
Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Huw.Irranca-Davies@llyw.cymru 
Correspondence.Huw.Irranca-Davies@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

29 Hydref 2018 

Huw Irranca-Davies AC/AM 
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol 
Minister for Children, Older People and Social Care 

Ein cyf : MA - P/HID/3719/18 

Lynne Neagle AC 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Annwyl Lynne, 

Diweddariad i'r Pwyllgor CYPE yn dilyn eich adroddiad ar Dechrau'n Deg: 
Allgymorth 

Yn fy ymateb ar 4 Ebrill i adroddiad y Pwyllgor CYPE am ei ymchwiliad i Dechrau'n Deg: 
Allgymorth, cytunais i roi diweddariad i chi ym mis Hydref 2018 am y canfyddiadau i'r 
adolygiad o Dechrau'n Deg, y cynlluniau ar gyfer gweithgarwch gwerthuso Dechrau'n 
Deg a'r cynnydd ar Brosiect Peilot Cysylltu Data Dechrau'n Deg. Gallaf hefyd roi 
diweddariad am Dechrau'n Deg: Allgymorth. 

Diweddariad adolygiad Dechrau'n Deg – Cam 2 

Defnyddiwyd Cam 2 o'r adolygiad rhwng mis Mawrth a Mehefin 2018 i brofi cynigion a 
nodwyd yn ystod y gwaith cwmpasu cynnar ac arolygu awdurdodau lleol a gynhaliwyd yn 
ystod Cam 1.  Roedd y gwaith profi yn cynnwys cyfarfodydd un i un ag awdurdodau lleol 
unigol a gweithdai penodol gyda Chydgysylltwyr Dechrau'n Deg yng Ngogledd a De 
Cymru.  Arweiniodd hyn at gyflwyniad o'r canfyddiadau i Rwydwaith Cysylltwyr Dechrau'n 
Deg ar 7 Mehefin.  

Mae Cam 2 hefyd wedi cynnwys adolygiad o'r prosesau ariannol a'r gofynion grant sy'n 
sail i'r rhaglen ac ailganolbwyntio rôl Rheolwr Cyfrif Llywodraeth Cymru.  

Fodd bynnag, y prif ffocws oedd yr ymgynghoriad ar y materion canlynol: targedu 
daearyddol; allgymorth a gofal plant. Atodir diweddariad ar y canfyddiadau a'r ffordd 
rydym yn cynnig datblygu'r camau i'r adroddiad hwn. 

CYPE(5)-30-18 - Papur i'w nodi 10 
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Ynghyd â'r camau gweithredu hyn, bydd Cam 3 o'r Adolygiad yn ystyried elfennau 
allweddol y rhaglen sef Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu, Iechyd a Rhianta. Bydd hyn yn 
arwain at adolygu dogfennau canllaw allweddol y rhaglen, os bydd angen.  Bydd fy 
swyddogion yn parhau i weithio'n agos gyda Chydgysylltwyr Dechrau'n Deg yn ystod y 
Cam newydd hwn.  Y nod yw cwblhau Cam 3 erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. 
 
Ymestyn hyblygrwydd Allgymorth  
 
Argymhellodd y Pwyllgor y dylwn ystyried ymestyn hyblygrwydd yr arian Allgymorth tu 
hwnt i'r dyraniad o 5 y cant y cytunwyd arno yn flaenorol. 
 
Yn dilyn ymgynghoriad â Chydgysylltwyr Dechrau'n Deg a chwblhau Cam 2 o adolygiad 
Dechrau'n Deg ym mis Awst 2018, cytunais y dylai awdurdodau lleol allu cyrraedd eu 
terfyn PAC llawn, sef +/- 10% ar hyn o bryd.  Mae hyn yn golygu y gallai awdurdod lleol 
gyda PAC o 1,000 sy'n cyrraedd 900 ar hyn o bryd ddefnyddio'r 10% i gefnogi 100 o 
blant ychwanegol i gyrraedd ei rif PAC.  Byddai hefyd yn caniatáu i awdurdodau lleol fynd 
uwchlaw eu PAC os oeddent eisoes yn cyrraedd 1,000 o blant i uchafswm o 1,100, yn 
dibynnu ar ymrwymiadau cyllideb, yr arian sydd ar gael a chapasiti lleol. 
 
Fodd bynnag, mae'n bwysig iawn cydnabod bod rhai awdurdodau lleol eisoes yn 
gweithredu i'w terfyn PAC, felly ni fydd cynyddu'r hyblygrwydd yn gwneud gwahaniaeth 
amlwg i ymestyn darpariaeth Allgymorth yn yr ardaloedd hynny.  Mewn rhai awdurdodau, 
ni fydd ymestyn hyblygrwydd darpariaeth Allgymorth yn galluogi unrhyw estyniad o'r 
rhaglen i ardaloedd nad ydynt yn rhai Dechrau'n Deg y tu hwnt i'r hyn y gallai fod 
ganddynt ar waith eisoes.   
 
Mae fy swyddogion wedi cyfleu fy mhenderfyniad i gynyddu hyblygrwydd Allgymorth i 
awdurdodau lleol ac rwyf wedi ysgrifennu at Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol yn 
rhoi eglurder ar ddarpariaeth ddaearyddol Dechrau'n Deg ac elfen Allgymorth y rhaglen.  
Bydd swyddogion yn monitro'r defnydd o Allgymorth drwy adroddiadau chwarterol a 
chyfarfodydd rheolaidd â Chydgysylltwyr Dechrau'n Deg i sicrhau nad oes unrhyw 
ganlyniadau anfwriadol o ran uniondeb cyffredinol y rhaglen.  
 
Yn fy ymateb i adroddiad y Pwyllgor, nodais fod y canllawiau ar dargedu Dechrau'n Deg 
wedi'i adnewyddu yn 2014 i alluogi gwybodaeth leol a disgresiwn i adolygu'r Ardaloedd 
Cynnydd Ehangach Lleol i adlewyrchu amgylchiadau lleol yn well. Ymgymerais y byddem 
yn cydweithio ag awdurdodau lleol i archwilio hyn ymhellach. Nododd adolygiad 
Dechrau'n Deg ymarfer gwahanol ledled Cymru wrth ddefnyddio tystiolaeth leol a 
gwybodaeth megis data poblogaeth ac iechyd cyhoeddus. O ganlyniad, caiff canllawiau 
diwygiedig ar Allgymorth eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr.   
 
Er nad oedd data am Allgymorth yn cael eu casglu ar lefel Cymru gyfan ar adeg ymateb i 
adroddiad y Pwyllgor, mae fy swyddogion wedi cael y wybodaeth hon gan Awdurdodau 
Lleol, mewn ffordd ôl-weithredol ar gyfer 2016-17 a 2017-18 fel rhan o'r broses adrodd ar 
ddiwedd y flwyddyn. Yn 2016-17 cafodd 679 o blant o leiaf 1 elfen o Dechrau'n Deg drwy 
Allgymorth, a chafodd 603 o blant o leiaf 1 elfen yn 2017-18. Gallai'r gwahaniaeth rhwng 
y ffigurau hyn fod oherwydd nifer yr atgyfeiriadau a gafwyd ar gyfer Allgymorth a ph'un a 
oedd awdurdodau lleol eisoes wedi cyrraedd eu PAC.  Bydd casglu data ar niferoedd 
Allgymorth bellach yn rhan o'r trefniadau adrodd safonol ar gyfer y Rhaglen. 
 



Prosiect Peilot Cysylltu Data Dechrau'n Deg a chynlluniau ar gyfer gweithgarwch 
gwerthuso Dechrau'n Deg 

 
Cydnabûm farn y Pwyllgor ar ddata gwerthuso ar gyfer y Rhaglen Dechrau'n Deg 
ehangach ac yn benodol argaeledd canlyniadau sy'n dangos buddiannau mesuradwy 
gwasanaethau Dechrau'n Deg. 
 
Hoffwn ailddatgan fy sylwadau blaenorol bod Dechrau'n Deg wedi bod yn destun rhaglen 
annibynnol gadarn o werthuso, gan roi mesurau meintiol ac ansoddol o effaith a 
darpariaeth.  Croesewais sylwadau aelodau'r Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mai a 
wnaeth gydnabod bod y rhaglen yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r plant 
hynny a'u teuluoedd y mae'n eu cefnogi.  
 
Mae ein dull gweithredu presennol i werthuso Dechrau'n Deg yn gyson â'r argymhellion a 
nodwyd yn asesiad Gwerthusadwyedd Dechrau'n Deg. Mae hyn yn cynnwys:  

• parhau i ddefnyddio ymchwil ansoddol i ddeall canfyddiadau teuluoedd sy'n 
byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg;  

• treialu system newydd ar gyfer casglu data ar lefel unigolyn am blant 
Dechrau'n Deg i hwyluso gwell dealltwriaeth o ymgysylltiad plant â'r rhaglen;  

• datblygu a phrofi dull gweithredu i gysylltu'r data hyn â setiau data eraill i'n 
galluogi i nodi canlyniadau ar gyfer plant Dechrau'n Deg i werthuso'r rhaglen. 

 
Mae clywed am y gwahaniaeth y gall Dechrau'n Deg ei wneud i fywydau plant a 
theuluoedd yn hynod bwysig. Roedd hyn yn amlwg yn yr adroddiad gwerthuso 
diweddaraf a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf.  Dilynodd yr ymchwil hwn deuluoedd 
Dechrau'n Deg drwy eu hymgysylltiad â'r rhaglen dros dair blynedd. Roedd yn bleser 
mawr darllen fod rhieni yn nodi effaith gadarnhaol ar eu plentyn o ran ei sgiliau llafar, iaith 
a chyfathrebu, bod yn barod i fynd i'r ysgol a sgiliau cymdeithasol ac ymddygiad. Yn 
ogystal, tynnodd y rhieni sylw at welliannau yn eu hagwedd tuag at sgiliau rhianta gan 
gynnwys y ffordd maent yn cefnogi dysgu eu plentyn ac yn rheoli ei ymddygiad.  
 
Cytunaf y byddai data ar lefel unigolyn am ymgysylltiad â'r rhaglen yn werthfawr, a 
dywedais wrth y Pwyllgor ein bod yn archwilio hyn drwy'r Prosiect Peilot Cysylltu Data. 
Fel yr amlinellais yn flaenorol, mae rhan gyntaf y prosiect yn cynnwys rhoi set o eitemau 
data cyson y cytunwyd arno ar waith am blant Dechrau'n Deg i'w gasglu gan y chwe 
awdurdod lleol peilot. Mae hyn yn cynnwys data craidd a pheth gwybodaeth am eu 
hymgysylltiad â phob hawl o'r rhaglen yn ogystal â maes arfaethedig am allgymorth. O 
ystyried ystod y gweithwyr proffesiynol, yr adrannau a'r systemau sy'n rhan o gasglu'r 
data hyn, mae'n bwysig cael fformat cyson y cytunwyd arno lle y gellir recordio'r data hyn 
a'u cysylltu â'i gilydd i roi cydlyniaeth. Mae hon yn broses gymhleth ac ailadroddol. Er ei 
bod wedi cymryd mwy o amser nag a ragwelwyd yn wreiddiol, mae awdurdodau lleol 
wrthi'n ystyried y drafft diweddaraf a byddant yn rhoi adborth ar faterion ymarferol 
casglu'r data hyn yn y dyfodol agos. Disgwylir adroddiad dichonoldeb wedi'i gwblhau ar y 
gallu i gyflwyno dulliau casglu data ar lefel unigolyn ar lefel genedlaethol ar ddechrau'r 
Flwyddyn Newydd.   
 
Ail ran y prosiect yw archwilio dull gweithredu i fewnforio data Dechrau'n Deg ar lefel 
unigolyn, o'r chwe awdurdod lleol peilot i Gronfa Ddata SAIL (Cyswllt Diogel Gwybodaeth 
Ddienw) ag arian craidd Llywodraeth Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.  Unwaith y cânt eu 
mewnforio, bydd y data hyn yn galluogi cysylltiad â setiau data eraill megis cofnodion 
iechyd rheolaidd ac addysg i nodi canlyniadau yn y dyfodol i blant Dechrau'n Deg. Bydd y 
dull sy'n cael ei archwilio yn gosod ‘peiriant cysylltu awtomataidd’ yn yr awdurdodau lleol 
peilot. Mae'r ddyfais hon wedi'i chynllunio, ymhlith swyddogaethau eraill, i awtomeiddio'r 
gwaith o rannu data rhwng awdurdodau lleol a SAIL er mwyn sicrhau, unwaith y bydd y 
trefniadau cywir ar waith, y gall y gwaith rhannu data a'r adroddiadau monitro a 



gwerthuso dilynol ddod yn dasg reolaidd gyda chyn lleied o faich parhaus ar awdurdodau 
lleol â phosibl. Mae'r gwaith yn parhau i roi'r trefniadau llywodraethu gwybodaeth a 
diogelwch gwybodaeth priodol ar waith ar gyfer y chwe awdurdod lleol peilot. Mae'r 
ddyfais wedi cael ei gosod yn llwyddiannus a mewnforiwyd data Dechrau'n Deg mewn un 
ardal beilot.  Mae'r gwaith yn parhau gyda'r ardaloedd peilot eraill i sefydlu'r ddyfais.  Mae 
dadansoddiad ymchwiliol i brofi'r dull cysylltu gyda setiau data gwahanol yn mynd 
rhagddo. 
 
Mae'n cymryd llawer o amser i gael popeth yn iawn wrth ddefnyddio dull cysylltu data 
gweinyddol i werthuso. Fodd bynnag, os bydd y broses yn llwyddiannus ac yn cael ei 
chyflwyno ledled Cymru, bydd casgliad rheolaidd o ddata ar lefel unigolyn safonol ar 
ddata Dechrau'n Deg yn hwyluso gwell dealltwriaeth o'u hymgysylltiad â'r rhaglen yn 
ogystal â galluogi dull dibynadwy, cost effeithiol parhaus ar gyfer gwerthuso. Credaf mai 
cryfhau ein proses casglu data gyfredol a manteisio i'r eithaf ar y defnydd o ddata 
gweinyddol cyfredol yw'r dull gorau ar gyfer pennu effeithiolrwydd rhaglenni fel Dechrau'n 
Deg.  Er mwyn helpu i lywio'r gwaith hwn ymlaen, mae Rheolwr Data wedi cael ei 
benodi'n ddiweddar o fewn yr Is-adran Plant a Theuluoedd.  Bydd yn cefnogi'r gwaith o 
gasglu data a dadansoddi'r gwaith o fonitro data ac yn rhoi cymorth arbenigol.  
 
Byddaf yn rhoi gwybodaeth bellach am Brosiect Peilot Cysylltu Data Dechrau'n Deg yn y 
diweddariad nesaf ymhen 12 mis. 
 
Hoffwn ddiolch i chi a'r Pwyllgor am eich gwaith ar yr ymchwiliad hwn. 
 
Yn gywir    
 

  
 
Huw Irranca-Davies AC/AM 

Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol 
Minister for Children, Older People and Social Care 
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DIWEDDARIAD AR YR ADOLYGIAD O DECHRAU’N DEG

Diolch i chi i gyd am eich cyfraniad i Gam 2 yr Adolygiad o

Dechrau’n Deg. 

 

Yn ystod y cyfnod Mawrth - Mehefin 2018 defnyddiwyd y Cam hwn i

dreialu rhai cynigion cychwynnol a nodwyd ym mhroses gwmpasu

ac arolygu Awdurdodau Lleol a gynhaliwyd yng Ngham 1. Fel y

gwyddoch, hyrwyddwyd y treialon hyn trwy gyfarfodydd un-i-un

gydag awdurdodau lleol unigol a gweithdai pwrpasol (yn y Gogledd

a’r De) a gyda Chydgysylltwyr. Arweiniodd hyn at gyflwyno cynigion

a chanfyddiadau i Rwydwaith Cydgysylltwyr Dechrau’n Deg ar 7

Mehefin.  

 

Hefyd mae Cam 2 wedi cynnwys adolygiad o’r prosesau ariannol a’r

gofynion grant sy’n tanategu’r rhaglen ac ail-ganolbwyntio ar rôl

Rheolwr Cyfrif Llywodraeth Cymru.   

 

Fodd bynnag y prif ffocws oedd yr ymgynghoriad ar faterion targedu

daearyddol; allgymorth; a gofal plant; atodir diweddariad ar y

canfyddiadau a sut rydym yn bwriadu bwrw ymlaen â’r camau

gweithredu.  

 

Yn ogystal â bwrw ymlaen â’r camau gweithredu hyn, bydd Cam 3 o

Adolygiad Dechrau’n Deg yn mynd ati i ehangu’r ffocws i ystyried

elfennau allweddol rhaglen Llefaredd, Iaith a Chyfathrebu, Iechyd

a Rhianta. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda

Chydgysylltwyr Dechrau’n Deg yn y Cam newydd hwn.   

   

Dymuniadau gorau 

Llywodraeth Cymru 



L lywodraeth
Cymru

B r î f f  E l e c t r o n i g  
D e c h r a u ' n  D e g  

G o r f f e n n a f  2 0 1 8

ADOLYGIAD O DECHRAU’N DEG - CAM 2  

ATODIAD

Targedu daearyddol  

Roedd cefnogaeth gref i’r syniad o dargedu daearyddol gan yr

Awdurdodau Lleol hynny a ymatebodd i‘r arolwg a gyflawnwyd yng

Ngham 1 (16 o’r 22), gyda 75% o blaid hynny. Fodd bynnag, teimlai’r

Awdurdodau Lleol bod angen mireinio rhyw gymaint ar hynny.  

 

Er bod canllawiau’r rhaglen a gyhoeddwyd yn 2014 yn caniatáu

hyblygrwydd ar lefel leol o ran mireinio ardaloedd Dechrau’n Deg,

nododd y gweithdai amrywiad ar sut roedd ALlau yn defnyddio data

Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA). Mae rhai yn defnyddio’r

rhestrau LSOA yn unig i nodi ardaloedd, ac eraill yn ychwanegu atynt

gyda meini prawf eraill a chudd-wybodaeth feddal, a rhai yn

defnyddio data LSOA fel man cychwyn yn unig. Roedd gwahaniaeth

barn ar a oedd Llywodraeth Cymru yn caniatáu’r fath fireinio er bod y

canllawiau yn datgan bod caniatâd i wneud hynny.  

 

Nid oedd mwyafrif yr ALlau yn ystyried y byddai eu hardaloedd yn

cael eu heffeithio lawer gan y rhestrau LSOA arfaethedig a

ddiweddarwyd, ond roedd cais ar i Lywodraeth Cymru ddarparu

mynediad at y rhestrau diweddaraf.  

 

Neges gref a chyson a ddaeth o’r gweithdai oedd y byddai unrhyw

newid mawr i’r ardaloedd Dechrau’n Deg cyfredol hyn yn peri

goblygiadau sylweddol a hirdymor gan gynnwys: 

 

Strategaethau gadael cynnar a manwl – i gynnwys pawb a gawsai eu

heffeithio gan Dechrau’n Deg – yn deuluoedd, staff a chontractwyr –

byddai’n ofynnol cael Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb; 

Digonolrwydd gofal plant – y gost ac ymarferoldeb lleoli adeiladau

addas mewn ardaloedd newydd a rheoli’r cyflenwad o ddarparwyr

(gofal plant) preifat; 

 



L lywodraeth
Cymru

B r î f f  E l e c t r o n i g  
D e c h r a u ' n  D e g  

G o r f f e n n a f  2 0 1 8

Capital investment/de-investment – there would be a time-lag in

setting up appropriate quality provision;  

Communication and political consideration/criticism – there would

need to be a clearly communicated rationale behind any major

adjustments to ensure ongoing support for the programme,

communicated to politicians, LA staff and families;  

Impact on other services – removing Flying Start services from an

existing area would likely increase pressure on other services to

deliver in these areas; and 

Lengthy decommissioning processes – should there be significant

changes to current provision; decommissioning services and areas

could take between 2-5 years. 

 

Camau Gweithredu: 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu rhestrau diweddaraf LSOA i

ALlau pan fyddant ar gael, er mwyn iddynt ystyried priodoldeb yr

ardaloedd Dechrau’n Deg cyfredol. Byddai angen trafod yn fanwl

unrhyw newidiadau arwyddocaol posibl i ardaloedd Dechrau’n Deg

ac unrhyw oblygiadau posibl, gydag Uwch Reolwr Cyfrif perthnasol

yn Llywodraeth Cymru. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu, addasu ac ailgyhoeddi

canllawiau ar yr hyblygrwydd i ALlau ddefnyddio cudd-wybodaeth

leol, gan ystyried arferion da cyfredol, erbyn Rhagfyr 2018. 
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Allgymorth  

Nododd yr ymgynghoriad amrywiad sylweddol yn y modd y mae ALlau yn

defnyddio allgymorth, gydag amrywiaeth o feini prawf yn cael eu

defnyddio i nodi teuluoedd a oedd angen allgymorth. Cred rhai ALlau bod

angen i deuluoedd fod angen pob un o’r pedair elfen Dechrau’n Deg; fodd

bynnag mae canllawiau’r allgymorth yn datgan yn glir nad yw hyn yn

ofyniad. Mae ALlau eraill yn defnyddio allgymorth fel modd o gynnig

cymorth i’r sawl sydd wedi symud allan o ardal Dechrau’n Deg neu i

Gymunedau Buddiant, fel yr amlinellir yn y canllawiau.  

 

Mae cyllid ar gyfer Allgymorth ar hyn o bryd yn 5% o derfyn refeniw llawn

ALlau. Cyflwynwyd hyn yn yr hydref yn 2017 i adlewyrchu’r lefel

hyblygrwydd a oedd gan ALlau i drosglwyddo arian rhwng elfennau’r

rhaglen (e.e. gofal plant, rhianta ac ati) heb orfod troi at Lywodraeth Cymru.

Er nad oedd consensws cryf o’r gweithdai ar estyn hyblygrwydd, bwriedir

caniatáu i ALlau gyrraedd eu terfyn CAP llawn, sef 10% ar hyn o bryd.

Golyga hyn y gall ALl gyda therfyn CAP o 1,000 sydd ar hyn o bryd yn

cyrraedd 900 ddefnyddio’r 10% i gefnogi 100 ychwanegol o blant er mwyn

cyrraedd eu terfyn CAP. Hefyd, byddai’n galluogi ALlau i fynd yn uwch na’u

terfyn CAP os oedden nhw eisoes yn cyrraedd 1000 o blant hyd at 1100,

gan ddibynnu ar eu cyllideb a’r cyllid a oedd ar gael.  

 

Mae rhai ALlau eisoes yn defnyddio’u terfyn CAP cyfan, felly mae

cynyddu’r trefniadau hyblygrwydd yn annhebygol o wneud gwahaniaeth

i’w gallu i estyn eu darpariaeth allgymorth. Mae’n bwysig sicrhau bod ethos

ac uniondeb y rhaglen yn cael eu cynnal. Teimlwyd pe gellid sicrhau mwy

o hyblygrwydd y byddai angen rheoli disgwyliadau trwy gyfathrebu’n

sensitif.  

 

Daeth yn amlwg dros gyfnod yr ymgynghoriad o ystyried amrywiaeth y

dulliau ymarfer a’r cyfyngiadau ariannol cyfredol na fyddai cynyddu

trothwy’r allgymorth yn unig yn datrys y sefyllfa. Felly mae angen ystyried

sut y gallwn sicrhau gwell cysylltiad rhwng Dechrau’n Deg â gwasanaethau

cyffredinol er mwyn sicrhau y gall plant a theuluoedd yn yr ardaloedd lle

nad yw Dechrau’n Deg ar gael, gael mynediad at gymorth priodol. 
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Camau gweithredu:  

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu, addasu ac ailgyhoeddi

canllawiau ar hyblygrwydd allgymorth i ALlau erbyn Rhagfyr 2018. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn caniatáu hyd at 10% o hyblygrwydd yn

unol â’r hyblygrwydd cyfredol ar gyfer y terfyn CAP.   

Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod negeseuon ynghylch y

cynnydd hwn mewn hyblygrwydd yn gadarn wrth egluro’r

cyfyngiadau, h.y. mewn rhai achosion gall hyn olygu dim mwy o

gynnydd neu y gallu i gyrraedd dim ond nifer fach o blant

ychwanegol.  

 

Awdurdodau Lleol i ddarparu data ar niferoedd y plant a gefnogir

trwy allgymorth (fel sy’n ofynnol o 2018-19). Caiff hyn ei fonitro’n

agos gan Lywodraeth Cymru er mwyn deall effaith yr hyblygrwydd

hwn.   

 

Llywodraeth Cymru a phartneriaid i ystyried sut gall Dechrau’n Deg a

gwasanaethau eraill fod yn fwy cydgysylltiedig fel rhan o raglen

integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar ac yn benodol i ystyried yr hyn a

ddysgwyd gan y prosiect ailadeiladu yng Nghwm Taf.  
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Gofal Plant  

Ledled Cymru roedd cyfanswm y presenoldeb cyfartalog ar gyfer

llefydd gofal plant, gan ystyried absenoldebau awdurdodedig ac

anawdurdodedig fel canran o sesiynau a lanwyd yn 2016-17, yn 75%.

Fodd bynnag, roedd yna amrywiaeth sylweddol, gyda’r ALl isaf yn 68%

a’r uchaf yn 84%.   

 

Cydnabyddir bod modelau darparu gofal plant Dechrau’n Deg yn

amrywio ar draws Cymru (h.y. wedi’u darparu yn fewnol, wedi’u

contractio allan neu yn gyfuniad o’r ddau) ac ymddengys fod y modelau

hyn yn arwyddocaol o ran y gallu i reoli presenoldeb a llefydd nas

defnyddir yn effeithiol. Hefyd, mae tipyn o amrywiaeth rhwng polisïau

rheoli presenoldeb lleol sy’n rhaid i ALlau eu cael; ymddengys fod

prosesau mwy cadarn a amlinellwyd yn y polisïau hyn yn cael effaith

amlwg ar gyfraddau absenoldeb.  

 

Er bod amrywiaeth sylweddol o ran arferion a chomisiynu ar draws yr

awdurdodau, mae’n amlwg y bydd rhai canllawiau cliriach a rhannu

arferion da yn galluogi i welliannau gael eu gwneud. Yn sgil y

gweithdai, llwyddwyd i fynd ati i gychwyn cyfnewid arferion o ran

defnyddio polisïau rheoli presenoldeb, gwell ymgysylltiad â rhieni a

gweithwyr allweddol fel Ymwelwyr Iechyd a darparwyr gofal plant; y

potensial ar gyfer adolygu modelau comisiynu, cynigion ar gyfer gwella

ansawdd darparwyr. Wrth ganiatáu mwy o hyblygrwydd wrth fynd i’r

afael â chyfraddau presenoldeb, mae’n bwysig nad yw newidiadau a

gyflwynir yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd y rhaglen. 

 

Gan ddefnyddio’r cyfartaledd cenedlaethol o 78% fel canllaw,

daethpwyd i gytundeb gyda Chydgysylltwyr Dechrau’n Deg i bennu

targedau cenedlaethol ar gyfer presenoldeb: 

 

Targed lleiaf o 75%  

Targed cyfartalog o 80%  

Targed uchaf o 85%  
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Tra bod y targedau cyfamserol hyn wedi’u cytuno gydag ALlau, y targed

cyffredinol o 95% y parheir i anelu ato yn unol â phresenoldeb ysgolion

fyddai’r disgwyliad i ALlau a rhieni. Byddwn yn cydweithio ag ALlau i

gytuno ar amserlen y gellir ei chyflawni. 

 

 

Camau gweithredu:  

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu, addasu ac ailgyhoeddi

canllawiau ar ofal plant i ALlau erbyn Gwanwyn 2019. 

 

Yn y cyfamser bydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi briffiau electronig

ar feysydd allweddol ac arferion da ynghylch darparu elfen gofal

plant y rhaglen yn cynnwys polisïau rheoli presenoldeb.  

 

Bydd Awdurdodau Lleol yn mynd ati i gyrraedd y targedau a

gytunwyd ar gyfer presenoldeb erbyn Mawrth 2019, gan ddibynnu ar y

lefelau presenoldeb cyfredol. Cytunir ar dargedau a chânt eu monitro

gan yr Uwch Reolwr Cyfrif perthnasol. 

 

 

 


