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17 Atodiad 1 – Cynllun Gweithredu  
 

Argymhelliad 1:  Rhoi cyngor, canllawiau a gwybodaeth ariannol i rieni/gofalwyr sy’n dychwelyd i waith neu’n aros mewn gwaith a’r sawl sy’n 
chwilio am gyfleoedd i hyfforddi:  
 
Dylai swyddogion Cyngor Bro Morgannwg, ynghyd â phartneriaid proffesiynol cyflogadwyedd, barhau i weithio mewn partneriaeth i ymdrin â 
chefnogaeth ariannol i rieni a gofalwyr lleol, a’i fonitro.  

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol  

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, 

ISEL) 
Dylai Cyngor Bro Morgannwg barhau i roi 
blaenoriaeth i weithio’n fewnol a chyda 
gweithwyr proffesiynol HWB 
cyflogadwyedd megis yr AGPh, Canolfan 
Byd Gwaith a PaCE. 
  
Byddai agwedd strategol gyfun, sy’n 
parhau i sicrhau bod rhieni/gofalwyr sydd 
eisiau mynd neu ddychwelyd i’r gweithle 
yn ymwybodol o sut a lle y gallant fynd at 
gefnogaeth a chyngor, a’u bod yn 
ymwybodol o fathau ariannol o 
gefnogaeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-
Dreth, y Cynnig Gofal plant (a gaiff ei 
ymestyn) a chyflwyno gofal plant 
cyffredinol i blant dwyflwydd oed yn 
hydref 2022. 
Bydd y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn parhau i hyrwyddo 

Debbie Maule  
 
Becky Wickett 
(GGD) 
 
Partneriaid PaCE 
 
AGPh a Chanolfan 
Byd Gwaith 
 

Ebrill 2022-
Mawrth 2023 

Mae partneriaid fel yr AGPh a gweithwyr 
proffesiynol cyflogadwyedd yn rhoi 
adborth strwythuredig os bydd lleihad 
mewn gofal plant yn effeithio ar 
gyflogadwyedd. 
 
Mae agwedd bartneriaeth amlwg hefyd 
at gyflogadwyedd a gofal plant sy’n 
dwyn i mewn holl swyddogion 
perthnasol awdurdod lleol Bro 
Morgannwg a phartneriaid allanol i 
hyrwyddo’r mentrau hyn trwy 
lwyfannau/sianeli cyfryngau 
cymdeithasol. 
Gall rhieni sydd mewn addysg a 
hyfforddiant yn awr gyrchu llefydd gofal 
plant taledig a bydd hyn yn gwella’r 
thema cyflogadwyedd. 
 

UCHEL 



gwasanaethau a chefnogaeth berthnasol 
(gan gynnwys math ariannol) sydd ar gael i 
blant a’u teuluoedd.  

 
Bydd nifer yr ymholiadau i GGD am ofal 
plant taledig a ffurfiau ariannol o  ofal 
plant wedi cynyddu 

 
  



Argymhelliad 2:   Dull gofal plant hyblyg  
 
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i fonitro amseroedd agor a chau darparwyr gofal plant ynghyd â chyfleoedd am 'hyblygrwydd' sy'n darparu ar 
gyfer patrymau gwaith teuluoedd Bro Morgannwg, gan ganolbwyntio ar amseroedd agor yn gynnar yn y bore ym mhob lleoliad gofal plant  
 

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol  

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, 

ISEL) 
Dylai swyddogion perthnasol Cyngor Bro 
Morgannwg a’r GGD barhau i fonitro i ba 
raddau y mae amseroedd agor clybiau 
brecwast/cyn-ysgol – gan gynnwys rhai 
mewn ysgolion – yn dychwelyd i’r 
amseroedd normal wrth i’r ardal barhau i 
ddod allan o gyfnod COVID-19.  
 
Swyddogion i barhau i fonitro’r graddau y 
mae amseroedd cau clybiau wedi’r ysgol 
yn dychwelyd i’r amseroedd cyn-COVID 
times.  
Swyddogion i gysylltu â’r sector gofal plant 
i drafod dewisiadau i ddatblygu agwedd 
gofal plant fwy hyblyg i gyd-fynd ag oriau 
gwaith ad hoc/annodweddiadol 
 
Cynyddu’r llefydd gofal plant mewn 
lleoliadau presennol/newydd i gefnogi’r 
ddarpariaeth tu allan i’r ysgol. 

Becky Wickett 
(GGD) 
 
 
 
 
 
 
Becka Satherley-
Thomas  
 
Swyddog 
Datblygu 
Gweithlu – rôl 
newydd 
 

2022-2023 Ceir llai o rieni sy’n gweithio yn adrodd 
am anawsterau gyda’u trefn gwaith (h.y., 
cyrraedd y gwaith mewn pryd neu allu 
gadael gwaith ar adeg addas o’u dewis) 
pan gynhelir ymchwil ac ymgynghoriad 
ADGP 2023.  
 
Cynyddu’r graddau y gall rhieni lleol – 
gan gynnwys rhieni yn y Fro sy’n cael eu 
cyflogi y tu allan i amserlen 8.00am-
6.00pm draddodiadol a/neu rieni sy’n 
gweithio o gartref yn barhaol - gyrchu 
gofal plant ar adegau sy’n cyd-fynd â’u 
hanghenion newydd.  

UCHEL 

 



Argymhelliad 3:  Hyfforddi a Datblygu’r Gweithlu 
 
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i arwain y gwaith o gadw a recriwtio gweithwyr (gan gynnwys prentisiaid) ar gyfer gweithlu’r blynyddoedd 
cynnar a gofal plant lleol.  Byddant yn dangos i bartneriaid allweddol megis arweinwyr mewn darparwyr gofal plant, Coleg Caerdydd a'r Fro a 
phartneriaid CWLWM eu hymrwymiad i ymgyrch recriwtio a chadw.  

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol  

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, ISEL) 

Gan weithio gyda rhanddeiliaid lleol gan 
gynnwys y sector AB, ysgolion uwchradd a 
phartneriaid CWLWM, bydd Cyngor Bro 
Morgannwg yn blaenoriaethu sicrhau a 
bwrw ymlaen â strategaeth recriwtio a 
chadw i gefnogi’r sector gofal plant.  
 
 
Dylai ymgyrch recriwtio ymgorffori 
uchelgais i gynyddu’r isod: 
1) niferoedd gofalwyr plant i’r sector; 
2) niferoedd y staff gyda chymwysterau 
addas 
3) niferoedd y staff sy’n dysgu yn y gwaith 
4) niferoedd y staff gofal plant Cymraeg eu 
hiaith i’r sector (cysylltiadau ag 
argymhelliad 6) 
  
 

Swyddog 
Datblygu’r 
Gweithlu Gofal 
Plant a 
swyddogion eraill 
yr Awdurdod 
Lleol sydd â 
diddordeb mewn 
gweithlu a 
hyfforddi 
 
Cwmnïau 
hyfforddi lleol 
 
Colegau Addysg 
Bellach 
Ysgolion 
uwchradd lleol  
 
Partneriaid 
CWLWM 

2022-2026 Cefnogir y strategaeth gyda chynllun 
gweithredu fydd yn rhoi i ddarparwyr 
gofal plant y dulliau i recriwtio a 
chadw staff yn llwyddiannus yn eu 
lleoliad. Rhagwelir y bydd llai o 
aelodau o’r gweithlu, gyda a heb 
gymwysterau, yn gadael y sector ac y 
bydd y nifer sy’n dod i mewn yn 
cynyddu.  
Daw carfan newydd o weithwyr 
proffesiynol y blynyddoedd cynnar a 
gofal  yn dod i’r sector yn y Fro am y 
cyfnod strategol cychwynnol 2022-
2024.  
 
Nifer y sawl sy’n dod yn ofalwyr plant 
cofrestredig yn yr ardal yn cynyddu o 
10% erbyn Mawrth 2024 – gan 
gynnwys mewn ardaloedd haen isaf 
blaenoriaeth angen (megis Cadoc) ac 
yn enwedig yn y Barri lle bydd cynnydd 

UCHEL 



sylweddol mewn datblygiadau tai lleol 
gan gynnwys datblygiad Glan Dŵr y 
Barri.  
 
Bydd nifer y staff gofal plant sy’n 
siaradwyr Cymraeg i gefnogi’r 
ddarpariaeth CC wedi cynyddu o 5% 
erbyn Mawrth 2025  
 

 
 
 
 
 
 
  



Argymhelliad 4:  Ehangu'r Cynnig Gofal Plant a chyflwyno gofal plant cyffredinol i blant 2 flwydd oed  
 
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi blaenoriaeth i’r gwaith o sefydlu lleoedd ychwanegol ar gyfer plant 3 - 4 oed drwy ehangu cyllid y Cynnig Gofal 
Plant ynghyd â lleoedd ar gyfer y garfan 2 flwydd oed yn y sector cyn-ysgol - er mwyn helpu i fodloni cynnydd tebygol yn y galw am leoedd o'r fath a 
fydd yn ganlyniad cenedlaethol i raglen gofal plant cyffredinol llywodraeth Cymru ar gyfer plant 2 flwydd oed, y bwriedir ei chychwyn yn hydref 2022 
 

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol  

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, ISEL) 

Bydd pob cyfle i ddatblygu 
darpariaethau/llefydd newydd neu 
estyniad i’r hyn sy’n bodoli eisoes yn cael 
eu hannog yn strategol i ystyried neilltuo 
carfan o lefydd i blant 3 a 4yr oed dan y 
Cynnig Gofal Plant  
 
 
Bydd swyddogion Bro Morgannwg yn 
sicrhau bod eu carfan sector blynyddoedd 
cynnar a gofal plant wedi paratoi’n llawn 
ac yn gwybod am gyflwyniad graddol y 
cynnig cyffredinol i blant 2 flwydd oed o 
Fedi 2022 – a byddant yn parhau i fonitro’r 
gallu i gael mynediad at lefydd o’r fath.  
 
 

Debbie Maule 
 
Kath King 
 
Becka Satherley-
Thomas 
 
Kath Clarke 
 

Ebrill 2022-
Mawrth 2023 

Cyllid cyfalaf ar gael i gynyddu 
niferoedd y llefydd gofal plant newydd 
am gam cyntaf ehangu arfaethedig y 
Cynnig i blant 3 a 4 oed. 
 
 
 
Cyflwynir cynnig cyffredinol 
Llywodraeth Cymru i blant  
2 flwydd oed yn raddol mewn 
ardaloedd wedi eu targedu yn y Fro er 
mwyn sicrhau y gall y teuluoedd hynny 
a nodwyd gyrchu lle mewn lleoliad ac 
ar amser o’u dewis. Bydd hyn yn cael ei 
fonitro trwy gyfoesiadau ADGP sydd ar 
y gweill.  
 
Bydd y sector gofal plant blynyddoedd 
cynnar yn y Fro yn parhau i fod yn 
barod ac yn gwybod am y fenter. 

UCHEL 



Argymhelliad 5:  Anghenion Dysgu Ychwanegol 
 
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i gefnogi ei sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i roi uchelgeisiau'r Rhaglen Trawsnewid ADY ar 
waith, a gychwynnwyd yn y wlad yn hydref 2021 

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol 

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, ISEL) 

Dylai Cyngor Bro Morgannwg  
Weithio mewn partneriaeth strategol 
gyda’r sector gofal plant a chwarae, i 
flaenoriaethu mentrau hyfforddi wedi’u 
canoli ar thema ADY, a gwelliannau 
(ffisegol) ar thema hygyrchedd).  
 
Fel rhan o’r Fforwm Blynyddoedd Cynnar, 
bydd cydweithwyr y blynyddoedd cynnar 
yn cefnogi’r awdurdod lleol a phartneriaid 
allanol wrth drafod, adolygu a gweithredu 
ar gyfeiriadau a dderbyniwyd gan y 
fforwm. 
 
Bydd arferion da presennol yn cael eu 
hybu a bydd cefnogaeth o ansawdd i 
fusnesau yn parhau i ganolbwyntio ar y 
modd y gall darparwyr gefnogi plant a’u 
teuluoedd hyd yn oed yn well.  
 
 

Debbie Maule 
 
Becka Satherley-
Thomas  
 
Kirsty Gamlin 
 
Katie Barratt 
 
Joanne 
Jones/Julia Sky 
 
 
 

Ebrill 2022-
Mawrth 2023 

Bydd gan ofalwyr plant gydag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol eisoes 
neu sy’n ymddangos (gan gynnwys 
gofalwyr sy’n gweithio) fwy o hyder yn 
eu gallu i gyrchu gofal plant o safon a 
all gefnogi eu plentyn yn effeithiol.  
 
Bydd y ffaith fod COVID-19 wedi creu 
mwy o heriau o ran datblygiad cynnar 
(oedi) rhai plant yn cael ei liniaru 
ymhellach a rhoddir cefnogaeth 
ychwanegol i’r garfan a ddioddefodd yr 
effeithiau hyn – gan gynnwys trwy 
weithlu sydd wedi ei hyfforddi a’i 
baratoi yn well, sydd wedi ymrwymo i’r 
Rhaglen Trawsnewid ADY ac yn gwybod 
amdani   
 
 

UCHEL 

 



Argymhelliad 6:  Cefnogi gofal plant cyfrwng Cymraeg   
 
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn parhau yn ymwybodol y gallai nifer y rhieni a phlant sydd â diddordeb mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg barhau i 
gynyddu wrth i broffil a chanlyniadau Strategaeth Cymraeg 2050  barhau i symud ymlaen, ac er nad yw ehangu darpariaeth o'r fath yn flaenoriaeth ar 
hyn o bryd, dylai barhau i gael ei chynnwys wrth feddwl a chynllunio ar gyfer darpariaethau/lleoedd newydd.  

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol  

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, ISEL) 

Dylai Cyngor Bro Morgannwg barhau â’i 
waith gyda phartneriaid CSAG a 
phartneriaid allweddol lleol eraill sy’n 
hyrwyddo’r Gymraeg er mwyn sicrhau y 
gall unrhyw deulu sydd am gyrchu gofal 
plant trwy gyfrwng y Gymraeg wneud 
hynny.  
 
Caiff sefydlu darpariaethau 
newydd/presennol ei fonitro er mwyn 
bwrw golwg ar y cyfraniad cyson i 
hygyrchedd llefydd gofal plant trwy 
gyfrwng y Gymraeg.  
  
 

Debbie Maule 
 
Becky Wickett 
 
Mudiad Meithrin 
 
Menter Bro 
Morgannwg 
 
Partneriaid CSAG 
 

2022-2026 Bydd nifer y llefydd cyfrwng-Cymraeg 
fydd ar gael yn cynyddu yn y Fro o 20% 
erbyn 2026.  
 
Gall teuluoedd Cymraeg eu hiaith a/neu 
deuluoedd sydd ag uchelgais i ddod yn 
rhugl yn y Gymraeg gyrchu gofal plant 
o’u dewis. 
 
Parheir i integreiddio’r Strategaeth 
CSAG yn llawn i ddatblygiadau strategol 
a darpariaethau newydd sy’n 
gysylltiedig â digonoldeb a chynllunio 
gofal plant. 
  

CANOLIG, 

 
 
 
 
  



Argymhelliad 7:  Parhau i gefnogi’r gwaith o gynnig cymorth (gan gynnwys cymorth ariannol), cyngor ac arweiniad parhaus i'r sector Gofal Plant i 
gynorthwyo adferiad COVID a hyrwyddo cynaliadwyedd  
 
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i flaenoriaethu’r gwaith o gefnogi'r sector gofal plant i gynorthwyo gyda’r adferiad yn dilyn COVID drwy 
grantiau i gefnogi cynaliadwyedd a/neu gynyddu lleoedd gofal plant; rhannu gwybodaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar newidiadau o ran 
cyngor ac arweiniad COVID-19. Parhau i fod yn ymwybodol o'r heriau parhaus sy'n wynebu'r sector a chynnig cyfle i fynegi pryderon drwy fforymau 
tymhorol 

 
Gweithredu  

 
 

Swyddogion 
Cyfrifol 

Amserlen 
Allweddol  

Deilliannau Targed  Statws 
(UCHEL, CANOLIG, ISEL) 

Dylai Cyngor Bro Morgannwg barhau â’i 
waith gyda chydweithwyr mewnol ac 
allanol i roi cefnogaeth werthfawr ac 
adeiladol i aelodau ei sector. 
 
Sefydlu fforymau bob tymor lle gall yr 
awdurdod lleol a phartneriaid dynnu sylw 
at gyfoesiadau perthnasol a hefyd lle caiff 
darparwyr gofal plant gyfle i fynegi eu 
prydeorn a/neu rannu deilliannau 
cadarnhaol  
Sicrhau bod gan ddarparwyr gofal plant 
wybodaeth am grantiau i’w cefnogi gyda 
chyanliadwyedd a/neu ehangu llefydd 
gofal plant. 
 
Rhoddir cyfoesiadau i’r sector gofal plant 
am gyngor a chanllawiau Llywodraeth 
Cymru ynghylch COVID-19 – gan gynnwys 

Debbie Maule 
 
Becky Wickett - 
GGD 
 
Becka Satherley-
Thomas 
 
CWLWM 
partneriaid 
 

2022-2026 Mae agwedd bartneriaeth ar gael i 
gefnogi’r sector gofal plant i adfer o 
COVID-19 
 
 
 
 
Caiff y sector gofal plant y wybodaeth 
ddiweddaraf am gyfoesiadau 
perthnasol trwy’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd ac mewn 
digwyddiadau yn y fforwm bob tymor.  
 
 
 
Gall y sector gofal plant wneud cais 
trwy amrywiaeth o geisiadau grant i 
gefnogi cynaliadwyedd eu lleoliad yn y 
tymor byr/hir. 

UCHEL, 



y Canllawiau am ofal plant a gwaith 
chwarae: Coronafirws  
 
Darperir cefnogaeth, cyngor a chanllawiau 
i helpu lles y staff 

 
 
Cefnogi lleoliadau gofal plant i barhau i 
weithredu’n ddiogel gan sicrhau bod 
staff a phlant yn dilyn arferion hylendid 
dwylo ac anadlu da.   
 
Mae’r staff yn teimlo bod gwerth 
arnynt a’u bod yn cael eu parchu ac y 
gallant drafod unrhyw bryderon gyda’u 
rheolwr llinell. 
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