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Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant - Cynllun Gweithredu Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi’i 
ddiweddaru – Mawrth 2019 
 
Rhaid i'r Cynllun Gweithredu nodi manylion am y camau gweithredu, blaenoriaethau a cherrig milltir er mwyn cynnal cryfderau a mynd i'r afael 
â'r gwendidau a gafodd eu nodi yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant. 
 
Mae'r tablau isod yn nodi'r meysydd hynny sydd angen llywio'r asesiad yn unol â'r canllawiau statudol.  
 
Asesiad o'r Galw 
 

Cryfderau Gwendidau 
 

Blaenoriaethau Cerrig Milltir Cynnydd 

Mae'r galw yn debygol o 
gynyddu yn dilyn 
cyflwyno Cynnig Gofal 
Plant Llywodraeth 
Cymru. 
 

 Monitro lle mae gofal 
plant yn cael ei 
ddefnyddio drwy'r 
Cynnig Gofal Plant. 
 
Helpu darparwyr i 
ymestyn a sefydlu 
darpariaeth newydd 
mewn ardaloedd lle mae 
angen wedi'i nodi. 
 
Monitro caniatâd 
cynllunio ar gyfer 
datblygiadau tai er mwyn 
rhagweld y galw 
cynyddol posibl am ofal 
plant a llefydd sy'n 
cynnig addysg i blant 
cyn-feithrin. 
 

Mae'r diffyg adborth 
negyddol gan rieni 
ynglŷn â'r rheini sy'n 
gymwys am y Cynnig 
Gofal Plant yn awgrymu 
bod modd iddyn nhw 
fanteisio ar ofal plant â 
thâl yn ôl yr angen. 
 

Ni chafodd Swyddogion wybod 
am ddiffyg gofal plant yn ystod 
gwyliau haf 2018.  Mae'n bosibl 
y bydd yr haf yma yn fwy heriol 
gan fod nifer y plant sy'n 
manteisio ar y cynnig wedi 
cynyddu'n sylweddol dros y 
flwyddyn ddiwethaf.  Mae 
swyddogion yn parhau i weithio 
gyda darparwyr gofal plant i 
ehangu darpariaeth bresennol a 
datblygu darpariaeth newydd i 
fodloni'r galw arfaethedig. 
 
Mae tua 4 rhiant wedi rhoi 
gwybod nad oes modd iddyn 
nhw fanteisio ar y gofal plant cyn 
ac ar ôl ysgol wedi'i ariannu 
drwy'r Cynnig Gofal Plant.  Mae'r 
rhain ledled RhCT ac mewn 
ardaloedd lle nad oes digon o 
alw i sefydlu gwasanaethau 
gofal plant newydd cyn ac ar ôl 
ysgol. Mae canolbwyntio wedi 
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bod ar recriwtio gwarchodwyr 
plant yn yr ardaloedd yma ac 
mae gwaith i gofrestru 
gwarchodwyr plant newydd yn 
mynd rhagddo. 
 
Mae ceisiadau am ofal ôl-ysgol 
ac yn ystod y gwyliau yn ardal y 
Ddraenen Wen, RhCT, wedi 
arwain at swyddogion yn 
bodloni'r galw am ddarpariaeth 
newydd.  Mae swyddogion 
wrthi'n gweithio i ddod o hyd i 
leoliad a darparwr gofal plant 
addas i gynnal y gwasanaeth. Y 
gobaith yw y bydd y gwasanaeth 
yn cael ei sefydlu erbyn mis 
Medi 2019. 
  

 Mae'r galw am leoedd 
addysg Cyfnod Sylfaen 
cyn-feithrin yn parhau i 
fod yn uwch na'r hyn 
sydd ar gael. 

Monitro'r nifer sy'n 
hawlio lleoedd addysg 
Cyfnod Sylfaen a nodi'r 
bylchau sydd dal i'w 
gweld. 
 
Codi ymwybyddiaeth 
ymhlith rhieni am 
gymhwysedd ar gyfer 
addysg cyn-feithrin. 
 
Penodi rhagor o 
Ddarparwyr Addysg 
Cofrestredig mewn 
ardaloedd lle mae 
bylchau wedi'u nodi 

Digon o leoedd addysg 
cyn-feithrin ar gyfer pob 
plentyn sydd eu hangen. 

Mae system gwneud cais am 
addysg Cyfnod Sylfaen cyn-
feithrin bellach ar agor trwy 
system Derbyn Disgyblion. 
 
Ers sefydlu system gwneud cais 
ar-lein, mae cynnydd o 136% yn 
nifer y ceisiadau, o 636 yn y 
flwyddyn academaidd 2016-17 
(blwyddyn olaf o ddefnyddio 
ceisiadau papur) i 1502 yn y 
flwyddyn academaidd 2018-19. 
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn 
ni wedi colli un Darparwr Addysg 
Cofrestredig (o ganlyniad i gau 
lleoliad).  Mae Athrawon 
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mewn addysg Cyfnod 
Sylfaen. 
 
Parhau i ddod o hyd i 
ffyrdd o symleiddio'r 
broses derbyn plant i 
addysg cyn-feithrin 
mewn ysgolion a 
Darparwyr Addysg 
Cofrestredig nas cynhelir 

Cynghori y Blynyddoedd Cynnar 
wrthi'n cefnogi pedwar lleoliad i 
ddod yn ddarparwyr addysg 
cofrestredig – dau erbyn Haf 
2019, a dau erbyn Gwanwyn 
2020.  Mae'r lleoliadau yma i gyd 
mewn ardaloedd RhCT sydd 
wedi'u nodi fel rhai â bylchau o 
ran darpariaeth cyfnod sylfaen 
cyn-feithrin. 

 
 
Asesu'r Cyflenwad 
 

Cryfderau Gwendidau 
 

Blaenoriaethau Cerrig Milltir Cynnydd 

Ymatebion cadarnhaol 
gan ddarparwyr gofal 
plant cofrestredig yn 
Rhondda Cynon Taf 
mewn perthynas â 
chymryd rhan yn y 
Cynnig Gofal Plant. 

Canran uchel o 
ddarparwyr gofal y tu 
allan i'r ysgol a gofal 
sesiynol heb eu cofrestru 
yn Rhondda Cynon Taf. 
 
Efallai bod dim digon o 
ddarpariaeth yn ystod y 
gwyliau i ateb y galw sy'n 
deillio o'r Cynnig Gofal 
Plant, yn arbennig drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 
Mae'r adborth gan rieni 
yn awgrymu bod y 
cyflenwad presennol o 
leoedd gofal plant ddim 
yn ddigonol ar gyfer 
oriau gwaith anarferol. 

Annog a chynorthwyo 
pob darparwr 
cofrestredig i gyflwyno 
Datganiad Hunanasesu 
Gwasanaeth i AGC yn y 
dyfodol. 
 
Annog a chynorthwyo 
lleoliadau sesiynol a 
lleoliadau y tu allan i 
oriau'r ysgol heb eu 
cofrestru i gofrestru ag 
AGC. 
 
Annog lleoliadau i gynnig 
gwasanaethau gofal cyn 
ac ar ôl ysgol i blant 
oedran meithrin a 
chymryd rhan yn y 
Cynnig Gofal Plant. 

 Cyflwynodd 112 o ddarparwyr 
hawliadau ar gyfer plant RhCT 
ym mis Mawrth 2019; hawliodd 
16 o ddarparwyr ar gyfer plant 
Merthyr Tudful (mae RhCT yn 
gweinyddu'r cynnig gofal plant 
ar ran Cyngor Merthyr Tudful o 
fis Ionawr 2019).   
 
Mae'r rhan fwyaf o'r hawliadau 
yma ar gyfer gofal cyn ac ar ôl 
ysgol yn lleoliadau darparwyr 
gofal sesiynol, meithrinfeydd 
diwrnod llawn neu warchodwyr 
plant. 
 
Cafodd 7 grant darpariaeth 
newydd/grant i ymestyn y 
ddarpariaeth eu cyflwyno i 
ddarparwyr gofal plant er mwyn 
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 eu helpu nhw i gynyddu'u horiau 
gwaith (yn arbennig dros 
wyliau'r ysgol) neu sefydlu 
darpariaeth newydd er mwyn 
ateb y galw am y Cynnig Gofal 
Plant. 
 
Mae'r garfan Gofal Plant yn 
derbyn galwadau ar hyn o bryd i 
gynnig a datblygu 
gwasanaethau cyn ac ar ôl 
ysgol yn ardaloedd clwstwr 
ysgolion Aberpennar, y 
Ddraenen Wen a Chilfynydd.   
 
Mae arolygon gofal plant y tu 
allan i'r ysgol wedi cael eu 
cwblhau yn Ysgol Gynradd y 
Ddraenen Wen ac Ysgol 
Gynradd Cilfynydd i geisio 
ymatebion rhieni i benderfynu a 
oes angen darpariaeth ac a ydy 
hi'n gynaliadwy.  Mae gwaith yn 
mynd rhagddo gyda staff 
datblygu i bennu'r ffordd 
ymlaen. 
 
Rydyn ni wedi comisiynu cyfres 
o weithdai i gefnogi lleoliadau 
gofal plant heb eu cofrestru i 
gwblhau eu pecyn cofrestru 
Arolygiaeth Gofal Cymru.  Mae'r 
rhain yn mynd rhagddynt tan fis 
Medi 2019. 
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Dadansoddiad o'r cyflenwad a'r galw o ran gofal plant yn gyffredinol 
 

Categori 
 

Cryfderau Gwendidau 
 

Blaenoriaethau Cynnydd 

Y math o ofal plant sydd 
ar gael a’r lleoliad e.e. 
gofal drwy'r dydd, gofal 
sesiynol, gofal ar ôl yr 
ysgol, gwarchodwr plant. 

Mae'r data o'r Datganiad 
Hunanasesu 
Gwasanaeth yn 
awgrymu bod 
amrywiaeth eang o 
ddarpariaeth gofal plant 
yn yr 8 maes a gaiff eu 
defnyddio at ddiben 
asesiadau'r Asiantaeth 
Cynnal Plant. 

Mae sawl darparwr gofal 
y tu allan i'r ysgol a gofal 
sesiynol sydd heb 
gofrestru ag AGC. 
 
 
 

Archwilio'r galw am ofal 
sesiynol cyfrwng 
Saesneg newydd yn 
ardal Cwm Cynon Uchaf. 
 
Cynyddu'r gofal cyn ac 
ar ôl ysgol ar gyfer plant 
oedran meithrin ledled 
Rhondda Cynon Taf lle 
mae digon o alw am 
wneud hynny. 
 
Annog darparwyr gofal 
plant cyfredol i ymestyn 
eu gwasanaethau a'u 
horiau gwaith, yn 
arbennig er mwyn 
darparu gofal cyn ac ar 
ôl ysgol a'r Cynnig Gofal 
Plant. 
 
Gweithio gydag ysgolion 
er mwyn eu hannog a'u 
helpu nhw i weithio gyda 
darparwyr gofal plant i 
sefydlu darpariaeth gofal 
plant newydd ar y safle 
lle bo modd gwneud 
hynny. 
 

Agorodd dau safle Dechrau'n 
Deg newydd yn ardal Cwm 
Cynon Uchaf ym mis Medi 2018.  
Mae gan y ddau economi 
gymysg ac maen nhw'n cynnig 
lleoliadau i blant trwy gynllun 
Dechrau'n Deg a sesiynau i'r 
sawl sy'n talu'n breifat. Mae'r 
ddau leoliad yn cynnig 
gwasanaethau cyn ac ar ôl 
ysgol ac maen nhw'n cymryd 
rhan yn y cynnig gofal plant. 
 
Rydyn ni'n parhau i gefnogi 
datblygiad gwasanaethau cyn 
ac ar ôl ysgol ar gyfer plant 
oedran meithrin.  Mae'r rhan 
fwyaf o'r ddarpariaeth 
ychwanegol yma'n deillio o 
ymestyn gwasanaethau cyfredol 
a gaiff eu cynnig gan 
ddarparwyr gofal plant, yn 
hytrach nag o sefydlu 
darpariaeth newydd sbon.  
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo 
gyda darparwyr gofal plant 
presennol ar draws yr awdurdod 
i ddatblygu eu busnesau ac 
ehangu eu darpariaeth 
bresennol. 
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Bydd grantiau ar gael yn 2019-
20 i gefnogi darparwyr i ehangu 
eu darpariaeth bresennol neu 
ddatblygu darpariaeth newydd 
mewn ardaloedd lle mae angen. 
 
Dros y 12 mis diwethaf, mae 
Cyngor RhCT wedi cyflwyno 
ceisiadau cyllid cyfalaf i 
Lywodraeth Cymru i gefnogi 
datblygiad darpariaeth gofal 
plant (cynllun grant cyfalaf 
cyfrwng Cymraeg a chynllun 
grant cyfalaf Cynnig Gofal 
Plant).  Rydyn ni wedi llwyddo i 
dderbyn cyllid ar gyfer 9 
prosiect.  Mae pob un o'r rhain 
yn ymwneud ag ehangu neu 
ddatblygu cyfleusterau gofal 
plant cyn ac ar ôl ysgol/gofal 
plant y tu allan i'r ysgol ar 
safleoedd ysgolion. 
 
Rydyn ni hefyd wedi derbyn 
cyllid i gynnig cynllun grantiau 
cyfalaf bach i ddarparwyr gofal 
plant i gefnogi gwaith 
trwsio/gwelliannau cyfalaf mewn 
lleoliadau.  Mae'r cynllun ar gael 
tan 31 Mawrth 2021.   
   

  Diffyg Darparwyr Addysg 
Cofrestredig cyfrwng 
Saesneg yn ardal Cwm 
Cynon Uchaf. 

Ymdrechu i benodi 
rhagor o Ddarparwyr 
Addysg Cofrestredig 

Mae Athrawon Ymgynghorol y 
Blynyddoedd Cynnar wrthi'n 
gweithio gyda thri lleoliad gofal 
plant cyfrwng Saesneg yn ardal 
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cyfrwng Saesneg yn 
ardal Cwm Cynon Uchaf. 
 

Cwm Cynon Uchaf.  Y gobaith 
yw y bydd dau leoliad yn cael eu 
cymeradwyo'n Ddarparwyr 
Addysg Cofrestredig erbyn haf 
2019, a'r llall erbyn gwanwyn 
2020. 
 

   Monitro ac asesu'r angen 
am gyfleusterau crèche. 
 

Mae'r adborth yn awgrymu fod 
dim angen cyfleusterau crèche 
ychwanegol ar hyn o bryd. 
 
Mae'r Garfan Cymorth 
Dechrau'n Deg a gynigiodd 
gyfleusterau crèche i rieni sy'n 
mynd i grwpiau rhieni wedi dod i 
ben o ganlyniad i ailstrwythuro 
adran y Blynyddoedd Cynnar yn 
RhCT.  Mae hyn bellach yn cael 
ei gomisiynu gan ddarparwyr 
allanol ledled y fwrdeistref. 
 

 Gwarchodwyr plant ar 
gael ym mhob ardal yn 
Rhondda Cynon Taf. 

Nifer uchel o 
warchodwyr plant yn 
mynd a dod - 
gwarchodwyr plant 
newydd yn cynnal y 
status quo.   

Hyrwyddo gwarchod 
plant yn opsiwn gyrfa. 
 

Dros y 12 mis diwethaf, mae tri 
achlysur gwarchod plant pellach 
wedi cael eu cynnal ledled 
RhCT.  Daeth nifer o bobl i'r 
achlysur yn y Ddraenen Wen.  
Mae sesiwn gwybodaeth 
ddilynol wedi cael ei chynnal ac 
mae cymorth 1:1 yn cael ei 
gynnig i'r sawl sydd am barhau.  
 
Dros y 12 mis nesaf, mae'r 
Garfan Gofal Plant yn datblygu 
pecyn cymorth i unigolion 
gwblhau eu cwrs cyn-gofrestru a 
chais AGC. 
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Bydd y Garfan Gofal Plant hefyd 
yn gweithio gyda charfanau'r  
Ganolfan Byd Gwaith a Rhieni, 
Gofal Plant a Chyflogaeth 
(PaCE) i gymryd rhan mewn 
sesiynau gwybodaeth i 
hyrwyddo gwarchod plant fel 
gyrfa.    
 
Bydd cyllid ar gael yn 2019-20 i 
gefnogi gwarchodwyr plant 
posibl i gwblhau cyrsiau cymorth 
cyntaf, hylendid bwyd a diogelu.   
 
Yn ystod y 12 mis diwethaf, 
cafodd cyllid ei ddarparu ar 
gyfer 12 o unigolion i gwblhau'r 
cwrs PACEY CYPOP5. 
 

Gofal plant fforddiadwy Mae'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn rhoi 
cyngor i rieni ar y 
cymorth ariannol sydd ar 
gael ar gyfer gofal plant. 
 
 

Yn ystod yr 
ymgynghoriad â'r rhieni, 
cafodd cost gofal plant ei 
nodi fel rhwystr o ran 
ymgymryd â swydd neu 
addysg. 
 
Rhieni wedi'u drysu 
ynglŷn â'r nifer o 
gynlluniau gwahanol 
sydd ar gael. 
 

 Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd yn parhau i gynnig 
cymorth ac arweiniad drwy 
fynychu achlysuron i rieni ac ar 
y cyfryngau cymdeithasol. 
 
Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd wedi cael ei 
ailstrwythuro, a bydd y garfan 
Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth (IAA) yn rheoli'r 
garfan o fis Ebrill 2019.  
 
Mae nifer y swyddi gweithwyr 
maes wedi gostwng o dri i un o 
ganlyniad i'r newid yma.  Mae'n 
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bosibl y bydd hyn yn cael effaith 
ar eu presenoldeb mewn 
achlysuron ymgysylltu.  
 
Mae rhieni yn teimlo'n ddryslyd 
ynglŷn â'r gwahaniaethau rhwng 
y Cynnig Gofal Plant yng 
Nghymru, y Cynnig Gofal Plant 
yn Lloegr a'r Cynnig Gofal Plant 
Di-dreth (sydd ar gael ledled y 
DU).  Mae carfan y Cynnig Gofal 
Plant yn darparu cymorth a 
chanllawiau i rieni dros y ffôn, 
drwy e-bost ac mewn 
cyfarfodydd â rhieni.  Serch 
hynny, mae llai o ddryswch 
erbyn hyn wrth i Gynnig Gofal 
Plant Llywodraeth Cymru ddod 
yn fwy cyfarwydd yn yr 
awdurdod. 
 
Yn y flwyddyn ariannol nesaf, 
bydd ein gwefan yn cael ei 
hadolygu a'i diwygio i gynnig 
rhagor o wybodaeth i rieni ar y 
gwahaniaethau rhwng y 
cynlluniau a'u cyfeirio nhw at y 
gwasanaethau perthnasol. 
 
Mae'r swyddogion yn cwrdd yn 
rheolaidd â staff y Ganolfan Byd 
Gwaith, Cymunedau am Waith a 
sefydliadau eraill yn y gymuned 
er mwyn hybu'r Cynnig Gofal 
Plant ac egluro pa opsiynau 
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ariannol eraill sydd ar gael i 
rieni. 
 

Yr amseroedd y mae 
gofal plant ar gael, gan 
gynnwys yr angen am 
ofal plant hyblyg ar gyfer 
patrymau defnydd 
anghyson drwy gydol y 
dydd, yr wythnos a'r 
flwyddyn. 

Yr amrywiaeth o oriau a 
gaiff eu cynnig i gefnogi 
oriau gwaith y rhieni. 
 
Y gofal hyblyg a gaiff ei 
ddarparu, yn arbennig 
gan warchodwyr plant. 

Does dim darparwyr yn 
Rhondda Cynon Taf yn 
cynnig gofal plant dros 
nos er bod yr 
ymgynghoriad â'r rhieni 
yn awgrymu bod galw 
am hyn. 

Annog a chynorthwyo 
lleoliadau i ymestyn eu 
gwasanaethau - i 
gynnwys oriau hwy yn 
ystod y tymor, rhagor o 
leoedd cofrestredig, neu 
agor yn ystod gwyliau'r 
ysgol. 

 

O ganlyniad i'r Cynnig Gofal 
Plant, mae nifer o ddarparwyr 
Gofal Plant yn ymestyn eu 
gwasanaethau er mwyn cynnig 
oriau gwaith hwy neu fod ar 
agor yn ystod gwyliau'r ysgol. 
 
Gwarchodwyr plant yw'r math o 
ddarparwr gofal plant sydd fwyaf 
tebygol o gynnig oriau anarferol 
ar gyfer rhieni o hyd.  Serch 
hynny, dydy nifer y 
gwarchodwyr plant sy'n cynnig 
gofal dros nos neu ar y 
penwythnos ddim wedi cynyddu 
ers mis Mawrth 2018. 
 
Bydd y swyddogion yn parhau i 
hyrwyddo'r cyfleoedd busnes 
sydd ar gael i ddarparwyr sy'n 
cynnig gofal anarferol, yn 
arbennig ar gyfer y rheiny sy'n 
byw yn agos at ysbytai neu 
gyflogwyr mawr sy'n cyflogi 
gweithwyr shifft. 
 

Darpariaeth gofal plant 
cyfrwng Cymraeg. 

Mae amrywiaeth dda o 
ofal plant sesiynol 
cyfrwng Cymraeg ar 
gael. 

Mae pob clwb y tu allan 
i'r ysgol cyfrwng 
Cymraeg wedi'i 
gofrestru, ac eithrio un. 

Anelu at recriwtio rhagor 
o warchodwyr plant yn yr 
ardaloedd peilot 
cychwynnol ar gyfer y 
Cynnig Gofal Plant, yn 
enwedig gwarchodwyr 
plant cyfrwng Cymraeg. 

Mae pum gwarchodwr plant yn 
hysbysebu ar wefan DEWIS ar 
hyn o bryd gan nodi eu bod 
nhw'n cynnig darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg.  
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Recriwtio rhagor o 
warchodwyr plant 
cyfrwng Cymraeg yn 
ardal ddeheuol Taf-elái. 
 
Archwilio'r galw am ofal 
plant cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol yng Nghwm 
Rhondda Fawr a Chwm 
Cynon Uchaf. 

 

Mae gwaith mapio darpariaeth 
gofal plant cyfrwng Cymraeg yn 
parhau i gael ei gyflawni er 
mwyn nodi bylchau yn y 
ddarpariaeth. 

 
 
Y problemau sy'n wynebu categorïau penodol o rieni mewn perthynas ag argaeledd y ddarpariaeth gofal plant  
 

Categori 
 

Cryfderau Gwendidau 
 

Blaenoriaethau Cynnydd 

Rhieni sy'n Gweithio Mae amrywiaeth eang o 
ofal plant ar gael ledled 
Rhondda Cynon Taf. 
 
Mae'r ymgynghoriad â'r 
rhieni yn awgrymu eu 
bod nhw'n cydnabod 
gwerth y ddarpariaeth 
gofal plant o ansawdd 
uchel, ac yn fodlon ar y 
ddarpariaeth yn ystod y 
tymor. 
 

Dydy llawer o glybiau y 
tu allan i'r ysgol ddim 
wedi'u cofrestru. 
 
Diffyg gofal plant cyn ac 
ar ôl yr ysgol. 
 
Mae fforddiadwyedd 
gofal plant yn dal i beri 
pryder i rieni. 
 

Annog a chynorthwyo 
lleoliadau heb eu 
cofrestru i gofrestru 
gydag AGC. 
 
Cefnogi clybiau 
ychwanegol y tu allan i'r 
ysgol mewn ardaloedd 
lle mae angen wedi'i 
nodi. 
 
Hyrwyddo'r cynllun 
cymeradwyo gwirfoddol 
ar gyfer nanis. 

 

Mae Swyddog Datblygu Clybiau 
Plant Cymru yn parhau i roi 
cymorth 1:1 i leoliadau 
anghofrestredig er mwyn 
cofrestru, ac yn helpu i sefydlu 
clybiau y tu allan i'r ysgol 
newydd.   
 
Mae gweithdai AGC wrthi'n cael 
eu cynnal i gefnogi lleoliadau 
heb eu cofrestru i gwblhau eu 
ceisiadau AGC.  Y bwriad y 
bydd y rhain yn dod i ben ym 
mis Medi 2019. 
 

Rhieni ar Incwm Isel Mae Rhondda Cynon Taf 
wedi'i ddewis yn 
weithredwr cynnar ar 

Dim lleoedd â chymorth, 
neu grant tebyg, ar gael 
yn Rhondda Cynon Taf. 

Y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn gweithio 

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd yn mynychu 
achlysuron yn y gymuned a 
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gyfer y Cynnig Gofal 
Plant - bydd hyn yn 
helpu teuluoedd ar 
incwm isel sy'n bodloni'r 
meini prawf. 
 
Amrywiaeth o gymorth 
ariannol ar gael i 
deuluoedd. 

 
Dydy'r dewisiadau o ran 
gofal plant ddim mor 
hyblyg ar yr hyn sydd, o 
bosibl, ei angen ar gyfer 
y grŵp yma yn y 
farchnad. 
 
Mae angen gwerthuso'r 
Cynnig Gofal Plant yn 
ofalus er mwyn sicrhau 
bod digon o ddarpariaeth 
gofal plant ar gael i ateb 
y galw. 

gyda grwpiau cymunedol 
a sefydliadau statudol i 
hyrwyddo'r cymorth 
ariannol sydd ar gael i 
rieni. 
 
Hyrwyddo'r Cynnig Gofal 
Plant i rieni, gan dynnu 
sylw at y buddiannau 
ariannol iddyn nhw a'r 
buddiannau 
cymdeithasol/datblygiad
ol i'w plant. 
 
Nodi'r ysgolion sydd â lle 
ar eu safleoedd i 
ddatblygu gofal plant cyn 
ac ar ôl ysgol a gofal ar 
ôl yr ysgol ac yn ystod y 
gwyliau. 
 

grwpiau rhieni er mwyn 
hyrwyddo'r cymorth ariannol 
sydd ar gael i deuluoedd ar 
incwm isel, gan gynnwys Picnic 
y Tedis bob mis Gorffennaf.  
Mae'r achlysur yma wedi'i anelu 
at blant oedran cyn-ysgol a'u 
teuluoedd yn bennaf. 
 
Hyrwyddo'r Cynnig Gofal Plant 
drwy daflenni 
gwybodaeth/posteri, 
datganiadau i'r wasg a 
chyfryngau cymdeithasol.   
 
Mae swyddogion yn mynychu 
cyfarfodydd i rieni disgyblion 
sy'n cael eu derbyn i'r feithrinfa i 
hyrwyddo'r Cynnig Gofal Plant a 
chymorth arall yn uniongyrchol 
gyda rhieni.  Maen nhw hefyd yn 
mynd i gyfarfodydd clwstwr i 
Benaethiaid. 
 

Rhieni sy'n chwilio am 
waith neu gyfleoedd am 
hyfforddiant. 

 Diffyg ymwybyddiaeth o 
gymorth ariannol i rieni.  
Dryswch ymhlith rhieni 
ynglŷn â'r gwahaniaeth 
rhwng Credydau Treth 
Gwaith, Gofal Plant Di-
dreth, y Cynnig Gofal 
Plant ac ati. 
 
Mae'r cymorth ariannol 
ar gyfer costau gofal 
plant i rieni sy'n gweithio 

Hyrwyddo'r cymorth 
ariannol sydd ar gael ar 
gyfer rhieni sy'n gweithio. 
 

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd yn hyrwyddo'r 
cynlluniau ariannol sydd ar gael 
i rieni er mwyn talu am gostau 
gofal plant drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol a thrwy fynychu 
achlysuron yn y gymuned. 
 
Mae Dewis bellach yn fyw ledled 
Cymru, mae swyddogion y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn annog yr holl 
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neu'n cael hyfforddiant 
yn anghyson ac yn 
ddryslyd. 
 

ddarparwyr gofal plant i 
gofrestru eu manylion ar-lein. 
Does dim modd cofrestru'n 
uniongyrchol â'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd oni 
bai bod cyfrif DEWIS yn cael ei 
greu. 
 
Carfan y Cynnig Gofal Plant i 
gwrdd â swyddogion y Ganolfan 
Byd Gwaith, grwpiau yn y 
gymuned ac ysgolion i hyrwyddo 
buddiannau ariannol y Cynnig 
Gofal Plant i rieni. 
 

Cartrefi Di-waith Ar hyn o bryd mae 86% 
o'r rhieni cymwys yn 
manteisio ar lefydd gofal 
plant Dechrau'n Deg. 
 
 
 

Mae rhai rhieni sy'n 
chwilio am swyddi yn 
ystyried fforddiadwyedd 
ac argaeledd gofal plant 
yn rhwystr. 
 
Mae'r ymgynghoriad â'r 
rhieni yn awgrymu mai 
gofal plant anffurfiol gan 
deulu a ffrindiau yw'r 
math mwyaf poblogaidd 
o ofal plant yn Rhondda 
Cynon Taf.   

Parhau i hyrwyddo'r 
cymorth ariannol sydd ar 
gael i rieni o ran costau 
gofal plant. 
 
 

Bellach, mae gan Dechrau'n 
Deg fframwaith darparwyr 
cymeradwy er mwyn prynu hyd 
at 6-8 lle ym mhob lleoliad ar 
gyfer plant Dechrau'n Deg (yn 
ogystal â'r lleoliadau sydd 
wedi'u comisiynu sy'n cynnig 
mwy na 4 o leoedd).  Mae hyn 
wedi arwain at gynnydd yn nifer 
y teuluoedd sy'n manteisio ar y 
ddarpariaeth. 
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i 
gydweithio'n agos â'r garfan 
Dechrau'n Deg a'r darparwyr er 
mwyn sicrhau cyfnod pontio 
didrafferth o'r Cyfnod Sylfaen i 
ddarparwyr addysg ac ysgolion. 
 
Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth 
i deuluoedd yn parhau i hybu 
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mentrau i gefnogi rhieni ac 
ymgymryd â hyfforddiant ac 
addysg er mwyn gwella 
cyfleoedd am swyddi (h.y. 
cynllun PaCE). 
  

Teuluoedd o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig. 

Does dim tystiolaeth i 
awgrymu bod teuluoedd 
o'r grŵp yma yn y 
farchnad yn wynebu 
rhwystrau i ofal plant neu 
ddim yn ei ddefnyddio. 
 

  Does dim adborth na 
thystiolaeth yn 2018-19 i 
awgrymu bod hyn yn broblem.  
Bydd hyn yn parhau i gael ei 
fonitro. 
 
 

Teuluoedd sydd â phlant 
sydd ag anghenion 
addysgol arbennig neu 
anabledd.  

Cymorth ychwanegol ar 
gael i blant sy'n mynychu 
darpariaeth Dechrau'n 
Deg a Darparwyr Addysg 
Cofrestredig. 

Mae'r cymorth yn aml 
iawn yn mynd yn llai 
neu'n cael ei dynnu yn ôl 
unwaith y bydd plant yn 
dechrau yn yr ysgol o 
ganlyniad i feini prawf 
trothwy gwahanol. 
 
Dim proses wedi'i 
symleiddio ar gyfer cael 
gafael ar gymorth mewn 
darpariaeth gofal plant 
arferol. 
 

Symleiddio meini prawf a 
phrosesau ar gyfer 
cymorth ychwanegol 
mewn lleoliadau gofal 
plant ar gyfer plant sydd 
ag anghenion dysgu a 
chorfforol ychwanegol. 
 
 

Mae gwaith yn mynd rhagddo 
rhwng y carfanau Dechrau'n 
Deg, Mynediad a Chynhwysiant, 
Darparwyr Addysg Cofrestredig i 
unioni'r prosesau ar gyfer asesu 
a rhoi cymorth.  
 
Mae'r cynllun GofaliChwarae 
(Care2Play) yn cefnogi plant 
wedi'u hatgyfeirio trwy 
wasanaethau i blant, Carfan 
Plant Anabl a gwasanaeth 
Teuluoedd Cydnerth i fynd i 
ddarpariaeth gofal yn ystod y 
gwyliau a phrofiadau chwarae.  
Dyma leoliadau o fewn 
darpariaeth gofal plant, clybiau 
gwyliau a chynlluniau chwarae 
yn ystod gwyliau'r ysgol am 
ddwy sesiwn tair awr yr 
wythnos.  Mae'r cynllun wedi'i 
anelu at gefnogi plant a phobl 
ifainc ag anableddau, 
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anghenion lefel uchel neu sydd 
angen cymorth oherwydd 
amgylchiadau teuluol, i fanteisio 
ar brofiadau chwarae. 
 
Caiff hyfforddiant arbenigol ei 
gynnig i ddarparwyr gofal plant 
er mwyn helpu plant sydd ag 
anghenion ychwanegol. 
 
Bydd hyfforddiant i Gydlynwyr 
Anghenion Dysgu Ychwanegol 
yn parhau i gael ei gynnig i 
ddarparwyr. 
 

 
 
Materion eraill i'w hadlewyrchu yn y cynllun gweithredu 
 

Categori 
 

Cryfderau Gwendidau 
 

Blaenoriaethau Cynnydd 

Cynaliadwyedd y sector 
gofal plant. 

Cynllun grant ar gael i 
gefnogi lleoliadau sy'n 
wynebu caledi ariannol. 
 

Costau staffio cynyddol 
yn rhoi pwysau ar led 
elw'r lleoliadau. 
 
Diffyg gwybodaeth 
gyffredinol am redeg 
busnes mewn rhai 
lleoliadau gofal plant. 

Cynorthwyo lleoliadau i 
ostwng lefel y llefydd 
gwag. 
 
Cefnogi'r gwaith o greu 
cynlluniau busnes gwell 
a chodi ymwybyddiaeth. 

 

Cafodd 4 grant darpariaeth 
newydd a 3 grant ehangu 
darpariaeth eu rhoi yn 2018-19 i 
gefnogi darpariaeth gofal plant 
newydd neu ehangu darpariaeth 
bresennol mewn meysydd lle 
mae angen wedi'i nodi. 
 
Chafodd grantiau mo'u dyfarnu i 
gefnogi caledi ariannol yn 2018-
19 gan nad oedd cyllid ar gael 
ar gyfer y cymorth yma yn ystod 
y flwyddyn ariannol yma. 
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Trosglwyddodd dau aelod o staff 
i'r adran Addysg o adran y 
Blynyddoedd Cynnar ym mis 
Tachwedd 2018.  Mae'r rolau yn 
cynnwys Swyddog Datblygu 
Gofal Plant (llawn amser) a 
Chynorthwy-ydd Datblygu Gofal 
Plant (rhan amser).  Bydd 
deiliaid y swyddi yn cynnig 
cymorth i leoliadau cyffredinol, y 
rhwydwaith gwarchodwyr plant a 
lleoliadau heb eu cofrestru ag 
AGC megis grwpiau chwarae a 
chlybiau y tu allan i'r ysgol i 
ddod yn ddarpariaethau 
cofrestredig. 
 
Bydd gwaith yn mynd rhagddo 
yn ystod 2019-20 i gefnogi 
lleoliadau cyffredinol i ddatblygu 
eu darpariaethau, sgiliau 
busnes, cofrestru ag AGC a 
chymorth trwy ehangu'r 
gwasanaethau sy'n cael eu 
cynnig ar hyn o bryd.  
 
Mae'r Swyddogion yn parhau i 
hyrwyddo'r cymorth arbenigol i 
fusnesau a gaiff ei ddarparu gan 
Sefydliadau Ymbarél. 
 

Trefniadau y Tu Allan i’r 
Sir. 

Mae llawer o rieni yn 
Rhondda Cynon Taf yn 
manteisio ar 
ddarpariaethau gofal 

Dydy Rhondda Cynon 
Taf ddim yn ariannu 
lleoedd addysg feithrin y 
tu allan i'r sir - sy'n 
lleihau'r dewis i rieni. 

 Cafodd canllawiau Cyfnod 
Sylfaen newydd ar gyfer plant 3 
a 4 oed eu cyhoeddi gan 
Lywodraeth Cymru yn yr hydref, 
2018.  Mae papur briffio wedi 
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plant mewn Awdurdodau 
Lleol cyfagos. 
 

cael ei lunio i roi gwybod i uwch 
arweinwyr ac aelodau o'r 
Cabinet am oblygiadau'r 
canllawiau ar ddarpariaeth 
bresennol addysg cyfnod 
sylfaen cyn-feithrin.  Does dim 
penderfyniadau i newid 
darpariaeth bresennol wedi'u 
gwneud eto. 
  
Mae ceisiadau cyn-feithrin ar-
lein wedi galluogi swyddogion i 
bennu bylchau yn narpariaeth 
addysg cyfnod sylfaen cyn-
feithrin a recriwtio Darparwyr 
Addysg Cofrestredig 
ychwanegol yn y meysydd yma.  
Bydd gwaith yn parhau yn 2019-
20 i sicrhau bod modd i rieni 
fanteisio ar y ddarpariaeth yma 
os ydyn nhw eisiau gwneud 
hynny. 
 

 Modd i rieni sy'n gymwys 
am y Cynnig Gofal Plant 
fanteisio ar ddarpariaeth 
gofal plant sydd wedi'i 
hariannu mewn 
Awdurdodau Lleol eraill. 
 

  Mae nifer o ddarparwyr gofal 
plant mewn Awdurdodau Lleol 
eraill sydd wedi cofrestru i 
ddarparu'r cynnig gofal plant i 
blant RhCT.  Mae rhieni yn effro 
i'r ffaith bod modd iddyn nhw 
ddewis unrhyw ddarparwr wedi'i 
gofrestru ag AGC sy'n bodloni'u 
gofynion. 
 
Mae hyn o fudd mawr i rieni yn 
ystod gwyliau'r ysgol. 
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O fis Ionawr 2019, byddwn ni'n 
gweinyddu'r cynllun ar ran 
Cyngor Merthyr Tudful, a 
byddwn ni'n gwneud yr un peth 
ar ran Cyngor Pen-y-bont ar 
Ogwr o fis Ebrill 2019.   
 

Datblygu'r Gweithlu a 
Hyfforddiant. 

Caiff amrywiaeth eang o 
gyrsiau DPP eu cynnig i 
weithwyr yn y sector 
gofal plant drwy 
Ganolfan Hyfforddiant y 
Blynyddoedd Cynnar. 
 
 
 

Mae hi'n anodd trefnu 
hyfforddiant ar adeg sy'n 
gyfleus i'r gweithlu. 
 
Mae modd i gost 
hyfforddiant fod yn 
rhwystr o ran cofrestru 
ag AGC. 
 

Monitro anghenion 
hyfforddiant staff gofal 
plant a staff chwarae i 
sicrhau bod y gweithlu 
â'r gallu i ddarparu ar 
gyfer y cynnydd posibl 
yn y galw yn sgil y 
Cynnig Gofal Plant. 

 

Cafodd tri chwrs eu cynnig i 
ddarparwyr gofal plant 
cyffredinol a darparwyr chwarae 
ym mis Chwefror 2019.  Cafodd 
y cyrsiau eu hariannu trwy Grant 
Cyfleoedd Chwarae Cymru 
Gyfan 2018-19: 

 Pobi Cacen AGC / Baking 
the CIW cake 

 Gweithdy Ansawdd Gofal 

 Hyfforddiant Pecyn Cymorth 
Partneriaeth Yn Barod, Gan 
Bwyll, Ewch / Ready, Steady, 
Go. 

 

 Caiff hyfforddiant Gofal, 
Dysgu a Datblygiad 
Plant a Gwaith Chwarae 
ei gynnig drwy'r Grant 
Gofal Plant y tu allan i'r 
Ysgol. 
 

Diffyg gweithwyr gofal 
plant cymwys i gefnogi'r 
gwaith o gofrestru ag 
AGC. 
 

Ariannu gweithwyr i fynd 
ar y cyrsiau perthnasol, 
neu'u cyfeirio nhw at y 
cyrsiau perthnasol, yn 
arbennig ar gyfer 
cymwysterau gwaith 
chwarae. 
 
Gwella sgiliau staff 
ysgolion er mwyn iddyn 
nhw fod â'r cymwysterau 
perthnasol i weithio 
mewn lleoliadau gofal 
plant, yn enwedig staff 

Yn 2018-19, ariannodd y Grant 
Gofal Plant a Chwarae: 

 Hyfforddiant CYPOP5  

 Diploma Lefel 3 mewn 
Trosglwyddo i Waith 
Chwarae  

 Dyfarniad Lefel 2 mewn 
Ymarfer Gwaith Chwarae 
(L2APP)  

 Diogelwch Bwyd Lefel 2   

 Diogelu Lefel 3  

 Cymorth Cyntaf Paediatreg 
Lefel 3  

 Gweithdy Ansawdd Gofal  
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ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. 
 

 

Gweithio Mewn 
Partneriaeth 

Cydberthnasau gwaith 
da gyda charfanau 
blynyddoedd cynnar yr 
Awdurdodau Lleol 
cyfagos. 
 
 
 

 Parhau i adeiladu ar y 
cydberthnasau yma gyda 
swyddogion mewn 
Awdurdodau Lleol 
cyfagos. 

Mae carfan y Cynnig Gofal Plant 
wedi mynychu achlysuron yng 
Nghynghorau Merthyr a Phen-y-
bont ar Ogwr i roi'r diweddaraf i 
ddarparwyr am y cynnig gofal 
plant a'n rôl o ran gweinyddu'r 
cynllun yn eu hardaloedd. 
 
Mae Rhondda Cynon Taf wrthi'n 
gweithio gyda Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf a 
Llywodraeth Cymru ar y cynllun 
peilot Integreiddio yn y 
Blynyddoedd Cynnar - Dull 
Gweithredu Cyd-adeiladu. 
 

 Rhagor o ymgysylltu â 
darparwyr, yn arbennig 
ar gyfer y Cynllun Gofal 
Plant. 
 

Mae nifer uchel y 
darparwyr gofal plant yn 
Rhondda Cynon Taf yn 
ei gwneud hi'n anodd 
meithrin cydberthnasau 
gwaith agos â nhw. 

Parhau i ymgysylltu â 
darparwyr mewn 
amrywiaeth o ffyrdd er 
mwyn codi 
ymwybyddiaeth o'r 
Cynnig Gofal Plant. 
 
Hyrwyddo ac annog 
darparwyr gofal plant i 
gofrestru â Chyllid a 
Thollau ei Mawrhydi i 
gymryd rhan yn y cynllun 
gofal plant di-dreth. 
 
Parhau i hyrwyddo'r 
Gwasanaeth 

Cynnal 3 sesiwn gwybodaeth 
Cynnig Gofal Plant ym mis Mai 
2018 i roi'r diweddaraf i 
ddarparwyr am gynnydd, 
datblygiadau gofal plant eraill a 
chyflwyno cronfa ddata DEWIS. 
 
Cynnal 5 achlysur hyfforddi 
darparwyr ym mis Tachwedd 
2018 i roi hyfforddiant i'r 
darparwyr newydd ar y porth 
Cynnig Gofal Plant ar-lein 
newydd. 
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Gwybodaeth i 
Deuluoedd i rieni a 
darparwyr gofal plant. 
 

Cynnal 3 achlysur recriwtio 
gwarchodwyr plant Ionawr - 
Mawrth 2019. 
 
Cynnal 2 achlysur Rhwydwaith i 
Warchodwyr Plant Rhagfyr 2018 
- Chwefror 2019. 
 
1 x gweithdy ansawdd gofal i 
warchodwyr plant y rhwydwaith - 
Mawrth 2019. 
 
Cynnal achlysuron i ddarparwyr 
Cynnig Gofal Plant Merthyr 
Tudful rhwng Tachwedd 2018 - 
Ionawr 2019. 
 
Cynnal achlysur i ddarparwyr 
Cynnig Gofal Plant Pen-y-bont 
ar Ogwr – Mai 2018 a rhwng 
Ionawr a Chwefror 2019. 
 
Anfon y newyddion diweddaraf 
at ddarparwyr ar ffurf e-bost 
drwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth 
i Deuluoedd. 
 

 


