 
angenrheidiol yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22. Cydnabyddir bod y broses o weithredu’r 
Safonau yn un parhaus, gyda’r nod o sicrhau bod y gofynion yn cael eu prif llifo’n naturiol i 
waith y Cyngor, a bod gwasanaethau Cymraeg ar gael yn ddiofyn. Mae’r Cyngor wedi 
ymrwymo i barhau i gyflawni gwelliannau, ac i weithredu er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn 
cyrraedd gofynion Safonau’r Gymraeg yn llawn.  Mae’r Cyngor yn cydnabod fel rhan o’r 
adroddiad hwn bod cynnydd wedi ei wneud, ond bod yna welliannau i’w gwneud o hyd, er 
mwyn gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg ein gwasanaethau. 

 

ADRAN 2:  Hybu a Hwyluso 

Sut mae’r Cyngor wedi mynd ati i  Hybu a Hwyluso cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg 

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn gyfnod o ymateb i ddigwyddiadau, wrth i argyfwng 
digynsail y Coronofeirws, Cofid 19 effeithio ar ein holl weithgaredd.  Ond, mae hefyd wedi bod 
yn flwyddyn o arloesedd, wrth i’r Cyngor orfod addasu yn gyflym, a thrwy hynny achub ar nifer 
o gyfleoedd newydd 

Mae’r Cyngor wedi gwneud newidiadau syfrdanol gan ddefnyddio technoleg at bwrpas 
darparu gwasanaethau. Drwy ddarganfod dulliau amgen o ddarparu gwasanaethau, megis 
gweithio o bell, mae’r Cyngor wedi llwyddo i gyflawni mwyafrif ei weithgareddau hanfodol i 
gwsmeriaid, yn ddiogel, yn y ffordd newydd hon o weithio.  Mae mwyafrif staff Cyngor Sir 
Ceredigion yn parhau i weithio o bell; ac yn ystod mis Ebrill cyhoeddwyd Polisi Gweithio 
Hybrid Dros Dro, er mwyn mabwysiadu model gweithio hybrid a hwyluso ffordd fodern ac 
effeithlon o weithio sy’n gynaliadwy ac yn addas ar gyfer y dyfodol. 

Gwasanaethau Rhithiol /  Cyfieithu ar y pryd 

Un o’r heriau cyntaf wrth symud i weithio o bell, oedd addasu i ddefnyddio dull newydd o 
gynnal cyfarfodydd democrataidd, gan gadw'r egwyddorion o fod yn agored ac yn atebol i'r 
cyhoedd.  Roedd rhaid sicrhau bod y ddarpariaeth pwyllgorau a chyfarfodydd rhithiol hefyd yn 
cynnwys gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r cychwyn cyntaf.  Cafwyd penderfyniad cynnar i 
ddefnyddio platform Zoom ar gyfer cyfarfodydd yn gyhoeddus, gan fod  sianel benodol ar 
Zoom ar gyfer cyfieithu ar y pryd.  Felly, darperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer holl 
gyfarfodydd democrataidd y Cyngor; at hyn darperir y gwasanaeth mewn digwyddiadau a 
chyfarfodydd cyhoeddus ac ambell gyfarfod mewnol y Cyngor (er enghraifft mewn cyfarfodydd 
disgyblu, cyfarfodydd bwrdd perfformiad, mewn cyfweliadau ac mewn sesiynau hyfforddi).   
Rhwng Mawrth 2021 ac Ebrill 2022 mae 229 o bwyllgorau a chyfarfodydd rhithiol wedi eu 
cefnogi gan y tîm cyfieithu, wrth iddynt ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, a hynny fel 
arfer o’r Gymraeg i’r Saesneg.  

Cyfarfodydd Gwasanaethau Democrataidd y 
cyfieithwyd ynddynt 

100 

Cyfarfodydd Llesiant y cyfieithwyd ynddynt 33 

Cyfarfodydd Arall y cyfieithwyd ynddynt 96 

CYFANSWM y cyfarfodydd y cyfieithwyd 
ynddynt 

229 
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Mae’r Cyngor yn cyflogi 9 aelod o staff o fewn y Gwasanaeth Cyfieithu. 6 llawn amser, 2 yn 
gweithio 3 diwrnod yr wythnos ac 1 yn gweithio 1 diwrnod yr wythnos.  O’r rhain mae 4 amser 
llawn hefyd yn cyfieithu ar y pryd, 1 sy’n gweithio 3 diwrnod yr wythnos yn cyfieithu ar y pryd, 
ac mae 1 sy’n gweithio 1 diwrnod yr wythnos yn cyfieithu ar y pryd.  

Systemau Technegol 

Mae angen trwydded gorfforaethol er mwyn defnyddio system Zoom ar gyfer cyfarfodydd sy’n 
hwy na deugain munud, ac mae’r drwydded yn gallu bod yn gostus.  Felly, mae’r Cyngor wedi 
archebu nifer cyfyngedig o drwyddedau; defnyddir y platform Zoom, ar gyfer hwyluso 
cyfarfodydd cyhoeddus yn ogystal ȃ darparu hyfforddiant corfforaethol; hyn er mwyn sicrhau 
bod dewis iaith y cyfranogwyr yn cael ei warchod.  Datblygwyd canllaw dwyieithog, yn rhoi 
gwybod i staff sut i gynnal cyfarfodydd yn rhithiol, gan gynnwys arweiniad ynghylch sicrhau 
bod dewis iaith yn cael ei barchu  

Roedd angen canfod platform arall, llai costus ac yn fwy ymarferol ar gyfer defnydd mewnol y 
Cyngor. Nid oedd y Cyngor wedi defnyddio rhaglen Teams o’r blaen, ond yn gyflym iawn roedd 
rhaid addysgu staff Ceredigion ynghylch ei ddefnydd.  Trefnwyd nifer o sesiynau hyfforddiant 
rhaglen Teams, cyflwynwyd sesiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fe gynhyrchwyd canllaw 
yn y naill iaith hefyd. 

Fodd bynnag, mae system Teams yn gosod her arall, o ran defnydd iaith mewn cyfarfodydd 
mewnol, gan nad oes opsiwn i ddefnyddio offer cyfieithu ar y pryd. Felly, er y byddai staff yn 
cyflwyno cymysgedd o Saesneg a Chymraeg i Grŵp o gyfranogwyr yn arferol, mae mwy o 
dueddiad i gadw at un iaith oherwydd cyfyngiadau Teams.  Fodd bynnag, rydym wedi canfon 
bod y botwm ‘chat’ yn medru bod yn ddefnyddiol, lle mae modd cyflwyno cwestiwn neu sylw 
yn y dewis iaith. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd ȃ nifer o gyrff cyhoeddus wedi tynnu sylw at y diffyg hwn, 
ac mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda Microsoft i geisio mynd i’r afael â’r 
mater; rydym yn disgwyl cyhoeddiad yn fuan iawn. 

Sut mae’r Cyngor yn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn eu gwasanaeth yn y 
Gymraeg 

 

Mae Gwasanaeth Gofal Cwsmer Clic yn gweithredu fel un pwynt mynediad i wasanaethau’r 
Cyngor, naill ai dros y ffôn neu’n ddigidol; ac fe gaiff ddefnyddwyr gwasanaeth y dewis i 
gysylltu gyda’r Cyngor yn y Gymraeg neu’r Saesneg.   

 
Mae staff Gwasanaeth Clic yn parhau i weithio o bell, ac yn darparu’r gwasanaeth llawn dros 
y ffôn neu’n ddigidol.    
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Mae’r Gwasanaeth yn gweithredu yn yr un drefn ȃ’r system yn y swyddfa, hynny yw mae 
dangosydd ar waelod y sgrin yn rhoi gwybod bod y galwr wedi dewis y gwasanaeth yn 
Gymraeg, ac felly mae’r derbynnydd yn medru rhoi gwasanaeth llawn yn y Gymraeg. Mae hyd 
yn oed y ‘bwrdd hysbysu’ yn rhoi gwybod nifer o alwadau sydd ar waith ar y tro, gan gynnwys 
rhoi gwybod faint o alwadau Cymraeg a galwadau Saesneg sydd ar waith.    

 Yn ystod y flwyddyn adrodd, mae Gwasanaeth Clic wedi diweddaru’r system ddigidol, hynny 
er mwyn gwneud y broses cofnodi ymholiadau yn rhwyddach.   Mae Gwasanaeth Clic yn delio 
gydag ymholiadau cychwynnol ar gyfer mwyafrif o wasanaethau ar draws y Cyngor; fodd 
bynnag mewn rhai achosion mwy cymhleth mae angen trosglwyddo’r alwad at swyddog 
perthnasol.  Mae’r Gwasanaeth yn gyfrifol am gofnodi dewis iaith y defnyddiwr gwasanaeth, 
ac os oes angen trosglwyddo’r alwad mae’r dewis iaith yn cael ei nodi’n glir.  Mae’r 
Gwasanaeth wedi rhannu fideo a chanllaw dwyieithog yn egluro’r drefn, gan gynnwys y 
gofyniad i wirio dewis iaith, ac i ymateb i’r defnyddiwr gwasanaeth yn yr iaith honno. 

   

Mae 19 o staff yn rhan o Wasanaeth Clic.  O’r rhain mae 15 yn rhugl yn y Gymraeg, ac yn 
medru darparu gwasanaeth Cymraeg llawn.  Mae 4 yn mynychu cyrsiau dysgu Cymraeg, a 
bellach mae 2 ohonynt yn ddigon hyderus i ddelio gyda’r galwadau ar y llinell Cymraeg.    Mae 
hyn oherwydd eu bod wedi derbyn hyfforddiant wedi ei gynllunio’n benodol ar gyfer 
Gwasanaeth Clic;  yn cwmpasu gofynion darparu’r cynnig rhagweithiol; ymgyfarwyddo a 
thermau ac ymadroddion perthnasol wrth ddelio gydag ymholiadau cychwynnol, a dod yn 
hyderus wrth eu defnyddio. Mae’r Gwasanaeth yn hysbysebu 3 swydd ychwanegol ar hyn o 
bryd, mae’r swyddi yn gofyn am sgiliau iaith Gymraeg hanfodol.    

Nifer galwadau Gwasanaeth Clic 2021-22 

Mae Gwasanaeth Clic yn cofnodi nifer y galwadau i’r ganolfan gyswllt; mae nifer o’r galwadau 
yn Saesneg yn dueddol i fod yn llawer uwch na’r galwadau yn Gymraeg.  Fodd bynnag, mae’r 
galwadau yn Gymraeg yn gyson ac yn dueddol o fod tua 15% o’r holl alwadau a dderbynir.  
Dyma gofnod o’r galwadau yn ystod y cyfnod adrodd: 
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Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth am y gwasanaethau Cymraeg sydd ar 
gael ar gyfer dinasyddion Ceredigion; ac yn awyddus iawn i annog ein trigolion i ddefnyddio’r 
gwasanaethau Cymraeg hynny sydd ar gael iddynt. Gweler adran ’codi ymwybyddiaeth am y 
gwasanaethau Cymraeg’.  Fel rhan o'r broses cyflwyno’r Gwasanaeth Clic, rydym wedi 
addasu ein Neges Croeso dros y ffôn, a hynny er mwyn annog cwsmeriaid i ddewis y 
gwasanaeth Cymraeg. 

Diolch am alw Cyngor Sir Ceredigion/ Thank you for calling Ceredigion County 
Council. 
Mae croeso ichi ddefnyddio’r Gymraeg wrth gysylltu gyda’r Cyngor / You are 
welcome to use Welsh when contacting the Council. 
Am barhau yn Gymraeg gwasgwch 1: To proceed in English press 2 
 

Codi Ymwybyddiaeth am y Gwasanaethau Cymraeg Sydd ar Gael 

• Mae gwybodaeth am holl  wasanaethau'r Cyngor  ar wefan y Cyngor yn ddwyieithog. 
• Ceir dogfen ar y wefan yn nodi’r Safonau y mae’n ofynnol i’r Cyngor gydymffurfio  ȃ hwy.   
• Mae dogfen Datganiad Polisi Y Cyngor hefyd ar gael i’w lawr lwytho ar wefan y Cyngor, 

sy’n nodi ymrwymiad y Cyngor i gefnogi’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg, gan 
sicrhau bod ei wasanaethau a’i weithgareddau yn hyrwyddo ac yn hybu defnydd o’r 
Gymraeg ledled y Sir.  Y Gweithle Dwyieithog: (ceredigion.gov.uk) 

• Mae’r Cyngor yn gwneud defnydd helaeth o’r Cyfryngau Cymdeithasol, gweler y manylion 
isod ynghylch hyrwyddo’r Gymraeg 

 

SAES CYM 
Cyfanswm 

Y Mis  

 

% 

Ebr-21 8236 1513 9749 16% 

Mai-21 7517 1379 8896 16% 

Meh-21 8419 1399 9818 14% 

Gorf-21 8389 1453 9842 15% 

Awst-21 8191 1379 9570 14% 

Medi-21 9126 1660 10786 15% 

Hyd-21 7675 1276 8951 14% 

Tach-21 7238 1156 8394 14% 

Rhag-21 5835 992 6827 15% 

Ion-22 8874 1468 10342 14% 

Chwef-22 8576 1416 9992 14% 

Maw-22 9306 1586 10892 15% 

Cyfanswm 97382 16677 114059  

Cyfanswm Cyfunol 114059  15% 
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• Mae’r Cyngor wedi trefnu ymgyrchoedd er mwyn rhoi gwybod am y gwasanaethau 
Cymraeg sydd ar gael, gan ddefnyddio diwrnodau penodedig i wneud hynny ee:   Diwrnod 
Shwmae , Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod Hawliau. 

Y Cyfryngau Cymdeithasol a’r Gymraeg  

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion gyfrifon Cymraeg a Saesneg ar Facebook a Twitter,  a chyfrif 
dwyieithog ar Instagram. Caiff negeseuon eu postio yn ddwyieithog bob amser ar gyfrif 
Instagram. Mae Polisi Golygyddol a Gweinyddol ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol yn 
cynnwys adran ar ddefnydd Y Gymraeg, ac yn darparu canllaw ynghylch defnydd iaith.  

Er mwyn hyrwyddo’r cyfrifon Cymraeg, mae Gwasanaeth y Wasg yn postio neges chwarterol 
yn tynnu sylw bod cyfrfif yn Gymraeg ar gael ar Facebook a Twitter. Gweler yr enghraifft hon: 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Cyngor wedi llwyddo i we-ddarlledu Pwyllgorau'r Cabinet a’r Cyngor  ar ‘Facebook Live’. 
Oherwydd  iaith y llawr yn y cyfarfodydd hyn yw’r Gymraeg, mae’r fersiwn Cymraeg yn cael ei 
darlledu ar y cyfrif Cymraeg a Saesneg, ac  mae’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn cael ei 
ddarlledu ar y fersiwn Saesneg. Rydym yn postio sylwad ar ddechrau pob cyfarfod, fel yr isod: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ers y cyfnod clo, a’r angen i we- ddarlledu cyfarfodydd y Cabinet a’r Cyngor, rydym wedi 
gweld cynnydd  yn y nifer o bobl sy’n gofyn ar ein cyfrif Saesneg ar Facebook lle y gallant 
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ddod o hyd i'r cynnwys yn Gymraeg. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, rydym yn ceisio postio 
sylwad yn y blwch sylwadau ar ein negeseuon gan nodi’r canlynol:  

Facebook Saesneg: I weld yr wybodaeth yma yn y Gymraeg, cofiwch ddilyn @Cyngor Sir 
Ceredigion / To receive this information in Welsh, remember to follow Cyngor Sir Ceredigion  

Facebook Cymraeg: I weld yr wybodaeth yma yn Saesneg, cofiwch ddilyn @Ceredigion 
County Council / To receive this information in English, remember to follow @Ceredigion 
County Council 

Dyma enghreifftiau: 

Yn ogystal â hyn, pan fo lle yn caniatau ar 
negeseuon penodol, rydym yn ceisio cynnwys cyfeiriad y dudalen Gymraeg yn y neges 
gwreiddiol, er mwyn ei gwneud yn haws i bobl allu clicio rhwng y tudalennau wrth ddarllen y 
neges. Dyma enghraifft: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nifer ein dilynwyr 

Cyfrifon Awst 2021 Chwefror 2022 Cynnydd 
Facebook Cymraeg 1,586 1,639 +53 
Facebook Saesneg 12,447 14,610 + 2,163 
Twitter Cymraeg 2,495 2,537 +42 
Twitter Saesneg 8,299 8,469 +170 
Instagram Caru 
Ceredigion 

1,139 1,204 + 65 
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Mae’r Cyngor hefyd wedi mynd ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth o wasanaethau Cymraeg 
sydd ar gael; gan roi gwybod i drigolion am eu hawliau i dderbyn gwasanaethau trwy 
gyfrwng y Gymraeg, a’u hannog i’w defnyddio. 

Dydd Gŵyl Dewi 2022 

Defnyddio Dydd Gŵyl Dewi er mwyn dathlu iaith a diwylliant yng Ngheredigion.  Fe wnaethom 
godi ymwybyddiaeth bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld ȃ Cheredigion ym mis Awst 
eleni, drwy greu fideo yn rhoi esboniad o beth yw’r Eisteddfod a beth y gellid ei weld yno. 
Mae’r Eisteddfod yn un o gonglfeini’r iaith Gymraeg, yn cynnig cyfleoedd pwysig i bobl siarad 
yr iaith ac i atgyfnerthu eu hyder ynddi. Mae hefyd yn gyfle i ddenu pobl ddi-gymraeg at yr iaith 
ac i bobl sy’n ei dysgu i’w hymarfer. 

Mae cyfleoedd diwylliannol yr Eisteddfod yn cynnig cyfle i bobl gymdeithasu a defnyddio’r 
Gymraeg yn gyhoeddus ac yn adlewyrchu bwrlwm iaith fyw. Felly, yn rhan  o’r ymgyrch, 
roeddem hefyd yn annog defnyddwyr gwasanaeth i ddefnyddio’r gwasanaethau Cymraeg 
sydd ar gael drwy’r Cyngor.  

Rhoddwyd neges i ddathlu dydd Gŵyl Dewi ar y bwletin newyddion i staff mewnol hefyd.  
Rhannwyd Posteri Safonau’r Gymraeg, mae’r posteri yn arf defnyddiol i brocio’r cof o ran 
gofynion Safonau’r Gymraeg. Gan fod pawb bellach yn gweithio o gartref, mae’n ddull syml o 
atgoffa staff o’u dyletswyddau i ddefnyddio’r Gymraeg. 

 

 

 

 

 

 
Diwrnod i Hyrwyddo Hawliau’r Gymraeg  

Ar y 7fed o Ragfyr 2021, bu sefydliadau cyhoeddus ar draws Cymru yn gweithio gyda 
Chomisiynydd y Gymraeg i gynnal ‘Diwrnod Hawliau’r Gymraeg’. Diwrnod yw hwn i ddathlu’r 
gwasanaethau Cymraeg mae sefydliadau’n eu cynnig, a’r hawliau sydd gan bobl i ddefnyddio’r 
Gymraeg wrth ddelio gyda nhw. Roedd yn gyfle i Gyngor Sir Ceredigion hyrwyddo 
gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael, ac i geisio cynyddu’r nifer sy’n dewis eu defnyddio. 
Hyrwyddwyd fideo byr ar y cyfryngau cymdeithasol, oedd yn nodi rhai o’r hawliau sydd gan 
bersonau wrth gysylltu gyda’r Cyngor. 

 

 

 

Tudalen 583



 

12 
 

ADRAN 3: Trefniadau Cydymffurfio 

Trefniadau Goruchwylio Cydymffurfiaeth 

Casglwyd y wybodaeth sy’n cael ei chynnwys yn yr adroddiad hwn o ganlyniad i’r monitro 
parhaus y mae’r Cyngor yn ei gynnal ar ei Wasanaethau.  

Yn gyfredol mae’r portffolio gwleidyddol dros y Gymraeg yn rhan o ddyletswydd Arweinydd y 
Cyngor, Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn.  Mae cyfrifoldeb strategol am yr Iaith Gymraeg gyda’r 
Gwasanaeth Democrataidd.  Y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw Lowri Edwards. Mae’r 
gwaith o ymdrin yn weithredol â materion y Gymraeg o ddydd i ddydd yn gyfrifoldeb y Swyddog 
Polisi Iaith Gymraeg, Carys Lewis Morgan.   

Caiff Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg ei graffu gan Aelodau’r Pwyllgor Iaith, a fydd yn 
argymell cynigion i Gabinet y Cyngor.  Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar Wefan y 
Cyngor, at hyn bydd yr adroddiad yn cael ei gynnwys fel rhan o Agenda'r Grŵp Arweiniol er 
gwybodaeth. 

Pwyllgor Iaith: 
Mae’r pwyllgor yn darparu cyfeiriad gwleidyddol ar gyfer hybu a hwyluso'r Iaith Gymraeg yng 
Ngheredigion, ac i gefnogi ei ymdrechion i wella defnydd o’r Gymraeg drwy’r sefydliad.  Mae’r 
Pwyllgor yn cynnwys 6 Aelod Etholedig sy’n cynrychioli’r pleidiau gwleidyddol, ac mae’r 
Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor yn gyfrifol am gadeirio’r Pwyllgor. Gall y 
Pwyllgor fynnu bod unrhyw aelod neu swyddog o'r Cyngor yn bresennol i ateb cwestiynau a 
gall hefyd wahodd personau eraill i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor.  Mae’r pwyllgor yn cwrdd 
yn chwarterol. Yn ogystal â chydymffurfiaeth gyda’r Safonau, mae’r pwyllgor yn derbyn 
adroddiadau ar y Fframwaith Strategol Mwy Na Geiriau, Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg, gweithredoedd Cered a Theatr Felin-fach wrth hybu a hwyluso’r Gymraeg. Mae’r 
Pwyllgor hwn, yn argymell cynigion i Gabinet y Cyngor. 

Fforwm Dyfodol Dwyieithog: 
Mae Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion wedi’i sefydlu er mwyn cefnogi’r gwaith i gyflawni 
Strategaeth Iaith Ceredigion, sef gofyniad y Safonau Hybu 145 a 146.  Mae Strategaeth Iaith 
Ceredigion yn amlinellu sut bydd gwasanaethau’r Cyngor ynghyd ȃ sefydliadau partner yn 
cyd-weithio er mwyn hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn ehangach ar draws y Sir.  Mae’r  
fforwm  hefyd yn  caniatáu trafodaeth gynhwysol am fuddiannau’r Gymraeg, yn fforwm sy’n 
hwyluso camau i rannu gwybodaeth ac arfer da, ac sy’n meithrin cydweithredu er budd y 
Gymraeg.  Mae’r aelodaeth yn cynnwys sefydliadau partner Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion yn ogystal ag ystod o sefydliadau ar draws y Sir, sydd wedi ymrwymo 
i’r weledigaeth ar gyfer Ceredigion gwirioneddol ddwyieithog. Yn gyfredol caiff y Fforwm ei 
gadeirio gan y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor.   

Hunanreoleiddio 

Yn ei Adroddiad Sicrwydd ‘Cau’r Bwlch’ mae Comisiynydd y Gymraeg yn gosod disgwyliad ar 
y Cyngor i hunanreoleiddio ei berfformiad yn erbyn gofyniad Safonau’r Gymraeg.  Yn dilyn 
cydsyniad gan y Grŵp Arweiniol, fe wnaethom gynnal adolygiad ynghylch detholiad o Safonau 
sy’n ymwneud ȃ darparu gwasanaeth, yn ogystal ȃ rhai o’r Safonau Gweithredu sy’n ymwneud 
ȃ gweinyddiaeth fewnol. Gofynnwyd i bob Swyddog Arweiniol Corfforaethol sgorio eu 
gwasanaethau gyferbyn ag agweddau o’r Safonau Iaith, mewn ymgais i fesur cydymffurfiaeth 
gyfredol.   

Y prif ganfyddiad oedd, bod y Cyngor yn perfformio yn eithaf da gyferbyn gofynion y Safonau 
hynny sy’n ymwneud ȃ darparu gwasanaethau sylfaenol, hynny yw  gall defnyddwyr fod yn 
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hyderus o gael gwasanaethau dros y ffôn, gwasanaethau ysgrifenedig, a gwasanaethau y 
gellir eu cynllunio ar eu cyfer yn Gymraeg.  Mae defnyddiwr yn llai tebygol o allu cael 
gwasanaethau mwy personol neu wasanaeth wyneb yn wyneb yn y Gymraeg; mae hyn yn 
ddibynnol ar  sgiliau iaith  ynghyd ag  argaeledd ar wahanol shifftiau.  Mae’r canfyddiad  hwn 
yn unol ȃ chanfyddiadau cenedlaethol sydd wedi’i gasglu gan Gomisiynydd y Gymraeg: 
Adroddiad Sicrwydd ‘Cau’r Bwlch’. 

Y Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant wnaeth sgorio uchaf gyferbyn gofynion Safonau’r 
Gymraeg, gyda Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Gwasanaeth Porth Cynnal yn sgorio 
isaf.  Mae hyn o bosib yn adlewyrchiad o’r niferoedd o staff sy’n rhugl yn y Gymraeg o fewn y 
Gwasanaethau hyn: 

Gwasanaeth Rhugl (ALTE 5) Heb Ddim Sgiliau 
Y Gwasanaeth Ysgolion a 
Diwylliant 

46% 1% 

Gwasanaeth Porth  Cynnal 23% 8% 
Technoldeg Gwybodaeth  40% 3% 

 

Yn dilyn y gwaith hunanreoleiddio hwn  byddwn yn edrych eto ar gynllun gweithredu Safonau’r 
Gymraeg er budd cynllunio gwaith i’r cyfnod nesaf.     

Cydymffurfio â Safonau Cyflenwi Gwasanaethau (Safonau 1-87) 

Mae’r set o safonau hyn nodi sut mae’n ofynnol i’r Cyngor ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
gwahanol sefyllfaoedd, fel bod modd i siaradwyr Cymraeg gael mynediad di-rwystr at 
wasanaethau Cymraeg.; er enghraifft wrth anfon gohebiaeth, delio a galwadau ffôn, darparu 
gwasanaethau ar-lein neu wyneb yn wyneb. 

Rhif  
Safon 

Gofyniad y Safon a  
Throsolwg o’r camau a gymerwyd i gydymffurfio 

7,64, 
67,68 

Sefydlu Dewis Iaith               
• Mae Gwasanaeth Gofal Cwsmer Clic  yn gofyn beth ydy iaith 

ddewisol y defnyddiwr gwasanaeth pan fydd yn ymdrin â hwy am y 
tro cyntaf; ac yn nodi’r dewis iaith hwnnw os oes angen trosglwyddo’r 
ymholiad. 

• Mae papur pennawd corfforaethol yn ogystal ag e-byst allanol y 
Cyngor yn cynnwys datganiad sy’n croesawu defnyddio’r Gymraeg 

• Mae’r wefan gorfforaethol yn rhoi dewis iaith o’r dudalen gyntaf. 
1-7 
8-22 
37+38 
40-49 
50-51 
69-70 

Gohebiaeth 
 
• Mae’r Cwrs Sefydlu a’r Rhaglen E-Ddysgu Orfodol yn rhoi gwybod i 

bob aelod o staff beth yw’r drefn o ran derbyn ac anfon gohebiaeth. 
• Mae Canllaw a chyfarwyddiadau wedi’i gyhoeddi  i  staff i wneud yn 

siŵr bod pawb yn ymwybodol o’r gweithdrefnau mewnol ar gyfer 
anfon a derbyn gohebiaeth. Safonau’r Gymraeg ‘Yr hyn sydd angen i 
mi ei wneud’ 

• Mae’r cyfarwyddyd wedi cael ei gyhoeddi ar y fewnrwyd, ac rydym 
wedi hyrwyddo drwy ddefnyddio’r bwletin Newyddion Corfforaethol.  

• Disgwylir  i bob aelod o’r staff fod yn gyfrifol ac atebol am ddilyn y 
gweithdrefnau mewnol cywir i wneud yn siŵr ei fod yn cydymffurfio 
â’r Safonau. 

8-22 Galwadau ffôn 
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 • Mae Gwasanaeth Clic yn delio gyda phob ymholiad cychwynnol y 
Cyngor, ac yn gyfrifol am sicrhau’r cynnig rhagweithiol o wasanaeth 
Cymraeg. 

• Mae swyddi sy’n ymgymryd â dyletswyddau Gwasanaeth Clic  yn 
swyddi Cymraeg hanfodol ac mae siaradwyr Cymraeg wedi cael eu 
penodi i’r swyddi hyn. Hysbysebwyd 5 Swydd yn y flwyddyn adrodd, 
a llwyddwyd i benodi siaradwyr Cymraeg. 

• Mae staff sydd yn siarad Cymraeg wedi eu hamlygu yng Nghyfeirlyfr 
Staff electronig, fel bod modd dod o hyd i siaradwyr Cymraeg yn 
hawdd pan fydd angen.  

• Mae’r cyfarwyddyd ar Safonau’r Gymraeg ar gyfer staff wedi ei 
gyhoeddi ar fewnrwyd ac mae’n cynnwys cyfarwyddiadau clir ar y 
gweithdrefnau y dylid eu dilyn os ydy’r galwr yn dymuno ymdrin â’r 
Gwasanaeth yn Gymraeg. Safonau’r Gymraeg ‘Yr hyn sydd angen i 
mi ei wneud’ 

24-29 
30-38 
87 

Cynnal cyfarfodydd a threfnu digwyddiadau cyhoeddus 
• Arfer sefydlog y Cyngor yw cynnal cyfarfodydd Democrataidd y 

Cyngor yn Gymraeg (80% o gyfarfodydd Democrataidd y Cyngor yn 
cael eu Cadeirio drwy gyfrwng y Gymraeg). Mae gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd ymhob cyfarfod Democrataidd y Cyngor er mwyn 
hwyluso defnydd iaith. 

• Mae’r cyfarwyddyd ar Safonau’r Gymraeg ar gyfer staff wedi ei 
gyhoeddi ar fewnrwyd y Gwasanaeth ac mae’n cynnwys 
cyfarwyddiadau clir ar y gweithdrefnau y dylid eu dilyn os ydy’r 
cyhoedd yn dymuno siarad Cymraeg wrth gyfarfod â chynrychiolwyr 
o’r Gwasanaeth. Safonau’r Gymraeg ‘Yr hyn sydd angen i mi ei 
wneud’ 

38, 40, 
47-51 

Agendâu, Cofnodion a Dogfennau Cyhoeddus eraill 
• Mae llunio agendâu, cofnodion a phapurau atodol ar gyfer Cabinet a 

Phwyllgorau Craffu yn Gymraeg a Saesneg yn arfer sefydlog, ac 
mae’r rhain oll ar gael ar wefan gorfforaethol y Cyngor.  

• Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r egwyddor, nad oes modd cyhoeddi 
dogfen at ddefnydd cyhoeddus oni bai bod fersiwn gorffenedig 
Saesneg a Cymraeg ar gael i’w gyhoeddi ar yr un pryd. 

• Rhannwyd cyfarwyddiadau ar y bwletin Newyddion (Mawrth 2022) yn 
rhoi gwybod os  oes angen llunio dogfen Cymraeg a Saesneg ar 
wahân, mae’n ofynnol gosod ymwadiad ‘Mae’r ddogfen/ffurflen hefyd 
ar gael yn Gymraeg.’ 

52 
55-56 
58-59 

Gwefannau, apiau a gwasanaethau ar-lein, ynghyd ȃ’r defnydd o’r 
cyfryngau cymdeithasol 
• Rheolir cynnwys y wefan gan y Gwasanaeth TG er mwyn monitro 

ansawdd, ac ni chaiff unrhyw wybodaeth ei gyhoeddi hyd nes bod 
fersiwn Cymraeg a Saesneg cyflawn ar gael. 

• Rheolir y prif gyfrif cyfryngau cymdeithasol y Cyngor gan Dîm y 
Wasg, gyda chyfrif Saesneg a chyfrif Cymraeg ar wahân. 

64,67,68,69,70 Gwasanaeth Derbynfeydd 

 • Gan fod pob derbynfa wedi cau oherwydd y pandemig, rydym wedi 
atgoffa'r Gwasanaeth Hamdden a’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd 
ynghylch gofynion y Safonau, gan ddarparu rhestr wirio, wrth iddynt 
ail agor. 

Arwyddion  a Hysbysebion 
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61-63,70   • Mae polisi'r Cyngor yn datgan fod pob arwydd y Cyngor yn 
ddwyieithog, gyda’r testun Cymraeg yn cael ei osod mewn ffordd sy’n 
golygu ei bod yn debygol o gael ei ddarllen gyntaf 

71-75  
94 

Dyfarnu Grantiau 
• Mae’r meini prawf ynghlwm wrth unrhyw gais am grantiau 

cymunedol, yn holi am dystiolaeth ynghylch cyfleoedd defnyddio’r 
Gymraeg 

• Bydd angen diwygio’r polisi ar ddyfarnu grantiau er mwyn cynnwys yr 
arfer da sydd yng nghanllaw Comisiynydd y Gymraeg.  

76-80   Dyfarnu Contractau 
Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda’r gwasanaeth caffael i sicrhau bod 
gofynion Safonau’r Gymraeg wedi’i ymgorffori wrth gontractio neu 
gomisiynu gwasanaeth. Mae’r gwasanaeth yn medru cynghori 
swyddogion  o’r math o gymalau y mae angen iddynt eu cynnwys wrth 
gomisiynu neu gontractio gwaith er mwyn sicrhau cydymffurfiad gyda’r 
Safonau.    

84 a 86 Cyrsiau Addysg sy’n agored i’r cyhoedd 
• Mae canllaw 9 Cam wedi’i rannu gyda’r Gwasanaeth Dysgu Bro 

(Gwasanaeth Addysg Oedolion yn y Gymuned)  a’r Gwasanaeth 
Hamdden, er mwyn helpu’r gwasanaeth i asesu lefel y galw am y 
cwrs yn Gymraeg. 

• Gofynnir i ddefnyddwyr gwasanaeth a ydynt yn dymuno derbyn y 
cwrs yn Gymraeg adeg cofrestru. 

 

Cydymffurfio â Safonau Llunio Polisi (Safon 88-89) 

Safonau Llunio Polisi -  yn canolbwyntio ar gyflawni asesiad effaith o’r iaith Gymraeg wrth 
wneud penderfyniadau polisi, a chymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo defnydd o’r iaith 
 
Er mwyn cydymffurfio gyda’r dosbarth o Safonau yn ymwneud â llunio polisïau, mae’r Cyngor 
wedi cymryd y camau gweithredu canlynol: 
 
Rhif  
Safon 

Trosolwg o’r camau a gymerwyd i gydymffurfio 

88-90  
94 

Llunio neu Adnewyddu Polisi:   
• Mae Canllaw wedi’i gyhoeddi sy’n nodi bod rhaid i swyddogion ystyried yr 

effeithiau (positif a/neu negyddol) y gallai unrhyw bolisi newydd sy’n cael 
ei roi ar waith; ei gael ar y Gymraeg ac ar y cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg 
ddefnyddio’r iaith.  

• Rhaid cyflwyno’r ddogfen Asesiad Effaith Integredig gydag unrhyw 
ddogfen bolisi sy’n cael ei hystyried gan Gabinet y Cyngor- mae hyn yn 
darparu gwarant bod ystyriaethau yn ymwneud ȃ’r iaith Gymraeg wedi’u 
hystyried wrth lunio’r ddogfen; a bod mesurau lliniaru wedi eu nodi er mwyn 
mynd i’r afael ag  unrhyw effeithiau negyddol ar yr iaith Gymraeg. 

• Bydd angen diwygio'r canllaw ar gyfer Asesu Effaith y Gymraeg, er mwyn 
sicrhau bod arfer da Comisiynydd y Gymraeg yn cael ei ymgorffori yn y 
ddogfen. 
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92-93 Cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus 

 • Rydym wedi datblygu set o gwestiynau y gall Swyddogion eu defnyddio 
wrth ymgymryd ag unrhyw ymgynghoriad, hyn er mwyn ystyried beth yw 
barn y cyhoedd ar effaith y penderfyniad ar y Gymraeg.  

• Rydym wedi gosod y drefn bod rhaid cysylltu fel y cam cyntaf mewn unrhyw 
brosiect ymgynghori, gyda’r Swyddog Ymgysylltu a Chydraddoldeb, er 
mwyn sicrhau rheolaeth gorfforaethol. 

 

Cydymffurfiaeth â Safonau Gweithredu (99-144)   

Mae’r set o Safonau Gweithredol (98-144), yn  ymdrin â'r ffordd y mae'r Cyngor yn 
defnyddio'r Gymraeg yn fewnol, ac yn darparu hawliau i weithwyr yng nghyd-destun derbyn 
eu gwasanaeth adnoddau dynol yn eu dewis iaith.  Mae’r set o Safonau yn gofyn i’r Cyngor 
edrych ar ddulliau i gynyddu a hwyluso defnydd y Gymraeg yn fewnol, er mwyn cyfrannu at  
weledigaeth Llywodraeth Cymru i weld mwy o bobl yn siarad ac yn  defnyddio’r Gymraeg o 
ddydd i ddydd.   
Er mwyn cydymffurfio gyda’r dosbarth o Safonau yn ymwneud â gweithredu mewnol, mae’r 
Cyngor wedi cymryd y camau gweithredu canlynol: 

Rhif  
Safon 

Trosolwg o’r camau a gymerwyd i gydymffurfio 

98 Polisi Hwyluso Defnydd o’r Gymraeg yn Fewnol 
Mae’r Cyngor  wedi llunio Polisi er mwyn hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r 
Gymraeg mewn gweinyddiaeth fewnol, ac mae’r ddogfen hon wedi ei 
chyhoeddi ar CeriNet (mewnrwyd y Cyngor). At hyn mae rheolwyr a staff wedi 
cael gwybod am y Safonau Gweithredol a hawliau gweithwyr.  

99-104 Darparu dogfennau cyflogaeth yn Gymraeg 
• Mae’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn cynhyrchu contractau cyflogaeth 

yn ddwyieithog. 
• Gofynnir i staff ym mha iaith yr hoffent dderbyn gohebiaeth bersonol yn 

ymwneud ȃ chyflogaeth. 
• Rhoddir dewis iaith i staff y Cyngor wrth geisio mynediad i system ddigidol 

adnoddau dynol; yn unol ȃ hyn mae staff yn medru archebu gwyliau, 
cofnodi absenoldeb o’r gwaith a chofnodi oriau hyblyg yn y Gymraeg. 

• Mae dogfennaeth arfarnu blynyddol ar gael yn Gymraeg, mae’r 
Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn gweithio i sicrhau bod y ffurflen yn 
gweithio’n ddigidol hefyd. 

105-111 Darparu Polisïau Adnoddau Dynol yn Gymraeg 
Holl bolisïau adnoddau dynol yn cael ei darparu’n ddwyieithog i staff ar Cerinet 
(mewnrwyd y Cyngor) 

112-119 Y drefn gwyno a disgyblu 
Mae’r polisi ynghylch y drefn gwyno a phroses disgyblu yn rhoi gwybod i staff 
bod ganddynt hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg 

120-126 Y fewnrwyd ac adnoddau TGCh 
• Mae CeriNet, mewnrwyd y Cyngor yn gwbl ddwyieithog.   
• Mae Newyddion HR News yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg, ac 

mae staff yn medru dewis iaith ar gyfer derbyn yr ohebiaeth. 
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• Mae tudalen ddynodedig ar gael ar CeriNet i gynorthwyo staff i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn y gwaith ‘Iaith ar Waith’.  Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru yn 
y cyfnod adrodd  

• Mae meddalwedd Cysgliad, er mwyn gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg 
ar gael ar bob cyfrifiadur. 

127 Asesu Sgiliau Iaith y Gweithlu 
Mae sgiliau iaith staff yn cael ei gofnodi yn ystod y broses recriwtio a’r 
gwerthusiad blynyddol.  Cedwir cofnod o’r sgiliau iaith ar CeriNet.  Gweler  
dadansoddiad o ganlyniad  sgiliau iaith y gweithlu yn Atodiad 1 o’r adroddiad. 

128-133 Safonau ynghylch meithrin sgiliau yn y Gymraeg drwy gynllunio a hyfforddi’r 
gweithlu 
• Drwy bartneriaeth gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol cyflogir 

Tiwtor Cymraeg Gwaith i ddarparu hyfforddiant ar ystod o wahanol lefelau 
i ddysgu Cymraeg  

• Mae’r hyfforddiant sefydlu yn cyfeirio at y gofyniad i gydymffurfio gyda 
Safonau’r Gymraeg. 

• Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ynghyd ȃ gweithredu Safonau’r 
Gymraeg yn cael ei gynnig i staff 

• Mae trefniadau yn eu lle fel bod staff yn gallu gwneud cais i dderbyn cyrsiau 
hyfforddi corfforaethol drwy gyfrwng y Gymraeg; byddwn yn gweithio i wella 
ar y ddarpariaeth yn y cyfnod adrodd nesaf. 

Ceir dadansoddiad o ganlyniad hyfforddiant y gweithlu ar gyfer y flwyddyn 
adrodd  yn Adran 4. 

134-135 Geiriad a logo ar gyfer llofnod e-bost staff 
Dosbarthwyd cyfarwyddiadau ar sut i osod logo iaith gwaith ar lofnodion e-
byst, sut i osod cyfeiriad dwyieithog ynghyd ag awgrymiadau ar osod 
negeseuon allan o’r swyddfa ddwyieithog i’r staff. 

136-137 Recriwtio ac apwyntio 
• Mae'n ofynnol i Reolwyr Recriwtio asesu'r Lefel ALTE sydd ei hangen ar 

gyfer pob swydd, a darparu'r rhesymeg dros ganlyniad yr asesiad fel rhan 
o'r broses Caniatâd i Lenwi Swyddi Newydd 

• Bydd y lefel sgil sydd ei hangen ar gyfer y 4 sgil (siarad, ysgrifennu a 
darllen) i’w gweld yn y swydd ddisgrifiad. 

• Mae sgiliau cwrteisi sylfaenol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob 
• swydd newydd o fewn y  Cyngor. Mae'n rhaid i ymgeisydd llwyddiannus 

ennill leiaf Lefel 1 o fewn 6 mis i’w benodiad, a chaiff gefnogaeth i wneud 
hynny. 

• Mewn achosion lle na fu'n bosibl penodi swyddog sy'n bodloni'r gofynion 
iaith yn llawn, gosodir cymal yn y cytundeb cyflogaeth ynghylch yr 
ymrwymiad fydd ei angen i gyrraedd y lefel sgiliau Cymraeg disgwyliedig. 

137-140 Ffurflenni Cais a Threfniadau Cyfweliad am Swydd 
 • Mae ffurflenni cais ar gael yn ddwyieithog drwy’r system electronig e-

recriwtio Ceri,  
• Gwnaed newidiadau i’r safle recriwtio er mwyn hyrwyddo bod modd i’r 

ymgeisydd  wneud cais am swydd yn ei ddewis iaith, ynghyd ȃ dewis iaith 
ar gyfer y cyfweliad. 

• Polisi y Cyngor yw ceisio sicrhau bod o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y 
Panel Cyfweld, lle nad yw hyn yn bosib darperir gwasanaeth cyfieithu ar y 

Tudalen 589



 

18 
 

pryd os yw’r ymgeisydd wedi nodi dymuniad i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
cyfweliad 

141-144 Arwyddion a chyhoeddiadau a arddangosir yn y gweithle 
Polisi y Cyngor yw gosod pob pob arwydd (neu gyhoeddiad dros offer sain) yn  
ddwyieithog, gyda’r testun Cymraeg yn cael ei osod mewn ffordd sy’n golygu 
ei bod yn debygol o gael ei ddarllen gyntaf. Mae hyn yn cynnwys arwyddion 
dros dro ac arwyddion sefydlog. 

 
 

Cydymffurfiaeth a’r Safonau Hybu (Safonau 145-146) 

Mae’r Safonau Hybu yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor lunio Strategaeth 5 mlynedd sy’n 
esbonio sut bydd y Cyngor yn mynd ati hybu’r Gymraeg ac i hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn 
ehangach o fewn yr ardal. 

Cyhoeddwyd ail Strategaeth Iaith Ceredigion yn 2018, ar gyfer hybu defnydd y  Gymraeg. 
Mae’r Strategaeth yn esbonio sut bydd y Cyngor ar y cyd gyda sefydliadau partner eraill 
(Aelodau Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion) yn mynd ati i hybu’r Gymraeg, ac i hwyluso’r 
defnydd o’r Gymraeg yn ehangach.  Yn unol ȃ’r gofyniad gosodwyd targed ar gyfer cynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal erbyn diwedd cyfnod y Strategaeth, sef bod y ganran o 
siaradwyr Cymraeg yng Ngheredigion yn codi o leiaf i 48.5% (sef oddeutu 1,500 yn fwy o 
siaradwyr Cymraeg). 

Ar gyfer y strategaeth hon, cytunodd Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion i ganolbwyntio 
ar 3 nod strategol, fel a ganlyn: 

Nod Strategol 1:  Cynnal a chynyddu sgiliau iaith Gymraeg trigolion Ceredigion 
Nod Strategol 2:  Cynnal a chynyddu’r cyfleodd i ddefnyddio’r Gymraeg yng  
                              Ngheredigion 
Nod Strategol 3:  Sicrhau amodau cymdeithasol sy’n galluogi’r Gymraeg i ffynnu yng   
                              Ngheredigion. 
Gellir gweld copi o’r Cynllun Gweithredu yma:  
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/iaith-
gymraeg/hyrwyddo-a-hwyluso-r-iaith-gymraeg/ 

Mae Fforwm Dyfodol Dwyieithog yn gweithio er mwyn sicrhau cyflawniad y Strategaeth Iaith, 
ac mae’r aelodau yn cynnwys Swyddogion y Cyngor ynghyd ȃ Swyddogion o sefydliadau 
partner sydd wedi ymrwymo i gyd-weithio er budd yr iaith Gymraeg ar draws y Sir.   

Oherwydd y sefyllfa gyda Cofid 19, mae’r Cyngor yn bryderus bod y pandemig wedi  arafu ein 
cynlluniau, ac ar ein gallu i gyrraedd ein targed i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg ynghyd 
ȃ’r nifer sy’n defnyddio’r Gymraeg yng Ngheredigion, erbyn diwedd oes y Strategaeth gyfredol.  
Fe wnaethom gynnal gweithdy ym mis Mawrth; er mwyn adolygu lle rydym wedi cyrraedd 
gyda’r Strategaeth Iaith cyfredol, gan  ystyried hefyd beth yn rhagor fydd angen ei wneud er 
mwyn medru paratoi ar gyfer y Strategaeth olynol. Fe wnaethom ofyn i bawb gyflwyno 
tystiolaeth ar lafar, ac yna rydym wedi gofyn i’r holl aelodau ddanfon gwybodaeth ysgrifenedig 
erbyn diwedd Ebrill.  

Dyma’r cwestiynau a ddefnyddiwyd er mwyn procio’r drafodaeth: 

• Ydych chi’n meddwl bod nifer siaradwyr Cymraeg yn cynyddu yng Ngheredigion heddiw?      
Ie /Na / aros yr un peth 

• Beth sy'n gweithio'n dda? 
• Am beth ydych chi'n poeni? 
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• Beth sydd angen digwydd? 
Byddwn yn defnyddio’r ymatebion fel rhan o’r broses wrth gynnal adolygiad llawn o 
gyrhaeddiad y Strategaeth Iaith gyfredol.  Byddwn wedyn yn mynd ati i ddatblygu Strategaeth 
Iaith ar gyfer cyfnod y 5 mlynedd nesaf.  

 

ADRAN 4:  Asesiad o Gydymffurfio 

Cydymffurfiaeth â’r Safonau Cadw Cofnodion (147-154) 

BETH SYDD ANGEN ADRODD ARNO? 

Sgiliau Iaith Staff : Nifer y staff sydd â sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y 
flwyddyn dan sylw 

Recriwtio i Swyddi Gwag: Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn 
am sgiliau iaith Gymraeg, ac a gategoreiddiwyd gyda lefelau ALTE 

Hyfforddiant Dysgu neu Wella Sgiliau Iaith:Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau 
hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg 

Darpariaeth Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg: Nifer y staff a fynychodd gyrsiau 
hyfforddiant a gynigiwyd gan y Cyngor yn Gymraeg yn ystod y flwyddyn. 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd: Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r 
Iaith Gymraeg   

 

Sgiliau Iaith Staff : 

Nifer y staff sydd â sgiliau yn y Gymraeg, fesul lefel ALTE, yn ystod y flwyddyn dan 
sylw. 

Gwahoddwyd staff y Cyngor i hunanasesu eu sgiliau iaith gan ddefnyddio Fframwaith Lefelau 
Iaith ALTE mewn 3 sgil, sef siarad, ysgrifennu a darllen. Caiff sgiliau iaith eu cofnodi yn y 
broses recriwtio ac adolygu yn ystod y broses gwerthuso flynyddol.  Mae cyfanswm o 2045 o 
staff wedi hunanasesu eu sgiliau iaith ac wedi cofnodi hynny ar system Ceri, hyn gan eithrio 
staff mewn ysgolion.  Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn defnyddio datganiadau medru, sy’n deillio 
o’r fframwaith ALTE, The Association of Language Testers in Europe, set o safonau cyffredin 
i asesu gallu ieithyddol; mae’r dull hwn wedi ei  fabwysiadu ar draws gwledydd Ewrop .  Gweler 
y datganiadau medru yn atodiad 2. 

Ceir canlyniadau sgiliau iaith y gweithlu wedi’u crynhoi yn y tabl isod; fesul 3 sgȋl sef 
gwrando a siarad; ysgrifennu a darllen.  
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Tabl 1: Canlyniad Sgiliau Iaith Gymraeg: Trosolwg Staff 2021-22 
 

Gwrando / Siarad   Ysgrifennu   Darllen  

Lefel  
Nifer y 
Staff %   Lefel  

Nifer y 
Staff %   Lefel  

Nifer y 
Staff %  

Dim sgiliau 79 4%  Dim sgiliau 180 8.80  Dim sgiliau 161 7.87 
Lefel 1 394 20%  Lefel 1 453 22.15  Lefel 1 401 19.61 
Lefel 2 294 14%  Lefel 2 333 16.29  Lefel 2 316 15.45 
Lefel 3 312 15%  Lefel 3 271 13.25  Lefel 3 270 13.20 
Lefel 4 315 15%  Lefel 4 308 15.06  Lefel 4 319 15.60 
Lefel 5 651 32%  Lefel 5 500 24.45  Lefel 5 578 28.26 

CYFANSWM 2045 100  CYFANSWM 2045 100  CYFANSWM 2045 100 
 
 
Y Prif Benawdau: 
• Mae  651 (32%) o staff sydd yn dweud eu bod yn rhugl yn y Gymraeg,  sef ALTE Lefel 5, 

mae hyn yn gyson a phroffiliau blaenorol o sgiliau’r gweithle. 
• Dim ond 79 (4% ) o’r gweithlu sydd wedi nodi nad oes ganddynt sgiliau Cymraeg o gwbl.  

Er mwyn ceisio lleihau’r nifer o weithwyr sydd yn nodi nad oes ganddynt unrhyw sgiliau 
Cymraeg, bydd y Cyngor yn annog Swyddogion i gwblhau’r pecyn e-ddysgu 10 awr 
‘Croeso Cymraeg’ sydd wedi ei ddatblygu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol. 

• O’r rhai sydd wedi dweud eu bod yn rhugl yn y Gymraeg (ALTE 5), mae eu sgiliau llafar 
yn uwch na’u gallu i ysgrifennu yn Gymraeg.   Sgiliau llafar Rhugl: 32%; Sgiliau Ysgrifennu 
Rhugl: 24%.  Er mwyn gwella ar y canfyddiad hwn, bydd y Cyngor yn rhoi fwy o bwyslais 
ar y Cyrsiau Gloywi a Gwella Cymraeg Ysgrifenedig. 

• Mae 5 Gwasanaeth o fewn y Cyngor gyda 40% neu fwy o’r staff sydd wedi dweud bod 
ganddynt sgiliau rhugl yn y Gymraeg sef ALTE lefel 5 (Gwasanaeth Cyswllt Cwsmeriaid; 
Y Gwasanaethau Democrataidd; Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth; Porth Cymorth 
Cynnar a Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant).  

• Mae’r niferoedd sydd ȃ sgiliau rhugl yn y Gymraeg o fewn y sector gofal yn parhau  i fod 
yn destun pryder, mae hyn hefyd yn adlewyrchu’r prinder sgiliau Cymraeg ar draws y 
sector yn genedlaethol.  Er mwyn mynd i’r afael ȃ hyn, mae’r Cyngor yn ceisio datblygu ei 
weithlu cyfredol.  

 
Recriwtio i Swyddi Gwag: 

Nifer y swyddi a hysbysebwyd yn ystod y flwyddyn sy’n gofyn am sgiliau iaith Gymraeg, 
ac a gategoreiddiwyd gyda lefelau ALTE 

Mae’r Cyngor yn ymwybodol iawn o’i ddyletswydd i gynllunio’r gweithlu, er mwyn sicrhau bod 
y bobl iawn, sy’n meddu ar y sgiliau iawn, ar yr adeg iawn. I gyflawni hyn o safbwynt ieithyddol 
ac i sicrhau bod modd darparu gwasanaethau dwyieithog ar gyfer trigolion Ceredigion, mae’r 
Cyngor yn anelu at sicrhau bod ganddo ddigon o weithwyr sy’n gymwys o ran siarad ac 
ysgrifennu Cymraeg . Gwenir hyn drwy asesu pob swydd newydd neu wag ar gyfer y sgiliau 
iaith Gymraeg sydd eu hangen er mwyn medru cyflawni’r swydd. 

Yn rhan o’r Polisi Hybu a Hwyluso’r Defnydd o’r Gymraeg yn Fewnol (Rhagfyr 2017)  cafwyd 
penderfyniad bod angen i bob gweithiwr fodloni gofynion Lefel 1 ‘siarad a gwrando’ sef cwrteisi 
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iaith sylfaenol  o leiaf pan fydd yn cael ei benodi, neu cyn pen chwe mis ar ôl hynny. Bydd y 
Cyngor yn annog Swyddogion i gwblhau’r pecyn e-ddysgu 10 awr ‘Croeso Cymraeg’ sydd 
wedi ei ddatblygu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, hyn fel bod modd iddynt 
ddatblygu sgiliau cwrteisi iaith sylfaenol.  Yn dilyn y penderfyniad hwn, mae sgiliau iaith 
Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob swydd, ac felly mae’n rhaid pennu’r lefel iaith sydd ei angen 
ar gyfer cyflawni’r swydd honno drwy ddefnyddio’r fframwaith ALTE (y datganiadau medrau);a 
chofnodi hynny ar y ffurflen ‘Caniatâd i Lenwi Swydd Newydd’. Mewn achosion penodol os 
yw’n amhosib recriwtio ar y lefel ALTE disgwyliedig, ceir cytundeb i osod amod hyfforddiant 
yn y contract cyflogaeth. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyrraedd y safon ALTE 
angenrheidiol o fewn 2 flynedd i’r apwyntiad. Disgwylir y bydd rheolwr llinell yn monitro hyn. 

Gofynion ieithyddol swyddi a hysbysebwyd 2021-2022 
 Nifer Canran 
Cyfanswm nifer y swyddi a 
hysbysebwyd 
 

598  

Nifer y swyddi lle bod sgiliau 
yn y Gymraeg Lefel 5 

65 11% 

Nifer y swyddi lle bod sgiliau 
yn y Gymraeg Lefel 4 

115 19% 

Nifer y swyddi lle bod sgiliau 
yn y Gymraeg Lefel 3 

294 49% 

Nifer y swyddi lle bod sgiliau 
yn y Gymraeg Lefel 2 

20 3% 

Nifer y swyddi lle bod sgiliau 
yn y Gymraeg Lefel 1 

104 18% 

Swyddi lle nad oedd sgiliau 
yn y Gymraeg yn 
angenrheidiol 

0 0 

 

Mae’r Cyngor yn parhau i hysbysebu am sgiliau iaith Gymraeg rhugl, ALTE 5 mewn nifer o 
swyddi (11%); caiff y nifer uchaf o swyddi eu hysbysebu drwy ofyn am lefel iaith ALTE 3 (49%)  
Mae ALTE lefel 3 yn gofyn bod person  yn medru deall a chymryd rhan mewn sgyrsiau arferol 
o ddydd i ddydd yn y swyddfa, lle mae lefel 5 yn golygu rhuglder llwyr yn y Gymraeg.  

Mae’r Cyngor yn sicrhau bod personau yn cael dewis iaith wrth gynnal eu cyfweliad i swydd, 
yn unol a Safon 137.   

Ymgeisydd: Dewis Iaith Mewn 
Cyfweliad 
Saesneg 2382 81% 
Cymraeg 517 18% 
Anhysbys 25 1% 

 

Mae’r nifer sy’n dewis cynnal eu cyfweliad yn y Gymraeg yn parhau i fod yn isel o 
gymharu gyda’r nifer sy’n dewis cynnal eu cyfweliad yn Saesneg.  Ym mis Ebrill eleni, 
mae’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol wedi cymryd nifer o gamau er mwyn tynnu sylw 
bod modd cyflwyno ffurflenni cais a chynnal cyfweliad yn dewis iaith yr ymgeisydd. 
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Mae’r faner uchod wedi’i gynnwys ar dudalen gartref ‘Pori Swyddi’. Mae  gwybodaeth  
ynghylch defnydd y Gymraeg wrth recriwtio wedi’i osod yn y tudalennau ‘gwybodaeth 
a chwestiynau cyffredin’; sy’n ymddangos ar ddiwedd pob hysbyseb swydd. 

Pori Swyddi | Ceredigion County Council Careers 

Mae system Hunanwasanaeth Ceri yn gweithredu’n gwbl ddwyieithog; fodd bynnag er bod 
gan y Cyngor nifer uchel o siaradwyr Cymraeg, mae’r nifer sydd wedi cofrestru i ddefnyddio’r 
fersiwn Gymraeg yn isel. 

Iaith Nifer Canran 
Saesneg 2634 72% 
Cymraeg 184 5% 
Anhysbys 844 23% 

 

Mae’r niferoedd sy’n dewis derbyn Newyddion HR News yn y Gymraeg yn isel, ac yn sicr nid 
yw’r niferoedd sy’n dewis defnyddio’r gwasanaethau Cymraeg yn cyfateb ȃ’r nifer sy’n gallu 
siarad Cymraeg o fewn gweithlu y Cyngor.  Byddwn yn mynd ati eto i edrych ar ddulliau o 
hyrwyddo bod fersiwn Cymraeg neu dwyieithog hefyd ar gael.  

Iaith Nifer Canran 
Saesneg 744 20% 
Cymraeg 97 3% 
Dwyieithog 313 8% 
Anhysbys 2547 69% 

 

Hyfforddiant Dysgu Cymraeg a Gwella Sgiliau Iaith 

Nifer yr aelodau staff a fynychodd gyrsiau hyfforddi naill ai i ddysgu neu wella eu sgiliau 
iaith Gymraeg: 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu partneriaeth gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol er 
mwyn ariannu Tiwtor Cymraeg Gwaith. Mae medru cyflogi Tiwtor Dysgu Cymraeg yn y 
gweithle wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ddarpariaeth dysgu Cymraeg y Cyngor. 
 
Darparwyd addysg ar lefelau Mynediad hyd at Uwch 3 eleni, sef holl ystod ddysgu’r Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Golygai hyn y cynhaliwyd 7 dosbarth dwys wythnosol gan y 
Swyddog Hyfforddi, oll ar lefelau gwahanol. Dyma’r ddarpariaeth fwyaf gynhwysfawr a 
gynigiwyd erioed ar y rhaglen Cymraeg Gwaith yng Ngheredigion, ac adlewyrchir llwyddiant y 
ddarpariaeth honno yn niferoedd uchel y myfyrwyr ar draws y lefelau (gweler tabl isod). 
Darperir hefyd hyfforddiant un i un i Swyddog Arweiniol Corfforaethol newydd o fewn y Cyngor. 
Cynhelir y rhain fel dosbarthiadau hybrid, gan ddefnyddio system hunan-astudio’r Ganolfan 
Genedlaethol ynghyd a sesiynau gyda’r Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith bob tair wythnos. 
Bydd rhain yn rhedeg dros yr haf hefyd. 
 
Mynegwyd llawer o ddiddordeb i sefyll arholiadau Mynediad ym mis Ionawr 2023, ac felly dyna 
yw’r targed ar gyfer ailgydio ag arholiadau ffurfiol fel rhan o’r cynllun. 
 
Ni threfnwyd digwyddiadau dysgu anffurfiol mawrion rhwng Ionawr a Mawrth 2022 er mwyn 
canolbwyntio ar swmp y dysgu dwys. Ond, cynhaliwyd dau ddigwyddiad llwyddiannus cyn 
hynny yn nhymor y Nadolig, ac ailgydir yn y digwyddiadau yn dilyn y Pasg. 
Bydd y Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith yn darparu sesiynau hyfforddi i Aseswyr Budd 
Pennaf ar ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle ar draws Ceredigion, Sir Gar, a Sir Benfro ym 
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mis Mai 2022. Trefnwyd rhain ar y cyd a’r Porth Gofal yng Ngheredigion a thîm Dysgu a 
Datblygu’r Cyngor. 
 
Trefnir cwrs hyfforddi arbennig ar gyfer Gwasanaeth Gofal Cwsmer CLIC mewn 
cydweithrediad a Swyddog Cymraeg y Cyngor yn nhymor yr Haf. 
 

Teitl y Cwrs Nifer 

mynychu 

Cwrs Mynediad  22 + 1 (cwrs un i un mynediad) 

Cwrs Sylfaen  15 

Cwrs Sylfaen i 
Ganolradd  

16 

Cwrs Canolradd 7 

Cyrsiau Uwch 
(lefelau 1, 2 a 3)  

21 

Cyfanswm 
Dysgwyr  

82 

 

Adnoddau Allgyrsiol 
Clwb Cinio  Sesiynau wythnosol o 10 myfyriwr. 

Cwis Shwmae Sumae, 34 o ymgeiswyr. 
Partïon Nadolig, 40 o fynychwyr. 
Ni chynhaliwyd digwyddiadau mawrion dros dymor y Gwanwyn. 
Dychwelir at y digwyddiadau yn nhymor yr Haf. 
 

Ffrind Iaith  Mynegodd 20 o fyfyrwyr ddiddordeb yn y cynllun, ac eir ati i’w paru a 
mentoriaid ar gyfer tymor yr Haf 
 

 

 
Darpariaeth Hyfforddiant Corfforaethol Cyfrwng Cymraeg: 

Sut y gall staff y Cyngor gael mynediad at gyrsiau hyfforddi yn Gymraeg: 

Hyrwyddir cyfleoedd hyfforddi yn yr erthygl Newyddion Adnoddau Dynol wythnosol a 
gyhoeddir i'r holl staff yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae digwyddiadau hyfforddi hefyd yn cael 
eu hyrwyddo trwy Cerinet, system fewnrwyd y Cyngor. Caiff staff ddewis mynd i mewn i'r safle 
yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

Gall staff chwilio am gyrsiau ar Cerinet, trwy deipio 'Cymraeg', bydd y cyrsiau sydd ar gael yn 
cael eu dangos gan gynnwys y gwersi Cymraeg Gwaith. Maent yn gallu gweld ac archebu 
presenoldeb ar gyrsiau hyfforddi neu gofrestru eu diddordeb trwy roi eu henw ar restr aros. 
Dangosir teitlau cyrsiau yn Saesneg a nodir y rhai a gyflwynir trwy gyfrwng y Gymraeg gydag 
‘c’. 

Oherwydd y pandemig Covid, addaswyd yr holl hyfforddiant i'w gyflwyno ar-lein a'i ddarparu 
trwy Microsoft Teams. Nid oedd rhai hyfforddwyr cyfrwng Cymraeg mewnol ar gael i gyflwyno 
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cyrsiau cyfrwng Cymraeg gan fod gofyn iddynt flaenoriaethu a chefnogi ymateb Covid yr 
Awdurdodau Lleol.  Felly ni chafodd rhai sesiynau a fyddai'n rhan o'r calendr blynyddol arferol 
eu cyflwyno. 

Safon 
WL Cyf 

Gofyniad - rhif/ % 

152 Cyfanswm y sesiynau hyfforddi a gynigiwyd  gan y Cyngor 
i staff, 

788 o sesiynau  
6,622 o staff wedi mynychu 

 Cyfanswm a % y sesiynau hyfforddi a gynigiwyd yn 
Gymraeg i staff 

Cynigiwyd  64 o sesiynau (8%) 
29 wedi’u canslo, 20 ohonynt yn 
niferoedd annigonol. 

 Cyfanswm a % y sesiynau hyfforddi a gynigiwyd yn 
Gymraeg neu'n ddwyieithog i staff 

Cynigiwyd 67 (8.5%)  
29 wedi'u canslo fel yr uchod 

152 Cyfanswm Nifer a % y staff a fynychodd gyrsiau a 
ddarparwyd gan y Cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
ystod y flwyddyn 

259 (4%) o staff 

 

 
Safon 
WL Cyf 

Enw'r cwrs Nifer fynychodd 
y fersiwn 
Gymraeg 

Nifer fynychodd 
y fersiwn 
Saesneg 

%  fynychodd y 
fersiwn 
Gymraeg 

128 Sgiliau cyfweld Heb ei gyflwyno 22  0 
128 Rheoli Perfformiad Heb ei gyflwyno Heb ei gyflwyno 0 
128 Gweithdrefn Gwyno a Disgyblu Heb ei gyflwyno Heb ei gyflwyno 0 
128, 
133 

Sesiynau Sefydlu – sy’n cynnwys 
gwybodaeth am safonau’r Gymraeg. 

Heb ei gyflwyno 127  0 

128 Delio â'r Cyhoedd (hy Gofal Cwsmer: 
Cwsmer yn Gyntaf) 

Heb ei gyflwyno 11 0 

128 Iechyd a Diogelwch  51  924  5% 
129, 
132 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith a 
Safonau Iaith, 

Heb ei gyflwyno, dim ond E-ddysgu 
oedd ar gael eleni 

0 

 Rhaglen e-ddysguYmwybyddiaeth 
Iaith a’r Safonau 

41 304 12% 

 
Mae gofynion Safonau’r Gymraeg yn cael ei drafod fel rhan o’r broses sefydlu gorfforaethol; 
at hyn caiff yr holl staff newydd eu cyfeirio at Ganllaw Safonau’r Gymraeg: ‘Yr hyn sydd angen 
i mi ei wneud’.  Mae’r rhaglen e-ddysgu Ymwybyddiaeth Iaith a Safonau’r Gymraeg hefyd yn 
rhaglen orfodol, ac mae’n ofynnol i staff ei gwblhau fel rhan o’r rhaglen sefydlu corfforaethol.  
Nodaf nad oedd modd cyflwyno sesiwn sefydlu drwy gyfrwng Y Gymraeg eleni, a hynny 
oherwydd bod angen staff cyfrwng Cymraeg i flaenoriaethu a chefnogi ymateb i’r pandemig. 
Fodd bynnag, mae’r Tȋm Hyfforddiant Corfforaethol yn mynd i’r afael ȃ’r mater hwn ar hyn o 
bryd.  

Mae gwaith yn mynd rhagddo i gyflwyno llwyfan dysgu newydd; System Rheoli Dysgu.  Bydd 
y system newydd hwn yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg; gan nad oedd yr hen system yn 
gweithio’n llawn yn y Gymraeg. 

Cwynion gan Aelodau’r Cyhoedd: 

Nifer y cwynion a dderbyniwyd sy’n Gysylltiedig ȃ’r Iaith Gymraeg   

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi ‘Polisi Pryderon a Chwynion Corfforaethol’ ynghyd ȃ chanllaw 
‘Sut i Wneud Cwyn’, sydd wedi ei gyhoeddi ar wefan gorfforaethol y Cyngor. 
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http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/sylwadau-canmoliaeth-a-chwynion/cwynion-
corfforaethol/ 

Mae’r Polisi hwn yn cyfeirio at ddyletswydd y Cyngor sy’n ymwneud ȃ derbyn a thrafod 
cwynion.  Mae defnyddwyr gwasanaeth yn medru cyflwyno eu pryderon drwy weithdrefn 
Cwynion Corfforaethol y Cyngor, gellir gwneud hynny yn Gymraeg neu’n Saesneg yn unol â 
dewis iaith.  Mae’r polisi hefyd yn nodi, os bydd yr achwynydd yn anfodlon â'r ymateb gan y 
Cyngor, gall yr achwynydd ofyn am gyngor pellach gan Gomisiynydd y Gymraeg. 

At hyn mae dolen ar dudalen Safonau’r Gymraeg  y Cyngor yn rhoi gwybod i aelodau’r 
cyhoedd sut gallant wneud cwyn ynghylch cydymffurfiaeth gyda’r Safonau neu fethiant i 
dderbyn gwasanaethau cyfrwng Cymraeg. Gweler y testun isod: 

 
Dyma’r ddolen at y manylion ar wefan y Cyngor:  
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/iaith-
gymraeg/safonau-r-gymraeg/ 

Fel rhan o drefn Cwynion Corfforaethol y Cyngor, caiff Swyddog Polisi Iaith Gymraeg wybod 
ynghylch pob cwyn sy’n ymwneud ȃ’r Iaith Gymraeg; a hynny er mwyn cynghori swyddogion 
ac ystyried camau gweithredu pellach.  

Cwynion a Dderbyniwyd 

Er bod y Cyngor yn rhoi gwybod bod modd cyflwyno cwynion yn y Gymraeg, dim ond 1 cwyn 
a dderbyniwyd yn Gymraeg, allan o 139 o gwynion a ddaeth i law yn ystod y flwyddyn.  
Cafodd yr achwynydd hwnnw ymateb llawn yn y Gymraeg yn unol ȃ’r Polisi Cwynion 
Corfforaethol y Cyngor.  

Cwynion a dderbyniwyd yn uniongyrchol 
Dosbarth o safonau Nifer 
Safonau cyflenwi gwasanaethau 2 
Safonau llunio polisi 0 
Safonau gweithredu 0 

 

Derbyniwyd 2 gŵyn yn ystod y cyfnod adrodd hwn a oedd yn ymwneud ȃ methiant 
ymddangosiadol y Cyngor i gadw at Safonau’r Gymraeg. Aethpwyd i’r afael ȃ’r ddau achos yn 
unol ȃ Cham 1 Polisi Pryderon a Chwynion y Cyngor, ac nid oedd angen symud ymlaen at 
ymchwiliad ffurfiol (h.y Cam 2), gan bod modd eu datrys yn dilyn ystyriaeth gan reolwyr y 
gwasanaethau perthnasol.  Mae’r wybodaeth a ddarperir isod yn amlinellu manylion y cwynion 
a’r camau adferol a gymerwyd i’w datrys. Yn ogystal, rhoddir gwybodaeth am y gwersi a 
ddysgwyd gan y 2 Wasanaeth o ganlyniad i’r cwynion a dderbyniwyd.  
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Cŵyn 1 
 
Cyf:     19612 (Cam 1)     
Derbyniwyd:   07/04/2021  
Gwasanaeth: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol: Uned Cludiant Teithwyr 

Corfforaethol 
Canlyniad:  Cenfogwyd y gŵyn 
Ymateb:  26/04/2021  
 
Crynodeb o’r gŵyn: 
Methiant gan yr Unded Cudiant Teithwyr Corfforaethol i ymateb i’r Achwynydd yn Gymraeg, 
eu dewis iaith; roedd hyn yn groes i ofynion Safonau’r Gymraeg sydd wedi’u gosod ar 
Gyngor Sir Ceredigion. 
 
Canfyddiadau: 
Cadarnhad bod y gwall hwn wedi digwydd.  Canfu’r ymchwiliad fod y gwall wedi digwydd wrth 
gofnodi dewis iaith ar adeg y cyswllt cyntaf.  
 
Camau Adfer: 
Ymddiheurodd y rheolwr am y camgymeriad a darparodd gopi o’r ymateb yn Gymraeg. 
Cyfeiriwyd y mater hefyd at Swyddog Polisi Iaith Gymraeg y Cyngor.  
 
Gwersi a ddysgwyd: 

• Mae Gwasanaeth Cyswllt Cwsmer Clic wedi cael eu hatgoffa o’r protocol i gofnodi 
dewis iaith yn gywir ar adeg y cyswllt cyntaf, yn unol ȃ gofynion Safonau’r Gymraeg. 

• Mae’r Swyddog a ddarparodd yr ymateb wedi ei atgoffa o ddyletswydd statudol i 
ymateb yn newis iaith y cwsmer, a hefyd wedi wedi ei atgoffa o’r gefnogaeth a’r 
opsiynau sydd ar gael er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion 
Safonau’r Gymraeg. 

• Mae’r Swyddog a ddarparodd yr ymateb yn mynychu cwrs Ymwybyddiaeth Safonau’r 
Gymraeg, ac wedi derbyn copi o’r Canllaw: “Safonau’r Gymraeg: Yr hyn sydd angen i 
mi ei wneud.” 

 
 
Cŵyn 2 
 
Cyf:           19855 (Cam 1)     
Derbyniwyd:   18/04/2021  
Gwasanaeth: Gwasanaeth Economi ac Adfywio: Gwasanaeth Cynllunio 
Canlyniad:  Cenfogwyd y gŵyn 
Ymateb:   21/04/2021  
 
Crynodeb o’r gŵyn: 
Methiant gan y Gwasanaeth Cynllunio i gyhoeddi gohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg ar 
ei dudalen gwefan.  Ar y wefan, cyhoeddwyd fersiwn a oedd wedi’i gyfieithu o’r llythyr, roedd 
hyn yn groes i ofynion Safonau’r Gymraeg.   
 
Canfyddiadau: 
Darganfu’r ymchwiliad fod y swyddog wedi cyfieithu’r llythyr ar unwaith at eu defnydd mewnol 
eu hunain.  Yr arferiad polisi ar y wefan gynllunio, yw cyhoeddi’r llythyr yn yr iaith y derbyniwyd 
yr ohebiaeth. Fodd bynnag, y tro hwn cyhoeddwyd y fersiwn wedi’i chyfieithu ar y wefan, ac 
ni adnabuwyd y camgymeriad nes i’r Achwynydd ddwyn y mater i sylw’r Gwasanaeth. 
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Camau Adfer: 
Cyflwynwyd ymddiheuriad ac eglurhad am y camgymeriad, a rhoddwyd y fersiwn Cymraeg 
gwreiddiol i fyny ar y wefan.  
 
Gwersi a ddysgwyd: 

• Atgoffwyd staff o fewn  y gwasanaeth cynllunio o’u dyletswydd i gydymffurfio gyda 
gofynion Safonau’r Gymraeg, gan sicrhau bod dewis iaith defnyddwyr gwasanaeth yn 
cael ei barchu. 

• Cynghorwyd staff cynllunio hefyd i wneud yn siwr bod llythyrau’n cale eu gwirio cyn eu 
cyhoeddi ar y Wefan Cynllunio, fel eu bod yn cael eu cyhoeddi yn iaith yr awdur, yn 
unol ȃ polisi cynllunio y Cyngor.  

 

ADRAN 5: Casgliadau 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein cynnydd er mwyn cyflawni gofynion Safonau’r Gymraeg 
ynghyd ȃ chyflwyno’r data penodol  yn ystod blwyddyn ariannol 2021-22.  Rydym yn falch o’r 
cynnydd rydym wedi ei wneud ond yn cydnabod bod yna welliannau i’w gwneud o hyd, er 
mwyn gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg ein gwasanaethau.  Fodd bynnag, mae cyfnod y 
pandemig a’r gweithio o bell wedi creu nifer o heriau ynghlwm wrth gynllunio ieithyddol, a bydd 
angen bod yn wyliadwrus ohonynt wrth symud ymlaen i’r cyfnod nesaf.  

Heriau wrth symud ymlaen: 

Polisi Gweithio Hybrid Dros Dro 

Mae’n rhaid cydnabod bod  gweithio o bell wedi cynnig cyfleoedd  newydd i staff, ond o bosib 
mae’n cael effaith llai cadarnhaol ar y defnydd o’r Gymraeg. Mae’n llawer fwy anodd monitro 
defnydd y Gymraeg pan bod pawb yn gweithio o gartref.  Mewn sefyllfa swyddfa roedd 
defnydd y Gymraeg yn organic, gyda chydweithwyr yn medru annog ei gilydd.  Roedd y 
Gymraeg i’w chlywed drwy gyswllt ffurfiol ond hefyd drwy gyswllt anffurfiol er enghraifft ar y 
corridor, dros baned, dros y llungopïwr neu yn y ffreutur.   Mae’n bosib iawn y bydd nifer fawr 
o swyddogion ddim yn clywed y Gymraeg, a gall hyn effeithio ar eu hyder i ddefnyddio’r 
Gymraeg gyda defnyddwyr gwasanaeth.  Oherwydd eu bod yn gweithio o gartref mae rhai 
siaradwyr Cymraeg yn anghofio’r arfer i ddefnyddio’r Gymraeg.  Bydd angen gweithio’n fwy 
caled i atgoffa aelodau staff bod ganddynt yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg; gan hefyd sicrhau 
bod ganddynt yr hyder i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio gyda defnyddwyr gwasanaeth; hyn 
er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn parhau i fedru cydymffurfio gyda gofynion Safonau’r 
Gymraeg fel sydd wedi’i gytuno. Wrth i’r Cyngor weithredu y Polisi Gweithio Hybrid Dros Dro, 
bydd angen i’r Uned Iaith sicrhau bod digon o gefnogaeth ac adnoddau ar gael i staff i fedru 
gweithredu yn union ȃ gofynion Safonau’r Gymraeg. Un o’r gweithredoedd hynny bydd 
adolygu tudalenau ‘Iaith ar Waith’ ar y fewnrwyd; er mwyn sicrhau bod y cyngor a’r templedi 
diweddara ar gael yn hwylus.  

Recriwtio  

Yn y cyfnod adsefydlu ar ôl y pandemig, mae sawl sector ar draws yr Awdurdod yn ei chael 
hi’n anodd iawn i recriwtio gweithwyr proffesiynol; er enghraifft mae prinder mawr o weithwyr 
gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n medru’r Gymraeg.  Mae’n allweddol bwysig sicrhau bod 
gan y gweithlu'r sgiliau priodol er mwyn darparu'r cynnig rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg. 
Wrth symud ymlaen bydd angen adolygu’r dull mae’r Cyngor yn asesu gofyniad sgiliau iaith 
ar gyfer swyddi gwag a newydd. Er mwyn sicrhau nad yw ein gallu i gynnig y gwasanaeth 
Cymraeg rhagweithiol yn lleihau/gwanhau, mae angen i ni weithio i sicrhau bod gan ein staff 
y sgiliau a’r hyder priodol.  Mae’r ffaith bod y Gwasanaeth Gofal Cwsmer Clic er enghraifft yn 
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rhoi pwyslais uchel ar sgiliau iaith fel rhan o’i gynllun recriwtio wedi sicrhau bod modd darparu 
gwasanaeth Cymraeg o ansawdd uchel o’r cychwyn cyntaf.   

 

Dysgu a Gwella Sgiliau Iaith 

Mae’n amlwg bod y newid i ddarparu hyfforddiant dysgu Cymraeg ar-lein wedi cynnig 
cyfleoedd newydd i rai aelodau o staff, fe wnaeth 80 o staff gymryd mantais o’r hyfforddiant 
hwn.  Fodd bynnag, mae’n bosib iawn y bydd y newid hwn yn arafu datblygiad rhai unigolion 
gan nad yw’r un cyfleoedd ar gael gartref i ymarfer eu sgiliau rhwng y gwersi mwy ffurfiol. Bydd 
rhai dysgwyr ddim yn gweld na chlywed y Gymraeg am gyfnodau hir rhwng y gwersi ffurfiol.  
Felly, yr her yw cadw’r momentwm wrth weithio o gartref.  Mae’r Cyngor yn bwriadu adfywio’r  
Cynllun Ffrind Iaith, lle mae dysgwr yn cael ei baru gyda siaradwr Cymraeg, mynegodd 20 o 
ddysgwyr  ddiddordeb yn y cynllun, ac eir ati i’w paru a mentoriaid ar gyfer tymor yr Haf.  Bydd 
angen ail gyflwyno’r cyrsiau gloywi a gwella Cymraeg er mwyn rhoi hyder i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn gyhoeddus.  Mae gan y Cyngor 21 aelod o staff sy’n mynychu cwrs Cymraeg 
Uwch, bydd angen i ni weithio’n galetach gyda’r cohort yma er mwyn sicrhau eu bod yn croesi’r 
bont i ddod yn siaradwyr Cymraeg rhugl.  O ran datblygu sgiliau cwrsteisi iaith sylfaenol, 
mae’angen i’r Cyngor yn gwneud gwell defnydd o’r cyrsiau ar-lein sydd ar gael drwy’r Ganolfan 
Dysgu Cymraeg, bydd hyn wedyn yn rhyddhau ein Twitor Cymraeg Gwaith i ganolbwyntio ar 
lefelau uwch o ddysgu Cymraeg. Byddwn yn edrych ar ein trefniadau yn y cyfnod nesaf. 

Defnydd y cyhoedd o wasanaethau Cymraeg 

Mae Canllaw Comisiynydd y Gymraeg ‘Hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg’ wedi ceisio 
edrych ar beth sydd yn gyrru pobl i wneud penderfyniadau o safbwynt defnydd iaith; sut mae 
pobl yn dewis y gwasanaeth Cymraeg ai peidio?   
 “Mae defnyddwyr yn dueddol o ddilyn y norm, a derbyn y dewis diofyn. Oherwydd hynny, 
hoffem weld sefydliadau’n dylunio’u gwasanaethau fel nad oes angen gwneud unrhyw 
ymdrech neu benderfyniad ychwanegol er mwyn defnyddio’r Gymraeg.”  Dylai defnyddwyr 
ddim gorfod mynd allan o’u ffordd i ddefnyddio’r Gymraeg.  O edrych ar pytiau o ddata sydd 
ar gael ynghylch y niferoedd sy’n defnyddio gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, ceir argraff 
bendant nad yw’r nifer o bobl sy’n dewis defnyddio gwasanaethau Cymraeg yn cyfateb â’r 
nifer sy’n gallu siarad Cymraeg o fewn y Sir. Yn Adroddiad Sicrwydd ‘Hawlio Cyfleoedd’ mae 
Comisiynydd y Gymraeg yn trafod pa newidiadau allai arwain at gynnydd yn y defnydd o 
wasanaethau Cymraeg. Themâu amlwg: 
 a oedd gwasanaethau Cymraeg ar gael ac o ansawdd cyfuwch â’r Saesneg  
 angen codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael a’u gwneud yn glir  
 angen cynnig y Gymraeg gyntaf neu’n ddiofyn  
 pobl ddim eisiau ffwdan nac embaras – ddim yn debygol o ofyn yn benodol am wasanaeth 

Cymraeg os nad yw ar gael yn syth  
 angen dilyniant drwy wahanol agweddau ar gyswllt gyda’r Cyngor  
 pobl yn amharod i gwyno am ddiffyg gwasanaeth, gan ei fod yn drafferthus a’u bod yn 

poeni am gael eu trin yn llai ffafriol  
 angen defnyddio iaith ddealladwy. 
 
Yn ystod y cyfnod nesaf, bydd angen edrych ar sut mae’r Cyngor yn darparu’r cynnig 
rhagweithiol o wasanaeth Cymraeg, ac sut mae’n trefnu ei wasanaethau fel bod siaradwyr 
Cymraeg yn fwy tebygol o ddefnyddio’r gwasanaethau Cymraeg hynny sydd ar gael iddynt.  
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Cynllun Gweithredu 

Yn ystod y cyfnod nesaf o weithredu’r Polisi Iaith byddwn yn anelu at ystyried y meysydd 
gweithredu canlynol: 

• Datblygu pecyn hyfforddi ar ofynion Safonau’r Gymraeg ar gyfer cynghorwyr yn dilyn 
etholiad Mis Mai 2022. 

• Adolygu Polisi Grantiau er mwyn sicrhau bod arfer da Comisiynydd y Gymraeg wedi 
ei amlygu. 

• Adolygu Canllaw Asesiad Effaith Integredig, er mwyn helpu Swyddogion i nodi unrhyw 
effaith ar y Gymraeg. 

• Llunio adroddiad sy’n amlinellu cyrhaeddiad  Strategaeth Iaith Ceredigion, a pharatoi 
ar gyfer datblygu Strategaeth ar gyfer cyfnod y 5 mlynedd nesaf.   

• Cydlynu grŵp prosiect i ddatblygu ‘Pecyn Croeso’ mewn ymgais i geisio cymhathu 
mewnfudwyr:  gwaith yn deillio o Fforwm Dyfodol Dwyieithog 

• Cyflwyno cynllun sy’n argymell gwelliannau i gyflawni gofynion y Safonau Gweithredu 
-  defnyddio'r Gymraeg yn fewnol ȃ hyrwyddo'r cysyniad o weithle dwyieithog  

• Adnewyddu  tudalennau ‘Iaith ar Waith’ ar fewnrwyd y Cyngor, cynnwys canllawiau 
cyfredol   a datblygu deunydd cymorth atodol sydd ei angen  i hybu’r Gymraeg ac i 
gynorthwyo staff i ddefnyddio’r Gymraeg. 

• Adolygu sut mae’r Cyngor yn rhoi’r cynnig o ddewis iaith  
• Prosiect hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddiwylliant a Chymreictod mewn cartrefi preswyl 

(dechrau 2019 ond gohirio oherwydd Covid-19). Asesu a fydd modd ail ddechrau’r  
prosiect.   
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Atodiad 1:  Data Sgiliau Iaith 2021-22 fesul Gwasanaeth 

Sgiliau Siarad & Gwrando 

Adran Nifer staff ȃ sgiliau 
Cymraeg 

Nifer staff heb 
sgiliau Cymraeg 

Canran (%) staff ȃ 
sgiliau Cymraeg 

Yr holl sefydliad Cyfanswm: 1966 
ALTE 5: 651 
ALTE 4: 315 
ALTE 3: 312 
ALTE 2: 294 
ALTE 1: 394 

79  
3.86% 

Cyfanswm: 96.14% 
ALTE 5: 31.83 
ALTE 4: 15.40 
ALTE 3: 15.26 
ALTE 2: 14.38 
ALTE 1: 19.27 

Gwasanaeth Cyswllt 
Cwsmeriaid 

Cyfanswm: 136 
ALTE 5: 55 
ALTE 4: 34 
ALTE 3: 17 
ALTE 2: 21 
ALTE 1: 9 

3  
2.16% 

Cyfanswm: 97.84% 
ALTE 5: 39.57 
ALTE 4: 24.46 
ALTE 3: 12.23 
ALTE 2: 15.11 
ALTE 1: 6.47 

Gwasanaeth 
Democrataidd 

Cyfanswm: 114 
ALTE 5: 47 
ALTE 4: 23 
ALTE 3: 23 
ALTE 2: 10 
ALTE 1: 11 

3  
2.56% 

Cyfanswm: 97.44% 
ALTE 5: 40.17 
ALTE 4: 19.66 
ALTE 3: 19.66 
ALTE 2: 8.55 
ALTE 1: 9.40 

Gwasanaeth 
Economi a Menter 

Cyfanswm: 202 
ALTE 5: 41 
ALTE 4: 24 
ALTE 3: 34 
ALTE 2: 30 
ALTE 1: 73 

14  
6.48% 

Cyfanswm: 93.52% 
ALTE 5: 18.98 
ALTE 4: 11.11 
ALTE 3: 15.74 
ALTE 2: 13.89 
ALTE 1: 33.80 

Gwasanaeth Cyllid a 
Chaffael 

Cyfanswm: 99 
ALTE 5: 25 
ALTE 4: 18 
ALTE 3: 15 
ALTE 2: 23 
ALTE 1: 18 

1  
1% 

Cyfanswm: 99% 
ALTE 5: 25 
ALTE 4: 18 
ALTE 3: 15 
ALTE 2: 23 
ALTE 1: 18 

Gwasanaeth 
Priffyrdd a 
Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

Cyfanswm: 245 
ALTE 5: 53 
ALTE 4: 51 
ALTE 3: 37 
ALTE 2: 42 
ALTE 1: 62 

6  
2.39% 

Cyfanswm: 97.61% 
ALTE 5: 21.12 
ALTE 4: 20.32 
ALTE 3: 14.74 
ALTE 2: 16.73 
ALTE 1: 24.70 

Gwasanaeth 
Cyfreithiol a 
Llywodraethu 

Cyfanswm: 17 
ALTE 5: 3 
ALTE 4: 4 
ALTE 3: 6 
ALTE 2: 2 
ALTE 1: 2 

2  
10.53% 

Cyfanswm: 89.47% 
ALTE 5: 15.79 
ALTE 4: 21.05 
ALTE 3: 31.58 
ALTE 2: 10.53 
ALTE 1: 10.53 

Gwasanaeth Pobl a 
Threfniadaeth 

Cyfanswm: 50 
ALTE 5: 22 
ALTE 4: 9 
ALTE 3: 8 
ALTE 2: 9 
ALTE 1: 2 

1  
1.96% 

Cyfanswm: 98.04% 
ALTE 5: 43.14 
ALTE 4: 17.65 
ALTE 3: 15.69 
ALTE 2: 17.65 
ALTE 1: 3.92 
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Gwasanaeth Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd 

Cyfanswm: 125 
ALTE 5: 36 
ALTE 4: 26 
ALTE 3: 28 
ALTE 2: 15 
ALTE 1: 20 

10  
7.41% 

Cyfanswm: 92.59% 
ALTE 5: 26.67 
ALTE 4: 19.26 
ALTE 3: 20.74 
ALTE 2: 11.11 
ALTE 1: 14.81 

Gwasanaeth Porth 
Cymorth Cynnar 

Cyfanswm: 245 
ALTE 5: 105 
ALTE 4: 59 
ALTE 3: 35 
ALTE 2: 26 
ALTE 1: 20 

3  
1.21% 

Cyfanswm: 98.79% 
ALTE 5: 42.34 
ALTE 4: 23.79 
ALTE 3: 14.11 
ALTE 2: 10.48 
ALTE 1: 8.06 

Gwasanaeth Porth 
Cynnal 

Cyfanswm: 116 
ALTE 5: 33 
ALTE 4: 11 
ALTE 3: 17 
ALTE 2: 21 
ALTE 1: 34 

4 
3.33% 

Cyfanswm: 96.67% 
ALTE 5: 27.5 
ALTE 4: 9.17 
ALTE 3: 14.17 
ALTE 2: 17.50 
ALTE 1: 28.33 

Gwasanaeth Porth 
Gofal 

Cyfanswm: 328 
ALTE 5: 84 
ALTE 4: 33 
ALTE 3: 72 
ALTE 2: 65 
ALTE 1: 74 

27  
7.61% 

Cyfanswm: 92.39% 
ALTE 5: 23.66 
ALTE 4: 9.30 
ALTE 3: 20.28 
ALTE 2: 18.31 
ALTE 1: 20.85 

Gwasanaeth 
Ysgolion a Diwylliant 

Cyfanswm: 334 
ALTE 5: 156 
ALTE 4: 30 
ALTE 3: 27 
ALTE 2: 39 
ALTE 1: 82 

5  
1.47% 

Cyfanswm: 98.53% 
ALTE 5: 46.02 
ALTE 4: 8.85 
ALTE 3: 7.96 
ALTE 2: 11.50 
ALTE 1: 24.19 

Gwasanaeth 
Arweinyddiaeth 

Cyfanswm: 3 
ALTE 5: 2 
ALTE 4: # 
ALTE 3: # 
ALTE 2: # 
ALTE 1: 1 

1  
25% 

Cyfanswm: 75% 
ALTE 5: 50 
ALTE 4: # 
ALTE 3: # 
ALTE 2: # 
ALTE 1: 25 
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Fframwaith ALTE ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion 

Datganiadau Medru... 
 

Lefel Gwrando/Siarad Darllen Ysgrifennu 

 

1 

 

 

 

• Medru ynganu enwau llefydd ac enwau 
personol yn gywir. 

• Medru cyfarch cwsmeriaid mewn derbynfa 
neu ar y ffôn. 

• Medru agor a chloi sgwrs.  

• Medru deall testun byr ynglŷn â phwnc 
cyfarwydd pan wedi ei gyfleu mewn iaith syml, 
e.e. arwyddion elfennol, cyfarwyddiadau syml, 
cynnwys agenda. 

• Medru ysgrifennu enwau personol, enwau 
llefydd, teitlau swyddi ac enwau adrannau’r 
Cyngor. 

• Medru ysgrifennu cais syml i gydweithiwr, e.e. 
Hwn a hon wedi galw. 

 

2 

 

 

• Medru deall craidd sgwrs. 
• Medru derbyn a deall negeseuon syml ar 

batrymau arferol, e.e. amser a lleoliad 
cyfarfod, cais am siarad gyda rhywun. 

• Medru cyfleu gwybodaeth elfennol a 
chyfarwyddiadau syml. 

• Medru agor a chau sgwrs a chyfarfod yn 
ddwyieithog. 

• Medru deall y rhan fwyaf o adroddiadau 
byrion a chyfarwyddiadau arferol o fewn 
arbenigedd y gwaith, â bod digon o amser 
wedi ei ganiatáu. 

• Medru llunio neges fer syml ar bapur neu e-
bost i gydweithiwr o fewn y Cyngor neu 
gyswllt cyfarwydd y tu allan i’r Cyngor. 

 

3 

 

 

 

• Medru deall a chymryd rhan yn y rhan fwyaf o 
sgyrsiau arferol o ddydd i ddydd yn y swyddfa. 

• Medru cynnig cyngor i’r cyhoedd ar faterion 
cyffredinol mewn perthynas â’r swydd, er yn 
gorfod troi i Saesneg ar gyfer termau 
technegol neu arbenigol.  

• Medru cyfrannu i gyfarfod neu gyflwyniad ar 
faterion cyffredinol mewn perthynas â’r 
swydd, er yn gorfod troi i Saesneg ar gyfer 
termau technegol neu arbenigol. 

• Medru deall y rhan fwyaf o’r adroddiadau, 
dogfennau a gohebiaeth y byddai disgwyl eu 
trafod yng nghwrs arferol y gwaith. 

• Medru llunio negeseuon ac adroddiadau 
anffurfiol at ddefnydd mewnol. 
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4 

 

 

• Medru cyfrannu’n effeithiol mewn 
cyfarfodydd mewnol ac allanol yng nghyd-
destun y pwnc gwaith. 

• Medru deall gwahaniaethau cywair a 
thafodiaith. 

• Medru dadlau o blaid ac yn erbyn achos 
penodol. 

• Medru cadeirio cyfarfodydd ac ateb 
cwestiynau o’r Gadair yn hyderus. 

• Medru deall gohebiaeth ac adroddiadau pwnc 
wedi eu llunio mewn cywair safonol. 

• Medru llunio gohebiaeth fusnes, adroddiadau 
byr, negeseuon ebost a llenyddiaeth 
hysbysrwydd gyda chymorth golygyddol. 

 

5 

 

 

• Medru cyfrannu’n rhugl a hyderus yng 
nghyswllt pob agwedd ar y gwaith beunyddiol, 
gan gynnwys trafod a chynghori ar faterion 
technegol, arbenigol neu sensitif. 

• Medru cyfrannu i gyfarfodydd a darparu 
cyflwyniadau yn rhugl a hyderus. 

• Medru deall adroddiadau, dogfennau ac 
erthyglau y byddai disgwyl eu darllen yng 
nghwrs arferol y gwaith, gan gynnwys 
cysyniadau cymhleth a fynegir mewn iaith 
astrus. 

• Medru llunio gohebiaeth fusnes, adroddiadau 
byr, negeseuon e-bost a llenyddiaeth 
hysbysrwydd i safon dderbyniol gyda 
chymorth cymhorthion iaith. 

• Medru llunio nodiadau manwl tra’n cymryd 
rhan lawn mewn cyfarfod. 
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 CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 5 Gorffennaf, 2022 

 
Teitl: Polisi Sicrwydd a Bondiau Corfforaethol  

 
Diben yr adroddiad: Cytuno ar Bolisi Sicrwydd a Bondiau Corfforaethol  

 
Er: Penderfyniad  

 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Gareth Davies – Gwasanaethau Cyllid 
a Chaffael 

 
 
CEFNDIR: Cynigir bod y Cyngor yn cyflwyno polisi bondiau corfforaethol sydd wedi’i 
hatodi fel Atodiad 1 er mwyn i swyddogion gael dull clir, teg a chyson o gymeradwyo 
ac ymrwymo i fondiau gyda thrydydd partïon. 

Ystyriwyd y polisi yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2022, lle argymhellwyd bod y Cyngor yn 
cadw rhestr o bersonau sy’n gymwys i fod yn warantwr. 
 
 
Asesiad Effaith Integredig: 
 
 
 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith Integredig wedi’i 
gwblhau? Oes 

 

 
 
Hirdymor: Sicrhau bod cyllid ar gael yn y dyfodol 
yn dibynnu ar amodau yn y cytundebau 
perthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Sicrhau bod cyllid ar gael os bydd 
Contractwyr neu Ddatblygwyr yn methu â 
chyflawni eu cytundebau 
 

Argymhellion:  (i) bond a geir mewn arian parod yw dewis y 
Cyngor. 
 
(ii) Mae bond sy’n cael ei sicrhau gan drydydd 
parti yn ei gwneud yn ofynnol i’r trydydd parti fod 
â statws credyd Moody’s o A3 neu statws credyd 
gyda Standard & Poor’s neu Fitch o A 
 
(iii) i’r Cabinet: cymeradwyo’r Polisi Bondiau a 
Sicrwydd  (Atodiad 1) 
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Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Sicrhau y gellir cael gafael ar fondiau’n hawdd 
a’u defnyddio’n hawdd os oes angen a bod 
bondiau a sicrhawyd gyda thrydydd partïon yn 
cael eu llunio â thrydydd partïon â statws credyd 
uchel yn unig er mwyn diogelu sefyllfa’r Cyngor. 
 

Trosolwg a Chraffu: 
  

Ystyriwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol ar 21 Mehefin 2022 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Polisi Sicrwydd a Bondiau Corfforaethol 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi  
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
 

Goblygiadau ariannol: 
 

Yn cydymffurfio  

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 

Papurau Cefndir: 
 

Dim  

Atodiadau: 1 - Polisi Sicrwydd a Bondiau Corfforaethol 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Stephen Johnson, Cyllid a Chaffael 
 

Swyddog Adrodd: Justin Davies, Rheolwr Corfforaethol – Cyllid 
Craidd 
 

Dyddiad: 21 Mehefin, 2022 
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Polisi 

1. Cyflwyniad

1.1 Er mwyn sicrhau bod dull clir o weithredu yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 

cymeradwyo gwarantwr, mae Cyngor Sir Ceredigion yn bwriadu i'r polisi hwn 

gael ei weithredu gan swyddogion er mwyn lleihau'r risg i'r Cyngor a sicrhau 

bod dull teg a chyson o weithredu yn cael ei fabwysiadu ym mhob achos.  

2. Pwrpas y Polisi hwn

2.1 Pwrpas y polisi hwn yw sicrhau bod y Cyngor yn dilyn y drefn gywir pan fo’r Cyngor 

angen Bond Perfformiad (a elwir weithiau yn Fond Gwarant Adeiladu) gan 

gontractwr mewn perthynas â chontractau a ddyfarnwyd gan y Cyngor yn unol â’i 

Reolau Gweithdrefn Contractau. Mae'r bond yn rhoi amddiffyniad i'r Cyngor rhag 

unrhyw golledion ac iawndal a gafwyd o ganlyniad i fethiant y parti contractio i 

gyflawni ei rwymedigaethau cytundebol. 

2.2 Bydd y polisi'n berthnasol i unrhyw fond sydd ei angen ar y Cyngor gan gynnwys, 

ond heb fod yn gyfyngedig i, fondiau contractau fel y cyfeirir atynt uchod, 

bondiau sy'n ymwneud â Chytundebau adran 38/278 a Chytundebau 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) fel y manylir isod.  

2.3 Mae’r Cyngor yn llunio Cytundebau Adran 38/278 (Deddf Priffyrdd 1980) gyda 

datblygwr pan fo’r datblygwr hwnnw eisiau adeiladu ffordd ystâd newydd ar gyfer 

traffig diwydiannol, preswyl neu gyffredinol ac yn dymuno cynnig y ffordd honno i’r 

Cyngor ei mabwysiadu fel priffordd gyhoeddus. Mae mechnïwr/gwarantwr yn llunio 

Cytundeb adran 38/278 ochr yn ochr â'r datblygwr fel y gall y Cyngor ddefnyddio'r 

bond i sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud i gwblhau ffyrdd ystadau i'r safon 

briodol os na fydd y datblygwr yn bodloni ei ofynion cytundebol. 

2.4 Mae’r Cyngor yn llunio Cytundebau SDCau (Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a 

Dŵr 2010 a deddfwriaeth ddilynol a wnaed yn unol â hi) gyda datblygwr pan fydd 

yn rhaid i’r datblygwr hwnnw adeiladu systemau draenio cynaliadwy fel rhan o’u 

datblygiad y gellir eu mabwysiadu gan y Cyngor fel y Corff Cymeradwyo SDCau. 

Yn debyg i Gytundebau adran 38/278, mae mechnïwr/gwarantwr yn llunio 

Cytundeb y SDCau ochr yn ochr â'r datblygwr fel y gall y Cyngor alw'r bond i mewn 
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a'i ddefnyddio i wneud y gwaith hyd at safon fabwysiadwy os na fydd y datblygwr 

yn bodloni ei ofynion cytundebol o dan y cytundeb.    

2.5 Bydd y Cyngor yn gyfrifol am nodi gwerth y Bond sydd ei angen (ac unrhyw 

gynnydd blynyddol ar gyfer chwyddiant neu unrhyw gynnydd penodol arall fel y 

bo’n briodol gan y Cyngor) a hefyd nodi gwerth ac amseriad unrhyw ryddhad 

rhannol drwy gydol cyfnod y contract/cytundeb sy’n berthnasol i'r bond.  
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Gweithdrefn 

3. Cyflwyniad

Cyn i’r Cyngor lunio unrhyw gontract/cytundeb sydd â bond a ddarperir gan 3ydd parti 
ac eithrio bondiau a gefnogir gan arian parod), bydd y swyddog(ion) sy’n delio â’r 
contract/cytundeb yn cyfeirio manylion y mechnïwr/gwarantwr arfaethedig a swm y 
bond i'r Gwasanaethau Cyllid a Chaffael am wiriad diwydrwydd dyladwy. Yn dilyn y 
gwiriad diwydrwydd dyladwy bydd y Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn cadarnhau i’r 
swyddog(ion) perthnasol a yw’r mechnïwr/gwarantwr wedi’i gymeradwyo dan 
ddarpariaethau’r polisi hwn. Manylir isod ar y mathau o fondiau a’r mathau o 
fechnïwyr/gwarantwyr sy'n dderbyniol i'r Cyngor. 

3.1 Bondiau a gefnogir gan Arian Parod 

Mae’r Cyngor yn ffafrio derbyn bond a delir mewn ‘arian parod’. Byddai unrhyw fond 
arian parod yn cael ei dalu i’r Cyngor yn unol â thelerau’r contract/cytundeb y mae’r 
bond yn ymwneud ag ef. Pan fodlonir y gofynion cytundebol bydd y bond yn cael ei 
ad-dalu, gyda llog wedi’i ychwanegu, i’r contractwr neu’r datblygwr – gallai hyn 
ddigwydd mewn taliadau fesul cam yn dibynnu ar y cytundeb sydd yn ei le. Os nad 
yw'r contractwr neu'r datblygwr yn cwrdd â’r gofynion cytundebol, yna gall y Cyngor 
ddefnyddio'r bond ynghyd â'r llog i sicrhau bod y gofynion yn cael eu cyflawni.  Y 
bond sy'n seiliedig ar arian parod yw'r ffordd hawsaf a mwyaf diogel i'r Cyngor 
sicrhau bod arian ar gael yn rhwydd a fydd yn arwain at gwblhau gwaith. 

3.2  Bondiau nad ydynt yn cael eu Cefnogi gan Arian Parod 

Os nad oes bond wedi'i gefnogi gan arian parod ar gael, fe fydd y Cyngor yn derbyn 
bond a warantwyd gan drydydd parti - cyfeirir at y rhain yn gyffredin fel bondiau 
sicrwydd ac fe’u llunnir ar yr un pryd â'r contract/cytundeb gyda'r Cyngor. Mae’r 
contractwr neu’r datblygwr yn talu premiwm i ‘warantwr’ i warantu cost darparu 
bond. Mae’r ‘gwarantwr’ yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o dalu arian i’r Cyngor os yw’r 
contractwr neu’r datblygwr yn diffygdalu, neu’n methu â gwneud taliadau yn amodol 
ar y cytundeb cytundebol gyda’r Cyngor.   

Mae’n rhaid i ‘warantwr’ derbyniol fod â statws credyd hirdymor priodol.  Y tair 
asiantaeth gydnabyddedig o ran statws credyd yw Moody's, Standard & Poor's a 
Fitch.  Felly, rhaid i 'warantwr' derbyniol fod â statws credyd gyda Moody’s o A3 neu 
statws credyd gyda Standard & Poor’s neu Fitch o A-. 
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This Integrated Impact Assessment tool incorporates the principles of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 and the Sustainable 
Development Principles, the Equality Act 2010 and the Welsh Language Measure 2011 (Welsh Language Standards requirements) and Risk 
Management in order to inform effective decision making and ensuring compliance with respective legislation. 

1. PROPOSAL DETAILS: (Policy/Change Objective/Budget saving)
Proposal Title Corporate Bonds and Sureties Policy 

Service Area Finance and Procurement Corporate Lead 
Officer Stephen Johnson Strategic Director Barry Rees 

Name of Officer completing the 
IIA Mark Bridges E-mail Mark.Bridges@ceredigion.gov.uk Phone no 01970 633132 

Please give a brief description of the purpose of the proposal 
The proposal aims to set out a clear, transparent policy which is to be followed when the Council requires a bond 
Who will be directly affected by this proposal? (e.g. The general public, specific sections of the public such as youth groups, carers, road users, 
people using country parks, people on benefits, staff members or those who fall under the protected characteristics groups as defined by the 
Equality Act and for whom the authority must have due regard). 
Those directly affected by this proposal include; 

• Developers/contractors tendering for contracts awarded by the council
• Developers who the Council requires to have a bond in place relating to s.38/278 Agreements and Sustainable Drainage Systems

Agreements
• Individuals and companies where the Council requires a bond
• Organisations/individuals who provide surety bonds
• Staff members within the Council involved in awarding and managing contracts that require a bond.  Also including officers in Finance &

Procurement and Legal & Governance.

VERSION CONTROL: The IIA should be used at the earliest stages of decision making, and then honed and refined throughout the decision 
making process.  It is important to keep a record of this process so that we can demonstrate how we have considered and built in sustainable 
development, Welsh language and equality considerations wherever possible. 
Author Decision making stage Version number Date considered Brief description of any amendments made following 

consideration 
Mark Bridges Cabinet V1 22/06/2022 none 
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COUNCIL STRATEGIC OBJECTIVES: Which of the Council’s Strategic Objectives does the proposal address and how? 
Boosting the Economy 
 

The policy will allow the Council to apply a consistent, transparent criteria when accepting Performance 
Bonds from contractors with regard to construction contracts awarded by the Council.  For example, the 
criteria includes a minimum credit rating for organisations (‘bondsman’) providing surety bonds. this 

• Reduces the risk that a bondsman doesn’t have the financial capacity to fulfil its obligations should 
the Council ‘call-in’ the surety bond in the event a contractor is unable to fulfil their obligations. This 
will help ensure that infrastructure/ constructions projects are completed. 

• Provides clarity for contractors, council officers and bondsmen regarding the Council’s 
requirements.  

• Will support Section 38 / 278 Agreements, the policy ensures bondsmen have the appropriate 
financial capacity to satisfy requirements of any bond.   

 
Investing in People’s Future 
 

• The point above regarding Section 38 / 278 Agreements can also be applied to residential 
developments which helps to provide greater security for purchasers.  

Enabling Individual and Family 
Resilience  
 

• n/a 

Promoting Environmental and 
Community Resilience 
 

• n/a 

 
NOTE:  As you complete this tool you will be asked for evidence to support your views.  These need to include your baseline position, 
measures and studies that have informed your thinking and the judgement you are making.  It should allow you to identify whether any changes 
resulting from the implementation of the recommendation will have a positive or negative effect. Data sources include for example: 

• Quantitative data - data that provides numerical information, e.g. population figures, number of users/non-users 
• Qualitative data – data that furnishes evidence of people’s perception/views of the service/policy, e.g. analysis of complaints, outcomes of focus groups, 

surveys 
• Local population data from the census figures (such as Ceredigion Welsh language Profile and Ceredigion Demographic Equality data) 
• National Household survey data 
• Service User data  
• Feedback from consultation and engagement campaigns 
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• Recommendations from Scrutiny  
• Comparisons with similar policies in other authorities 
• Academic publications, research reports, consultants’ reports, and reports on any consultation with e.g. trade unions or the voluntary and community sectors, 

‘Is Wales Fairer’ document.  
• Welsh Language skills data for Council staff 

 

2.  SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES:  How has your proposal embedded and prioritised the five sustainable development 
principles, as outlined in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, in its development? 
Sustainable Development 
Principle 

Does the proposal demonstrate you 
have met this principle? If yes, describe 
how. If not, explain why. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take to mitigate 
any negative impacts or better 
contribute to the principle? 

Long Term 
Balancing short term need with 
long term and planning for the 
future. 

• The policy can be used for the foreseeable future. 
• The policy provides clarity for construction & 

infrastructure contracts and for s38 & s278 agreements 
that will have both short and long-term benefits.   

Current experience of officers in Legal 
& Governance, Finance & Procurement 
and contractors agreeing the 
acceptability and suitability of a 
proposed bond. 

Adopting a transparent fully agreed upon criteria as set 
out in the proposal. 

Collaboration 
Working together with other 
partners to deliver. 

• The policy ensures Council partners such as contractors 
bidding for construction contracts have greater clarity 
with the Council’s requirements.  

Current experience of officers in Legal 
& Governance, Finance & Procurement 
and Contractors / Developers agreeing 
the acceptability and suitability of a 
proposed bond. 
 
We have also used data from our 
Treasury Management Advisors to 
assess the appropriate Credit Ratings 
asnthere is a need to ensure surety 
bonds can be called upon with 
confidence in future years. 

Adopting a transparent fully agreed upon criteria as set 
out in the proposal. 

Involvement 
Involving those with an interest 
and seeking their views. 

• Officer input from Finance & Procurement and Legal & 
Governance have been sought in developing an 
appropriate policy.  Both services have experience of 
dealing with bonds over the years, particlularly trying 
to seek agreement where uncertainty currently exists 
around what is an acceptable bond and bondsman.  
Both have worked together to develop the 
clarity/criteria within the proposal. 

Current experience of officers in Legal 
& Governance, Finance & Procurement 
and Contractors / Developers agreeing  
a proposed bond. 
 

Adopting a transparent fully agreed upon criteria as set 
out in the proposal. 

Prevention 
Putting resources into 
preventing problems occurring 
or getting worse. 

• As already stated the proposal aims to provide clarity 
around acceptable bonds going forward. 

• Tthe policy will also provide some extra reassurance 
around the financial capacity/ standing of bondmen 
used.  This wil reduce the risk of works not being 

Current/past experience of Council 
Officers 

Adopting a transparent fully agreed upon criteria as set 
out in the proposal. 
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completed and safeguards the Councils financial 
resources. 

Integration 
Positively impacting on people, 
economy, environment and 
culture and trying to benefit all 
three. 

• The policy has been developed by both the Legal 
& Governance Service and Finance & 
Procrement to integrate the decision making 
process between the services. 

• The policy will also enable to the council to 
better communicate with stakeholders, 
particularly contractors and developers, around 
the requirements regarding bonds 

• The policy will be integrated into the 
procurement/ contract awarding process and 
S38 / S278 agreements and other agreements 
where a bond is required. 

Current/past experience of Council 
Officers 

Adopting a transparent fully agreed upon criteria as set 
out in the proposal. 

 
  

T
udalen 618



Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

5 
 

 

3.  WELL-BEING GOALS:  Does your proposal deliver any of the seven National Well-being Goals for Wales as outlined on the Well-being of 
Future Generations (Wales) Act 2015?  Please explain the impact (positive and negative) you expect, together with suggestions of how to mitigate 
negative impacts or better contribute to the goal.  We need to ensure that the steps we take to meet one of the goals aren’t detrimental to meeting 
another. 
Well-being Goal Does the proposal contribute to this 

goal?  Describe the positive or 
negative impacts. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take to mitigate 
any negative impacts or better 
contribute to the goal? 

3.1. A prosperous Wales 
Efficient use of resources, skilled, 
educated people, generates 
wealth, provides jobs. 

• Reduces the risk that construction contracts 
and developments are not completed.  These 
projects will have benefits which this policy will 
indirectly support. 

• Provides council officers clarity regarding 
acceptable bond arrangements which should 
reduce the amount of officer time involved. 

• Current/past experience 
regarding bonds  

n/a 

3.2. A resilient Wales 
Maintain and enhance biodiversity 
and ecosystems that support 
resilience and can adapt to change 
(e.g. climate change). 

• Reduces the risk that construction contracts 
and developments are not completed.  These 
projects will have benefits which this policy will 
indirectly support. 

• Provides council officers clarity regarding 
acceptable bond arrangements which should 
reduce the amount of officer time involved. 

 

• Current/past experience 
regarding bonds  

n/a 

3.3. A healthier Wales 
People’s physical and mental 
wellbeing is maximised and health 
impacts are understood. 

none n/a n/a 

3.4. A Wales of cohesive 
communities 
Communities are attractive, viable, 
safe and well connected. 

• same as stated above for A prosperous Wales 
and A resilient Wales. 

• Will help to reduce the risk that roads on new 
developments will not meet an agreed 
standard 

• Current/past experience 
regarding bonds  
 

n/a 

3.5. A globally responsible 
Wales 
Taking account of impact on global 
well-being when considering local 
social, economic and 
environmental well-being. 

none n/a n/a 
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3.6. A more equal Wales 
People can fulfil their potential no matter what 
their background or circumstances.  
 

In this section you need to consider the impact on 
equality groups, the evidence and any action you are 
taking for improvement.   
You need to consider how might the proposal impact 
on equality protected groups in accordance with the 
Equality Act 2010? 
These include the protected characteristics of age, 
disability, gender reassignment, marriage or civil 
partnership, pregnancy or maternity, race, religion or 
beliefs, gender, sexual orientation. 
Please also consider the following guide:: 
Equality Human Rights  - Assessing Impact & 
Equality Duty 
 

Describe why it will have a 
positive/negative or negligible 
impact. 
 
Using your evidence consider the 
impact for each of the protected 
groups.  You will need to consider 
do these groups have equal access 
to the service, or do they need to 
receive the service in a different 
way from other people because of 
their protected characteristics.  It is 
not acceptable to state simply that 
a proposal will universally 
benefit/disadvantage everyone.  
You should demonstrate that you 
have considered all the available 
evidence and address any gaps or 
disparities revealed. 

What evidence do you have to 
support this view? 
 
 
Gathering Equality data and 
evidence is vital for an IIA. You 
should consider who uses or is 
likely to use the service.  Failure to 
use data or engage where change 
is planned can leave decisions 
open to legal challenge. Please link 
to involvement box within this 
template. Please also consider the 
general guidance. 

What action (s) can you take 
to mitigate any negative 
impacts or better contribute to 
positive impacts? 
 
These actions can include a range 
of positive actions which allows the 
organisation to treat individuals 
according to their needs, even 
when that might mean treating 
some more favourably than others, 
in order for them to have a good 
outcome.  You may also have 
actions to identify any gaps in data 
or an action to engage with those 
who will/likely to be effected by the 
proposal.  These actions need to 
link to Section 4 of this template. 

Age 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people because of their 
age? (Please tick ) 

 
 
 
 
 
 
The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

  

Children and 
Young 
People up to 
18 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

People 18-50 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Older People 
50+ 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Disability    

T
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Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people because of their 
disability? (Please tick )  

 
 
 
The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

Hearing 
Impartment 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Physical 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Visual 
Impairment 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Learning 
Disability 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Long 
Standing 
Illness  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Mental 
Health 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

Transgender 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on transgender people? 
(Please tick ) 

 
 
 
The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

  

Transgender Positive Negative None/ 
Negligible 
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Marriage or Civil Partnership 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on marriage or Civil 
partnership? (Please tick ) 

The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

  

Marriage Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Civil 
partnership 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Pregnancy or Maternity 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on pregnancy or maternity? 
(Please tick ) 

The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

  

Pregnancy Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Maternity 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Race 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on race? (Please tick ) 

The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that 
could be considered here. 

  

White 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Mixed/Multiple 
Ethnic Groups 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   

Positive Negative None/ 
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Asian / Asian 
British 

Negligible 
   

Black / African 
/ Caribbean / 
Black British  

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Ethnic 
Groups 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Religion or non-beliefs 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people with different 
religions, beliefs or non-beliefs? (Please tick ) 

The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

  

Christian 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Buddhist 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Hindu 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Humanist 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Jewish 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Muslim 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Sikh Positive Negative None/ 
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 Negligible 
   

Non-belief 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Other Positive Negative None/ 

Negligible 
   

 

Sex 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on men and/or women? 
(Please tick ) 

The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that could 
be considered here. 

  

Men Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Women 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Sexual Orientation 
Do you think this proposal will have a positive or 
a negative impact on people with different 
sexual orientation? (Please tick ) 

The policy doesn’t have a 
tangible direct affect that 
could be considered here. 

  

Bisexual 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Gay Men 
 
 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
Gay Women 
/ Lesbian 

Positive Negative None/ 
Negligible 

T
udalen 625



Cyngor Sir Ceredigion County Council - Integrated Impact Assessment (IIA) 
 

An integrated tool to inform effective decision making 

 
 

12 
 

    
Heterosexual 
/ Straight 

Positive Negative None/ 
Negligible 

   
 

Having due regards in relation to the three aims of the Equality Duty - determine whether the proposal will assist or inhibit your ability 
to eliminate discrimination; advance equality and foster good relations. 
3.6.2. How could/does the proposal help advance/promote equality of opportunity? 
You should consider whether the proposal will help you to:   Remove or minimise disadvantage   To meet the needs of people with certain characteristics  
 Encourage increased participation of people with particular characteristics 
 
The policy doesn’t have a tangible direct affect that could be considered here. 
 
3.6.3. How could/does the proposal/decision help to eliminate unlawful discrimination, harassment, or victimisation? 
You should consider whether there is evidence to indicate that:  The proposal may result in less favourable treatment for people with certain characteristics   The 
proposal may give rise to indirect discrimination   The proposal is more likely to assist or imped you in making reasonable adjustments 
 
The policy doesn’t have a tangible direct affect that could be considered here. 
 
3.6.4. How could/does the proposal impact on advancing/promoting good relations and wider community cohesion? 
You should consider whether the proposal with help you to:   Tackle prejudice   Promote understanding 
 
The policy doesn’t have a tangible direct affect that could be considered here. 

 
 

Having due regard of the Socio-Economic Duty of the Equality Act 2010.  
Socio-Economic Disadvantage is living in less favourable social and economic circumstances than others in the same society.  
As a listed public body, Ceredigion County Council is required to have due regard to the Socio-Economic Duty of the Equality Act 2010. Effectively this means carrying 
out a poverty impact assessment. The duty covers all people who suffer socio-economic disadvantage, including people with protected characteristics.  
  
3.6.5 What evidence do you have about socio-economic disadvantage and inequalities of outcome in relation to the proposal?  
Describe why it will have a positive/negative or negligible impact.  
  
The policy doesn’t have a tangible direct affect that could be considered here. 
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What evidence do you have to support this view?  
  
 
 The policy doesn’t have a tangible direct affect that could be considered here. 
What action(s) can you take to mitigate any negative impacts or better contribute to positive impacts?  
  
 
The policy doesn’t have a tangible direct affect that could be considered here. 
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3.7. A Wales of vibrant culture and thriving Welsh 
language 
Culture, heritage and Welsh Language are promoted and 
protected. 
In this section you need to consider the impact, the evidence and 
any action you are taking for improvement.  This in order to ensure 
that the opportunities for people who choose to live their lives and 
access services through the medium of Welsh are not inferior to 
what is afforded to those choosing to do so in English, in 
accordance with the requirement of the Welsh Language Measure 
2011.  

Describe why it will have 
a positive/negative or 
negligible impact. 

What evidence do you 
have to support this view? 

What action (s) can you take 
to mitigate any negative 
impacts or better contribute 
to positive impacts? 

Will the proposal be 
delivered bilingually 
(Welsh & English)? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

There will be no impact 
regarding the use of the 
Welsh Language. 

  

   
Will the proposal have an 
effect on opportunities for 
persons to use the Welsh 
language? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

There will be no impact 
regarding the use of the 
Welsh Language. 

  

   

Will the proposal 
increase or reduce the 
opportunity for persons to 
access services through 
the medium of Welsh? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

There will be no impact 
regarding the use of the 
Welsh Language. 

  

   

How will the proposal 
treat the Welsh language 
no less favourably than 
the English language? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

There will be no impact 
regarding the use of the 
Welsh Language. 

  

   

Will it preserve promote 
and enhance local 
culture and heritage? 

Positive Negative None/ 
Negligible 

There will be no impact 
regarding the use of the 
Welsh Language. 
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4.  STRENGTHENING THE PROPOSAL:  If the proposal is likely to have a negative impact on any of the above (including any of the protected 
characteristics), what practical changes/actions could help reduce or remove any negative impacts as identified in sections 2 and 3? 
4.1 Actions. 
What are you going to do? When are you going to do it? Who is responsible? Progress 
n/a    
    
    
    
    
    
    
4.2. If no action is to be taken to remove or mitigate negative impacts please justify why. 
(Please remember that if you have identified unlawful discrimination, immediate and potential, as a result of this proposal, the proposal must be changed or revised). 
 
n/a 
 
 
4.3. Monitoring, evaluating and reviewing. 
How will you monitor the impact and effectiveness of the proposal?   
Consider the amount of time spent by officers agreeing bonds and the length of time taken to agree arrangements 
 
 

 
5.  RISK:  What is the risk associated with this proposal?   

Impact Criteria 1 - Very low 2 - Low 3 - Medium 4 - High 5 - Very High 

Likelihood 
Criteria 

1 - Unlikely to occur 2 - Lower than average 
chance of occurrence 

3 - Even chance of 
occurrence 

4 - Higher than 
average chance of 
occurrence 

5 - Expected to occur 

Risk Description Impact (severity) Probability (deliverability) Risk Score  
The proposed criteria reduces the 
number of available bondsman 

2 1 2 
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Does your proposal have a potential impact on another Service area? 
Yes – Any service and Legal & Governance officers  that is involved with a scheme or agreement that requires a bond be affected.  The effect will 
be a positive one as they will now have clarity regarding the requirements for the bond. 
 
 

 
6.  SIGN OFF 
Position Name Signature Date 
Service Manager Mark Bridges  22/06/22 
Corporate Lead Officer /  Deputy 
S151 Justin Davies 

 
24/06/22 

Strategic Director Barry Rees 
 

27/06/22 

Portfolio Holder Gareth Davies 
 

27/06/22 
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Cyngor Sir CEREDIGION  
ADRODDIAD I: 

 
Cabinet 

DYDDIAD: 
 

5 Gorffennaf 2022 

LLEOLIAD: 
 

Cyfarfod Hybrid 

TEITL: 
 

Polisi Bondiau Corfforaethol a 
Sicrwydd 
 

 
DIBEN YR ADRODDIAD: 

Rhoi adborth gan y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd ar   
 21 Mehefin 2022 
 

CEFNDIR: 
 
Datblygwyd y Polisi Bondiau Corfforaethol a Sicrwydd drafft er mwyn sicrhau dull 
clir, teg a chyson gan y Swyddog o gymeradwyo a llunio bondiau gyda thrydydd 
partïon.  Yn flaenorol, byddai'r Gwasanaethau Cyfreithiol yn gofyn i Swyddogion 
gynnal diwydrwydd dyladwy fesul achos ar gyfer cynlluniau fel mabwysiadu ffyrdd 
a phrosesau tendro pe na bai datblygwyr yn cwblhau gwaith, ond mae datblygu 
polisi yn darparu'r potensial i reoleiddio'r broses, gan sicrhau tegwch a chysondeb 
wrth asesu bondiau sy'n cael eu cyflwyno. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a ellid darparu rhestr o bobl a adnabyddir fel bondiau.  
Cadarnhaodd swyddogion y byddai rhestr yn cael ei llunio dros amser, ond byddai 
angen ei monitro'n barhaus er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fodloni'r meini 
prawf. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa ganran o'r rhai sy'n cael eu rheoli ar hyn o bryd drwy 
fondsmon o'i gymharu â bondiau arian parod. Nododd y swyddog fod y rhan fwyaf 
o brosiectau priffyrdd yn cael eu rheoli drwy fondsmon oherwydd heriau o ran 
darparu arian ymlaen llaw. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa mor hawdd yw hi i'r Cyngor ad-dalu'r arian ac a oes 
terfyn amser ar gyfer hyn, os nad yw'r gyfradd llog yn cadw i fyny â chwyddiant.  
Nododd swyddogion y byddai hyn yn ddarostyngedig i'r cytundeb sydd ar waith, a 
bod cytundebau sy'n ymwneud â phriffyrdd yn ddarostyngedig i dymor o 3 blynedd, 
gyda 50% yn cael eu talu'n ôl ar ddiwedd rhan 1, ac yn gostwng i 10% ar ddiwedd 
yr ail gam. 
 
 
ARGYMHELLIAD(AU): 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ystyried yr 
argymhellion canlynol: 

(i) bond a geir mewn arian parod yw dewis y Cyngor.  
(ii) Mae bond sy'n cael ei sicrhau gan drydydd parti yn ei gwneud yn ofynnol 

i'r trydydd parti fod â statws credyd Moody’s o A3 neu statws credyd 
gyda Standards & Poor neu Fitch o A-. 
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(iii) i'r Cabinet: cymeradwyo'r polisi Bondiau a Sicrwydd (Atodiad 1)  
 
 
Yn dilyn pleidlais yr Aelodau, cytunwyd i argymell bod y Cabinet yn  cymeradwyo'r 
argymhellion a nodir yn yr adroddiad, yn ogystal â’r canlynol: 
 

• i gynnal rhestr o bersonau sy'n gymwys i fod yn fondman 
 

 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 

Cadeirydd y  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
 

Dyddiad y cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
 

 

Teitl: Y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd ddiweddaraf – 2022/23 i 
2024/25 
 

 

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd am y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd a 
ddiweddarwyd 
 

 

Er: PENDERFYNIAD 
 

 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Gareth Davies – Gwasanaethau Cyllid a 
Chaffael 
 

 

 
 
1. CYFLWYNIAD 

 
Cymeradwyodd y Cabinet y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd ddiweddaraf ar gyfer 2020/21 – 
2024/25 ar 1 Chwefror 2022 fel rhan o’r broses gyffredinol o bennu’r gyllideb. Yn sgil cau 
cyfrifon 2021/22, mae angen addasu a diweddaru’r Rhaglen i adlewyrchu’r canlynol:  

 
• Yr ymrwymiadau a gariwyd ymlaen o 2021/22. 
• Ail-broffilio’r cynlluniau a ariennir gan grantiau er mwyn adlewyrchu’r 

proffiliau diweddaraf ynghyd â’r grantiau newydd a gymeradwywyd.  
 
 

2. CRYNODEB CYFFREDINOL 
 

Mae Atodiad A yn cynnwys y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd ddiweddaraf, ac mae’n dangos 
mai cyfanswm y Rhaglen Gyfalaf dros y 3 blynedd nesaf yw £107.4m. Cyfanswm y 
Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23 yw £45.9m, sy’n cynnwys £2.117m o gyllid y Cyngor 
sydd angen ei ddyrannu. Mae’n bosib y bydd angen defnyddio rhywfaint o’r £2.117m i dalu 
am bwysau chwyddiant ar gyfer rhai cynlluniau – bydd adroddiadau pellach yn cael eu 
cyflwyno i’r Cabinet maes o law.  
 

 
3. NEWIDIADAU ALLWEDDOL 
 
Ymrwymiadau a gariwyd ymlaen o 2021/22:  

 
Mae Atodiad B Adroddiad Alldro Rhaglen Gyfalaf 2021/22, yr adroddir arno ar wahân ar 
agenda’r cyfarfod hwn o’r Cabinet, yn dangos y cynlluniau a ariennir gan y Cyngor sydd 
ag ymrwymiadau yn 2022/23. Felly mae angen cario’r cynlluniau hyn a’r cyllid cysylltiedig 
ymlaen (sef cyfanswm o £2.203m). 
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Gofynion ychwanegol o ran cyllid: 
 

Dyfarnwyd y cyllid grant ar gyfer y Gronfa Datblygu Tir ac Adeiladau, Trawsnewid Trefi – 
Prosiect Mash Aberteifi ac Offer Cegin Ychwanegol ar gyfer Ysgolion yn hwyr iawn yn 
ystod 2021/22. Daethpwyd i gytundeb â Llywodraeth Cymru y gallai’r cyllid gael ei 
ddefnyddio i ariannu cyllidebau eraill yn y rhaglen ar gyfer 2021/22. O ganlyniad gall y 
Cyllid Cyfalaf Cyffredinol a’r arian wrth gefn o £3.11m a glustnodwyd yn wreiddiol ar gyfer 
2021/22 gael eu trosglwyddo i 2022/23 er mwyn sicrhau y gellir ariannu’r gwariant ar gyfer 
y tri chynllun yn 2022/23. Mae’r cytundeb â Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod yr holl 
gyllid grant wedi’i ddefnyddio.  
 
Ail-broffilio Cynlluniau a Ariennir gan Grant a Grantiau Newydd a Gymeradwywyd 

 
Mae amryw o gynlluniau grant wedi’u diweddaru, naill ai oherwydd grantiau newydd neu 
er mwyn adlewyrchu’r proffiliau diweddaraf a gymeradwywyd. 
 
Yn ogystal dyfarnwyd nifer o grantiau newydd – dyma’r prif rai:- 

 
• Canolfan trochi iaith a bloc newydd o ddosbarthiadau 
• Offer cegin ychwanegol ar gyfer ysgolion er mwyn cefnogi’r gwaith o 

ddarparu Prydau Ysgol am Ddim 
• Ysgolion Bro  
• Pyllau nofio yn Aberaeron a Calon Tysul Cyf 
• Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau  
• Trawsnewid Trefi – Prosiect Mash Aberteifi 
• Cronfa Rhwydweithiau Natur – Dalgylch Ardal Gadwraeth Arbennig Afon 

Teifi 
• Grant Gwella Mynediad 
• Y Gronfa Gofal Canolraddol – Llety â chymorth ar gyfer pobl sy’n byw gydag 

anawsterau dysgu 
• Hyrwyddo annibyniaeth pobl yn eu cartrefi eu hunain 
• Y Gronfa Teithio Llesol – Cyllid Craidd 

 
 
 
Asesiad Effaith               A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig?    
Integredig:                      Os naddo, nodwch pam             
                                         Naddo, nid yw’r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn  
                                         polisi neu wasanaeth 
 
Llesiant                           Hirdymor: 
Cenedlaethau’r:              Integreiddio: 
Dyfodol:                          Cydweithio: 
                                         Cynnwys: 
                                         Atal: 
 

Argymhelliad /                 Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd diwygiedig 
Argymhellion:                  ar gyfer 2022/23 i 2024/25, fel y’i hamlinellir yn Atodiad A. 
                                       
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd ddiweddaraf 
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Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu’r gyllideb  

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn sail i’r holl Flaenoriaethau 
Corfforaethol.  

 
Goblygiadau 
Ariannol: 
 
Pwerau Statudol:  

 
Yn cydymffurfio 
 
 
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 
 

Papurau Cefndir: 
 
 
Atodiadau: 
 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol  

Y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 
01/02/2022                                                                                                               
 
A – Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd 2022/23 – 2024/25 
 
 
Stephen Johnson, Cyllid a Chaffael: 

 
Swyddog Adrodd: Justin Davies – Rheolwr Corfforaethol Cyllid Craidd 
 
Dyddiad: 

 
8 Mehefin, 2022 
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Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd Arfaethedig 2022/23 - 2024/25

Arfaethedig 
2022/23

Dangosol 
2023/24

Dangosol 
2024/25

C
YF

A
N

S
W

M
 

C
YF

A
N

S
W

M
 

C
YF

A
N

S
W

M
 

£'000 £'000 £'000

Ysgolion

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) 5,322 11,218 -                CSC/Grant
Cyfarpar cegin ychwanegol i ysgolion i gefnogi cyflwyno 
prydau ysgol am ddim 570 -               -                Grant
Canolfan Drochi Iaith Gymraeg a bloc dosbarthiadau 
newydd 250 3,700 1,425 Grant
Ysgolion sy’n Canolbwyntio ar y Gymuned 456 Grant
Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod 909 -               -                Grant
Darpariaeth Gofal Plant 855 -               -                Grant
Ysgol Penglais - Uned Cefnogi Dysgu 687 -               -                CSC
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol 2,102 -               -                Grant
System Wresogi o dan y Llawr - Ysgolion  491 150 150 CSC
Gwaith Brys Ysgolion 150 150 150 CSC

Cyfanswm - Ysgolion 11,792 15,218 1,725

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Llanbedr Pont Steffan 1,054 -               -                Grant/CSC
Lleiniau Chwaraeon Artiffisial 575 -               -                CSC/Grant
Pyllau Nofio Aberaeron a Calon Tysul Cyf 280 -               -                Grant

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 1,909 -               -                

Economi ac Adfywio 

Gwaith Trin Carthion 725 -               -                CSC
Gwaith Brys Arall 100 100 100 CSC
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed 175 175 175 CSC
Cyfleusterau Cyhoeddus - Mecanweithiau Codi Ffioedd 50 -               -                CSC
Rhaglen Datblygu Asedau 183 -               -                Grant
Neuadd y Farchnad Aberteifi 380 -               -                CSC
Rhaglen Adnewyddu Pontydd Troed 50 50 -                CSC
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont 
Steffan 82 -               -                Grant
Grant Gwella Mynediad 79 103 103 Grant
Grant Adferiad Gwyrdd 35 -               -                Grant
Cronfa Rhwydwaith Natur - Dalgylch Ardal Cadwraeth 
Arbennig Afon Teifi 450 -               -                Grant
Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur  115 -               -                Grant
Prosiectau Ffyniant Bro 4,644 4,101 2,106 Grant
Trawsnewid Trefi - Prosiect ‘Cardigan Mash’ 540 Grant
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau 2,000 -               -                Grant
Datblygiad Tai Hafan y Waun 500 500 -                CSC

Cyfanswm - Economi ac Adfywio 10,108 5,029 2,484

Atodiad A

App A 3 yr Capital Programme - Cab 05/07/2022 Page 1 of 3
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Arfaethedig 
2022/23

Dangosol 
2023/24

Dangosol 
2024/25

C
YF

A
N

S
W

M
 

C
YF

A
N

S
W

M
 

C
YF

A
N

S
W

M
 

£'000 £'000 £'000

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

Ffyrdd 200 200 200 CSC
Pontydd 350 150 150 CSC
Gwasanaethau Amgylcheddol 90 60 60 CSC
Gwelliannau Priffyrdd - Cyffredinol 860 700 700 CSC
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus 165 -               -                Grant
Rhaglen Goleuadau Stryd 57 -               -                CSC
Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn 364 -               -                Grant
Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru) 300 -               -                Grant
Y Gronfa Teithio Llesol – Cyllid Craidd 500 -               -                Grant
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre/Borth 69 -               -                Grant
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a 
Thalybont  151 Grant
Dylunio Manwl Amddiffyn Arfordir Aberaeron 80 -               -                Grant
Dylunio Manwl Amddiffyn Arfordir Aberystwyth 257 -               -                Grant
Amddiffyn Arfordir Borth ac Ynyslas 23 -               -                Grant
Cynlluniau Amddiffyn Arfordir Aberaeron ac Aberystwyth 5,000 15,000 3,000 CSC/Grant
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol  24 -               -                Grant
Cerbydau Newydd 620 350 350 CSC
Gorsaf Trosgwlyddo Gwastraff  525 500 -                CSC

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol 9,635 16,960 4,460

Porth Gofal 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,400 1,400 1,400 CSC
Grant Hyrwyddo Annibyniaeth i Bobl yn eu Cartrefi eu Hunain 229 -               -                Grant
Cynlluniau Benthyg Gwella Cartrefi a Throi Tai’n Gartrefi 100 -               -                CSC
Cylch Caron 252 -               -                CSC/Grant
Grant Galluogi Byw’n Annibynnol 146 146 -                Grant
Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd  456 -               -                Grant
Camu Mlaen - Canolfan Steffan 78 -               -                CSC
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl 223 100 100 CSC
Canolfannau Dydd - Diogelu’r Cyhoedd a Gwella’r 
Amgylchedd 224 -               -                CSC
Uwchraddio Cartrefi Preswyl 999 400 -                CSC
Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 81 -               -                Grant
Cronfa Gofal Integredig Byw â Chymorth i bobl sy’n byw 
ag anawsterau dysgu 421 Grant
Cronfa Gofal Integredig Hafan Deg - Prosiect Dementia 370 -               -                Grant
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo 290 -               -                Grant

Cyfanswm - Porth Ceredigion 5,269 2,046 1,500

App A 3 yr Capital Programme - Cab 05/07/2022 Page 2 of 3
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Arfaethedig 
2022/23

Dangosol 
2023/24

Dangosol 
2024/25

C
YF

A
N

S
W

M
 

C
YF

A
N

S
W

M
 

C
YF

A
N

S
W

M
 

£'000 £'000 £'000

Cyswllt Cwsmeriaid 

Caledwedd TGCh 297 100 100 CSC
Ffonau Symudol Clyfar 30 -               -                CSC

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 327 100 100

Cylllid a Chaffael 

Cynllun Grant Cymunedol 200 200 200 CSC

Cyfanswm - Cylllid a Chaffael 200 200 200

Gwasanaethau Democrataidd 

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 32 -               -                CSC

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 32 -               -                

Cyllid i’w ddyrannu 2,117 950 1,400

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH 41,389 40,503 11,869

Hapddigwyddiadau 170 350 350
Alinio Proffiliau 150 -               -                
Grantiau Newydd a Gymeradwywyd/Arian cyfatebol ar 
gyfer rhaglenni grant  4,200 4,200 4,200

Cyfanswm - Hapddigwyddiadau 4,520 4,550 4,550

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFAN 45,909 45,053 16,419

App A 3 yr Capital Programme - Cab 05/07/2022 Page 3 of 3
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 

 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
 
Teitl: 

 
Perfformiad Rheoli’r Trysorlys 2021/22 
 

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar Berfformiad Rheoli’r Trysorlys 2021/22 
 

Er: GWYBODAETH 
 

Portffolio Cabinet: 
 
Aelod Cabinet: 

Gwasanaethau Cyllid a Chaffael  
 
Y Cynghorydd Gareth Davies ‒ Gwasanaethau Cyllid 
a Chaffael  
 

 
1. CYFLWYNIAD 

 
Cyflwynir yr adroddiad hwn yn unol â Chôd Ymarfer CIPFA ar Reoli’r Trysorlys 
mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (y Côd). Mae’n ofyniad yn y côd i adrodd i’r 
Cabinet ar weithgarwch disgwyliedig y trysorlys am y flwyddyn sydd i ddod ac 
wedyn ar berfformiad rheoli trysorlys y Cyngor yn ystod y flwyddyn honno. 
 
Mae CIPFA yn diffinio rheoli’r trysorlys fel a ganlyn: 
 
“Rheoli buddsoddiadau a llif arian yr awdurdod, ei drafodion o ran bancio, 
marchnadoedd arian a marchnadoedd cyfalaf; rheolaeth effeithio dros y risgiau 
sy’n ymwneud â’r gweithgareddau hynny a cheisio sicrhau’r perfformiad gorau yn 
unol â’r risgiau hynny.” 
 
 

2. STRATEGAETH 
 
 Cafodd strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor 2021/22 ei chymeradwyo gan y 

Cyngor Llawn yn mis Mawrth 2021. 
 
 Yn Strategaeth Fuddsoddi’r Cyngor amlinellir mai blaenoriaethau’r Cyngor o ran 

buddsoddi yw diogelu cyfalaf a hylifedd. Y bwriad yw sicrhau’r derbynion mwyaf ar 
y buddsoddiadau yn gymesur â diogeledd a hylifedd priodol. Yn gyffredinol, 
rhagwelwyd y byddai buddsoddiadau ar gyfer gofynion llif arian craidd yn para am 
gyfnodau o hyd at 3 mis, ond y byddai cyfle i fuddsoddi am gyfnodau hirach (hyd 
at flwyddyn) os oes balansau dros ben ar gael ar gyfer buddsoddi.  

 
 Ni fenthycwyd o’r newydd yn ystod 2021/22 gan fod y Cyngor yn parhau i gynnal 

sefyllfa fenthyca fewnol sy’n helpu i gyflawni arbedion refeniw yn y tymor byr. 
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3. YMGYNGHORWYR Y TRYSORLYS 
 

Mae’r Cyngor yn cyflogi Link Treasury Solutions Ltd yn ymgynghorydd allanol i’r 
Cyngor parthed y Trysorlys, ar gontract hyd at 31/08/2022. 
 

4. CONTRACT BANCIO 
 

Mae gan y Cyngor gontract gyda Barclays ar gyfer gwasanaethau bancio, sy’n 
rhedeg hyd 29/02/2024. Mae Barclays yn fanc sydd wedi’i leoli yn y Deyrnas 
Gyfunol a chanddo statws credyd hirdymor o A1 (gan Moody's). Mae'n parhau i 
roi gwasanaeth rhagorol i'r Cyngor, yn enwedig yn ystod Pandemig Covid-19.  Yn 
ogystal, mae Barclays wedi rhoi cyngor i helpu ffoaduriaid o Wcráin i agor cyfrifon 
banc ac wedi helpu swyddogion i sicrhau bod arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol 
i ffoaduriaid ledled y Sir. 
 
Mae Barclays wedi arbenigo yn y sector llywodraeth leol ers dros 15 mlynedd gan 
ddarparu gwasanaethau bancio trafodion i bron i 25% o'r holl awdurdodau lleol ar 
hyn o bryd, ac â pherthynas trysorlys gyda bron i 70% ohonynt yn y Deyrnas 
Gyfunol. Cyfyng iawn yw nifer y darparwyr gwasanaethau bancio i'r sector 
llywodraeth leol a dylid nodi mai Barclays oedd yr unig fanc a fynegodd ddiddordeb 
ym musnes y Cyngor y tro diwethaf y caffaelwyd y contract. Mae hyder mawr yn 
y mesurau sydd ar waith gan Barclays i atal twyll, sef ystyriaeth hanfodol ar hyn o 
bryd.  Mae Barclays wedi darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth seiber-dwyllo i 
swyddogion y Cyngor, ac roedd yn hyfforddiant o safon ac yn rhad ac am ddim. 
Dyma enghraifft dda o'r gwasanaethau cymorth ychwanegol yr ydym yn eu derbyn 
o dan y contract. 
 

 
5. SEFYLLFA’R PORTFFOLIO 

 
Isod nodir sefyllfa’r Cyngor o ran dyledion a buddsoddiadau, ar ddechrau a diwedd 
y flwyddyn: 
 Y prif bethau sy’n weddill 

ar 
 31/03/21 

£m 
 31/03/22 

£m 
Benthyciadau Allanol    

Benthyciadau PWLB 110.0  108.9 
Benthyciad Marchnad Barclays 5.8  5.8 
Benthyciad ad-daladwy Llyw.Cymru 0.8  0.9 

Cyfanswm y Ddyled 116.6  115.6 
    
Buddsoddiadau    
 Mewnol 29.2  55.5 
Cyfanswm y Buddsoddiad 29.2  55.5 
    
Dyled Net 87.4  60.1 

 
Mae manylion y buddsoddiadau yr oedd y Cyngor yn eu dal ar ddiwedd y flwyddyn 
i’w gweld yn Atodiad A ac mae manylion dyledion allanol y Cyngor ar ddiwedd y 
flwyddyn i’w gweld yn Atodiad B. 
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6. CYFRADDAU LLOG 

 
Cyfraddau llog tymor byr 
Mae cyfradd sylfaenol Banc Lloegr yn 1.0% ar hyn o bryd. Roedd y gyfradd wedi 
aros ar 0.1% drwy’r rhan fwyaf o gyfnod pandemig Covid-19 hyd mor ddiweddar â 
chyfarfod yr MPC yn Rhagfyr 2021 pryd y cafodd ei godi i 0.25%, sef y cyntaf o 
bedwar cynnydd yn olynol.  
    
Barn ein hymgynghorwyr Trysorlys yw y bydd y cyfraddau llog yn parhau i gael eu 
codi drwy gydol blwyddyn galendr 2022 ac i mewn i 2023 hyd nes y bydd y 
cyfraddau’n cyrraedd 2.0%. Wedyn bydd y gyfradd yna yn cael ei chynnal yn ôl 
pob golwg. 
 
 
Rhagolwg Link Treasury Services o’r Cyfraddau Llog – ar 9 Mehefin 2022. 
 

 Meh-22 Medi-22 Rhag-
22 

Maw-23 Meh-23 Medi-23 Rhag-
23 

Maw-24 

Rhagolwg o’r Gyfradd 
Llog 

1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

 
 
Cyfraddau llog y tymor hir  
(ar gyfer benthyciadau sy’n aeddfedu o’r newydd ac eithrio cyfradd 
Sicr/Rhagamcanol y PWLB) 
Ddechrau’r flwyddyn yr oedd cyfradd 49½ hyd 50 mlynedd y PWLB yn 2.23% a 
bu’n amrywio drwy’r flwyddyn gan ddisgyn i 1.45% yn Rhagfyr 2021. Oddi ar y 
gyfradd isaf yn Rhagfyr mae’r cyfraddau wedi codi’n raddol o ganlyniad i’r cynnydd 
yng nghyfradd sylfaenol Banc Lloegr ac wedyn y cynnydd yn arenillion bondiau’r 
Llywodraeth, gan orffen y flwyddyn ar 2.59%. 
 
Roedd cyfradd 24½ hyd 25 mlynedd y PWLB wedi dilyn patrwm tebyg gan 
ddechrau’r flwyddyn ar 2.42% cyn gorffen y flwyddyn ar 2.84%. 
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7. BENTHYCIADAU 
 
Yn ystod 2021/22 ni aeddfedodd unrhyw fenthyciadau’r PWLB ac ni chymerwyd yr 
un benthyciad aeddfedu newydd allan gyda’r PWLB. Dyma fanylion y benthyciadau 
hynny: 

 
Yr oedd cyfanswm o £1.1m o amrywiol ad-daliadau benthyciadau blwydd-dal yn ôl 
amserlen. 
 

 Mewn termau cyllidol, yr oedd yr union log a dalwyd ar fenthyciadau allanol ar gyfer 
2021/22 yn £4.852m o gymharu â’r gyllideb ddiweddaraf, sef £4.989m, gan esgor 
ar fantais o £137k. 

 
8.  BUDDSODDIADAU 
 
 Cafodd y buddsoddiadau a reolir yn fewnol eu buddsoddi dim ond gyda’r 

sefydliadau a oedd wedi eu rhestru ar restr fenthyca gymeradwy’r Cyngor ar yr 
adeg y gwnaethpwyd y buddsoddiad. Yn bennaf buddsoddodd y Cyngor am 
gyfnodau byrion at ddibenion a oedd yn ymwneud â llif arian (e.e. taliadau 
credydwyr, taliadau cyflogres), ond gan fanteisio ar werth ychwanegol buddsoddi 
am gyfnodau hirach lle’r oedd y llifau arian yn caniatáu hynny. Yn gryno felly, yr 
oedd y strategaeth yn canolbwyntio ar yr isod: 

 
• Dim buddsoddiadau mwy na blwyddyn o hyd.  
• Dim buddsoddiadau gydag unrhyw barti i gontract nad yw’n cyflawni sgôr 

gredyd sylfaenol a ddiffinnir yn ‘Wyrdd’ gan Link ac eithrio banciau a 
gynorthwyir gan y Llywodraeth (a ddiffinnir yn ‘Las’ gan Link) 

• Rhestr sefydlog o bartïon i gontract (yn amodol ar gyflawni meini prawf y 
sgôr gredyd) sef: Banc Barclays, Banc y National Westminster, Grŵp 
Bancio Lloyds, HSBC, Cymdeithas Adeiladu Nationwide, Santander UK, 
Grŵp Royal Bank of Scotland, Cymdeithas Adeiladu Coventry, Cymdeithas 
Adeiladu Leeds, Cymdeithas Adeiladu Swydd Efrog/Yorkshire, Cymdeithas 
Adeiladu Skipton, Banc Standard Chartered, UBS Cyf, Banc Rhyngwladol 
Goldman Sachs, Awdurdodau Lleol eraill a chyfrif Swyddfa Rheoli Dyledion 
Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. 

 
 Mae canlyniadau’r buddsoddiadau a wnaethpwyd (rheolir y cyfan yn fewnol gan 

dîm y Trysorlys) yn 2021/22 fel a ganlyn: 
 

Balansau cyfartalog Buddsoddiadau Cyfradd 
Enillion 

Enillion 
Meincnod* 

Buddsoddiadau - £49.6m 0.12% 0.14% 
 
* Cyfradd gyfartalog SONIA 

  

  
Mewn termau cyllidol, yr oedd yr union incwm cyffredinol o fuddsoddiadau yn £60k 
o gymharu â’r gyllideb ddiweddaraf, sef £33k, gan esgor ar fantais o £27k. 
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9.  AD-DREFNU DYLEDION 

Ni ad-dalwyd benthyciadau ymlaen llaw ac ni ad-drefnwyd benthyciadau ychwaith 
yn 2021/22. 
 

10.  CYDYMFFURFIO Â CHYFYNGIADAU’R TRYSORLYS 
 

Yn ystod y flwyddyn ariannol bu i’r Cyngor weithredu’n unol â chyfyngiadau’r 
Trysorlys a’r Dangosyddion Darbodus sydd wedi eu nodi yn adroddiad Strategaeth 
Rheoli Trysorlys y Cyngor. 
 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei 
gwblhau? Os na, esboniwch pam 
 
Crynodeb:  Ddim yn berthnasol 
Hirdymor: 
Integreiddio: 
Cydweithio: 
Cynnwys: 
Atal: 
 

Argymhelliad: Nodi cynnwys yr adroddiad 
 

Rheswm dros y penderfyniad: Nid oes angen un 
 

Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o gymeradwyo’r 
Strategaeth 

 
Fframwaith Polisi: 

 
Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2021/22 

 
Amcanion Strategol: 

 
Mae Rheoli’r Trysorlys yn sail i’r holl amcanion 
Corfforaethol 

 
Goblygiadau Ariannol: 

 
Cyllidebau Cyllid a Chaffael: 
Incwm o fuddsoddiadau / Y llog allanol a delir 

   
Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth Leol 2003 
 
Papurau Cefndir: 

 
Adroddiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 
2021/22 a gyflwynwyd i’r Cyngor llawn 
(Mawrth 2021) 

 
Atodiadau: 

 
Atodiad A – Portffolio Buddsoddi 
Atodiad B – Portffolio Dyledion 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Stephen Johnson (Cyllid a Chaffael) 

 
Swyddog Adrodd: 

 
Justin Davies – Rheolwr Corfforaethol Cyllid 
Craidd 

 
Dyddiad: 

 
10 Mehefin 2022 
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Atodiad A 
BUDDSODDIADAU 

 
 

DETAILS VALUE   INTEREST 
RATE

£ % FROM TO

DMADF 1,000,000 0.515 14/02/2022 17/05/2022
DMADF 2,000,000 0.520 15/02/2022 20/05/2022
DMADF 2,000,000 0.445 17/02/2022 22/04/2022
DMADF 1,000,000 0.435 21/02/2022 20/04/2022
DMADF 1,000,000 0.445 21/02/2022 22/04/2022
DMADF 1,000,000 0.540 22/02/2022 23/05/2022
DMADF 1,000,000 0.540 22/02/2022 24/05/2022
DMADF 1,000,000 0.430 24/02/2022 25/04/2022
DMADF 500,000 0.435 24/02/2022 26/04/2022
DMADF 500,000 0.440 25/02/2022 29/04/2022
DMADF 1,500,000 0.405 28/02/2022 04/04/2022
DMADF 1,000,000 0.410 28/02/2022 07/04/2022
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1,000,000 0.460 28/02/2022 08/04/2022
DMADF 500,000 0.420 02/03/2022 08/04/2022
DMADF 500,000 0.420 02/03/2022 11/04/2022
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1,000,000 0.500 02/03/2022 29/04/2022
DMADF 1,000,000 0.465 03/03/2022 20/04/2022
DMADF 4,000,000 0.470 03/03/2022 29/04/2022
DMADF 2,000,000 0.585 03/03/2022 10/06/2022
DMADF 1,500,000 0.520 09/03/2022 29/04/2022
DMADF 1,000,000 0.530 10/03/2022 11/04/2022
DMADF 4,000,000 0.570 15/03/2022 29/04/2022
DMADF 3,000,000 0.580 16/03/2022 29/04/2022
DMADF 2,000,000 0.555 18/03/2022 29/04/2022
COVENTRY BUILDING SOCIETY 1,000,000 0.570 21/03/2022 20/05/2022
LEEDS BUILDING SOCIETY 1,000,000 0.710 21/03/2022 21/06/2022
LEEDS BUILDING SOCIETY 1,000,000 0.710 22/03/2022 22/06/2022
LEEDS BUILDING SOCIETY 1,000,000 0.790 28/03/2022 28/06/2022
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4,000,000 1.305 31/03/2022 30/09/2022

43,000,000

Barclays Bank 8,484,177 0.500 31/03/2022 -

Santander 95 Day Notice 4,000,000 0.250 31/03/2022 -
Nat West 35 Day Notice Account 965 0.250 31/03/2022 -

4,000,965

55,485,142Total Investments as at 31/03/22

INVESTMENT

Investments held

Deposits in Barclays Reserve a/c

Deposits in Notice Account
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DYLED ALLANOL                                 Atodiad B 
 

 
 
Allwedd 
A – Blwydd-daliadau (Annuity) 
M – Aeddfedu (Maturity) 

Original Balance
Loan Repayment Start Maturity Interest as at
Ref Method Date Date rate 31/03/22

PWLB Loans
417195 A 24-Dec-71 02-Dec-31 8.000% 19,199
419325 A 21-Mar-72 02-Dec-31 7.750% 13,453
427730 A 12-Jun-73 02-Jun-33 9.875% 20,158
478179 M 26-Sep-96 31-Mar-56 8.125% 5,000,000
478585 M 10-Dec-96 30-Sep-56 7.500% 3,000,000
480055 M 13-Oct-97 30-Sep-57 6.375% 6,000,000
480689 M 27-Mar-98 30-Sep-52 5.875% 2,000,000
481159 M 20-Jul-98 31-Mar-53 5.500% 3,500,000
490819 M 24-Nov-05 31-Mar-31 4.250% 2,000,000
490981 M 11-Jan-06 31-Mar-51 3.900% 2,000,000
491703 M 07-Jun-06 30-Sep-41 4.350% 2,700,000
491819 M 07-Jul-06 30-Sep-31 4.500% 5,300,000
491837 M 12-Jul-06 02-Jun-39 4.450% 2,000,000
492936 M 20-Feb-07 06-Aug-32 4.550% 6,000,000
493401 M 22-Jun-07 30-Sep-22 5.400% 6,700,000
493733 M 10-Aug-07 30-Sep-37 4.750% 9,551,120
501411 A 10-Jul-12 31-Mar-32 2.860% 1,312,197
501928 A 01-Mar-13 31-Mar-29 2.630% 1,431,802
502054 A 28-Mar-13 06-Feb-33 2.860% 1,424,070
502477 A 13-Aug-13 30-Sep-28 3.110% 1,434,201
502596 M 10-Oct-13 09-Oct-36 4.210% 5,000,000
502827 M 06-Feb-14 10-Jan-25 3.660% 3,000,000
502828 M 06-Feb-14 10-Jan-27 3.840% 2,000,000
502981 A 09-Apr-14 31-Mar-34 3.680% 1,574,356
502982 A 09-Apr-14 30-Sep-28 3.230% 2,023,734
503489 M 25-Nov-14 31-Mar-45 3.670% 5,000,000
503490 A 25-Nov-14 31-Mar-44 3.400% 1,171,878
503728 M 09-Feb-15 31-Mar-60 2.750% 4,000,000
503729 M 09-Feb-15 31-Mar-61 2.750% 4,000,000
504645 A 04-Feb-16 30-Sep-45 2.760% 2,216,942
506318 M 06-Sep-17 01-Sep-28 1.970% 2,000,000
506319 M 06-Sep-17 01-Sep-46 2.560% 6,000,000
507963 M 30-Oct-18 31-Mar-34 2.500% 2,000,000
507964 M 30-Oct-18 30-Sep-48 2.460% 1,800,000
508214 M 13-Dec-18 30-Sep-39 2.520% 2,000,000
509622 M 08-Aug-19 30-Sep-58 1.970% 2,000,000
509623 M 08-Aug-19 30-Sep-34 1.730% 1,800,000

108,993,109
Market Loan
BBFRML M 20-Jun-16 13-Sep-66 3.660% 5,750,000

WG Repayable Loan funding
HIELPL1 M 06-Mar-15 31-Mar-30 0.000% 556,075
HIELPL2 M 27-Mar-20 31-Mar-35 0.000% 250,000

PRS M 26-Oct-20 30-Jun-27 0.000% 80,000
886,075

TOTAL 115,629,184
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CYNGOR SIR CEREDIGION   
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 5 Gorffennaf, 2022 

 
Teitl: Adroddiad Alldro’r Rhaglen Gyfalaf 

 
Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar Sefyllfa Alldro’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 

2021/22 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Gareth Davies – Gwasanaethau Cyllid 
a Chaffael 

 
 
1. Cefndir 
 
Mae rheoli cynlluniau cyfalaf wedi bod yn heriol iawn yn ystod 2021/22 oherwydd 
effaith COVID-19. Ymhlith y materion y bu’n rhaid delio â nhw roedd rheoli mynediad 
contractwyr i safleoedd drwy gydol y flwyddyn a chyllid ychwanegol a dderbyniwyd 
gan Lywodraeth Cymru yn agos at ddiwedd y flwyddyn.  
 
 
2. Y Sefyllfa Gyffredinol 
 
Yr union wariant ar gyfer y flwyddyn oedd £17,522m o gymharu â’r gyllideb o 
£22,155m a bennwyd (ac eithrio’r arian wrth gefn). Roedd y prif amrywiannau fel a 
ganlyn:- 

 
Enw’r Cynllun Tan / (gor)  

wariant 
£’000 

Prosiectau Codi’r Gwastad 507 
Trawsnewid - Cerbydau Allyriadau Isel Iawn  364 
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) 350 
Uwchraddio Cartrefi Preswyl 309 
Y Gronfa Gofal Canolraddol – Prosiect Dementia Hafan 
Deg 

273 

Y Gronfa Gofal Canolraddol – Prynu ac 
Adnewyddu Eiddo  

266 

Gwaith Trin Carthion 225 
Caledwedd TGCh 197 
Rhaglen Datblygu Asedau 183 
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus 165 
Neuadd y Farchnad Aberteifi 164 
Gwelliannau Cyffredinol i’r Priffyrdd 150 
Amrywiannau eraill o dan £150k 1,480 
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3. Amrywiannau 
 

Mae dadansoddiad manwl o sefyllfa’r alldro i’w weld yn Atodiad A, ac mae’r lefel 
arfaethedig o gyllid i’w chario ymlaen i 2022/23 i’w gweld yn Atodiad B.  
 
 
 

4. Cyfarwyddyd Cyfalafu 
 
Defnyddiodd y Cyngor Gyfarwyddyd Cyfalafu ar gyfer 2021/22. Mae hyn wedi 
galluogi i’r Cyngor gyfalafu £281k o wariant cymwys yn unol â’r canllawiau 
perthnasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Roedd y costau a gyfalafwyd 
yn ymwneud ag Ail-lunio Gwasanaethau. 
 
Ariannwyd y costau hyn gan dderbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd ers mis Ebrill 
2016 ac mae hyn yn cymryd pwysau oddi ar Gyllideb Refeniw’r Cyngor.  

 
 
 

5. Derbyniadau Cyfalaf 
 

Derbyniwyd £602k o Dderbyniadau Cyfalaf yn ystod y flwyddyn. Mae £6.564m o 
Dderbyniadau Cyfalaf i’w cario ymlaen i 2022/23, sy’n cynnwys eitemau a 
neilltuwyd yn ymwneud â’r cynlluniau sy’n gysylltiedig â’r Grant Trafnidiaeth 
(£79k), ad-daliadau Benthyciadau Tai (£811k), a Datblygiad Dan Dre (£1.737m).  
 

  
 
6. Llithriant i 2022/23 
 

Bydd cynlluniau a ariennir gan grant a chanddynt danwariant yn cael eu cario 
ymlaen i 2022/23 (pan fo amodau’r grantiau penodol yn caniatáu hynny) a byddant 
yn cael eu hailbroffilio fel rhan o’r diwygiadau i’r Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd.  
 
Yn Atodiad B ceir crynodeb o gynlluniau cyfalaf y Gronfa Gyffredinol sydd ag 
ymrwymiadau i’w cario ymlaen i 2022/23. Maent yn dod i gyfanswm o £2.203m, 
ynghyd â £3.110m i ariannu tri chynllun yn 2022/23 oherwydd defnyddiwyd cyllid 
grant i ariannu Rhaglen Gyfalaf 2021/22. Bydd y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd yn 
cael ei diweddaru gyda’r ymrwymiadau hyn.  
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Asesiad Effaith Integredig: 
 
 
 
 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os 
naddo, nodwch pam – 
  

 

Nid yw’r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid 
mewn polisi neu wasanaeth. 
 
Hirdymor: 
Integreiddio: 
Cydweithio: 
Cynnwys: 
Atal: 
 
 

Argymhelliad / 
Argymhellion:  

Nodi’r adroddiad a’r perfformiad ariannol 
llwyddiannus.  
 

Y rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Nid oes angen gwneud penderfyniad. 
 
 

Trosolwg a Chraffu: 
  

Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu’r gyllideb 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn sail i’r holl 
Flaenoriaethau Corfforaethol.  

 
Goblygiadau Ariannol:  
 

 
Yn cydymffurfio 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 

Papurau Cefndir: 
 

Y Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd 

Atodiadau: A – Adroddiad Alldro’r Rhaglen Gyfalaf 
B – Ymrwymiadau a Gariwyd Ymlaen 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol  
 

Stephen Johnson, Cyllid a Chaffael: 
 

Swyddog Adrodd: Justin Davies, Rheolwr Corfforaethol – Cyllid 
Craidd 
 

Dyddiad: 8 Mehefin, 2022 
  

 

Tudalen 649



Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

                           

Ysgolion a Diwylliant

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band A) NJ 37,000 -                     37,000 33,855 3,145
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) NJ 945,000 2,120,000 3,065,000 2,714,843 350,157
Lleihau maint dosbarthiadau babanod NJ -                  7,000 7,000 13,361 (6,361)
Darpariaeth Gofal Plant gan gynnwys Cenarth, Dyfryn Aeron a Henry Richards NJ 23,000 2,006,000 2,029,000 1,960,859 68,141
Ysgolion - gwaith cyfalaf ychwanegol NJ 894,000 -                     894,000 879,916 14,084
System Wresogi o dan y llawr -  Ysgolion NJ 5,000 -                     5,000 1,594 3,406
Gwaith brys mewn ysgolion NJ 100,000 -                     100,000 87,340 12,660
Ennyn Chwilfrydedd  (Amgueddfa Ceredigion) NJ 7,000 4,000 11,000 11,265 (265)

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant 2,011,000 4,137,000 6,148,000 5,703,032 444,968

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan CY -                  25,000 25,000 63,469 (38,469)
Campws y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghwrtnewydd GJ 167,000 -                     167,000 134,020 32,980
Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg NJ -                  316,000 316,000 319,128 (3,128)
Uwchraddio pyllau nofio a neuaddau chwaraeon y canolfannau hamdden CY 274,000 -                     274,000 254,937 19,063

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 441,000 341,000 782,000 771,554 10,446

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 
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Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 

Yr Economi ac Adfywio  

Canolfan Dulais - Arian Datblygu TRIP / Tai Ceredigion AD -                  228,000 228,000 226,980 1,020
Llwybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwyllt Cenarth AD -                  4,000 4,000 1,517 2,483
Gwaith Trin Carthion LG 316,000 -                     316,000 90,771 225,229
Gwaith Brys Arall LG 100,000 -                     100,000 36,049 63,951
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed LG 152,000 -                     152,000 26,943 125,057
Cyfleusterau Cyhoeddus - Systemau Codi Tâl LG -                  50,000 50,000 -                       50,000
Eiddo Anweithredol  – Datblygiad Buddsoddi i Arbed AD 72,000 -                     72,000 66,674 5,326
Rhaglen Datblygu Asedau AD -                  379,000 379,000 196,217 182,783
Neuadd y Farchnad, Aberteifi AD 164,000 -                     164,000 -                       164,000
Rhaglen Adnewyddu Pontydd Troed AD 50,000 -                     50,000 65,076 (15,076)
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont Steffan AD -                  209,000 209,000 126,891 82,109
Grant Gwella Mynediad AD -                  103,000 103,000 111,626 (8,626)
Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth Cyflwyno Adferiad Gwyrdd AD -                  66,000 66,000 31,394 34,606
Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur AD -                  115,000 115,000 -                       115,000
Prosiectau Codi'r Gwastad AD -                  508,000 508,000 1,301 506,699
Cronfa Gyfalaf Twf Economaidd 21-22 AD -                  500,000 500,000 481,986 18,014
Maes Parcio Cae'r Ffair Aberteifi AD 621,000 -                     621,000 620,766 234

Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio 1,475,000 2,162,000 3,637,000 2,084,191 1,552,809

Filename: App A (2) Capital Outturn Report 2021-22 Cab 050722.xls
Page 2 of 7 Printed on 28/06/22 at 17:54

T
udalen 651



Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd PJ 264,000 -                     264,000 253,372 10,628
Pontydd PJ 14,000 -                     14,000 6,777 7,223
Gwasanaethau Amgylcheddol GJ 92,000 -                     92,000 67,778 24,222
Gwelliannau Cyffredinol i'r Priffyrdd PJ 919,000 -                     919,000 768,895 150,105
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus PJ -                  775,000 775,000 609,561 165,439
Y Rhaglen Goleuadau Stryd PJ 380,000 -                     380,000 323,227 56,773
Cronfa Drafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bysiau Trawscymru PJ -                  842,000 842,000 842,251 (251)
Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum RLL -                  12,000 12,000 10,417 1,583
Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu llifogydd PJ -                  20,000 20,000 5,932 14,068
Trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn PJ -                  420,000 420,000 55,569 364,431
Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd PJ -                  325,000 325,000 267,992 57,008
Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwella Troedffyrdd PJ 21,000 185,000 206,000 189,270 16,730
Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella Troedffyrdd PJ -                  192,000 192,000 307,421 (115,421)
Cronfa Teithio Llesol - Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambed PJ -                  148,000 148,000 73,324 74,676
Gwaith ar raddfa fach - Rheoli perygl llifogydd ac erydu PJ 38,000 215,000 253,000 236,976 16,024
Diogelwch ar y Ffyrdd - Cynllun peilot ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi. PJ 25,000 75,000 100,000 96,607 3,393
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre/ Y Borth RLL -                  70,000 70,000 26,402 43,598
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron RLL -                  431,000 431,000 425,302 5,698
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth RLL -                  120,000 120,000 3,089 116,911
Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog RLL -                  59,000 59,000 57,618 1,382
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas RLL -                  32,000 32,000 9,413 22,587
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol  - Capel Bangor a Thal-y-bont RLL -                  -                     -                8,969 (8,969)
Cerbydau Newydd Ychwanegol (Gorfodi Parcio Sifil ) GJ 35,000 -                     35,000 27,804 7,196
Cerbydau Newydd i'r Fflyd GJ 344,000 -                     344,000 344,640 (640)
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol GJ 24,000 -                     24,000 -                       24,000
Penrhos - Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff GJ -                  -                     -                39 (39)

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 2,156,000 3,921,000 6,077,000 5,018,646 1,058,354
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Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 

Porth Gofal 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl LH 1,500,000 -                     1,500,000 1,470,866 29,134
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi LH 172,000 -                     172,000 141,648 30,352
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol LH -                  122,000 122,000 122,000 -                                   
Grant Boeleri Newydd Cartrefi Clyd  LH -                  15,000 15,000 11,250 3,750
Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd LH -                  500,000 500,000 366,988 133,013
Camu Mlaen - Canolfan Steffan NL 207,000 -                     207,000 128,769 78,231
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl NL 132,000 -                     132,000 9,122 122,878
Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a Gwelliannau Amgylcheddol NL 20,000 -                     20,000 6,011 13,989
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan Deg NL 29,000 267,000 296,000 22,623 273,377
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Llety Diogel i Blant NL -                  337,000 337,000 337,359 (359)
Uwchraddio Cartrefi Preswyl NL 350,000 -                     350,000 41,001 308,999
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - Llety â Chymorth LH 294,000 49,000 343,000 195,830 147,170
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo LH 524,000 -                     524,000 257,923 266,077
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Diogel, Cynnes a Saff a Gofal a 
Thrwsio LH

-                  159,000 159,000 101,022 57,978

Cyfanswm - Porth Gofal 3,228,000 1,449,000 4,677,000 3,212,410 1,464,590
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Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh AM 197,000 -                     197,000 -                       197,000
Ffonau Symudol Clyfar AM 133,000 -                     133,000 152,506 (19,506)

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 330,000 -                     330,000 152,506 177,494

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol JD 180,000 -                     180,000 99,500 80,500

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael 180,000 -                     180,000 99,500 80,500

Gwasanaethau Democrataidd

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 LE 64,000 86,000 150,000 117,755 32,245

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 64,000 86,000 150,000 117,755 32,245

Filename: App A (2) Capital Outturn Report 2021-22 Cab 050722.xls
Page 5 of 7 Printed on 28/06/22 at 17:54

T
udalen 654



Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 

Covid 19  

Covid 19 - Ysbytai Maes JD -                  174,000 174,000 128,591 45,409

-                    174,000 174,000 128,591 45,409
-                       

Diwygio Gwasanaethau
Diwygio Gwasanaethau DH -                  -                     -                281,450 (281,450)

-                    -                     -                281,450 (281,450)
Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd
Ymrwymiadau a Gariwyd Drosodd (Hen Gynlluniau) -                  -                     -                (47,165) 47,165

-                    -                       -                  (47,165) 47,165

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH 9,885,000 12,270,000 22,155,000 17,522,470 4,632,530

Arian wrth gefn JD 150,000 -                     150,000 -                       150,000
Ail-lunio'r proffil JD 109,000 -                     109,000 -                       109,000
Derbyniadau Cyfalaf Tai - ail-lunio'r proffil JD 405,000 -                     405,000 -                       405,000
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant JD 259,000 (417,000) (158,000) -                       (158,000)

Cyfanswm - Arian wrth gefn 923,000 (417,000) 506,000 -                       506,000

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL 10,808,000 11,853,000 22,661,000 17,522,470 5,138,530
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Atodiad A

 Rheolwyr 
Corfforaet

hol / 
Gwasanaet

h  

Cyllid 
Cyffredinol

£
   Cyllid Grant  

£
   Cyfanswm

£
          Gwariant

£

Tanwariant/ 
(Gorwariant) yn erbyn 

y gyllideb
  £

Adroddiad Alldro 2021/22

 Cyllideb Ddiweddaraf 

CYLLID Y RHAGLEN

Grant Cyfalaf Cyffredinol / Benthyca â Chymorth 7,017,000 -                     7,017,000
Cyllid i'w ad-dalu i Lywodraeth Cymru - Cynlluniau Benthyca Gwella Cartrefi / Troi Tai'n Gartrefi / Gwella Canol Trefi 72,000 -                     72,000
Derbyniadau Cyfalaf o'r benthyciadau sydd wedi'u hymrwymo yn y rhaglen 100,000 -                     100,000
Derbyniadau Cyfalaf - Adlinio tai 405,000 -                     405,000
Derbyniadau Cyfalaf - Gwerthu Ysgolion 200,000 -                     200,000
Cronfeydd wrth gefn Hybu'r Economi 621,000 -                     621,000
Cronfeydd wrth gefn Datblygu Addysg  745,000 -                     745,000
Cyfraniad Refeniw / Cronfa wrth gefn 460,000 -                     460,000
Taliad grant Llywodraeth Cymru - Cyllid Cyfalaf ar gyfer Cynnal a Chadw Ysgolion  1,188,000 -                     1,188,000
Grantiau -                  11,853,000 11,853,000

CYFANSWM CYLLID Y RHAGLEN 10,808,000 11,853,000 22,661,000

Filename: App A (2) Capital Outturn Report 2021-22 Cab 050722.xls
Page 7 of 7 Printed on 28/06/22 at 17:54

T
udalen 656



Ymrwymiadau o 2021/22 i'w cario ymlaen i 2022/23
 (Elfennau'r Gronfa Gyffredinol yn unig-grantiau heb eu cynnwys ar yr adeg hon) Atodiad B

Cynllun 

 Swm Arfaethedig 
i’w Gario Ymlaen

22/23 
Yr eitemau y bwriedir eu cario ymlaen
Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - dadleoli c      81,000
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo 290,000
Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) CSC 375,000
Ysgol - gwaith cyfalaf ychwanegol 14,000
Gwaith Trin Carthion 225,000
Neuadd y Farchnad Aberteifi 164,000
Gwelliannau Priffyrdd - Cyffredinol 160,000
Gwasanaeth Amgylcheddol 30,000
Rhaglen Goleuadau Stryd 57,000
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol 24,000
Camu Mlaen - Canolfan Steffan 78,000
Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl 123,000
Canolfannau Dydd - Diogelu’r Cyhoedd a Gwella’r Amgylchedd 14,000
Uwchraddio Cartrefi Preswyl 309,000
Caledwedd TGCh 197,000
Ffonau Symudol Clyfar (20,000)
Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 32,000
Cyfleusterau Cyhoeddus - Mecanweithiau Codi Ffioedd 50,000

Is-gyfanswm 2,203,000

Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau 2,000,000
Trawsnewid Trefi - Prosiect ‘Cardigan Mash’ 539,955
Cyfarpar cegin ychwanegol i ysgolion i gefnogi cyflwyno prydau ysgol am 
ddim 570,000

Is-gyfanswm
5,312,955

Cyllid
Grant Cyfalaf Cyffredinol 2,012,299
Benthyca â Chymorth 2,340,084
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 470,572
Derbyniadau Cyfalaf Addysg 200,000
Cronfa wrth Gefn Gwaith Trin Carthion 290,000

Cyfanswm 5,312,955
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
  
Teitl: Grantiau a ddyfarnwyd o dan Gynllun Grantiau 

Cymunedol Ceredigion/Cronfa’r Degwm  
 

Diben yr adroddiad: Diweddariad ar y grantiau cyfredol a ddyfarnwyd o 
Gronfa’r Degwm  
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Gareth Davies – Gwasanaethau Cyllid a 
Chaffael a’r Cynghorydd Clive Davies – yr Economi ac 
Adfywio  
 

 
 

1. Cefndir – Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion 
Diben Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion yw ehangu’r amrywiaeth o 
gyfleusterau, gweithgareddau a chyfleoedd sydd ar gael yng Ngheredigion. Mae 
grantiau ar gael i Grwpiau Cymunedol, Cynghorau Cymuned neu Gymdeithasau 
Chwaraeon a Hamdden Gwirfoddol dilys. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 
wefan y Cyngor, gan gynnwys Canllawiau’r Cynllun a Ffurflenni Cais. 
 
Mae’r cynllun yn cael ei redeg a’i gefnogi gan y gwasanaeth Cyllid a Chaffael a 
chaiff y ceisiadau eu hystyried gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyllid a 
Chaffael, gan ymgynghori â naill ai’r Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Gyllid a 
Chaffael a Diogelu’r Cyhoedd, neu’r Aelod Cabinet dros yr Economi ac Adfywio. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i’r Aelodau am y grantiau a gafodd eu 
dyfarnu a’u talu yn ystod 2021/22 mewn perthynas â chynllun Grantiau Cymunedol 
Ceredigion.  
 
Mae COVID19 wedi cael effaith fawr ar y grantiau a ddyfarnwyd ac a dalwyd yn 
ystod 2021/22. Gohiriwyd sawl cynllun cyfalaf ac ychydig iawn o grantiau refeniw a 
pholisi y gwnaed cais amdanynt – adlewyrchir hyn yn y wybodaeth a ddarperir isod. 
 
 

2. Cyllideb Cyfalaf – Grantiau Cyfalaf a Ariannwyd gan y Cyngor 
 Nifer y 

grantiau 
 
£ 

Cyllideb wedi’i adolygu  180,000 
Taliadau Grant Cyfalaf 17 (99,500) 
Tanwariant  80,500 

 
Mae Atodiad 1 yn nodi’r grantiau Cyfalaf a gafodd eu cymeradwyo a’u talu yn ystod 
y flwyddyn.  
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3. Cyllideb Refeniw – Cronfa’r Degwm 

 
Mae cyllideb Grantiau Cymunedol Ceredigion yn cynnwys cyfran y Cyngor o incwm 
buddsoddi Cronfa’r Degwm. Mae’r adroddiad hwn yn dangos y grantiau a 
ddyfarnwyd yn ystod 2021/2022.  
 

a) Grantiau a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn 
 Nifer y 

grantiau 
 
          £ 

Dyraniad Gwreiddiol (Tybiannol)  30,000 
Taliadau Grant Refeniw Cronfa Degwm 
Cymru 

  4 (16,867) 

Tanwariant  13,133 
 
 
Talwyd ac ariannwyd y grantiau canlynol o elfen Cronfa’r Degwm o Gynllun 
Grantiau Cymunedol Ceredigion.  

 
 £ 
Y Gyngres Geltaidd Cangen Cymru 1,959.00 
Canolfan Deuluol Tregaron  6,958.00 
Eglwys Sant Ioan Ystrad Meurig 6,750.00 
Listen to the Voice of Fire 1,200.00 
 16,867.00 

 
b) Crynodeb 
Dyma’r sefyllfa sydd ohoni o ran balans incwm buddsoddi Cronfa Degwm y Cyngor: 
 
 £’000 
Balans agoriadol ar 01/04/2021 144 
Incwm a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin 18 
 162 
Namyn  
Grantiau a gymeradwywyd yn 2021/2022 17 
Costau’r gwasanaethau cynhaliol  2 
 19 
  
Amcangyfrif o’r balans ar 31/03/2022 143 

 

 

4. Cyllideb Refeniw – Grantiau Polisi a Ariannwyd gan y Cyngor  

 Nifer y 
grantiau 

 
£ 

Cyllideb Wreiddiol  25,100 
   

Taliadau Grant Refeniw   
Papurau Bro                                                                                                        6 (3,000) 
Eisteddfodau 1 (200) 
Tanwariant  21,900 
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Mae Atodiad 2 yn nodi’r grantiau Polisi Refeniw a gafodd eu cymeradwyo a’u talu 
yn ystod y flwyddyn.  

Asesiad Effaith 
Integredig:  

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os na, 
nodwch pam  
 
Na:- gan nad yw’r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid 
mewn polisi neu wasanaeth.  

 
Argymhelliad: Nodi’r grantiau a gymeradwywyd o Gronfa’r Degwm.  

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 
 

Ddim yn ofynnol  
 

Trosolwg a Chraffu: Cynllun Cymorth Grantiau a gymeradwywyd gan y 
Cyngor  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Cynllun Cymorth Grantiau a gymeradwywyd gan y 
Cyngor  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 

Goblygiadau ariannol: O fewn y Gyllideb Bresennol   
 

Pwerau Statudol:   
 

Deddf Llywodraeth Leol 1999 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol  

Atodiadau: Amherthnasol 
 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 
 

Stephen Johnson 
 

Swyddog Adrodd: Fflur Lawlor - Cynorthwyydd Grantiau Cymunedol ac 
Yswiriant 
 

Dyddiad: 23/05/2022 
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Atodiad 1

Ymgeisydd / Applicant
Dyddiad 

Cymeradwywyd / 
Date Approved

Grant
Cymeradw

ywyd / 
Grant

Approved
£

Grant 
hawliwyd / 

Grant 
claimed    

£

Trosglwyddwyd o / Transfer from 2020/21
St David's Church Blaenporth 19/03/2021 19,520 19,520
Cyngor Cymuned Llansantffraed 19/03/2021 2,992 2,992
Star of the Sea Culture CIC 19/03/2021 11,725 10,970
Cardigan Squash Club 19/03/2021 12,629 6,251
Capel y Groes, Llanwnnen 19/03/2021 6,120 6,120
Capel Soar y Mynydd 19/03/2021 1,185 1,026

54,171 46,879

Ceisiadau Newydd / New Applications
St.Tydfil Church, Llechryd 19/03/2021 3,200 0
Capel Bryngwenith 19/03/2021 7,259 7,259
Salem Church Brongest 19/03/2021 3,379 3,379
Neuadd Rhydypennau Hall 19/03/2021 10,000 10000
CPD Penrhyncoch FC 19/03/2021 1,043 1,043
St. John the Baptist's Church 19/03/2021 3,617 0
Eglwys Llanfihangel y Creuddyn 19/03/2021 10,000 6,310
Capel Bethlehem Dihewyd 24/06/2021 1,950 0
Eglwys Llanarth 24/06/2021 9,975 5,500
Aberporth Village Hall 13/08/2021 25,000 0
Hen Ysgol y Ferwig 15/12/2021 2,388 2,388
Eglwys Gwenlli 15/12/2021 3,250 3,250
Ysgoldy Goch Hall 15/12/2021 25,000 0
Borth Community Council 15/12/2021 7,820 7,820
Tregaron Town Council 15/12/2021 4,562 3,122
Llanddewi Brefi Village Hall & Recreation 15/12/2021 5,100 2,550

123,543 52,621

Grantiau trosglwyddwyd I / Grants transferred to 2022/2023
Cardigan Squash Club 16/03/2022 6,378
St.Tydfil Church, Llechryd 16/03/2022 3,200
St. John the Baptist's Church 16/03/2022 3,617
Eglwys Llanfihangel y Creuddyn 16/03/2022 3,690
Capel Bethlehem Dihewyd 16/03/2022 1,950
Ysgoldy Goch 16/03/2022 25,000
Llanddewi Brefi Village Hall & Recreation Ground 16/03/2022 2,550
Aberporth Community Hall 16/03/2022 25,000
Eglwys Llanarth 16/03/2022 4,475

75,860

CYNLLUN GRANTIAU CYMUNEDOL CEREDIGION COMMUNITY GRANT SCHEME

Grantiau Cyfalaf ystyriwyd / cymeradwywyd gan Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a 
Chaffael  gan ymgynghori â'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyllid a Chaffael a 

Gwasanaethau Diogelu'r Cyhoedd neu  Aelod Cabinet dros Wasanaethau  Yr Economi ac 
Adfywio yn 2021/2022

Capital Grants  considered / approved by  Corporate Lead Officer - Finance and Procurement 
in Consultation with the Cabinet Member  with responsibility for Finance and Procurement  

Services and Public Protection or  Cabinet Member for Economy and Regeneration in 
2021/2022.
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Ymgeisydd / Applicant
Dyddiad 

Cymeradwywyd / Date 
Approved

Grant
£

Papurau Bro
Papur Bro Y Barcud 28/05/2021 500
Papur Bro Clonc 28/05/2021 500
Papur Bro Y Tincer 28/05/2021 500
Papur Bro Y Ddolen 16/07/2021 500
Papur Bro Yr Angor 17/08/2021 500
Papur Bro Y Garthen 23/03/2022 500

Eisteddfodau
Cymdeithas Ceredigion 03/03/2022 200

3,200

Revenue Grants  considered / approved by  Corporate Lead Officer - Finance and Procurement in 
Consultation with the Cabinet Member  with responsibility for Finance and Procurement  Services and 

Public Protection or  Cabinet Member for Economy and Regeneration in 2020/2021.

Grantiau Refeniw ystyriwyd / cymeradwywyd gan Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael  
gan ymgynghori â'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau Diogelu'r 

Cyhoedd neu  Aelod Cabinet dros Wasanaethau  Yr Economi ac Adfywio yn 2020/2021

Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion Community Grant  Scheme
Atodiad 2 / Appendix 2
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: 
 

Cabinet  
 

Dyddiad y Cyfarfod: 5 Gorffennaf 2022 
 

Teitl: Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 3 2021/22 
 

Pwrpas yr adroddiad: Monitro gweithgarwch ar sail amlasiantaethol o ran y 
camau a gymerwyd i ddiogelu plant ac oedolion yng 
Ngheredigion. 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 
 

Y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gydol Oes a Llesiant 

CEFNDIR: 
Amgaeir Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS ar gyfer 
Chwarter 3 2021/22. 
 
Adroddiadau rheoli amlasiantaethol yw'r rhain ar ddiogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion 
yn ystod y cyfnod rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2021. Darparant wybodaeth reoli ar y camau 
a gymerwyd o dan Weithdrefnau Diogelu Cymru. 
 
Mae'r Adroddiadau yn cynnwys y wybodaeth a ddarparwyd gan asiantaethau eraill sy'n 
ymwneud â diogelu llesiant plant ac oedolion yng Ngheredigion. 
 
Mae aelodau Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS (Ceredigion) yn trafod y 
wybodaeth reoli hon er mwyn monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw'r trefniadau ar gyfer 
diogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion a'r canlyniadau. 
 
Mae'r cyfarfodydd amlasiantaethol hyn yn gyfle i nodi a gweithredu ar unrhyw faterion 
perfformiad a materion eraill o fewn y maes gwaith hwn. 
 
Mae gwybodaeth am berfformiad hefyd yn cael ei darparu i Fwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Canolbarth a Gorllewin Cymru sydd hefyd yn gyfle i ddadansoddi perfformiad, tueddiadau a 
materion ar draws y Rhanbarth. 
 

Crynodeb o'r Pwyntiau Allweddol: 
 
DIOGELU PLANT: 
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 Roedd cynnydd yn nifer yr adroddiadau am blant a arweiniodd at gamau'n cael eu 
cymryd o dan y Gweithdrefnau Diogelu yn y chwarter hwn o'i gymharu â Chwarter 2, 
gyda 122 yn y chwarter hwn o'i gymharu â 106 yn Chwarter 2. 

 
 Fodd bynnag, roedd gostyngiad amlwg yn nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 

Plant a gynhaliwyd o'i gymharu â Chwarter 2, gyda dim ond 8 o blant yn destun 
Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant yn y chwarter hwn o'i gymharu â 33 o blant 
yn Chwarter 2. 
 

 O ganlyniad i Gynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant, cafodd 6 o blant eu rhoi ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant yn y chwarter hwn. Ni chafodd 2 blentyn eu rhoi ar y gofrestr. 
 

 Cynhaliwyd 13 o Gynadleddau Adolygu yn y chwarter hwn ar gyfer 34 o blant. O'r 34 o 
blant hynny, roedd 19 o blant wedi aros ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, cafodd 15 eu 
tynnu oddi ar y gofrestr. O'r 15 o blant a ddatgofrestrwyd, derbyniodd 6 ymyrraeth 
bellach trwy'r Cynllun Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth, roedd 6 yn destun 
Gorchymyn Llys ac yn Blant sy'n Derbyn Gofal, ac nid oedd angen unrhyw 
wasanaethau ar 3 berson ifanc arall. 

 
 Yr Heddlu oedd y ffynhonnell fwyaf o atgyfeiriadau o hyd yn y chwarter hwn, ond mae'r 

gyfradd ysgolion wedi cynyddu'n sylweddol yn dilyn gostyngiad mawr yn y chwarter 
blaenorol. 

 
 Roedd gostyngiad yn nifer yr Ymholiadau Adran 47 a gynhaliwyd yn y chwarter hwn o'i 

gymharu â Chwarter 2, gyda 49 wedi'u cynnal yn y chwarter hwn a 51 yn Chwarter 2.  
O'r 49 o Ymholiadau a gynhaliwyd, cafodd 45 o'r Ymholiadau hyn eu cynnal ar y cyd 
rhwng yr Heddlu a'r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 
 O'r Ymholiadau a wnaed, cam-drin corfforol oedd y prif gategori o gamdriniaeth a 

gafodd ei ymchwilio gyda 22 o Ymholiadau, 12 ohonynt yn ymwneud â cham-drin/cam-
fanteisio'n rhywiol. Mae hyn mewn cyferbyniad â Chwarter 2, lle roedd 21 o'r 
Ymholiadau yn ymwneud â cham-drin/cham-fanteisio'n rhywiol ac 14 yn ymwneud â 
cham-drin corfforol. 
 

 Cynhaliwyd 81.5% o Gynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant o fewn yr amserlenni 
statudol o'i gymharu â Chwarter 2.  Cynhaliwyd 100% o'r Cynadleddau Cychwynnol o 
fewn yr amserlenni statudol yn y chwarter hwn. 
 

 Y prif ffactorau risg i blant oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant oedd cam-drin domestig 
(80.5%), rhieni'n gwahanu (61.1%), rhieni sy'n camddefnyddio sylweddau/alcohol 
(50.0%), rhieni sydd heb ymgysylltu â'r Cynllun Amddiffyn Plant (50.0%), ac anawsterau 
iechyd meddwl rhieni (47.2%). 
 

 O'r 36 o blant ar y gofrestr ar 31 Rhagfyr, roedd 17 o blant wedi'u cofrestru o dan y 
categori cam-drin emosiynol/seicolegol, roedd 17 o blant wedi'u cofrestru o dan y 
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categori esgeulustod, roedd 1 wedi'i gofrestru o dan y categori esgeulustod a cham-
drin rhywiol, ac roedd 1 wedi'i gofrestru o dan gam-drin rhywiol. 
 
DIOGELU OEDOLION 

 Ceir gostyngiad amlwg yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl o gael eu 
cam-drin yn y chwarter hwn (117) o'i gymharu â Chwarter 2 (152), ond mae'r ffigur hwn 
yn debyg i Chwarter 3 (117) y flwyddyn ddiwethaf. 
 

 Derbyniwyd cyfanswm o 137 o adroddiadau/atgyfeiriadau yn y chwarter hwn. O'r 137 o 
adroddiadau a dderbyniwyd, aeth 54 o adroddiadau ymlaen at Ymholiad Adran 126. 

 
 Asiantaethau Darparwyr oedd y ffynhonnell fwyaf o adroddiadau y chwarter hwn (33), 

wedi'i ddilyn gan Eraill (23), h.y. aelodau'r cyhoedd ac ati, yr Heddlu (20), ac yna'r 
Awdurdod Lleol (26) ac Iechyd (19). 
 

 Yn y chwarter hwn mae nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ymwneud â cham-drin 
emosiynol/seicolegol wedi gostwng – hwn oedd y categori uchaf o gam-drin yn y 
chwarter diwethaf. Cam-drin corfforol oedd y categori mwyaf o gam-drin a gofnodwyd 
yn y chwarter hwn gyda 68 o adroddiadau o oedolion sydd mewn perygl, 45 o gam-drin 
emosiynol/seicolegol, 22 o gam-drin ariannol, 5 o esgeulustod a 12 o gam-drin rhywiol. 
 

 Mae gostyngiad amlwg yn nifer yr adroddiadau am gam-drin ariannol o'i gymharu â'r 
chwarter blaenorol a gostyngiad amlwg yn nifer yr adroddiadau o gam-drin 
emosiynol/seicolegol.      
 

 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 
 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, esboniwch 
pam 
 

 Naddo 

Crynodeb: Caiff yr adroddiad hwn ei ddarparu'n barhaus ac 
mae'n dangos y gwaith parhaus a wneir ar ddiogelu plant yng 
Ngheredigion. 
 
Hirdymor: Cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor 

byr a chynllunio hirdymor ar gyfer y dyfodol 
 

Integreiddio: Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, yr economi, 
yr amgylchedd a'r diwylliant a cheisio dod 
â budd i bob un ohonynt 
 

Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill i gyrraedd 
y nod 
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Cynnwys: 
 

Cynnwys y rhai hynny sydd â diddordeb a 
cheisio eu safbwyntiau; ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid 
 

Atal: Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag 
codi neu waethygu 

 
ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION):  
Nodi cynnwys yr adroddiad a'r lefelau gweithgarwch â'r Awdurdod Lleol. 

RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD (ARGYMHELLION): 
Er mwyn monitro dull llywodraethu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol a'i asiantaethau partner. 
 
 Enw Cyswllt: Siân Howys 

 
 Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol: (Plant a Theuluoedd) 

 
 Dyddiad yr Adroddiad: 31 Mawrth 2022 
 

Acronymau: 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 
 

Chwarter: 3 
1.9.21 - 31.12.21 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
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ADRAN 2: 
Prif Ddata a Data Cymharol 
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Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant 
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ADRAN 4: 
Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 

10 

ADRAN 5: 
Cynadleddau Amddiffyn Plant 

12 

ADRAN 6: 
Y Gofrestr Amddiffyn Plant 

21 
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Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn mewn Amgylchiadau Arbennig 

25 

ADRAN 8: 
Cyfarfodydd Amlasiantaethol ar Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant (MACSE) 

26 

ADRAN 9: 
Yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol Asesu Risg (MARAC) 

27 

ADRAN 10: 
Gwasanaethau Dysgu 

29 

ADRAN 11: 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

34 
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Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (S-CAMHS) 

36 

ADRAN 13: 
Diogelu Oedolion 

42 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

ADRAN 1: CYFLWYNIAD 
 
Dyma'r adroddiad rheoli amlasiantaethol ar gyfer diogelu plant yng Ngheredigion yn ystod y 
cyfnod rhwng 1 Hydref a 31 Rhagfyr 2021. Mae'n darparu gwybodaeth rheoli perfformiad am y 
camau a gymerwyd i ddiogelu plant. 
 
Mae'n cynnwys adroddiadau gan asiantaethau sy'n bartneriaid ynglŷn â diogelu a hybu llesiant 
plant yng Ngheredigion. 
 
Mae'r dangosyddion a'r mesurau a ddefnyddir yn cael eu diffinio a'u hadrodd yn lleol, yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol. 
 
Mae aelodau Grŵp Gweithredol Lleol CYSUR Ceredigion yn trafod y wybodaeth reoli hon yn 
gyson er mwyn monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw'r trefniadau diogelu plant yng 
Ngheredigion a'r canlyniadau. 
 
 
Dylid cyfeirio unrhyw sylwadau neu gwestiynau am yr adroddiad hwn at: 
 
Elizabeth Upcott 
Rheolwr Corfforaethol Diogelu 
Elizabeth.Upcott@ceredigion.gov.uk 
01545 574212 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

ADRAN 2: Prif Ddata a Data Cymharol 
 

 

 

Canlyniadau'r Atgyfeiriadau 

Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff-
Medi 
2021 

 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Adroddiadau / Atgyfeiriadau sy'n arwain at 
Drafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn 
Plant 

122 106 116 99 102 

 
Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 
(ac eithrio cynadleddau trosglwyddo a chyn geni) 4 9 8 3 13 

Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 
Cyn Geni - - 1 - 1 

Nifer y Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn Plant - 1 - 1 - 
Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn Plant Cyn 
Geni - 1 - - - 

Cyfanswm y Cynadleddau Cychwynnol 
Amddiffyn Plant (gan gynnwys Cynadleddau 
Trosglwyddo a Chyn Geni) 

4 11 9 4 14 

Cyfanswm y plant a fu'n destun Cynadleddau 
Cychwynnol / Cyn Geni / Trosglwyddo 8 33 18 9 20 

 
Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant (ac eithrio Cynadleddau Cyn Geni a 
Throsglwyddo) 

6 26 17 4 15 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni - - 1 - 1 

Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant ar ôl eu trosglwyddo o Awdurdodau Lleol eraill - - - 3 - 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant adeg geni ar ôl eu trosglwyddo o 
Awdurdodau Lleol eraill 

- 1 - - - 

Cyfanswm y plant â'u henwau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant ar ôl Cynadleddau Cychwynnol 6 27 18 7 16 
Cyfanswm y plant na roddwyd eu henwau ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant 2 6 - 2 4 

 
Nifer y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant 13 13 12 18 17 
Nifer y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant Cyn 
Geni - 1    
Cyfanswm y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn 
Plant (gan gynnwys Cyn Geni) 13 14    
Nifer y plant a fu'n destun Cynadleddau Adolygu 
Amddiffyn Plant 34 23 24 35 39 
Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni - 1 - - - 
Cyfanswm y plant a fu'n destun Cynadleddau 
Adolygu / Cyn Geni 34 24    
Cyfanswm y plant sy'n parhau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 19 13 7 11 18 
Cyfanswm y plant y tynnwyd eu henwau oddi ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant 15 11 17 24 21 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Dadansoddiad: 
Roedd cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau a arweiniodd at gymryd camau gweithredu o 
dan Weithdrefnau Diogelu Cymru yn ystod y chwarter hwn. 
Canran y plant a drafodwyd mewn cynadleddau adolygu ac a gafodd eu datgofrestru oedd 44%. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

ADRAN 3: Adroddiadau ac Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant 
 
Mae Argymhelliad 39 Ymchwiliad Victoria Climbie yn ei gwneud hi'n ofynnol i staff ar y rheng flaen 
i drosglwyddo ymholiadau am ddiogelwch a llesiant plant i'r tîm priodol yn ddi-oed ac o fewn yr 
awr. Yng Ngheredigion mae'r Porth Gofal yn derbyn ac yn cofnodi pob galwad gan y cyhoedd, 
gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau ac yn eu trosglwyddo i'r Tîm Asesu a Chymorth i Blant a 
Theuluoedd. 
 
Mae'r tabl canlynol yn dangos lefel cydymffurfio â'r argymhelliad: 

 
 

Lefel 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 1 awr 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2 awr 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2-5 awr 

 
Cyfanswm 

Hydref     
1 35 26 29 90 
2 39 27 15 81 
3 33 24 21 78 
4 22 7 2 31 
5 2 0 0 2 
 
 

Lefel 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 1 awr 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2 awr 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2-5 awr 

 
Cyfanswm 

Tachwedd     
1 36 15 55 106 
2 41 10 17 68 
3 50 23 28 101 
4 19 6 1 26 
5 3 0 0 3 
 
 

Lefel 
 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 1 awr 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2 awr 

 

 
Wedi'i 

drosglwyddo i'r 
Swyddog Tîm 

ar Ddyletswydd 
o fewn 2-5 awr 

 
Cyfanswm 

Rhagfyr     
1 42 19 36 97 
2 27 14 24 65 
3 59 27 21 107 
4 26 9 4 39 
5 3 0 0 3 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 
Ffynonellau'r Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a'r nifer a arweiniodd at Drafodaethau 

Strategaeth 

Cysylltwyd gan Hydref Tachwedd Rhagfyr Cyfanswm 

Data 
cymharol 
chwarter 

2 
 

Yr Heddlu 14 15 18 47 57 
Addysg 13 14 12 39 17 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
Mewnol 9 6 4 19 19 
Iechyd 2 2 3 7 7 
Asiantaethau Gwirfoddol - 1 1 2 1 
CAFCASS 1 0 1 2 1 
Arall - 2 - 2 - 
Tai 1 1 - 2 - 
Awdurdod Lleol Arall - 1 - 1 2 
Perthynas/ffrind/aelod o'r 
gymuned - 1 - 1 1 
Gwasanaeth Prawf / Cwmni 
Adsefydlu Cymunedol - - - - 1 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru 
(MAWWF) 

- - - - - 

Meddyg Teulu - - - - - 
Gwasanaeth Ieuenctid - - - - - 
Adrodd am eu hunain - - - - - 
Ymddiriedolaeth Ambiwlans 
Gorllewin Cymru (WAST) - - - - - 
Cyfanswm 40 43 39 122 106 
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Ffynonellau’r Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a’r nifer a arweiniodd at 
Drafodaethau Strategaeth Rhan 3 (122)

Chwarter 3  2021/2022
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 
 
 
 
 

 
Dadansoddiad: 
 
Yr Heddlu yw'r ffynhonnell fwyaf o atgyfeiriadau o hyd yn ystod y chwarter hwn, fodd bynnag, 
cynyddodd y gyfradd ysgolion yn sylweddol yn dilyn gostyngiad sylweddol yn y chwarter 
blaenorol. 
 
 

Cyfeiriadau Post yr Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant a arweiniodd at Drafodaethau 
Strategaeth Rhan 3 

 

Tref Agosaf yn ôl Cyfeiriad Post Hydref Tachwedd Rhagfyr Cyfanswm 
Data 

cymharol 
chwarter 2 

Aberystwyth 11 13 14 38 34 
Aberteifi 6 7 11 24 23 
Llanbedr Pont Steffan 6 8 7 21 25 
Llandysul 5 7 5 17 4 
Aberaeron 4 5 1 10 5 
Tregaron 4 2 - 6 6 
Cei Newydd 2 1 - 3 1 
Sir arall 1 - 1 2 3 
Arall 1 - - 1 - 
Castellnewydd Emlyn (Ceredigion) - - - - 4 
Aber-porth - - - - 1 
Cyfanswm yr Atgyfeiriadau 40 43 39 122 106 
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Dadansoddiad: 
 
Aberystwyth yw'r ardal lle y ceir y nifer fwyaf o atgyfeiriadau yn gyson. 
 

Dadansoddiad yn ôl % o Weithgarwch Diogelu 
Chwarter 3 2021/2022 (1 Hydref – 31 Rhagfyr) 

Cyfanswm o - 897 – Yr Holl Gysylltiadau Cychwynnol ynghylch Plant 
Offeryn Asesu a 

Chymhwystra 
Cenedlaethol (NAET) 
a neilltuwyd i'r Timau 

Plant – 
Dim gwybodaeth ar 

gael 
 

Trafodaethau 
Strategaeth 

14% 

Ymholiadau Adran 47 
5% 

Cynadleddau 
Cychwynnol 

Amddiffyn Plant 
1% 
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ADRAN 4: Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 
 

Nifer y Trafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant Rhan 3 
Hydref Tachwedd Rhagfyr Cyfanswm Data 

cymharol 
chwarter 2 

40 (35) 43 (26) 39 (45) 122 106 
Asiantaethau sy'n cynnal Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 

 Hydref Tachwedd Rhagfyr Cyfanswm 
Data 

cymharol 
chwarter 2 

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn 
Plant ar y cyd rhwng y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a'r 
Heddlu 

13 21 11 45 38 

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn 
Plant gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol fel un asiantaeth 

- 4 - 4 8 

Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn 
Plant gan yr Heddlu fel un 
asiantaeth 

- - - - 5 

Cyfanswm yr Ymholiadau 13 25 11 49 51 
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Categorïau'r Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 
Categori Hydref Tachwedd Rhagfyr Cyfanswm Data 

cymharol 
chwarter 2 

Cam-drin Corfforol 6 9 7 22 14 
Cam-drin/Camfanteisio'n Rhywiol 2 7 3 12 21 
Esgeulustod 4 1 - 5 12 
Cam-drin Emosiynol 1 2 - 3 4 
Camfanteisio  - 2 - 2 - 
Cam-drin Corfforol/Emosiynol - 1 1 2 - 
Pryderon Proffesiynol - 2 - 2 - 
Esgeulustod a Chamfanteisio - 1 - 1 - 
Cyfanswm yr Ymholiadau 13 25 11 49 51 

 
 

 
 
 

Cyfweliadau Fideo 

 Hyd Tach Rhag Cyfanswm 
Data 

cymharol 
chwarter 

2 
Nifer y cyfweliadau fideo â phlant - - - - - 

 
Dadansoddiad: 
Y pryderon mwyaf a arweiniodd at gynnal ymholiadau amddiffyn plant oedd honiadau o gam-
drin/camfanteisio'n rhywiol a cham-drin corfforol. 
Cynhaliwyd y mwyafrif o'r ymholiadau ar y cyd rhwng yr Heddlu a'r Gwasanaethau Plant. 
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ADRAN 5: Cynadleddau Amddiffyn Plant 
 

Mae'r tabl hwn yn cynnwys ffigurau wedi'u dadansoddi mewn perthynas â 
Chanlyniadau Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 

Cyfanswm y 
Cynadleddau 
Cychwynnol 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer 
y 

plant 

Nifer 
y 

plant 
heb 
eu 

geni 

Nifer y 
teuluoedd 

Nifer y plant ar y 
Gofrestr Amddiffyn 
Plant, gan gynnwys 
rhai heb eu geni a 

rhai a 
drosglwyddwyd 

Nifer y plant â 
Chynllun Plentyn 

sydd Angen Gofal a 
Chymorth os na 

chofrestrwyd 

4 8 - 4 6 - 
 

Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 100.0% o'r Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 15 
diwrnod gwaith ar ôl y Drafodaeth/Cyfarfod Strategaeth. 
Mae'n bwysig nodi bod yr holl Gynadleddau Cychwynnol ac Adolygu Achos yn cael eu cynnal yn 
rhithiol trwy Microsoft Teams. Bu modd i rieni a phlant gymryd rhan yn y cyfarfodydd. 
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Cyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 100.0% o Gyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 10 
niwrnod gwaith ar ôl y Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant. 
 

 
 

 
 

 Mae'r tabl hwn yn dadansoddi canlyniadau'r Cynadleddau Adolygu Amddiffyn 
Plant yn ôl niferoedd: 

Cyfanswm y 
Cynadleddau 

Adolygu 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
plant 

Nifer y 
plant 
heb eu 
geni 

Nifer y 
teuluoedd 

Nifer y plant 
sy'n aros ar y 

Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y plant 
a gafodd eu 
tynnu oddi 

ar y 
Gofrestr 

Amddiffyn 
Plant 

Nifer y plant â 
Chynllun Plentyn 

sydd Angen Gofal a 
Chymorth yn dilyn 

datgofrestru 

13 34 - 13  19 15 12 
 

Canlyniadau'r Adolygiadau: 
O'r 15 o blant a ddatgofrestrwyd, derbyniodd 6 ymyrraeth bellach trwy Gynllun Plentyn sydd 
Angen Gofal a Chymorth, roedd 6 yn destun Gorchymyn Llys ac yn Blant sy'n Derbyn Gofal, ac 
nid oedd angen unrhyw wasanaethau ar 3 pherson ifanc arall. 
 
Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 70.6% o'r Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn y terfynau 
amser.  Ar gyfer 1 plentyn cynhaliwyd y Gynhadledd y tu allan i'r terfynau amser oherwydd ei bod 
yn achos llys, ar gyfer teulu o 6 o blant cafodd y Gynhadledd ei gohirio oherwydd salwch staff a 
theulu yn ogystal ag argaeledd y Cadeirydd; cafodd 1 Gynhadledd arall ar gyfer 3 o blant o'r un 
teulu ei gohirio oherwydd salwch teulu a newid Gweithiwr Cymdeithasol.  Cafodd yr holl 
Gynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant eu haildrefnu cyn gynted â phosibl; roedd 1 Gynhadledd 
Adolygu 17 diwrnod yn hwyr, roedd Cynhadledd arall 53 ddiwrnod yn hwyr, ac ar gyfer 1 
Gynhadledd arall roedd oedi o 9 diwrnod. 
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Cyfranogiad rhieni a phlant mewn Cynadleddau Amddiffyn Plant 
*Data cymharol Chwarter 2 mewn cromfachau 

 
*Adroddiad y 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 
i rieni 24 awr 

cyn y 
Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Cadeirydd 
Amddiffyn 
Plant wedi 
cwrdd â'r 

teulu cyn y 
Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Cadeirydd 
Amddiffyn 
Plant wedi 
cwrdd â'r 

plentyn cyn y 
Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Aelod o'r 
teulu yn 

bresennol 
yn y 

Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Cyfleu barn 
plant mewn 
Cynhadledd 
Amddiffyn 
Plant pan 

nad oeddent 
yn 

bresennol 
(5-18 oed) 

*Presenoldeb 
plant yn y 

Cynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 
(11 oed 

neu'n hŷn) 
 

*Plant y 
penodwyd 
Eiriolwr / 

Tros 
Gynnal ar 
eu cyfer 

 

94% (96%) 94% (98%) Amherthnasol 
(100%) 

100% 96%) 94% (70%) 0% (9%) 68% (62%) 

 
Cyfranogiad a Phresenoldeb Plant a Theuluoedd mewn Cynadleddau: 
 

Presenoldeb rhieni, plant ac aelodau'r teulu: 
Roedd o leiaf 1 rhiant / taid neu nain â chyfrifoldeb rhieni yn bresennol ym mhob un o'r 17 (100%) 
o Gynadleddau Amddiffyn Plant. 
Roedd cyfanswm o 28 o rieni ac aelodau eraill o'r teulu yn bresennol mewn Cynadleddau 
Amddiffyn Plant. 
 
Mae barn y plant a'r bobl ifanc wedi cael eu cynrychioli cyn ac yn ystod y Gynhadledd 
Amddiffyn Plant: 
Roedd cyfanswm o 42 o blant o 17 o deuluoedd yn destun Cynadleddau Cychwynnol, Cyn Geni, 
Trosglwyddo ac Adolygu Amddiffyn Plant yn ystod y chwarter hwn. 
Yn destun y Cynadleddau hynny oedd 0 (0%) plentyn cyn geni, 2 (5%) phlentyn oedd yn iau na 
6 mis oed, 0 (0%) plentyn oedd rhwng 6 a 12 mis oed, 8 (19%) plentyn oedd yn hŷn na blwydd 
oed ac yn iau na 5 oed, 16 (38%) plentyn oedd rhwng 5 a 10 mlwydd oed, ac 16 (38%) plentyn 
oedd rhwng 11 a 18 mlwydd oed. 
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Mynegwyd barn pob un o'r 16 (100%) plentyn a oedd rhwng 5 ac 10 mlwydd oed yn y Gynhadledd. 
Nid oedd unrhyw un o'r bobl ifanc 11 oed a hŷn wedi mynychu ei Gynhadledd; fodd bynnag cafodd 
barn 14 (88%) o'r bobl ifanc nad oeddent yn bresennol yn y Cynadleddau wedi cael ei chynrychioli 
yn y Gynhadledd. 
Derbyniodd 21 (68%) o'r bobl ifanc a oedd yn hŷn na 5 mlwydd oed wasanaethau eiriolwr, cafodd 
10 arall eu hatgyfeirio am wasanaeth ond nid oedd adroddiad ar gael/y person ifanc wedi'i weld 
ar adeg y Gynhadledd.  Gwrthododd 1 person ifanc y gwasanaeth ac felly fe'i diystyriwyd o'r 
hafaliad. 
Dadansoddiad 
Roedd aelodau o'r teulu yn bresennol mewn 100% o'r Cynadleddau. 
 

 Crynodeb o'r Peryglon Pennaf/Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 
a nodwyd ac a drafodwyd yn y Cynadleddau Amddiffyn Plant 

Mae'r tabl hwn yn seiliedig ar werthusiad y Cadeirydd Annibynnol o'r peryglon pennaf mewn 
Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant lle rhoddwyd enwau'r plant dan sylw ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant, a Chynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant lle roedd enwau'r plant 
yn aros ar y gofrestr.  

Crynodeb o'r Peryglon Pennaf ar gyfer y 36 o blant a oedd ar Gofrestr Amddiffyn 
Plant Ceredigion ar 30 Rhagfyr 2021 

Cam-drin Domestig (Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod) 29 (80.5%) 
Rhieni'n gwahanu wedi bod yn broblem yn y cartref (Profiad Niweidiol 
yn ystod Plentyndod) 22 (61.1%) 

Rhieni'n camddefnyddio sylweddau / alcohol (Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) 18 (50.0%) 

Rhieni heb gydweithredu â'r Cynllun Amddiffyn Plant 18 (50.0%) 
Anawsterau iechyd meddwl y rhieni (Profiad Niweidiol yn ystod 
Plentyndod) 17 (47.2%) 

Troseddau treisgar gan oedolion 15 (41.7%) 
Person ifanc yn ymddwyn mewn ffyrdd peryglus / yn camddefnyddio 
sylweddau 9 (25.0%) 

Camau cyfreithiol wedi'u cymryd i ddiogelu plant hŷn yn y teulu 8 (22.2%) 

Perygl o gamfanteisio'n rhywiol ar blant 8 (22.2%) 
Mam, tad neu bartner wedi bod yn y carchar (Profiad Niweidiol yn 
ystod Plentyndod) 1 (2.7%) 

Anableddau dysgu'r rhieni 0 (0.0%) 

Troseddau gan oedolion yn erbyn plant 0 (0.0%) 
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Y Tri Pherygl Pennaf Tocsig ar gyfer y 36 o blant a oedd ar Gofrestr Amddiffyn 

Plant Ceredigion ar 31 Rhagfyr 2021 
 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn Gofal a 
Chymorth lle mae pob un o'r Tri Pherygl Tocsig 
yn ymddangos (Cam-drin Domestig, Rhieni'n 
Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl 
y Rhieni) 

5 13.9% 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn Gofal a 
Chymorth lle mae Rhieni'n Gwahanu a / neu 
Garchariad yn ymddangos (Profiad Niweidiol 
yn ystod Plentyndod) 

23 63.9% 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn Gofal a 
Chymorth lle mae pob un o'r pum Profiad 
Niweidiol yn ystod Plentyndod yn ymddangos 
(Cam-drin Domestig, Rhieni'n Camddefnyddio 
Sylweddau, Iechyd Meddwl y Rhieni, Rhieni'n 
Gwahanu a Charchariad) 

0 0.0% 

 
Dadansoddiad: 
Y prif ffactorau risg a gofnodwyd oedd cam-drin domestig, rhieni'n gwahanu, rhieni'n 
camddefnyddio sylweddau/alcohol a rhieni heb gydweithredu â'r Cynllun Amddiffyn Plant. 
 

Presenoldeb Asiantaethau mewn Cynadleddau: 
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Mae'r siartiau uchod yn dangos yr asiantaethau a fu'n bresennol mewn Cynadleddau Amddiffyn 
Plant. Ar gyfartaledd estynnwyd gwahoddiad i 7 aelod o staff asiantaethau i bob cynhadledd a bu 
3 yn bresennol. 
Roedd 6 adroddiad ysgrifenedig ar gyfartaledd ar gael ym mhob Cynhadledd Amddiffyn Plant. 
 
Trefnwyd dyddiad ar gyfer Cynhadledd Adolygu Amddiffyn Plant ym mhob cynhadledd pan oedd 
ei angen. 
Roedd cworwm ymhob un o'r 17 (100%) Cynhadledd Amddiffyn Plant. 
Mewn 4 (24%) Cynhadledd Amddiffyn Plant argymhellwyd galw cyfarfod Grŵp Teulu. 
Darparodd Gweithwyr Cymdeithasol adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer pob un o'r 17 (100%) 
cynhadledd. Roedd pob un (100%) o'r adroddiadau a gyflwynwyd mewn Cynadleddau 
Cychwynnol yn cynnwys cronoleg. 
Mynegodd 17 (100%) o weithwyr proffesiynol / asiantaethau eu barn am gofrestru a lefel y perygl 
ymhob cynhadledd. 
Roedd 40 (95%) o benderfyniadau cofrestru Cynhadledd Amddiffyn Plant yn ddienw, gyda 2 (5%) 
o gofrestriadau Cynhadledd Amddiffyn Plant yn benderfyniad mwyafrif. 
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Roedd 0 (0%) Cynhadledd Amddiffyn Plant wedi nodi bod anghytuno ynghylch diogelwch y 
Cynllun Amddiffyn Plant ar gyfer diogelu llesiant plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
Mewn 0 (0%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gofalwr ifanc. 
Mewn 1 (6%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod diffyg gwybodaeth ynghylch partner y 
fam. 
Mewn 4 (24%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anabledd dysgu 
cymedrol / difrifol, ac mewn 6 (46%) chynhadledd nodwyd bod gan y person ifanc Gynllun 
Datblygu Unigol. 
Mewn 3 (18%) Chynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anabledd 
corfforol/nam ar y synhwyrau, ac mewn 7 (41%) nodwyd bod gan y person ifanc broblemau 
ymddygiad. 
Mewn 4 (24%) Cynhadledd Amddiffyn Plant nodwyd bod gan y person ifanc anawsterau 
lleferydd/iaith, ac mewn 1 gynhadledd 1 (8%) cofnodwyd bod y plentyn wedi'i wahardd o'r ysgol. 
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ADBORTH PLANT A RHIENI 
 
Nid yw'r system flaenorol ar gyfer cael adborth Plant a Theuluoedd yn dilyn eu presenoldeb yn y 
Gynhadledd Amddiffyn Plant wedi bod yn bosib ers dechrau'r pandemig ym Mawrth 2020 
oherwydd y ffaith bod yr holl Gynadleddau'n cael eu cynnal yn rhithiol. 
 
Fodd bynnag, ers dechrau Ebrill 2021, mae Holiaduron Gwerthuso wedi cael eu hanfon at 
deuluoedd ar ôl bod yn bresennol yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant i geisio eu barn a'u hadborth.  
Ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31 Rhagfyr 2021, cafodd cyfanswm o 57 o Holiaduron Gwerthuso 
eu cylchredeg, fodd bynnag dim ond un gafodd ei ddychwelyd. 
 
Bydd y broses hon yn parhau hyd nes bod y Cynadleddau Amddiffyn Plant yn cael eu cynnal 
wyneb yn wyneb. 
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ADRAN 6: Y Gofrestr Amddiffyn Plant 

Mae'r tabl a'r siart isod yn rhoi data a thueddiadau'r Gofrestr ar ddiwedd pob chwarter gan ddechrau gyda'r chwarter 
diweddaraf. 

Y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 

Nifer y 
plant o 

Geredigion 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
teuluoedd 

o 
Geredigion 

wedi'u 
cofrestru 

dros dro ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 
 

Nifer y 
plant 

wedi'u 
cofrestru 

dros dro ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
teuluoedd 

wedi'u 
cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Cyfanswm 
y plant 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Cyfanswm 
y 

teuluoedd 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Cyfanswm 
y plant o 

Geredigion 
wedi'u 

cofrestru ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 
Plant sydd 

yn Blant 
sy'n 

Derbyn 
Gofal 

31 Rhagfyr 2021 36 16 10 7 46 23 2 

30 Medi 2021 45 17 12 10 57 27 0 

30 Mehefin 2021 29 15 13 6 42 21 4 

31 Mawrth 2021 29 16 12 6 41 22 5 

31 Rhagfyr 2020 46 24 7 5 53 29 5 

30 Medi 2020 50 22 4 3 54 25 1 

30 Mehefin 2020 46 24 4 2 50 26 4 

31 Mawrth 2020 55 26 10 4 65 30 2 

31 Rhagfyr 2019 35 20 12 5 47 25 3 

30 Medi 2019 52 27 7 3 59 30 4 

30 Mehefin 2019 55 31 10 5 65 36 3 

31 Mawrth 2019 74 40 4 3 78 44 5 

31 Rhagfyr 2018 53 32 2 2 55 34 4 
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Mesur 28 Llywodraeth Cymru - Yr amser ar gyfartaledd y bu pob plentyn ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant: 

Cofrestr Amddiffyn Plant: 
Ar gyfer y Mesur hwn mae'n 
ofynnol rhoi'r amser ar gyfartaledd 
mewn diwrnodau calendr y 
treuliodd pob plentyn ar y Gofrestr 
cyn eu datgofrestru yn ystod y 
chwarter dan sylw 

Hyd-Rhag 254.0 

 

 
Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff-
Medi 
2021 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Ion-
Maw 
2020 

Hyd-
Rhag 
2019 

Cyfradd y 
10,000 o blant 
o dan 18 oed 

28 35 23 23 36 39 36 42 27 

 
 
 

Mesur 27 Llywodraeth Cymru – Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestr Amddiffyn Plant yr 
Awdurdod Lleol o fewn y flwyddyn 

 
Cynadleddau Cychwynnol 

Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff-
Medi 
2021 

Ebrill-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill-
Meh 
2020 

Ion-
Maw 
2020 

Nifer y plant a fu ar y gofrestr o'r 
blaen ac a ddatgofrestrwyd dros 
y 12 mis diwethaf 

0 9 0 0 0 0 0 0 

 
Dadansoddiad 
 
Mae nifer y plant ar y Gofrestr ar ddiwedd y cyfnod wedi gostwng yn sylweddol ers y chwarter 
blaenorol.  Datgofrestrwyd 16 o blant oedd yn cynnwys 1 teulu gyda 6 o blant ond dim ond 5 
sydd wedi'u datgofrestru, 1 teulu gyda 4 o blant, 1 teulu gyda 3 o blant, a 4 teulu arall gydag 
un plentyn.  Fodd bynnag, roedd 6 o blant wedi eu cofrestru mewn Cynadleddau Cychwynnol 
Amddiffyn Plant.  Roedd nifer y plant yn y teuluoedd hyn yn cynnwys 2 deulu gyda 2 o blant, 
1 teulu gyda 3 o blant, ond dim ond 1 plentyn wedi'i gofrestru, ac 1 teulu arall gydag 1 plentyn. 
Y categori cofrestru mwyaf yw cam-drin emosiynol ac esgeulustod sy'n adlewyrchu'r 
ffaith mai cam-drin domestig yw un o'r peryglon pennaf. 
Mae'r mwyafrif o blant ar y Gofrestr am gyfnod o hyd at 6 mis. 
Mae nifer y merched ar y Gofrestr yn parhau'n uwch na nifer y bechgyn. 
Y categori oedran cofrestru mwyaf o hyd yw plant 10-15 mlwydd oed. 
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ADRAN 7: Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o dan 
Rannau 4 a 5 o Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
 
Atgyfeiriwyd 44 o blant a chynhaliwyd cyfanswm o 53 o gyfarfodydd strategaeth yn ystod y 
chwarter. 
 
Cynhaliwyd Cyfarfodydd Strategaeth ar gyfer 3 Phlentyn sy'n Derbyn Gofal o Geredigion a dim 
Plentyn sy'n Derbyn Gofal o Awdurdod Lleol arall. 
 
Adroddwyd bod 1 Plentyn sy'n Derbyn Gofal o Geredigion sydd wedi'i leoli y tu allan i'r sir wedi 
bod yn destun Ymholiadau Amddiffyn Plant yn ardal y lleoliad. 
 

 
Categori o Gyfarfod 
Strategaeth Amddiffyn Plant 
(Amgylchiadau Penodol) 

 
Cyfarfodydd 

a 
gynhaliwyd 

Hydref 
 

 
Cyfarfodydd 

a 
gynhaliwyd 
Tachwedd 

 
Cyfarfodydd 

a 
gynhaliwyd 

Rhagfyr 
 

 
Cyfanswm 

yr 
achosion 

 

Perygl o gamfanteisio ar blentyn 2 11 5 18 
Pryderon ynghylch esgeulustod 0 3 1 3 
Pryderon ynghylch cam-drin 
corfforol 1 4 0 5 
Pryderon ynghylch ymddygiad 
rhywiol niweidiol 3 3 1 6 
Pryderon ynghylch person ifanc 
yn mynd ar goll o ofal maeth 1 0 0 1 
Pryderon ynghylch person ifanc 
yn mynd ar goll o'r cartref 0 2 1 3 
Pryderon ynghylch cam-drin 
emosiynol 0 1 2 3 
Pryderon ynghylch cam-drin 
rhywiol 0 0 1 1 
Pryderon ynghylch person sy'n 
dod i gysylltiad â phlant yn 
rhinwedd ei swydd 

1 7 3 9 

Cyfanswm y cyfarfodydd 8 31 14  
Cyfanswm yr achosion a 
drafodwyd yn y chwarter hwn    49 
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ADRAN 8: Cyfarfodydd Rheoli Amlasiantaethol ar Gamfanteisio'n Rhywiol ar 
Blant (MACE) 
 

Achos 
Newydd 

/ 
Adolygu 

 

Ymadael 
/ Aros yn 

MACE 

Gwryw 
/ 

Benyw 

Oedran Yn y 
cartref 
/ mewn 
gofal 

Cofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Dyddiad 
y 

cyfarfod 

Presenoldeb Asiantaethau 

A Aros B 17 C Na 20.10.21 
18.11.21 

Diogelu, yr Heddlu, Gofal wedi'i Gynllunio, 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, 

Cymdeithas Tai Wales & West, 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu, 

Camddefnyddio Sylweddau 
A Ymadael 

 
B 14 C Na 22.10.21 Diogelu, yr Heddlu, Gwasanaeth 

Cyfiawnder Ieuenctid, Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu, Addysg, CAMHS 

N Aros B 13 C Ie 01.11.21 
22.11.21 

Diogelu, yr Heddlu, Gofal wedi'i Gynllunio, 
Iechyd, Addysg 

N 
 

Aros B 14 C Ie 05.11.21 
19.11.21 

Diogelu, yr Heddlu, Iechyd, Addysg, 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

N Aros 
 

B 17 C Na 09.11.21 
13.12.21 

Diogelu, yr Heddlu, Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid, Cymorth Estynedig, 

Diogelu Oedolion 
 

N Aros B 15 C Na 12.11.21 Diogelu, yr Heddlu, Gofal wedi'i Gynllunio, 
Iechyd, Addysg, Gwasanaeth Cyfiawnder 

Ieuenctid 
A Ymadael B 15 C Na 18.11.21 Diogelu, yr Heddlu, Addysg, Gwasanaeth 

Cyfiawnder Ieuenctid,  
N Ymadael G 15 C Na 26.11.21 

15.12.21 
Diogelu, yr Heddlu, Cymorth Estynedig, 

Iechyd, Addysg 
A 
 

Ymadael G 16 C Na 26.11.21 
23.12.21 

Diogelu, yr Heddlu, Iechyd, Addysg, 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, 

Dewisiadau 
N 
 

Ymadael G 12 C Na 16.12.21 Diogelu, yr Heddlu, Iechyd, Addysg, Tîm o 
Amgylch y Teulu, Comisiynydd Heddlu a 

Throseddu 
 
Daeth 6 achos newydd i'r cyfarfodydd MACE yn ystod Chwarter 3 a 4 achos i'w hadolygu.  Roedd 
7 achos yn fenywod 13-17 oed ac roedd 3 achos yn wrywod 12-16 oed.  Mae 2 ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant, nid yw unrhyw un ohonynt yn Blant sy'n Derbyn Gofal. 
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ADRAN 9: Adroddiad yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol Asesu Risg 
(MARAC) 

Manylion Data Misol - Hydref 
Cyfanswm yr achosion 
oedd yn bodloni meini 
prawf MARAC 

 282 o achosion 

Nifer yr achosion a 
adolygwyd ac a arweiniodd 
at gam adolygu MRE 
(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 
MARAC) 

 129 wedi'u hadolygu 
75 o achosion wedi deillio 

Cyfanswm yr achosion a 
gafodd sylw mewn 
Trafodaethau Dyddiol  

 207 wedi'u trafod 
181 o achosion wedi deillio 

Achosion aeth i MARAC  26 MARAC 
Canran yr achosion  26.5% wedi arwain at MRE 

64.1% wedi arwain at DD 
9.2% wedi arwain at MARAC 
 

Dadansoddiad o nifer yr 
achosion yn ôl dosbarth 
 

 Sir Gaerfyrddin – 106 
Sir Benfro – 70 
Ceredigion – 36 
Powys - 70 

Nifer y plant ar yr aelwyd  Sir Gaerfyrddin – 75 
Sir Benfro – 111 
Ceredigion – 36 
Powys -72 
 

 Wedi 
arwain at 

MRE 

 Wedi arwain 
at 

Drafodaethau 
Dyddiol 

MARAC   

Sir Gaerfyrddin 33  61 12  
Sir Benfro 22  43 5  
Ceredigion 7  26 3  
Powys 13  51 6  

 
Manylion Data Misol - Tachwedd 

Cyfanswm yr achosion 
oedd yn bodloni meini 
prawf MARAC 

 327 o achosion 

Nifer yr achosion a 
adolygwyd ac a arweiniodd 
at gam adolygu MRE 
(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 
MARAC) 

 199 wedi'u hadolygu 
153 o achosion wedi deillio 

Cyfanswm yr achosion a 
gafodd sylw mewn 
Trafodaethau Dyddiol 
 

 174 wedi'u trafod 
152 o achosion wedi deillio 

Achosion aeth i MARAC  22 MARAC 
Canran yr achosion  46.7% wedi arwain at MRE 

46.4% wedi arwain at DD 
6.7% wedi arwain at MARAC 
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Dadansoddiad o nifer yr 
achosion yn ôl dosbarth 
 

 Sir Gaerfyrddin – 128 
Sir Benfro – 87 
Ceredigion – 41 
Powys -71 

Nifer y plant ar yr aelwyd  Sir Gaerfyrddin – 108 
Sir Benfro – 106 
Ceredigion – 39 
Powys -55 
 

 Wedi 
arwain at 

MRE 

 Wedi arwain 
at 

Drafodaethau 
Dyddiol 

MARAC   

Sir Gaerfyrddin 58  58 12  
Sir Benfro 46  41 0  
Ceredigion 20  17 4  
Powys 29  36 6  

 
Manylion Data Misol - Rhagfyr 

Cyfanswm yr achosion 
oedd yn bodloni meini 
prawf MARAC 

 247 

Nifer yr achosion a 
adolygwyd ac a arweiniodd 
at gam adolygu MRE 
(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 
MARAC) 

 115 o achosion 
84 o achosion wedi deillio 

Cyfanswm yr achosion a 
gafodd sylw mewn 
Trafodaethau Dyddiol  

 163 o achosion 
140 o achosion wedi deillio 

Achosion aeth i MARAC  23 o achosion 
Canran yr achosion  Sir Gaerfyrddin 38.4% 

Ceredigion 12.5% 
Sir Benfro 26.7% 
Powys 22.2% 
 

Dadansoddiad o nifer yr 
achosion yn ôl dosbarth 
 

 Sir Gaerfyrddin – 95 
Ceredigion – 31 
Sir Benfro – 66 
Powys -55 
 

Nifer y plant ar yr aelwyd  Sir Gaerfyrddin – 92 
Ceredigion – 35 
Sir Benfro – 97 
Powys -54 
 

 Wedi 
arwain at 

MRE 

 Wedi arwain 
at 

Drafodaethau 
Dyddiol 

MARAC Amser a 
arbedwyd 
yn mynd i 
MARAC 
(*10 munud 
yr achos ar 
gyfartaledd) 

 

Sir Gaerfyrddin 37  47 11  
Sir Benfro 25  39 2  
Ceredigion 7  17 7  
Powys 15  37 3  
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ADRAN 10: Gwasanaethau Dysgu 
 

ADRODDIAD LOG GWASANAETHAU YSGOLION 

BWLIO 

Mae data bwlio yn parhau I gael eu gasglu yn dymhorol ym mhob cyfarfod Corff Llywodraethu ysgolion.  
Gweler isod y data a gasgwlyd ar gyfer tymor yr haf 2021 a gasglwyd yn ystod tymor yr hydref 2021. 

Math o Fwlio Haf 2021 
Gallu 3 

Oedran 0 
Edrychiad 2 
Deuffobig 0 
Anabledd 0 

Rhyw 2 
Homoffobig 1 

Plentyn sy'n derbyn gofal 0 
Anneuaidd 0 

Beichiogrwydd neu Famolaeth 0 
Hiliol 1 

Crefydd neu Gred 0 
Rhywiol 1 

Trawsffobig 1 
Gofalwr Ifanc 0 
E-ddiogelwch 2 

Arall 0 
Cyfanswm 13 

 

HYFFORDDIANT 

Mae hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant Lefel 1 ar gael fel rhaglen e-ddysgu yn unig a dyma nifer y staff sydd 
wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn yn ystod cyfnod chwarter 3.  Yn ogystal, mae nifer y staff sydd wedi cwblhau 
hyfforddiant Amddiffyn Plant Lefel 2 yn rhithiol yn ystod y cyfnod hwn wedi'i nodi isod hefyd. 

Lefel 1  117 mewnol 
57 allanol 

174 cyfanswm 
Lefel 2  37 mewnol 

35 allanol 
71 cyfanswm 

 

 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Mae 48 aelod o staff mewnol a 15 aelod o staff allanol wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ystod cyfnod chwarter 3. 
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ADDYSG DDEWISOL GARTREF 

 
Nifer y plant rydych yn 

ymwybodol ohonynt sydd yn 
cael eu haddysgu'n ddewisol 

gartref 

Nifer y plant Addysg Ddewisol 
Gartref sy'n hysbys i'r 

Awdurdod Lleol sydd wedi 
cael cynnig ymweliad 

blynyddol yn ystod y 12 mis 
diwethaf 

Canlyniad 

224 (gostyngiad o 1 ers y 
chwarter diwethaf) 

196 (cynnydd o 23 ers y 
chwarter diwethaf) 

Wedi gwrthod – 59 
Heb fynychu – 57 

 

PLANT MEWN GOFAL 

 

Plant sy'n derbyn gofal yng Ngheredigion oedran 
ysgol statudol  

Hydref: 47 
Tachwedd: 48 
Rhagfyr: 51 

Plant sy'n derbyn gofal a leolir y tu allan i'r Sir 
oedran ysgol statudol 

Hydref: 15 
Tachwedd: 16 
Rhagfyr: 16 

Plant sy'n derbyn gofal o Awdurdodau Lleol eraill 
oedran ysgol statudol 

Hydref: 32 
Tachwedd: 33 
Rhagfyr: 33 

 

CYSYLLTIADAU YSGOLION 

Gweler isod nifer a natur y cysylltiadau a dderbyniwyd gan ysgolion / sefydliadau dysgu yn ystod cyfnod chwarter 3. 
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Sylwer, roedd 23 o ysgolion cynradd wedi cysylltu yn ystod chwarter 3 (22 yn chwarter 2).  Oherwydd y nifer uchel 
nid oedd modd cynnwys pob Ysgol ar un tabl.  Felly mae'r uchod yn nodi'r Ysgolion oedd wedi cysylltu mwy na 
dwywaith yn unig yn ystod y cyfnod. 
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Oherwydd y nifer fawr o resymau a roddwyd ar gyfer cysylltu, mae rhai wedi cael eu grwpio gyda'i gilydd fel y nodir 
isod er mwyn gallu cyflwyno'r wybodaeth yn fwy eglur ar y siart. Yn yr adroddiad arbennig hwn, rwyf wedi tynnu 
sylw at y prif bryderon a godwyd er mwyn cymharu â'r chwarteri blaenorol o'r flwyddyn hon. 
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Arfau  
Cais am wybodaeth  
Cam-drin Domestig  
Corfforol  
E-ddiogelwch Gan gynnwys camddefnyddio ffonau 

symudol/rhyngrwyd ac anfon 
negeseuon/lluniau/fideos anweddus 

Esgeulustod Gan gynnwys amodau'r cartref, problemau 
ariannol a goruchwyliaeth 

Gofal  
Iechyd a Diogelwch  
Iechyd Meddwl Disgyblion Gan gynnwys cam-drin emosiynol. 
Iechyd Meddwl Rhieni  
Llesiant Gan gynnwys plant sydd ar goll, presenoldeb, tor-

berthynas, gofalwyr ifanc, anawsterau cysylltu yn 
ystod y cyfnod clo, problemau cysylltu rhwng 
rhieni 

Materion Cyfreithiol  
Atal  
Rhywiol Gan gynnwys perthnasoedd amrywiol a 

chamfanteisio'n rhywiol ar blant 
Sylweddau Disgyblion Gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac alcohol 

 
Sylweddau Rhieni Gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau ac alcohol 
Materion Traws  
Ymddygiad Disgyblion  

 
Ymddygiad Rhieni Gan gynnwys carchariad rhieni  
Ymddygiad Staff Gan gynnwys unrhyw gwynion neu sylwadau 

ynghylch ymddygiad aelod staff ysgolion a/neu 
sydd yn gysylltiedig ag ysgolion Ceredigion 
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ADRAN 11: Iechyd 
 
 

Adroddiad Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i'r Grwpiau 
Gweithredol Lleol 

 
Chwarter 3 2021/22 

 
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth a diweddariadau i'r Grwpiau Gweithredol Lleol 
ar y datblygiadau o ran diogelu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 
Chwarter 3, 2021/22. 
 
 
Chwarter 3 2021/22 Archwiliad Niwed Pwyso y Gellir ei Osgoi Ysbyty Aciwt 
 
Roedd 13 o achosion o niwed pwyso y gellir ei osgoi ar draws pob un o'r 4 Ysbyty Aciwt yn 
chwarter 3. Roedd hyn yn ostyngiad o'i gymharu â'r 34 achos yn ystod chwarter 2 2021/22. Gellir 
priodoli'r gostyngiad hwn yn rhannol gan rywfaint o oedi gyda'r cyfarfodydd craffu oherwydd y 
pwysau gwasanaeth sydd wedi gwaethygu gan yr ymateb i Covid. Caiff achosion perthnasol eu 
hadlewyrchu yn y data yn chwarter 4. 

Mae'n bwysig nodi, er bod y cyfarfodydd craffu yn cadarnhau statws gellir ei osgoi/ni ellir ei 
osgoi'r niwed pwyso a sicrhau ansawdd cynlluniau gweithredu perthnasol, mae ymateb penodol 
i'r claf yn cael ei roi yn ei le ar gyfer y claf unigol ar yr adeg pan fydd y niwed pwyso yn cael ei 
nodi fel pryder. 

Roedd 11 o'r achosion a adroddwyd yn achosion gradd 1 neu 2 ac ni fyddai'r graddau hyn wedi 
cael eu hadrodd i'r Tîm Diogelu cyn cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru). Cafodd 2 achos eu cofnodi fel anaf meinwe dwfn posibl amheus ac nid oedd unrhyw 
achos nad oedd modd ei raddio. 
 
Nid yw'n anghyffredin i niwed pwyso gael ei adrodd fel anaf meinwe dwfn posibl, ac yna o fewn 
ychydig ddyddiau, daw i'r amlwg ei fod yn niwed gradd 1 neu 2. 
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Diogelu Oedolion 
 
Mae adroddiadau diogelu yn ymwneud â Gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn gyson 
uwch na'r nifer ar gyfer y flwyddyn flaenorol. Roedd adroddiadau chwarter 3 ar gyfer 2020-21 yn 
gyfystyr â 43, o'i gymharu â 72 ar gyfer chwarter 3 2021-22. Er bod y nifer wedi cynyddu, yn 
gyffredinol mae nifer yr adroddiadau sy'n ymwneud â rhyddhau cleifion o'r ysbyty yn gyson yn 
fras â'r ffigurau o'r flwyddyn ddiwethaf, sef 15 o'i gymharu ag 16 y flwyddyn hon. 
 
 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Disgwylir cynnal peilot o IRISi yng nghlystyrau sir Gaerfyrddin yn Ebrill 2022. 
 
Mae'r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gweithio ar gais am rôl IDVA wedi'i leoli mewn 
Adran Brys. 
 
 
Capasiti a'r Gweithlu 
 
Mae heriau capasiti gan dimau diogelu corfforaethol a Phlant sy'n Derbyn Gofal oherwydd y 
cynnydd mewn gweithgarwch ar draws yr holl feysydd gwaith. Fodd bynnag, mae her arbennig 
gan y tîm diogelu oedolion ar hyn o bryd a fydd yn para am o leiaf y 2 fis diwethaf gyda rhai 
newidiadau personél yn y tîm. Mae cynlluniau yn eu lle i benodi secondiad dros dro a galluogi 
parhad busnes. 
 
 
Mandy Nichols-Davies Pennaeth Diogelu 14 Mawrth 2022 
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ADRAN 12: Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (S-
CAMHS) 
 

Adroddiad Diweddaru S-CAMHS ar gyfer CYSUR 

 

Yn unol â dogfen Llywodraeth Cymru “Canllawiau Derbyn”, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda wedi rhoi Polisi / Llwybr Derbyn cadarn yn ei le yn amlinellu'r broses ar gyfer derbyn unrhyw 
berson ifanc i'r Ward Iechyd Meddwl Oedolion. Mae'r canllawiau yn datgan bod rhaid i'r Bwrdd 
Iechyd gael Uned ddynodedig, ac o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yr uned ddynodedig 
yw Ward Morlais ar gampws Ysbyty Glangwili. 

Mae protocol newydd wedi cael ei gymeradwyo i fodloni'r gofyniad statudol hwn a fydd yn sicrhau 
cydymffurfiaeth yn erbyn disgwyliadau Llywodraeth Cymru. 

Gall cael eich derbyn i ward iechyd meddwl oedolion fod yn brofiad brawychus a gwneir pob 
ymdrech i ystyried y dewis arall lleiaf cyfyngol ar gyfer derbyn cleifion.  Yn y mwyafrif o achosion 
caiff person ifanc ei dderbyn i'r uned ddynodedig ar Ward Cilgerran wedi'i gefnogi gan staff o'r 
uned iechyd meddwl. 
Yn unol â'r canllawiau, mae'r staff wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol ar ddiogelu pobl ifanc 
ac, yn ogystal, mae staff ar Ward Morlais i gyd wedi cwblhau'r canlynol: 

Hyfforddiant Diogelu Plant Lefel 3 
 
Tystysgrif DBS fanylach ddilys 

Hyfforddiant penodol ar anghenion emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc 

Hyfforddiant ar y Ddeddf Iechyd Meddwl a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 

Rhaid i bawb a dderbynnir i wely iechyd meddwl gael ei adrodd, yn fewnol i gychwyn, fel DATIX, 
a dilynir hyn gan adroddiad Digwyddiad Anffafriol Difrifol i'r Uned Gyflenwi yn unol â'r ddogfen 
Canllawiau Derbyn Llywodraeth Cymru. 
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Chwarter 3 Derbyniadau i wely addas i'r oedran yr Enfys / Morlais ar y Ward Iechyd 
Meddwl Oedolion ar safle Ysbyty Glangwili: 

 

 

Chwarter 3 Derbyniadau i wely addas i'r oedran yr Enfys / Morlais yn ôl rhyw: 

 

 

I'w nodi, yn ystod y cyfnod Hydref - Rhagfyr, cafodd 3 benyw eu derbyn ar fwy nag un achlysur. 

Derbyniwyd 1 benyw ddwywaith ym mis Hydref ac yna ei haildderbyn ym mis Tachwedd. 

Derbyniwyd 1 benyw dwywaith ym mis Tachwedd. 

Derbyniwyd 1 benyw ym mis Tachwedd ac yna ei haildderbyn ym mis Rhagfyr. 
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Chwarter 3 Derbyniadau i wely'r Enfys / Morlais yn ôl ardal: 

 

 

Derbyniadau i Wely Addas i Oedran Paediatreg (Uned yr Enfys, ddim yn adroddadwy) 

Mae cofnodion arbenigol CAMHS ar gyfer Chwarter 3 wedi'u hamlinellu uchod gyda chyfanswm o 
14 wedi'u derbyn, gyda 2 wedi'u derbyn i'r gwely pediatrig a 12 wedi'u derbyn i'r Ward Iechyd 
Meddwl Oedolion (Morlais). 

 

Chwarter 3 Derbyniadau i'r Enfys / Morlais wedi'i rannu yn ôl tîm derbyn: 
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Statws Deddf Iechyd Meddwl 

Cafwyd 5 x achos S136 pobl ifanc o dan 18 oed yn ystod y cyfnod hwn.  Roedd hyn yn cynnwys 
3 unigolyn. 

Roedd 2 unigolyn yn destun adran 2 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod y cyfnod adrodd hwn. 

Canlyniadau Derbyn 

 Wedi'i ryddhau 
i'w gartref 

Ei dderbyn i ward arall Aros ar y ward 

Enfys 2 0 0 

Morlais 12 0 0 

 

Derbyniadau sy'n gysylltiedig â chleifion hunan-niweidio 

O fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mae systemau cadarn yn eu lle i S-CAMHS ddarparu 
asesiad iechyd meddwl yn dilyn atgyfeiriad gan y ward pediatrig, lle mae unrhyw berson ifanc yn 
cael ei dderbyn yn dilyn achos o hunan-niweidio.  Yn gyffredinol y rheswm am ei dderbyn yw 
gorddos, ond gall fod yn dilyn achos bwriadol o dorri'r croen neu geisio crogi ei hun. 

Bydd pob achos o orddos/hunan-niweidio yn cael apwyntiad dilynol o fewn tri diwrnod gwaith i 
fonitro risg a darparu cymorth.  Mae llwybr cadarn yn ei le ynghyd ag arweiniad ar gyfer derbyn yr 
holl bobl ifanc sy'n cyflwyno eu hunain yn dilyn hunan-niweidio er mwyn gallu cytuno ar asesiad 
iechyd meddwl cynhwysfawr a rheoli risg.  Lle y bo'n briodol, gellir ystyried atgyfeirio i'r tîm diogelu 
a/neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Mae'r tabl canlynol yn rhoi manylion am y nifer a dderbyniwyd yn dilyn hunan-niweidio bwriadol 
yn Chwarter 3 2021-2022 ar gyfer y 3 Ardal Awdurdod Lleol: 
 
Chwarter 3 Ystadegau derbyniadau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu yn ôl rhyw ac 

ardal: 
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Chwarter 3 Ystadegau derbyniadau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu yn ôl rhyw a 
phroffil oedran: 

 

 
Data Cymhariaeth (12 mis diwethaf) – Gwely Addas i'r Oedran 

 

 
 

Tueddiadau Derbyniadau yn ôl ardal (12 mis diwethaf) 
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Cymhariaeth Derbyniadau Blynyddol yn ôl ardal 
 
Mae'r graff canlynol yn cymharu'r nifer a dderbyniwyd ar gyfer Chwarter 3 2021/2022 yn erbyn y 
nifer a dderbyniwyd ar gyfer yr un chwarter 2020/2021 a 2019/2020, wedi'i ddiffinio ymhellach yn 
ôl ardal. 

 

 
Eiriolaeth 

 

Yn unol â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2012, disgwylir i'r Byrddau Iechyd sicrhau bod 
mynediad i Wasanaethau Eiriolaeth yn ei le, yn unol â Rhan 4 y Mesur, ar gyfer unrhyw unigolyn 
a dderbynnir i'r ysbyty.  Gofynnir i bob person ifanc a dderbynnir i Ward Morlais a hoffent gael 
mynediad i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol.  Y targed perfformiad disgwyliedig yw bod 100% 
o gleientiaid yn cael cynnig hyn a bod y wybodaeth yn cael ei chofnodi a'i hadrodd trwy ein 
Dadansoddwr Gwybodaeth. 

Ar Ward Cilgerran mae gwybodaeth yn cael ei darparu i bobl ifanc pan gânt eu derbyn ar 
argaeledd mynediad at y Gwasanaeth Eiriolaeth.  Fodd bynnag, nid yw'r safon perfformiad uchod 
yn gymwys, felly nid yw data yn cael eu casglu fel mater o arfer. 
 
Angela Lodwick Pennaeth S-CAMHS – Hydref 2021 
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CEREDIGION 

GRŴP GWEITHREDOL LLEOL CYSUR 
Adroddiad Rheoli Perfformiad – Diogelu Oedolion 

 
Chwarter: 3 

1/09/21 - 31/12/21 
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Nifer yr Oedolion mewn Perygl a Adroddwyd 

 
 

 

 

 

 

Mae gostyngiad amlwg yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl o 
gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso yn y chwarter hwn o'i gymharu â 
chwarter 2, ond mae'r ffigur hwn yn debyg i chwarter 3 y flwyddyn ddiwethaf. 
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Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod 
mewn perygl a dderbyniwyd 

Adroddiadau – Fesul Mis 
 

 

Labeli Rhes 
 

Rhif Adnabod Asesu 

2020-2021 - Chwarter 3 131 
Hyd 42 
Tach 45 
Rhag 44 
2020-2021 - Chwarter 4 157 
Ion 38 
Chwe 67 
Maw 52 
2021-2022 - Chwarter 1 148 
Ebr 51 
Mai 48 
Meh 49 
2021-2022 - Chwarter 2 182 
Gorff 53 
Awst 75 
Medi 54 
2021-2022 - Chwarter 3 137 
Hyd 51 
Tach 51 
Rhag 35 
Cyfanswm 755 

 

 

 

Bu gostyngiad yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn y chwarter hwn o'i gymharu â 
chwarter 2. 
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Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a dderbyniwyd – Ffynhonnell 
Adroddiadau 

Adroddiadau – 
Fesul Mis 
 

      

Rhif Adnabod 
Asesu 

Labeli 
Colofn 

     

Labeli Rhes 

2020-
2021 – 

Chwarter 
3 

2020-
2021 – 

Chwarter 
4 

2021-
2022 – 

Chwarter 
1 

2021-
2022 – 

Chwarter 
2 

2021-
2022 – 

Chwarter 
3 Cyfanswm 

Eiriolwr     1 1 
Y Gwasanaeth 
Ambiwlans 7 3 3 4 5 22 
Rheoleiddiwr Gofal  2  1  3 
Ysbyty Annibynnol  1   1 2 
Awdurdod lleol 31 14 23 27 19 114 
Bwrdd Iechyd Lleol 25 37 38 27 19 146 
Arall 7 7 8 20 23 65 
Yr Heddlu 26 35 35 35 20 151 
Gwasanaeth Prawf  1 1   2 
Asiantaeth Ddarparu 16 36 25 45 33 155 
Perthynas / Ffrind 13 6 6 11 5 41 
Adrodd am eu 
hunain 2 3 5 2 2 14 
Trydydd Sector 4 12 4 10 9 39 
Cyfanswm 131 157 148 182 137 755 

 

 

Asiantaethau Darparu oedd y ffynhonnell fwyaf o atgyfeiriadau yn y chwarter hwn fel yn 
Chwarter 2. 
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Cam-drin Corfforol 
 Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl 

Derbyniwyd - Cam-drin Corfforol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli Colofn   
Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 3 9 20 29 
2020-2021 – Chwarter 4 15 20 35 
2021-2022 – Chwarter 1 19 23 42 
2021-2022 – Chwarter 2 21 30 51 
2021-2022 – Chwarter 3 24 34 58 
Cyfanswm 88 127 215 

 

 

 

 

Mae cynnydd yn ystod y chwarter hwn yn nifer yr adroddiadau a 
dderbyniwyd lle mae cam-drin corfforol yw'r categori cam-drin. Cam-drin 
corfforol yw'r categori mwyaf o gam-drin honedig a adroddwyd yn ystod y 
chwarter hwn sy'n wahanol i'r chwarteri blaenorol pan oedd cam-drin 
emosiynol/seicolegol yn ffurfio'r prif gategori cam-drin. 
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Cam-drin Rhywiol 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Cam-drin Rhywiol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli Colofn   
Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 3 2 7 9 
2020-2021 – Chwarter 4 3 13 16 
2021-2022 – Chwarter 1 6 11 17 
2021-2022 – Chwarter 2 6 12 18 
2021-2022 – Chwarter 3 3 9 12 
Cyfanswm 20 52 72 

 

 

 

 

 
 
Mae gostyngiad yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd lle mae cam-drin 
rhywiol yw'r math o gam-drin honedig. 
 

 

  

2
3

6 6

3

7

13

11
12

9

0

2

4

6

8

10

12

14

2020-2021 –
Chwarter 3

2020-2021 –
Chwarter 4

2021-2022 –
Chwarter 1

2021-2022 –
Chwarter 2

2021-2022 –
Chwarter 3

Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl 
a dderbyniwyd – Cam-drin Rhywiol

Gwryw

Benyw

Tudalen 715



48 
 

Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Cam-drin Emosiynol / Seicolegol 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Cam-drin Emosiynol/Seicolegol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli Colofn   
Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 3 28 44 72 
2020-2021 – Chwarter 4 26 56 82 
2021-2022 – Chwarter 1 25 49 74 
2021-2022 – Chwarter 2 36 39 75 
2021-2022 – Chwarter 3 17 28 45 
Cyfanswm 132 216 348 

 

 

 

 

 
Mae gostyngiad amlwg yn y chwarter hwn yn nifer yr adroddiadau a 
dderbyniwyd lle mae cam-drin emosiynol/seicolegol yw'r math o gam-drin 
honedig. Mae hyn yn newid o'r chwarteri blaenorol lle mae hwn oedd y prif 
gategori cam-drin a adroddwyd. Yn y chwarter hwn, cam-drin corfforol oedd y 
prif gategori cam-drin. 
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Cam-drin Ariannol 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Cam-drin Ariannol 
Rhif Adnabod Asesu Labeli 

Colofn 
  

Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 3 15 19 34 
2020-2021 – Chwarter 4 17 19 36 
2021-2022 – Chwarter 1 21 18 39 
2021-2022 – Chwarter 2 23 27 50 
2021-2022 – Chwarter 3 12 10 22 
Cyfanswm 88 93 181 

 

 

 

 

 

 
Mae gostyngiad yn y chwarter hwn yn nifer yr adroddiadau lle mae cam-
drin ariannol yw'r math o gam-drin honedig. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Esgeulustod 
Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 

dderbyniwyd – Esgeulustod 
Rhif Adnabod Asesu Labeli 

Colofn 
  

Labeli Rhes Gwryw Benyw Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 3 24 30 54 
2020-2021 – Chwarter 4 36 37 73 
2021-2022 – Chwarter 1 26 29 55 
2021-2022 – Chwarter 2 31 25 56 
2021-2022 – Chwarter 3 27 23 50 

Cyfanswm 144 144 288 
 

 

 

 

 

 
Mae gostyngiad yn y chwarter hwn yn nifer yr adroddiadau a dderbyniwyd lle 
mae esgeulustod yw'r achos o bryder. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Nifer yr adroddiadau a aeth ymlaen i ymholiad 
Adroddiadau a arweiniodd at 

Ymholiadau 
    

Rhif Adnabod Asesu Labeli 
Colofn 

    

Labeli Rhes 

Na – Arall 
(nodwch os 

gwelwch 
yn dda) 

Na – 
Gwrthododd 
yr unigolyn 

gymryd rhan 
mewn 

ymholiad 

Na – Nid 
oedd yr 
unigolyn 

yn 
oedolyn 
mewn 
perygl 

Wedi 
arwain at 
ymholiad Cyfanswm 

2020-2021 – Chwarter 3 33 4 17 77 131 
2020-2021 – Chwarter 4 21 2 28 106 157 
2021-2022 – Chwarter 1 25 3 27 93 148 
2021-2022 – Chwarter 2 50 10 32 90 182 
2021-2022 – Chwarter 3 63 1 19 54 137 
Cyfanswm 192 20 123 420 755 

 

 

 
 

Dim ond 54 o adroddiadau aeth ymlaen i ymholiad yn y chwarter hwn. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad nad oedd angen gweithredu 
Rhif Adnabod Asesu Labeli 

Colofn 
  

Labeli Rhes Ie Na Cyfanswm 
2020-2021 – Chwarter 3 7 70 77 
2020-2021 – Chwarter 4 6 100 106 
2021-2022 – Chwarter 1 7 86 93 
2021-2022 – Chwarter 2 9 81 90 
2021-2022 – Chwarter 3 4 50 54 
Cyfanswm 33 387 420 

 

 

 

 
 

Mae'n nodi nifer yr ymholiadau a aeth ymlaen i gam gweithredu o dan y 
Gweithdrefnau Diogelu, cyfarfodydd Strategaeth ac ymchwiliadau pellach. Yn y 
mwyafrif o sefyllfaoedd, roedd y broses ymholi wedi datrys y materion oedd o 
bryder o ran oedolion a allai fod mewn perygl. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Cartref Eich Hun 

Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 3 4 
2020-2021 – Chwarter 4 5 
2021-2022 – Chwarter 1 4 
2021-2022 – Chwarter 2 6 
2021-2022 – Chwarter 3 1 
Cyfanswm 20 

 

 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod 
angen gweithredu – Cymuned 

Labeli Rhes Lle – Cymuned 
2021-2022 – Chwarter 1 2 
2021-2022 – Chwarter 2 1 
2021-2022 – Chwarter 3 1 
Cyfanswm 4 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Lleoliad Cartref Gofal 

Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 3 3 
2020-2021 – Chwarter 4 1 
2021-2022 – Chwarter 1 1 
2021-2022 – Chwarter 2 3 
2021-2022 – Chwarter 3 2 
Cyfanswm 10 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Iechyd 

2020-2021 – Chwarter 3 1 
2020-2021 – Chwarter 4 0 
2021-2022 – Chwarter 1 0 
2021-2022 – Chwarter 2 0 
2021-2022 – Chwarter 3 0 
Cyfanswm 1 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen gweithredu – Lle 
Cyfnod Cartrefi eu 

Hunain 
Cymuned Cartrefi Gofal Iechyd 

2020-2021 – Chwarter 3 4 0 3 1 
2020-2021 – Chwarter 4 5 0 1 0 
2021-2022 – Chwarter 1 4 2 1 0 
2021-2022 – Chwarter 2 6 1 3 0 
2022-2022 – Chwarter 3 1 1 2 0 

 

 

 

 

Roedd angen i brosesau diogelu pellach fod yn eu lle roedd cam-drin wedi 
digwydd mewn lleoliad cartref gofal yn wahanol i unrhyw leoliad arall yn y 
chwarter hwn. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Gweithiwr Cyflogedig 

Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 3 5 
2020-2021 – Chwarter 4 1 
2021-2022 – Chwarter 1 1 
2021-2022 – Chwarter 2 1 
2021-2022 – Chwarter 3 1 
Cyfanswm 9 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Perthynas / Ffrind 

Person – Perthynas / Ffrind 
Labeli Rhes Rhif Adnabod Asesu 
2020-2021 – Chwarter 3 2 
2020-2021 – Chwarter 4 2 
2021-2022 – Chwarter 1 3 
2021-2022 – Chwarter 2 4 
2021-2022 – Chwarter 3 1 
Cyfanswm 12 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – Defnyddiwr Gwasanaeth Arall 

2020-2021 – Chwarter 3 0 
2020-2021 – Chwarter 4 0 
2021-2022 – Chwarter 1 0 
2021-2022 – Chwarter 2 3 
2021-2022 – Chwarter 3 0 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen 
gweithredu – person sy'n gyfrifol – Arall 
Person – Arall  

2020-2021 – Chwarter 4 3 
2021-2022 – Chwarter 1 3 
2021-2022 – Chwarter 2 2 
2021-2022 – Chwarter 3 2 
Cyfanswm 10 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1/9/21 - 31/12/21 
 

Nifer yr ymholiadau a ddaeth i'r casgliad bod angen gweithredu – Person 
Cyfnod Gweithiwr 

Cyflogedig 
Perthynas / 

Ffrind 
Gwirfoddolwr Defnyddiwr 

Gwasanaeth 
Arall 

Arall 

2020-2021 – Chwarter 2 5 2 0 0 0 
2020-2021 – Chwarter 3 1 2 0 0 3 
2020-2021 – Chwarter 4 1 3 0 0 3 
2021-2022 – Chwarter 1 1 4 0 3 2 
2021-2022 – Chwarter 2 1 1 0 0 2 

 

 

 

 

 

 
Lle roedd angen cymryd camau diogelu pellach, roedd hyn yn ymwneud yn bennaf â'r 
camau a gymerwyd gan eraill. 
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