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Safonau Gofynnol Cenedlaethol AGGCC 
Daeth Safonau Gofynnol Cenedlaethol newydd i rym ar 1 Ebrill 2016 - mae angen i 
chi gael copi o'r safonau newydd yn eich lleoliad ac edrych ar y newidiadau rhwng 
yr hen safonau a rhai newydd i sicrhau eich bod yn cydymffurfio . 
Gallwch lawrlwytho copi o - http://cssiw.org.uk/docs/cssiw/
publications/160411regchildcareen.pdf 
Rydym yn darparu gweithdy yn ein digwyddiad Hyfforddi a Thyfu yng Ngharno ar 18 
Mehefin i weithio drwy'r newidiadau gyda chi - ARCHEBWCH LE. 

Hyfforddiant 
Mae’r Llyfryn Hyfforddiant  
integredig newydd nawr ar gael 
ar wefan Cyngor Sir Powys 
<http://pstatic.powys.gov.uk/
fileadmin/Docs/Training _DBS 
WELSH_Integrated_Training          Brochure_2016-
2017_FINAL.pdf>   

Gellir cael manylion am gyfleoedd hyfforddi a     
datblygu a ariennir gan y CYPP yn y Llyfryn           
Hyfforddiant Integredig. I gadw lle hyfforddi        
defnyddiwch y ffurflen gais ar-lein neu cysylltwch 
â'r Tîm Datblygu Gweithlu - pwbotu@powys.gov.uk 
- 01597 827331 

Croeso i’n Cylchlythyr Haf  
 
Rydym yn croesawu India Morgan i'r tîm -Mae India yn 
gweithio un diwrnod yr wythnos gyda ni ac efallai y bydd rhai 
ohonoch wedi bod mewn cysylltiad â hi yn barod gan fod yn 
prysur drefnu ymweliadau i weld chi. 
Rydym yn falch iawn i ddweud bod Jenna Hughes yn ôl oddi 
gyfnod mamolaeth - croeso'n ôl Jenna - rydym wedi colli chi !!! 
Llawer o ddiweddariadau , fel arfer, yn y rhifyn hwn o'r         
cylchlythyr - a llawer o gweithdai cyffroes yn ein diwrnod     
Hyfforddi a Thyfu nesaf - gobeithio gweld chi yno . 
Lynne Jones 
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Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng Person Cofrestredig a'r Unigolyn        
Cyfrifol? 

 

Y Person Cofrestredig 
 
  sy'n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau, gan roi sylw i'r   
Safonau perthnasol. Mae hyn yn wir bob amser, er yn ymarferol efallai y caiff y           
cyfrifoldeb ei ddirprwyo o ddydd i ddydd i reolwr, y person cyfrifol neu aelod dynodedig 
o staff.Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 
12 oed Diweddarwyd Mawrth 2016  
 

Felly, beth ydy hwn yn meddwl yn ymarfer? 
Unrhyw un sydd wedi cofrestru Person Cofrestredig yn fel arfer yn ddarparwr preifat 
neu rywun sydd yn bwriadu gwneud elwa o ddarpariaeth nhw. Mae grwpiau yma methu 
fod yn Elusen Gofrestredig.Mae’r Person Cofrestredig yn gyfrifol i sicrhau fod y lleoliad 
yn cydymffurfio i fod un o’r rheoliadau perthnasol i’r lleoliad, sicrhau for AGGCC        
Safonnau gofynnol yn cael ei ddilyn, darparu arolygiaeth i’r arweinydd, a yw hyn yn y 
rheolwr dydd i ddydd, Person mewn rheolaeth neu aelod o staff dynodedig a chyd o 
ymrwymiadau ariannol ymysg a gofyniadau sawl arall . 
 

Y Person Cyfrifol 
 
Lle darperir gofal dydd gan sefydliad (corff corfforaethol neu gymdeithas anghorffo     
redig), rhaid i Unigolyn Cyfrifol sy'n gyfrifol am oruchwylio'r gofal dydd a ddarperir o 
ddydd i ddydd gael ei benodi gan y sefydliad hwnnw.Yn gyffredinol, disgwylir i'r unigolyn 
sy'n gyfrifol ddangos bod y ddarpariaeth gofal dydd yn cydymffurfio â gofynion amrywiol 
y rheoliadau hyn, gan roi ystyriaeth i'r datganiadau perthnasol yn y Safonau.Rhaid     
penodi person i fod yn gyfrifol os mai sefydliad yw'r person cofrestredig, ac nad yr 
unigolyn cyfrifol sydd â gofal llawn bob dydd am y ddarpariaeth gofal plant, neu os yw'r 
person cofrestredig yn unigolyn nad yw â gofal llawn bob dydd. Rhoddir gwybodaeth 
lawnach ynghylch y cyfrifoldeb hwn yn Rhan 3, Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal 
Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016. 
Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed  
Diweddarwyd Mawrth 2016  
 

Felly, beth ydy hwn yn meddwl yn ymarfer? 
 
Mae’r Unigolyn/Unigolion Cyfrifol fel arfer pobl sydd, ar ran o grŵp neu gymdeithas, 

sydd yn gyfrifol am wneud yn siŵr fod y rheolau, Safonau Gofynnol AGGCC, ariannol a 

gofyniadau rheoleiddiol eraill yn cael eu dilyn. Mae rhaid iddyn nhw ddarparu            

arolygiaeth i’r Person mewn rheolaeth ac yn gallu adrodd nôl i’r grŵp yn gyson am y 

cynnydd o’r grŵp ac am unrhyw broblemau sydd yn codi, i wneud yn siŵr fod yr      

aelodau yn gydsyniad yn gyfan gwbl ac yn gallu ffeindio gwahanol ford i ddelio gyda 

nhw. Mae’r grwpiau yma yn gallu fod yn Elusennau Cofrestredig ac yn sefydliadau       

di-elw. 



 Gwasanaethau Gwybodaeth Deuleoedd 
Powys 
 
Oes cwestion gennych chi a ddim yn siŵr 
pwy i ofyn?  Yna dewch i ni! 
 
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
y mi darparu rhieni, rhieni arfaethedig, pobl 
broffesiynol a phobl ifanc efo gwybodaeth 
maen nhw angen am y gwasanaethau a    
gofal plant ar gael yn ardal nhw. Fel        
gwasanaeth statudol rydym yn gweithio yn 
agos efo AGGCC a Llaw yn Llaw i sicrhau 
fod y llun gofal plant ym Mhowys cyfoes a 
cywir gyda ni. 
 
O dan Ddeddf Gwarchod Data, mae'n 
ofynnol i ni cael llofnod o bob lleoliad cyn i 
hysbysebu nhw, felly rydym yn danfon 
ffurflen bob blwyddyn i bob darparwr a dilyn 
hwn lan efo galwad ffôn 6 mis yn hwyrach i 
wneud yn siŵr fod y wybodaeth rydym yn dal yn gyfoes ac sydd yn bosib. 
Aeth ffurfleni mas i gwarchodwr plant yn unig ar y 1af o Ebrill ac ar hyn o bryd rydym 
wedi cael atebiad wych.  Ar y pryd rydyn yn cynllunio i danfon ffurfleni mas i gyd o’r 
darparwyr eraill ar y 1af o Gorffenaf, felly cadwch eich llygaid ar agor ar ei gyfer! 
 

 
O Leoliadau a aranir 3oed, Gofal plant, 
gweithgareddau lleol i blant a phobl 
ifanc, mynediadau i’r ysgol, i gefnogi 
rhieni a phobl ifanc  - mae gennym ni'r 
wybodaeth neu gallwn ni arwyddbost i’r 
gwasanaeth addas am unrhyw ymholiad! 
 
Cysylltwch a ni : 

@FISPowys /FISPowys  

Powys.gov.uk/FIS  fis@powys.gov.uk 

01597 827586 

 
O.N. Ydych chi wedi clywed am y Cynllun Magu plant newydd y Llywodraeth Cymru? 
Gov.wales/giveittime mae awgrymiadau i rieni o stranc i amser gwely, i amser cinio a 
hyfforddiant poti, a fwy o wybodaeth neu i archeb copïau o’r taflenni cysylltwch â ni ar 
y manylion uwchben! 



 
 
 
 
 
 
 

 
Cynllun Iach Cyn-Ysgol Powys 

 
Am y Cynllun:  
 

 Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo a chefnogi'r estyniad o Gynllun Iach        
Ysgolion Powys i mewn i leoliadau Cyn Ysgol. Dechreuodd Cynllun Iach Cyn 
Ysgol ym Mhowys yn 2011. Mae gyda ni 20 grŵp sydd yn gweithio tuag y    
cynllun, mae grwpiau yma cymysgedd o leoliadau ee. Cylchoedd Chwarae, 
Gwarchodwyr Plant a Meithrinfeydd. 

 
 Mae 'na 8 thema i adolygu, datblygu a gweithio at : 

 Rhagarweiniol (Arweinyddiaeth a chyfathrebiad) 
 Iechyd y geg a Maeth 
 Gweithgaredd corfforol 
 Amgylchedd 
 Diogelwch 
 Hylendid 
 Iechyd yr amgylchedd a meddyliol, ddeddf a pherthynas 
 Ddeddf y Staff 

 

 Mae bob dangosydd yn cael ei edrych ar o dan 4 pennawd:  
 Arweinyddiaeth a Chyfathrebiad 
 Cynllunio a throsglwyddiad 
 Amgylchedd a natur 

 

Fydd y lleoliad yn cael dau ddangosydd i weithio at ee. Iechyd y geg a Maeth a 
gweithgaredd corforol. Fydd y ddau ddangosydd yn cymryd o leiaf flwyddyn i 
gwblhau. Wedyn fydd y lleoliad yn cael ei asesu a gosod ymlaen am ymweliad 
achrediad gan aseswr Iechyd Cyhoeddus Cymru. Os maen nhw’n      
llwyddiannus, fydd adroddiad a thystysgrif a chodwyd, wedyn fydd y lleoliad yn 
dechrau dau ddangosydd arall ee. Diogelwch ac amgylchedd. Ar ôl cwblhad y 
cynlyn cyflawn, fydd y lleoliad yn llwyddo gwobr. Mae e’n ragwelir bydd hwn yn 
cymryd 3 flwyddyn i’r lleoliad cwblhau'r wobr gyflawn. 

 

 Mae’r cynllun yn cysylltu yn dda iawn efo 
AGGCC, Estyn, Dechrau’n Deg a safonau 
Iechyd Amgylchedd. 

 

Cymdeithas y Lleoliad : 
Mae’r cynllun am ymglymu eich staff, plant, rhieni, 
pwyllgor, sefydliadau a'r gymuned leol o’r grwp. 
Mae e am roi negeseuon clir am ffordd o fyw      
iachus, diogel, amgylchedd ayyb. Mae’r cynlyn yn 
rhoi'r  wybodaeth chi ei angen. 



 

 
 

 
 

 

 
Hyd yma :  
 

Mae 5 grwp lleol wedi cwblhau'r cynllyn cyflawn 
 

Llongyfarchiadau mawr i :  
 
Canal Playgroup 
Forden Playgroup 
Trehafren Children’s Centre 
First Steps Nursery 
Ysgol Ardwyn Playgroup 

 
 

 

 

 

 

 

Os hoffech wybod mwy am y cynllun neu Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru , 
cysylltwch â ni : 

 
Emma Jones: Wales PPA Regional Manager and Healthy Pre-School Coordin 

ator 
Rheolwr Rhanbarthol Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru a Cydlynydd 

Cyn-Ysgol Iachus 
Viv Briskham: Gweithiwr Datblygu Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru a 

Gweithiwr Cynnal Cyn-Ysgol Iachus 
Swyddfa Cymdeithas Darparwyr Cyn-Ysgol Cymru 

Plas Dolerw 
Milford Road 

Newtown 
Powys 

SY16 2EH 
  

Tel:  01686 622969 
Email: emmaj@walesppa.org 

vivb@walesppa.org 
 Wefan: www.walesppa.org 

mailto:emmaj@walesppa.org


Adolygiad Llyfr 
 

'Thats not my Mom! - Ysgrifenedig gan  
Peter Bently. 

Mae'r llyfr hwn yn braf i’w ddarllen ac edrych ar. 
Mae'r lliwiau dirgrynol yn  
daliad sylw'r plant ac mae rhan fwyaf yn gallu 
codi'r ailadroddiad o 'Thats not my Mom!' ac 
ymuno i mewn. Mae 'na sawl llyfr arall yn y    gy-
fres hon, er engraifft 'Thats not my Dad!', 'Thats 
not my Sister!' a 'Thats not my Brother!'. 

Mae'r llyfr yn orchudd llawer o'r ardal y Cyfnod Sylfaen heb gloddio yn rhy 
ddwfn, er enghraifft allech chi : 

 Edrych ar y gwahaniaeth rhwng eich hunan a phawb arall,         
planhigion ac anifeiliaid 

 Disgrifio'r gwahaniaethau a nodweddion sy'n debyg rhwng eich     
hunan, pawb arall, planhigion ac anifeiliaid 

 Dysgu am does dim rhaid i rieni edrych fel ei phlant -  gall             
enghreifftiau hwyl o hun cael ei ffeindio ar lein efo'r gwahaniaeth 
rhwng anifeiliaid e.e. cath yn fod yn famol i hwyaden fach 

 Dysgu am gadw'n saff, beth i wneud pan i chi ar goll, a pherygl 
dieithryn. 

 Dysgu rhannau o'r corff - canu pen, 
ysgwyddau, coesau, traed. 

 Cyfri'r nifer o anifeiliaid 
 Edrych ar y wahanol batrymau ar y 

wahanol anifeiliaid 
 Ble mae'r anifeiliaid yn byw o'r       

llyfr - cymharu i ba anifeiliaid sydd yn 
byw yn y DU 

 Edrych ar fap y byd a phinbwyntio ble mae'r anifeiliad mewn        
perthynas i le ni'n byw 

 Edrych ar dywydd gwahanol a gwres o le mae'r anifeiliad yn do o 
 Symud fel gwahanol anifeiliad 
 Dysgu am gylchred bywyd - y pili-pala- allech chi greu dawns neu 

sioe fer 
 Gwneud mwgwd i fod yn wahanol anifeiliad - arbrofi efo wahanol   

adnoddau i wneud y rhain 
 Gwneud jyngl tu fewn - dewis gwahanol adnoddau i hwn 
 Siarad am liwiau, anifeiliad a'r Tywydd yn Gymraeg 

Mae'r rhain dim ond rhai syniadau am beth allech chi wneud, mae llawer 
fwy o weithgareddau a chyfleoedd dysgu, sydd yn gallu fod yn seiliedig o 
gwmpas y llyfr yma. 



Project Plant Cymunedol Machynlleth 

 
Ym mis Hydref 2014 roedd ein busnes wedi  cysylltu â Llaw yn Llaw am 
gymorth i'r problemau ariannol roedden ni yn cael. Daeth Llaw yn Llaw i 
gwrdd â ni a gweithio'n agos gyda ni i ddatrys rhai o'r problemau yr    
oeddem yn cael a hefyd yn edrych ar newidiadau y gallai'r busnes wneud 
i'n cadw'n gynaliadwy. Roedd yr argymhellion hyn yn cael eu rhoi yn eu 
lle a bu'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd iawn . Ond rydym yn falch 

o adrodd bod nawr , yn 2016 , yr ydym yn dal i fynd ac mae'r   busnes yn parhau i wella . Mae'r 
cymorth a chyfarwyddyd parhaus o Llaw yn Llaw wedi golygu ein bod yn gallu parhau i     
gynnig gofal plant fforddiadwy i blant yn ein hardal . 
 
    Karen Roberts 
    Rheolwr 
            
 

Cylch Meithrin Aberhonddu 
 

Rydym wedi gofyn am arweiniad gan asiantaethau    allanol sef Llaw yn 
Llaw sydd wedi bod yn amhrisiadwy wrth eu cefnogaeth barhaus wrth i ni  
ddatblygu a thyfu . Mae eu doethineb , dealltwriaeth a gweledigaeth wedi   
galluogi ni i gyd i feddwl yn  greadigol ac yn ymestyn yr hyn rydym yn ei  
gynnig . 
          
Jo Bradburn 
Person Cofrestredig 

 

 
 
Little Acorns, Crossgates 

Fel lleoliad newydd mae'r gefnogaeth a gawsom gan Llaw yn Llaw wedi 
bod yn amhrisiadwy o'r cyfarfodydd cychwynnol cyntaf i drafod         
ymarferoldeb lleoliad sy'n seiliedig ar bwyllgor at rediad parhaus cyfredol 
a chyllido'r lleoliad. 
Dan arweiniad Llaw yn Llaw aeth grŵp cyntaf o wirfoddolwyr drwy'r 
broses gofrestru AGGCC, yn ein harwain gydag ysgrifennu polisïau, 
cwblhau'r  ffurflen gofrestru a'r gosodiad pwyllgor a chyfansoddiad. 
Mae Llaw yn Llaw wedi parhau â'u cefnogaeth o ddatblygu'r lleoliad ac 

ateb y nifer o  ymholiadau a chwestiynau sydd gennym fel pwyllgor newydd a dibrofiad. 
Maent bob amser wrth law i roi cyngor perthnasol a chynnig hyfforddiant. 
Mae ysgrifennu cydweithredol y cynllun busnes a mewnwelediad i ddatblygiad busnes 
wedi ein helpu ni yn raddol dyfu gyda hyder yn ein galluoedd a'n gweledigaeth ar gyfer y 
dyfodol. 
Fel pwyllgor, rydym yn dod yn fwy hyderus yn ein rolau a chyfrifoldebau, yn ddiogel gan     
wybod bod Llaw yn Llaw yn cynnig cymorth o'r radd flaenaf a chyfeiriad. 
 
          Bev Smith 
   Person Cyfrifol 

Adborth o Lleoliadau 



Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
 

Daw Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym ar 6 Ebrill 2016 
 
Mae'r Ddeddf yn newid y ffordd y mae sector Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn 
berthnasol unrhyw berson o dan y gwasanaethau. 
 
Felly, beth ydy hwn yn meddwl i ddarparwyr Gofal Plant? - Rhan o’r ddeddf sydd 
am ‘plentyn sy’n derbyn gofal a lletya plant’ (Rhan 6), mae hwn yn meddwl fod    
unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd o dan wasanaeth Cymdeithasol, gall hyn 
cynhwyso neu beidio i blant mae eich lleoliad yn gweithio efo. Diogelu (Rhan 7), 
disgrifio'r newidiadau sydd wedi'u gwneud, gan wneud y pwerau sydd yn sicrhau 
bod oedolion a phlant yn cael eu cadw'n ddiogel o gamdriniaeth neu esgeulustod 
yn gryfach ac erbyn hyn mae 'na nawr bwrdd diogelu annibynnol cenedlaethol. 
Mae'r Ddeddf yn atgyfnerthu'r  trefniadau presennol ar gyfer diogelu plant trwy 
gyflwyno dyletswydd newydd i adrodd i'r awdurdod lleol unrhyw blentyn dan       
amheuaeth o fod mewn perygl o , neu sydd eisoes yn eu cam-drin neu                
esgeulustod. 
 
Er hynny hyd yn oed os nad oes gennych blant sy'n dod o dan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn eich sefydliad, mae rhaid i chi sicrhau bod eich lleoliad yn: 
 
• hyrwyddo lles pob plentyn, gan eu galluogi i ddatblygu a mwynhau eu hamser yn 
eich gofal 
• darparu gwybodaeth a chyngor clir i rieni 
• dilyn y canllawiau diogelu a phroses adrodd 
• sicrhau bod eich holl staff yn ymwybodol o'r Ddeddf ac unrhyw newidiadau a     
ddaw yn ei sgil 
Isod mae diagram o'r gwahanol rannau o'r Ddeddf: 

 

Bydd golwg gyffredinol ar y Ddeddf Lles Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn cael ei roi yn ein diwrnod Hyfforddi a 
Thyfu nesaf ar Sadwrn 18 Mehefin yn Carno . Cysylltwch â ni am fwy o fanylion . 



Diweddariad AGGCC 
 
Beth yw’r newidiadau o Ebrill 2016? 
 
Bydd pob darpariaeth chwarae a gofal plant ar gyfer 
plant o dan ddeuddeng mlwydd oed, gan gynnwys 
gwarchodwyr plant, gwasanaethau gofal dydd, clybiau 
ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae gwyliau a darpariaeth 
chwarae, sy'n gweithredu am fwy na dwy awr y 
diwrnod, yn cael eu rheoleiddio a'u harolygu gennym 
ni. 
 
Mae’r newidiadau yn dod ar gyfundrefn am gofrestru yng Nghymru mewn llinell efo 
rhannau arall o’r DU. 
 
O 1 Ebrill 2016, fydd AGGCC yn derbyn tystysgrifau’r Gwasanaeth Datgelu a        
Gwahardd trwy Wasanaeth Diweddaru’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (pa un a 
oedd eich tystysgrif wreiddiol gan y Gwasanaeth wedi’i chyd-lofnodi gan Weinidogion 
Cymru ai peidio). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn dal i fod angen i chi gyflwyno eich 
tystysgrif wreiddiol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i ni 
Mae ffurflenni cofrestru AGGCC wedi newid 
Mae AGGCC wedi dweud bydden nhw ddim yn derbyn ffurflenni am gofrestriadau 
newydd ar ôl y 30ain o Ebrill 2016. 
 
I Gwarchodwr Plant 
Gallwch wneud cais mewn un o ddwy ffordd , drwy ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein 
AGGCC neu ateb drwy'r post . 
Defnyddiwch ein gwasanaeth ar-lein newydd AGGCC 
Dyma'r tro cyntaf rydym yn lansio ein gwasanaeth ar-lein newydd , bydd yn cymryd tua 
5 munud i chi wneud cais i wneud amrywiad. 
Drwy gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth ar-lein newydd AGGCC ( dolen allanol) 
gallwch: 

 Cyrchiad eich gwybodaeth yn gyflymach 
 Diweddaru rhywfaint o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi 
 Ymateb i ni ynghylch eich cofrestru ar-lein , yn hytrach na drwy'r post 
 Byddwch yn barod i gael gafael ar fwy o wasanaethau ar-lein wrth iddynt ddod 

ar gael 
 

Fwy o wybodaeth  
http://cssiw.org.uk/about/strategic-plan/changing-the-way-we-inspect/childcare/
extension-of-childcare-regulations/?skip=1&lang=cy 



Bwrsariaethau Hyfforddi 
 
Mae Chwarae Teg wedi agor ceisiadau ar y 16eg o Fai 2016 - Dyddiad cau ar 17eg o 
Fehefin2016 am 2 bwrsariaeth o hyd at £ 500.00 am fwy o fanylion plîs gwelir isod. 
Mae'r Fwrsariaeth Cyflawni  i fenyw sydd yn edrych i ymgymryd â chwrs addysgol i 
hybu ei gyrfa . 
P'un a yw'r cwrs yn ffurfiol megis TGAU , Lefel A , neu NVQ neu os yw'n fwy penodol 
i'ch gyrfa, gallwch wneud cais am y Fwrsariaeth Cyflawni . 
Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddarparu hyd at £ 500 i'w roi tuag at y cwrs o'ch 
dewis . 
Ceisiadau ar agor nawr ac yn cau am 5yp ar Ddydd Gwener 17eg o Fehefin 2016. 
https://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-bursaries/ 
 
Cyfradd Cyflog DU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfarwyddiadur Busnes Cymru 
Mae busnesau yn gallu hysbysebu yn y Cyfeiriadur Busnesau Cymreig i hyrwyddo eu 
nwyddau, gwasanaethau a chymwysterau i fusnesau eraill a'i ddefnyddwyr. 
Defnyddiwch y Cyfeirlyfr i wneud chwiliad cyflym i fusnesau Cymru yn ôl enw neu 
berfformio chwiliad mwy manwl gan ddefnyddio cyfuniad o feini prawf. 
Mae'r Cyfeirlyfr dim ond wedi ei lansio yn ddiweddar ac yn cynnwys cyfran fach iawn o 
fusnesau Cymru. Bydd cwmpas a defnydd yn tyfu gan eu bod yn annog mwy o         
fusnesau i ymuno. Am fwy o wybodaeth , ewch i - https://businesswales.gov.wales/
business-directory 
 
Etholiadau Cynulliad Cymru 
Yn dilyn Etholiadau'r Cynulliad Cymru'r mis diwethaf a'r cyhoeddiad bod Carwyn Jones 
wedi cael ei ethol yn Brif Weinidog mae datganiad wedi cael ei ryddhau ganddo yn   
nodi'r blaenoriaethau ar gyfer y misoedd nesaf. 
Meddai Carwyn Jones ; 
" Gofal Plant: cydnabyddwn hyn yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu teuluoedd yng 
Nghymru , a byddwn yn blaenoriaethu gwaith i gyflawni 30 awr gofal plant am ddim i 
rieni sy'n gweithio. Yn allweddol i'n gwaith ddatblygu a chyflwyno'r cynnig hwn, fydd 
ansawdd y ddarpariaeth a mynediad thegwch - o ran cyrhaeddiad ac iaith ddaearyddol 
". 
Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau pellach wrth iddynt gael eu cyhoeddi. 

Esbonio  Cyfradd Cyflog DU 

£8.25 dros y DU 
£9.40 yn Llundain 

Gwirfoddol 

18 ac o dan 

Cyfrifiad a wnaed yn ôl y costau 
byw , yn seiliedig ar fasged o 
nwyddau a gwasanaethau  
cartref  

Ydy - mae cyfradd uwch ar 
wahân ar gyfer Llundain 

£7.20 

Cyfraith 

25 ac o dan 

Mae % o incwm canolrif, ar hyn 
o bryd yn 55 % . Ei nod yw 
cyrraedd 60 % o incwm     
canolrifol erbyn 2020 .  

No London Weighting 

£6.70 

Cyfraith 

21 ac o dan 

Anheddiad negodi      
seiliedig ar argymhellion 
gan fusnesau ac undebau 
llafur  

No London Weighting 

 
A yw e y gyfraith? 
 
Pa grŵp oedran ei gwmpasu? 
 
Sut y caiff e iosod? 
 
 
 
 
 
 
Oes Pwysiant Llundain? 

Isafswm Cyflog 21-24 
Isafswm Cyflog 25+ 

(Cyflog Byw             
Cenedlaethol) 

Cyflog Byw 



Cwestiynau ac Atebion 
 
Llif arian - beth mae hyn term mewn gwirionedd yn ei olygu? 
 
Arian yw parod hanfod pob busnes . Mae rheoli arian yn wael yn un o'r prif 
resymau dros fethiant busnes ac yn un o'r prif feysydd yr ydym yn rhoi        
cymorth i leoliadau gofal plant gyda . Yr adeg y byddwch yn ei dreulio yn 
gweithio allan eich anghenion arian a monitro llif arian yn amser a dreuliwyd 
yn dda . Mae hyn oherwydd y gallwch chi : Cael gwybod pan efallai nad 
ydych yn cael digon o arian cyn i chi yn rhedeg allan . Cael gwybod pryd y 
gallech wneud arian ychwanegol a'i ddefnyddio yn effeithlon. Sicrhewch fod 
gennych ddigon o arian ar gyfer unrhyw bryniadau hanfodol. Os oes angen 
help gyda chyllideb neu lif arian , yna rhowch alwad i ni - rydym yn hapus i 
helpu. 
Mae costau staff yn mynd allan o reolaeth - beth ddylem ei wneud ? 
 
Mae gofal plant yn enwog am gael costau uchel oherwydd oedolyn i         
reoliadau blant a bennwyd gan AGGCC. Os yw'r lleoliad yn drosodd staffio o'i 
gymharu â nifer y plant , bydd trychineb ariannol wŷdd . Mae'r canlynol yn 
atebion i reoli costau staff . 1. Wrth gyflogi contractau hyblyg rhifyn staff lle 
mae isafswm o oriau a gynigir gyda chyfle i gynyddu oriau os deiliadaeth 
plentyn yn cynyddu . 2. Os nad yw'r 
staff ar gontractau hyblyg ceisio 
cynyddu meddiannaeth drwy       
ymgyrch farchnata wedi'i thargedu . 
Gall hyn gynnwys sesiynau blasu a 
gostyngiadau sesiwn gyntaf . Dylech 
fod yn ymwybodol bob amser rydych 
yn rhoi gostyngiadau fod terfyn    
amser ! Os ydych am i ni helpu i 
edrych ar eich lefelau staffio, rhowch 
alwad i ni . 
Mae aelod o staff newydd yn 
dechrau yn y lleoliad - a ddylwn 
gynnal sefydlu? 
 
Ydw, yn bendant . Mae arf da i'ch helpu 

gyda hyn yw'r Fframwaith Blynyddoedd 

Cynnar a Sefydlu Gofal Plant. Mae hwn yn adnodd rhad ac am ddim gan Gyngor Gofal 

Cymru ac yn edrych ar ddechreuad strwythuredig i staff yn ystod y 12 wythnos gyntaf eu 

cyflogaeth . Er mwyn cael mynediad iddo , defnyddiwch y ddolen hon - http://

www.ccwales.org.uk/early-years-and-childcare-induction-framework/ 



 


