
Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Gofal Plant Caerffili 2022  
 

Blaenoriaeth Allweddol 1:  

Gan ystyried demograffeg leol, a'r bylchau a nodwyd yn yr ADGP, cynyddu nifer a hyblygrwydd gwahanol fathau o ofal plant cyfrwng 

Cymraeg yn unol â Chynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. 

 

Swyddog Cyfrifol:  

Fiona Santos  

 

Rheswm dros y dewis:  

Mae Dadansoddiad Bylchau’r ADGP a’r CSCA wedi nodi'r angen am fwy o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn rhai ardaloedd cynllunio 

cymunedol i ateb y galw cynyddol am ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg. Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 10 mlynedd 

yn nodi'r angen i ddatblygu 26-30% o leoedd gofal plant sy'n cefnogi datblygiad iaith Gymraeg erbyn 2032 er mwyn cyrraedd y targed o 26% o 

blant ym mlwyddyn 1 mewn Addysg cyfrwng Cymraeg.  Mae angen datblygu darpariaeth ychwanegol ar draws y fwrdeistref, yn ogystal â 

chefnogi'r ddarpariaeth bresennol i symud ar hyd y continwwm ieithyddol i gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn.  

 

Yr effaith perfformiad cyffredinol a ragwelir: 

Bodloni gofynion cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau Gofal 2011, Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 

2016, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2015, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Darparu gofal plant digonol i rieni sy'n 



gweithio i fodloni gofynion ychwanegol addewid gofal plant Llywodraeth Cymru erbyn 2021.  Darparu digon o ofal plant i ateb y galw cynyddol 

am ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn unol â'r Cynllun.  

 

Y Sefyllfa Bresennol: 

Yn ôl data DHG, ar hyn o bryd mae cyflenwad digonol o leoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg ledled y sir ac mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn 

cael eu cefnogi'n dda. Fodd bynnag, mae dadansoddiad o'r cyflenwad yn erbyn y galw yn dangos bod pocedi o ardaloedd ledled y fwrdeistref 

sirol lle nodwyd bod angen pellach am ofal plant cyfrwng Cymraeg, a bydd hyn yn cynyddu drwy ymlyniad parhaus a sylw dyledus i gamau 

gweithredu o fewn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a datblygu polisi parhaus yng Nghymru. 

 

Cysylltiadau â Chynlluniau Cenedlaethol a Lleol:  

 Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair - Llywodraeth Cymru 

 Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi – Llywodraeth Cymru 

 Cynllun cyflawni Dechrau'n Deg CBSC  

 Cynllun gweithredu gwrth-dlodi CBSC  

 Asesiad a chynllun Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol CBSC 

 Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg CBSC 

 

Camau Gwella:  

 Cynyddu nifer a math y ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg ledled y fwrdeistref sirol i weithio tuag at gyrraedd targed 26% CSCA 

2035. Dylai hyn gynnwys Gwarchodwyr Plant, Meithrinfeydd Dydd Llawn, a chynnwys darparwyr sy'n darparu Gofal Plant Dechrau'n Deg, 

Cynnig Gofal Plant Cymru, Gofal Cofleidiol, Gofal ar ôl Ysgol, Gofal Sesiynol, Gofal Sesiynol Cymysg ac ABC.  

 



Meini Prawf ac Amserlenni Llwyddiant:  

Mwy o leoedd gofal plant cofrestredig i deuluoedd sy'n dewis gofal plant cyfrwng Cymraeg, lleoedd Dechrau'n Deg a darpariaeth ABC. Bydd hyn 

mewn ymateb i'r galw cynyddol am wasanaethau cyfrwng Cymraeg a'n dyletswydd gyfreithiol i gynnig mwy o leoedd cyfrwng Cymraeg dros 

amser, yn unol â'r Cynllun; i'w hadolygu'n flynyddol.  

 

Blaenoriaeth Allweddol 2:  

Gan ystyried demograffeg leol, cynyddu nifer y lleoedd gofal plant a'r mathau o leoedd gofal plant fel y nodir yn y Dadansoddiad 

Bylchau, gan ystyried y Cynnig Gofal Plant presennol a'i ehangiadau dilynol yn ogystal ag ehangu'r Rhaglen Dechrau'n Deg.  

 

Swyddog Cyfrifol:  

Fiona Santos  

 

Rheswm dros y dewis:  

Nododd Dadansoddiad Bylchau’r ADGP nifer o ardaloedd daearyddol yn y fwrdeistref lle mae lleoedd gofal plant digonol ac annigonol ar hyn o 

bryd i ateb y galw presennol, fodd bynnag, bydd angen dadansoddiad data galw pellach gydag ehangiadau dilynol mewn golwg i sicrhau bod 

digon o leoedd a darpariaeth gofal plant ar gael. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran ehangu addewid gofal plant cyffredinol Llywodraeth Cymru 

i blant 3 a 4 oed gynnwys rhieni sydd mewn addysg a hyfforddiant a hefyd i rieni sydd angen mathau penodol o ofal plant i blant o bob oed i'w 

galluogi i fynychu hyfforddiant ac aros mewn gwaith, ac o ystyried ymrwymiad diweddaraf Llywodraeth Cymru i gynnig lleoedd gofal plant wedi'u 

hariannu i bob plentyn 2 oed. 

 



Yr effaith perfformiad cyffredinol a ragwelir: 

Bodloni gofynion cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau Gofal 2011, Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 

2016, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2015, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Darparu gofal plant digonol i rieni sy'n 

gweithio er mwyn bodloni gofynion ychwanegol addewid gofal plant Llywodraeth Cymru. Y Rhaglen Lywodraethu 2021.  

 

Y Sefyllfa Bresennol: 

Rydym mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach yn ystod y flwyddyn i ddod gyda llinell sylfaen o ofal plant ar draws y fwrdeistref, 

bylchau penodol a nodwyd drwy'r ADGP, a Thîm Blynyddoedd Cynnar ymroddedig. Mae gennym ddigon o leoedd Dechrau’n Deg ar hyn o bryd, 

er ein bod yn monitro’r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac effaith cynyddu gofal plant er mwyn ehangu gofal plant a ariennir ar gyfer plant 

2 oed, a rhieni i mewn i waith a hyfforddiant o ran y Cynnig Gofal Plant presennol.   

 

Cysylltiadau â Chynlluniau Cenedlaethol a Lleol:  

 Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair - Llywodraeth Cymru 

 Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi – Llywodraeth Cymru 

 Cynllun cyflawni Dechrau'n Deg CBSC  

 Cynllun gweithredu gwrth-dlodi CBSC  

 Cynllun Integredig Sengl CBSC  

 Cynnig Gofal Plant Cymru – Canllawiau Awdurdodau Lleol sy'n Weithredwyr Cynnar 

 

Camau Gwella:  

 Dilyn i fyny cywirdeb data o ffurflenni DHG fesul ardal ddaearyddol ac iaith i sicrhau bod darlun cyflawn o ofal plant ar gael ar gyfer 

datblygu rhaglenni newydd.  



 Datblygu cynlluniau ar gyfer cynyddu lleoliadau sydd wedi'u cofrestru i ddarparu Cynnig Gofal Plant.  

 Datblygu cynllun gweithredu manwl a chadarn i gyflawni polisi Llywodraeth Cymru o ehangu lleoedd Dechrau'n Deg cyffredinol.  

 Parhau i gydweithio ac ymgynghori â chydweithwyr trawsffiniol.   

 

Meini Prawf ac Amserlenni Llwyddiant:  

Bydd darlun cyflawn o'r gofal plant sydd ar gael yn lleol yn caniatáu i ddadansoddiad mwy cywir o fylchau gael ei wneud; i'w hadolygu'n flynyddol.  

Rhannu data sy'n ymwneud â threfniadau gofal plant trawsffiniol, contractau Cynnig Gofal Plant, contractau ABC ac ati a deall pam fod 

rhieni/gofalwyr wedi dewis defnyddio darpariaeth gofal plant y tu allan i'r sir; i'w hadolygu'n flynyddol. 

 

Blaenoriaeth Allweddol 3:  

Cynyddu'r amrywiaeth o wasanaethau a gynigir gan Ddarparwyr Gofal Plant ar draws y fwrdeistref.  

 

Swyddog Cyfrifol:  

Fiona Santos  

 

Rheswm dros y dewis:  

Nododd Dadansoddiad Bwlch yr ADGP amrywiaeth o wasanaethau y gallai darparwyr gofal plant eu cynnig i gynyddu'r ystod o wasanaethau 

sydd ar gael i blant a theuluoedd. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â rhieni sydd angen mathau penodol o ofal plant i gefnogi 

anghenion eu plentyn, ac i gefnogi blaenoriaethau Awdurdodau Lleol a chymunedol sy'n ymwneud â rhaglenni eraill gan gynnwys Dechrau'n 

Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn ogystal â'r Cynnig Gofal Plant ac unrhyw ehangiadau dilynol. 

 



Yr effaith perfformiad cyffredinol a ragwelir: 

Bodloni gofynion cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau Gofal 2011, Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 

2016, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2015, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Darparu gofal plant digonol i rieni sy'n 

gweithio i fodloni gofynion ychwanegol addewid gofal plant Llywodraeth Cymru erbyn 2021.  

 

Y Sefyllfa Bresennol: 

Rydym mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach yn ystod y flwyddyn i ddod gyda llinell sylfaen o ofal plant ar draws y fwrdeistref, 

bylchau penodol a nodwyd drwy'r ADGP, a Thîm Blynyddoedd Cynnar ymroddedig. Mae gennym ddigon o leoedd Dechrau’n Deg ar hyn o bryd, 

er ein bod yn monitro’r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac effaith cynyddu gofal plant er mwyn ehangu gofal plant a ariennir ar gyfer plant 

2 oed, a rhieni i mewn i waith a hyfforddiant o ran y Cynnig Gofal Plant presennol.   

 

Cysylltiadau â Chynlluniau Cenedlaethol a Lleol:  

 Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair - Llywodraeth Cymru 

 Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi – Llywodraeth Cymru 

 Cynllun cyflawni Dechrau'n Deg CBSC  

 Cynllun gweithredu gwrth-dlodi CBSC  

 Cynllun Integredig Sengl CBSC  

 Cenedlaethau'r Dyfodol a Lles – Asesiad o Anghenion  

 Cynnig Gofal Plant Cymru – Canllawiau Awdurdodau Lleol sy'n Weithredwyr Cynnar 

 



Camau Gwella:  

 Cynyddu nifer y darparwyr sy'n cynnig Addysg Blynyddoedd Cynnar drwy agor i fyny’r Fframwaith a gweithio'n agos gyda phartneriaid i 

annog lleoliadau i wneud cais; canolbwyntio ar ardaloedd Basn Caerffili a Chwm Sirhywi Isaf. 

 Cynyddu nifer y darparwyr sy'n cynnig Lleoedd Dechrau'n Deg drwy agor i fyny’r Fframwaith a gweithio'n agos gyda phartneriaid i annog 

lleoliadau i wneud cais. 

 Cynyddu nifer y darparwyr sy'n cynnig Cynnig Gofal Plant drwy weithio'n agos gyda phartneriaid i annog lleoliadau i gofrestru a chychwyn 

lleoliadau cyflwyno a chefnogi i gofleidio datblygiadau'r prosiect digidol.  

 Archwilio hyblygrwydd darparwyr gofal plant i ddiwallu anghenion plant ag anableddau drwy gynnig rhaglen hyfforddi gynhwysfawr a 

hyrwyddo prosesau a rhaglenni darparu sydd newydd esblygu.  

 Bydd hyn yn cynnwys datblygu 'Fframwaith' newydd i ddarparwyr gynnig lleoedd gofal plant i blant sydd ag anghenion sy'n dod i'r amlwg. 

 Archwilio hyblygrwydd darparwyr gofal plant i ddiwallu anghenion plant ag Anghenion Ychwanegol.  

 

Meini Prawf ac Amserlenni Llwyddiant:  

Rhoi mwy o ddewis i rieni/gofalwyr o ran darparwyr ABC a DD er mwyn sicrhau mwy o hyblygrwydd a hyrwyddo cynaliadwyedd ac ansawdd 

ledled y sector; i'w hadolygu'n flynyddol. Mae gan ddarparwyr gofal plant fwy o gymhwysedd a hyder i gynnig darpariaeth briodol i blant sydd ag 

amrywiaeth o Anghenion Ychwanegol; i'w hadolygu'n flynyddol. Mae darparwyr gofal plant yn hyderus ac yn gymwys i ddarparu gwasanaethau 

gofal plant i blant sydd ag Anghenion Ychwanegol, gan sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol â’r Ddeddf ADY; i'w hadolygu'n flynyddol. 

 

 

Blaenoriaeth Allweddol 4:  

Cynnal y sector – gwybodaeth a fforddiadwyedd.  

 



Swyddog Cyfrifol:  

Fiona Santos  

 

Rheswm dros y dewis:  

Nododd yr ADGP fod llawer o rieni a gofalwyr yn gweld cost gofal plant yn anfforddiadwy ac nad yw llawer o rieni'n hawlio cymorth ariannol sydd 

ar gael iddynt i gefnogi costau gofal plant. Fforddiadwyedd gofal plant yw un o'r rhwystrau niferus sy'n wynebu rhieni wrth gael mynediad i'r sector 

gofal plant, ac mae'n cael effaith uniongyrchol ar gynaliadwyedd y sector. Mae cefnogi rhieni i gael gafael ar wybodaeth am y cymorth ariannol 

sydd ar gael iddynt, a gweithio gyda'r sector i gefnogi lleoliadau gofal plant i gofrestru gyda'r cyrff priodol fel y gall rhieni gael gafael ar y cymorth 

ariannol, yn hanfodol er mwyn i'r sector barhau'n gryf ac yn fywiog. 

 

Yr effaith perfformiad cyffredinol a ragwelir: 

Bodloni gofynion cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau Gofal 2011, Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 

2016, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2015, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Darparu gofal plant digonol i rieni sy'n 

gweithio er mwyn bodloni gofynion ychwanegol addewid gofal plant Llywodraeth Cymru. 

 

Y Sefyllfa Bresennol: 

Rydym mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach yn ystod y flwyddyn i ddod gyda llinell sylfaen o ofal plant ar draws y fwrdeistref, 

bylchau penodol a nodwyd drwy'r ADGP, a Thîm Blynyddoedd Cynnar ymroddedig. Mae gennym ddigon o leoedd Dechrau’n Deg ar hyn o bryd, 

er ein bod yn monitro’r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac effaith cynyddu gofal plant er mwyn ehangu gofal plant a ariennir ar gyfer plant 

2 oed, a rhieni i mewn i waith a hyfforddiant o ran y Cynnig Gofal Plant presennol.  Mae gennym hefyd raglen gynhwysfawr o gymorth busnes i'r 

sector.  

 



Cysylltiadau â Chynlluniau Cenedlaethol a Lleol:  

 Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair - Llywodraeth Cymru 

 Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi – Llywodraeth Cymru 

 Cynllun cyflawni Dechrau'n Deg CBSC  

 Cynllun gweithredu gwrth-dlodi CBSC  

 Cynllun Integredig Sengl CBSC  

 Cenedlaethau'r Dyfodol a Lles – Asesiad o Anghenion.  

 

Camau Gwella:  

 Cefnogi pob lleoliad gofal plant i gofrestru gyda’r AGC. 

 Cefnogi pob lleoliad gofal plant i gofrestru gyda CThEM.   

 Cefnogi pob lleoliad i gael strwythur cyfreithiol cadarn a gweithredol.  

 Annog teuluoedd a lleoliadau i gael gafael ar wybodaeth am yr holl gymorth ariannol sydd ar gael a chefnogi dealltwriaeth o sut i gael 

gafael ar gymorth ariannol.  

 Cefnogi pob lleoliad i gael gafael ar arian grant sydd ar gael a chefnogi lleoliadau gyda chynllunio ariannol cadarn.  

 Cefnogi pob lleoliad i gynyddu eu llythrennedd digidol.  

 Cefnogi pob lleoliad i gynnig darpariaeth o ansawdd uchel drwy gymryd rhan mewn Cynlluniau Sicrhau Ansawdd ac uwchsgilio staff drwy 

hyfforddiant.  

 



Meini Prawf ac Amserlenni Llwyddiant:  

Mae'r holl ddarpariaeth gofal plant yn y fwrdeistref wedi'i chofrestru gydag AGC sy'n caniatáu i rieni/gofalwyr fanteisio ar gynlluniau gofal plant 

di-dreth ac elfen gofal plant o gredydau treth; i'w hadolygu'n flynyddol.  Rhieni/gofalwyr yn gallu cael mynediad i'r cynllun Gofal Plant Di-dreth 

cyffredinol; i'w hadolygu'n flynyddol.  

Sector gofal plant cryf a chynaliadwy sy'n ddigon cadarn i ymgymryd â'r heriau a gyflwynir iddynt; i'w hadolygu'n flynyddol.  

Mae lleoliadau'n dod yn fwy cynaliadwy, ac mae teuluoedd yn gweld gofal plant yn fwy fforddiadwy; i'w hadolygu'n flynyddol.  Sicrhau bod 

darparwyr yn manteisio i'r eithaf ar eu potensial refeniw/llenwi swyddi gwag gyda gwaith hyrwyddo cadarn; i'w hadolygu'n flynyddol.  

 

Blaenoriaeth Allweddol 5:  

Datblygu'r Gweithlu  

 

Swyddog Cyfrifol:  

Fiona Santos  

 

Rheswm dros y dewis:  

Er bod y gweithlu gofal plant yn fedrus iawn ac wedi'i hyfforddi'n dda, nododd y DSG fod data DHG yn dangos bod ymgysylltu â DPP yn angen 

parhaus, yng nghyd-destun ehangu Rhaglen Gofal Plant Dechrau'n Deg a lleoedd gofal plant a ariennir ar gyfer plant 2 oed. Rhaid i raglen 

hyfforddi gynhwysfawr fod ar gael ac mae'n hanfodol er mwyn i'r sector barhau i fod yn gryf ac yn fywiog.  

 



Yr effaith perfformiad cyffredinol a ragwelir: 

Bodloni gofynion cyfreithiol Llywodraeth Cymru yn Neddf Safonau Gofal 2011, Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 

2016, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2015, a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Darparu gofal plant digonol i rieni sy'n 

gweithio er mwyn bodloni gofynion ychwanegol addewid gofal plant Llywodraeth Cymru. 

 

Y Sefyllfa Bresennol: 

Rydym mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach yn ystod y flwyddyn i ddod gyda llinell sylfaen o ofal plant ar draws y fwrdeistref, 

bylchau penodol a nodwyd drwy'r ADGP, a Thîm Blynyddoedd Cynnar ymroddedig. Mae ein Swyddog Datblygu'r Gweithlu yn parhau i gynllunio 

cyfres gynhwysfawr o hyfforddiant rheoleiddio a DPP ar gyfer y sector a bennir gan archwiliadau'r sector a'r hyfforddiant perthnasol sydd ei 

angen.  

 

Cysylltiadau â Chynlluniau Cenedlaethol a Lleol:  

 Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair - Llywodraeth Cymru 

 Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi – Llywodraeth Cymru 

 Cynllun cyflawni Dechrau'n Deg CBSC  

 Cynllun gweithredu gwrth-dlodi CBSC  

 Cynllun Integredig Sengl CBSC  

 Cenedlaethau'r Dyfodol a Lles – Asesiad o Anghenion.  

 

Camau Gwella:  

 Parhau i weithio gydag ysgolion, colegau a'r sector ehangach i hyrwyddo gofal plant fel opsiwn gyrfa.  



 Parhau i ddarparu Sesiynau Gwybodaeth i Warchodwyr Plant, a chynlluniau cymwysterau Gwarchodwyr Plant yn yr ardal leol i gynnal y 

sector.   

 Gwerthusiad o'r Grant Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau a'r rhaglen hyfforddi gyfatebol.   

 Mynd i'r afael â materion recriwtio a chadw staff o fewn y gweithlu gofal plant.  

 Darparu hyfforddiant Deddf ADY.   

 

Meini Prawf ac Amserlenni Llwyddiant:  

Ehangu gweithlu presennol y sector gofal plant cymwys; i'w hadolygu'n flynyddol.  Cadw a chynnydd dilynol yn nifer y Gwarchodwyr Plant sy'n 

gweithredu ledled y fwrdeistref sirol; i'w hadolygu'n flynyddol.  Gwerthuso llwyddiant yng nghyd-destun effaith ar lefelau staffio digonol dros gyfnod 

hirdymor, mwy o ansawdd o ran darpariaeth gofal plant o ganlyniad uniongyrchol i staff sydd wedi cael eu huwchsgilio oherwydd DPP/datblygu'r 

gweithlu, a digon o fodd i ryddhau staff presennol mewn lleoliadau i fynychu hyfforddiant; i'w hadolygu'n flynyddol.  Sicrhau bod digon o staff ar 

gael i ateb y galw am leoedd gofal plant ledled y fwrdeistref sirol.  Sicrhau cynaliadwyedd lleoliadau; i'w hadolygu'n flynyddol.  Ategu ymhellach 

y Ddeddf ADY a'r holl amcanion cyfreithiol a'r penderfynyddion i gefnogi'r sector a'r gweithlu i ddeall eu rhwymedigaethau priodol; i'w hadolygu'n 

flynyddol.  

 


