Cydbwysedd Gwaith-Bywyd - Ei Gael o'n Iawn!
Mae cydbwyso gwaith â gweddill ein bywydau'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni gyd
ei wneud ac nid oes unrhyw amheuaeth bod y ffordd y trefnir ein bywydau
gwaith yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn rheoli ein bywydau a sut y
teimlwn am ein gwaith.
Mae cydbwysedd gwaith-bywyd yn fwy na theuluoedd a gofal plant; mae'n
ymwneud â chael y cydbwysedd iawn rhwng yr hyn y gallwn ei gyflawni yn y
gwaith ac adref a bod yn ddigon bywiog i roi o'n gorau ym mhob rhan o'n
bywydau. Mae'n hanfodol i ni gyd, beth bynnag fo'n cyfnod bywyd.
Gall rhai cyflogwyr fod yn hyblyg o ran patrymau gwaith; mae eraill yn gallu
cynnig buddion hyblyg - megis gwybodaeth am ofal plant neu docynnau rhodd
a chyfle i ddatblygu'n bersonol. Beth bynnag y mae cyflogwyr yn ei ddewis,
trwy gynnig dewisiadau fel hyn i'w gweithwyr, maent yn dangos mai eu
gweithwyr yw eu hasedau mwyaf gwerthfawr.
Cynlluniwyd y canllaw hwn ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr fel crynodeb bras
o'r dewisiadau sydd ar gael. Cynhyrchwyd ef gan Ganolfan Gwybodaeth Plant
Wrecsam mewn partneriaeth â Grwp Cyflogwyr o Blaid Cydbwysedd
Gwaith-Bywyd a Gofal Plant Wrecsam a Sir y Fflint a gwasanaethau
gwybodaeth plant ledled Cymru, ynghyd â chyllid gan raglen EQUAL y Gronfa
Gymdeithasol Ewropeaidd.
Os hoffech wybod mwy am gydbwysedd gwaith-bywyd, cysylltwch â'r
Swyddog Gwybodaeth Cydbwysedd Gwaith-Bywyd yn y Ganolfan Gwybodaeth
Plant ar 01978 298342/ 292 094 neu eich gwasanaeth gwybodaeth plant lleol.
Mae rhestr o wasanaethau gwybodaeth plant ar ddiwedd y canllaw hwn.

Cydbwysedd Gwaith-Bywyd - Ei Gael o'n Iawn!

Trefniadau Gweithio'n Hyblyg
Un o'r elfennau allweddol er mwyn cael cydbwysedd gwaith-bywyd yw'r
cysyniad o hyblygrwydd. Os gall gweithwyr drefnu eu horiau'n fwy hyblyg,
maent yn fwy selog, yn fwy cynhyrchiol ac mae lefelau absenoldeb yn is.
Mae gweithio'n hyblyg yn galluogi gweithwyr i ymdrin ag argyfyngau, delio
â'u cyfrifoldebau gofalu a gwneud amser ar gyfer yr achlysuron arbennig
hynny sy'n digwydd yn eu bywydau. Mae'n caniatáu amser i weithwyr
astudio a datblygu agweddau eraill o'u bywydau sy'n golygu y gallant
gyfrannu mewn ffordd fwy effeithiol i nodau'r mudiad.
Manteision i Gyflogwyr
Mae cynnig dewisiadau gweithio'n hyblyg i weithwyr yn galluogi
cyflogwyr i:9 Wella gofal cwsmer trwy estyn y diwrnod gwaith
9 Cynyddu nifer y bobl sy'n dychwelyd yn dilyn seibiant mamolaeth ac
felly gostwng costau hyfforddi a recriwtio
9 Cwrdd â newidiadau amrywiol a thymhorol
9 Lleihau lefelau absenoldeb a salwch
9 Cynyddu allbwn gan fod gweithwyr yn fwy creadigol, yn fwy bywiog a
dan llai o bwysau yn ystod oriau gwaith
9 Gwella prydlondeb
9 Grymuso gweithwyr i fod yn gyfrifol am eu llwyth gwaith
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Y Dewisiadau
1. Gwaith rhan-amser - nid oes patrwm penodol i waith rhan-amser. Gallai
gynnwys dechrau'n hwyrach a gorffen ynghynt, gweithio yn y bore neu yn
y prynhawn yn unig, llai o ddiwrnodau gwaith yn ystod yr wythnos neu
unrhyw drefniant arall lle contractir gweithwyr i weithio llai na'r oriau llawn
amser sylfaenol arferol.
9
9
9
!

Arolygu'r prosesau a gweithdrefnau presennol - cynyddu effeithlonrwydd
Bodloni llwyth gwaith a galwadau gwaith yn well
Cadw staff hyfforddedig a gwerthfawr na allant weithio'n llawn amser
Gall fod costau ychwanegol a phroblemau logistaidd mewn cael dau
unigolyn rhan-amser yn hytrach nag un llawn amser

2. Oriau cywasgedig - caniatáu i weithwyr weithio eu horiau cytunedig
dros lai o ddiwrnodau gwaith. Yn aml, gostyngir wythnos waith 5
diwrnod i 4 diwrnod.
9 Gall helpu wrth recriwtio a lleihau oriau ychwanegol, colli staff ac
absenoldeb
9 Gall ddarparu penwythnos hwy a mwy o gyfle i gael amser hamdden
! Gall oriau gwaith hwy yn ystod wythnosau cywasgedig flino rhywun
! Cynghorir cyflogwyr i sicrhau bod unrhyw oriau cywasgedig yn
bodloni'r Rheoliadau Amser Gwaith a'r Cyfarwyddyd Amser Gwaith
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3. Oriau hyblyg - caniatáu i weithwyr amrywio eu horiau gwaith o ddydd i
ddydd ac o wythnos i wythnos a gellir cario nifer penodol o oriau yn eu
blaen o un cyfnod i'r llall a chymryd amser i ffwrdd am yr amser hyblyg a
gynhyrchwyd.
9 Ffordd wych o addasu patrymau gwaith i fodloni gofynion cyfundrefnol,
ymdopi ag amserau tawel a phrysur yn y gwaith
9 Gweithio'n dda i bobl sy'n gweithio mewn swyddfa nad ydynt yn
gweithio sifftiau nac yn gaeth i linellau cynhyrchu
9 Gall roi mwy o ryddid i drefnu bywydau gwaith i gydfynd ag anghenion
personol
9 Gall teithio fod yn rhatach ac yn haws tu allan i oriau brig
! Mewn mudiadau llai, gallai fod yn anodd cael staff i weithio oriau nad
ydynt yn oriau craidd
! Gallai arwain at weithwyr yn gweithio heb oruchwyliaeth yn gynnar yn
y bore neu gyda'r nos
! Gallai fod angen ffordd wahanol o reoli er mwyn ymdrin â'r
hyblygrwydd ac felly mae'n bosibl y bydd costau hyfforddi rheolwyr

Trefniadau Gweithio'n Hyblyg

4. Oriau gwasgaredig - mae hyn yn debyg i'r thema o oriau hybyg lle gall
gweithwyr ddechrau a gorffen ar adegau gwahanol er nad ydynt yn
lleihau eu horiau gwaith arferol nac yn creu oriau 'ychwanegol'.
9 Gall fod yn ffordd effeithiol o ymdrin ag oriau agor hir
5. Rhannu swydd - dau unigolyn yn cyflawni'r gwaith y byddai un yn ei
wneud fel arfer. Rhennir y gwaith. Nid oes model penodol ar gyfer rheoli
amser, a allai gynnwys gweithio nifer penodol o oriau bob dydd, bob
wythnos neu bob yn ail wythnos.
9 I weithwyr, mae'n gyfle i ddilyn gyrfa ddewisedig a'r opsiwn o lai o oriau
9 I gyflogwyr, mae'n cynnig cyfle i gael syniadau newydd a'r sgiliau,
gwybodaeth a phrofiad priodol i gyflawni swydd lawn amser
9 Mae gweithwyr wedi gweld bod ganddynt wasanaeth parhaus, mae
staff yn fwy cynhyrchiol, yn absennol yn llai aml ac yn llai debygol o
adael eu swyddi
! Os yw un yn gadael, gall fod yn anodd dod o hyd i rywun i helpu'r sawl
sydd ar ôl
! Mae'n mynnu cyfathrebiadau clir a chyfrifoldeb ar y cyd rhwng y ddau
sy'n gwneud y gwaith
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6. Newid sifftiau - galluogi gweithwyr i drafod eu hamser gwaith trwy
aildrefnu sifftiau ymysg ei gilydd ond sicrhau bod pob sifft yn cael eu
gweithio.
9 Cynyddu grymusiad gweithwyr
9 Codi ysbryd y tîm
! Sicrhau bod aelodau llai hyderus o'r tîm yn cael sifftiau 'teg'
7. Hunan-restru - caniatáu i weithwyr enwebu'r sifftiau yr hoffent eu
gweithio, caniatáu i gyflogwyr gydosod patrymau sifft sy'n cyd-fynd â
dewisiadau unigol.
8. Amser i ffwrdd yn lle tâl (TOIL) neu oriau a grynhoir - mae hyn yn caniatáu
i weithwyr gymryd amser i ffwrdd am yr oriau ychwanegol a weithiwyd.
9 Gall fod yn gost-effeithol gan ei fod yn arbed taliadau gor-amser
! Mae'n bosibl y bydd gweithwyr am gymryd TOIL ar adegau anghyfleus
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9. Gweithio adeg tymor - galluogi gweithiwr i fod ar gontract parhaol a
chymryd seibiant â thâl neu heb dâl yn ystod gwyliau ysgol.
9 Mae'r dewis hwn yn hanfodol os yw cyflogwyr yn ceisio cadw
gweithwyr gwerthfawr
9 Bydd yn denu rhieni nôl i'r gwaith a fyddent yn cymryd seibiant lawn
o'u swyddi neu'n chwilio am swydd gyda chyflogwr arall sy'n cynnig y
dewis hwn fel arall
10. Gweithio llai o oriau'n wirfoddol - trefniant gwirfoddol lle mae
gweithwyr yn gostwng nifer yr oriau a weithir am gyfnod penodol gyda'r
gwarant y bydd swydd lawn amser ar gael ar ddiwedd y cyfnod hwn.
9 Mae'n bosibl y byddai gweithwyr sy'n gofalu am dylwyth hen neu
ddibynnol neu sy'n gofalu am blentyn sâl neu sydd ag anghenion
arbennig yn croesawu'r dewis hwn i ailddosbarthu'r llwyth gwaith yn y
tîm a chynnig cyfle i weithwyr eraill ddatblygu
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11. Cynlluniau oriau blynyddol - mae hyn yn gweithio ar yr egwyddor bod
gweithwyr yn gweithio cyfanswm o oriau mewn blwyddyn a bod modd
amrywio'r oriau hyn i fodloni gofynion cynhyrchu ac anghenion personol
gweithwyr. Telir cyflog gweithwyr mewn rhandaliadau cyfartal beth
bynnag fo'r amser y maent wedi ei weithio yn ystod y cyfnod dan sylw.
9 Mae cyflogwyr wedi gweld eu bod wedi gostwng neu hyd yn oed dileu
taliadau gor-amser ac wedi cael gwared ar yr angen i gyflogi staff
asiantaeth neu dros dro ar ôl cyflwyno cynlluniau oriau blynyddol
! Wrth symud i gynllun oriau blynyddol, dylai cyflogwyr ystyried talu
swm o arian i weithwyr sy'n perthyn i'w henillion gor-amser blaenorol
neu gynyddu'r gyfradd awr sylfaenol er mwyn cynnal enillion eu
gweithwyr
! Gwirio cydymffurfiad â rheoliadau a chyfarwyddyd amser gwaith
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12. Gweithio o adref - mae defnyddio'r cartref fel gweithle wedi bod yn
fwy poblogaidd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac, wrth i
dechnoleg wella, mae'r dewis yn dod yn fwyfwy dichonol i mwy a mwy o
weithwyr.
9 Gall leihau costau trwy arbed lle mewn swyddfa a chyfleusterau eraill
9 Staff mwy cynhyrchiol
9 Mae gan weithio o adref fanteision cydbwysedd gwaith-bywyd amlwg
ac mae sawl gweithiwr wedi gweld eu bod yn ymdopi'n well
â'u cyfrifoldebau gofalu
! Gallai gweithwyr deimlo'n gymdeithasol ynysig
! Sicrhau gwiriadau iechyd a diogelwch da
13. Seibiant gyrfa - mae cyfnodau estynedig o seibiant heb dâl yn gyffredin
ar gyfer y rhai sy'n gofalu am blant. Gofynnir i weithwyr ymddiswyddo ond
mae cyflogwyr yn addo y byddant yn cael dychwelyd.
9 Rhoi hyblygrwydd i weithwyr gael seibiant, gofalu am rywun dibynnol
sydd ag anghenion tymor hir neu ddilyn cynlluniau teuluol neu deithio
neu uchelgais am astudiaethau tymor hwy
9 Darparu opsiwn i gadw gweithwyr gwerthfawr a fyddai'n gadael fel arall
9 Mae'n rhoi cyfle i gyflogwyr wella sgiliau a phrofiadau gweithwyr eraill
! Gallai fod rhai problemau mewn diweddaru sgiliau ac ailgyflogi staff os
yw busnes yn ddrwg

Trefniadau Gweithio'n Hyblyg

14. Blwyddyn rydd - ffurf o seibiant gyrfa neu seibiant estynedig â thâl y
mae rhai cwmnïau mawr yn ei defnyddio i wobrwyo gweithwyr am
wasanaeth hir.
9 Gall blwyddyn rydd roi profiad gwerthfawr i weithwyr na fyddent yn ei
gael fel arall a'r gobaith yw y byddent yn dychwelyd gyda syniadau
newydd a phwysig i helpu'r mudiad i ffynnu
9 Mae'n rhoi cyfle i gyflogwyr ddatblygu aelodau eraill o'r tîm neu
ystyried secondiadau ar gyfer staff o feysydd eraill y mudiad
! Mae angen bod yn glir am yr hawl i ddychwelyd ac amodau hyn a
chynghorir gweithwyr i gael cyngor cyfreithiol cyn cytuno i flwyddyn
rydd
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Cefnogaeth Gofal Plant
Mae gofal plant yn bwysig i ni gyd gan fod economi'r DU yn dibynnu ar rieni sy'n
gweithio. Yng Nghymru, mae mwy na 46% o'r gweithlu'n rhieni i blant
dibynnol. Mae Strategaeth Gofal Plant Cymru'n creu cyfle newydd i gyflogwyr
helpu gydag anghenion gofal plant ac mae eich gwasanaeth gwybodaeth plant
lleol yn gweithio gyda chyflogwyr i wireddu'r weledigaeth.

Buddion i Gyflogwyr
Os gall cyflogwyr helpu eu gweithwyr i gael y gofal plant iawn byddant yn gweld
y buddion yn y ffyrdd canlynol:Staff mwy cynhyrchiol
Staff mwy hyblyg
Cadw gweithwyr gwerthfawr
Dewisiadau recriwtio gwell trwy gael mynediad i sylfaen ehangach o staff
profiadol
Staff brwdfrydig a ffyddlon sy'n gwerthfawrogi cefnogaeth gofal eu
cyflogwyr
Llai o absenoldeb, yn enwedig absenoldeb oherwydd straen neu absenoldeb
annisgwyl
Delwedd well i'r cwmni a dod yn ddewis cyflogwr
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Nid yw rhai o'r dewisiadau'n costio llawer o arian nac yn cymryd gormod o amser
rheoli. Mae cynnig y math hwn o gymorth yn golygu y byddwch yn arbed arian
yn y tymor hir. Bydd gweithwyr sydd â phlant yn profi'r manteision a bydd
gweithwyr sy'n cynllunio cael plant yn fwy debygol o sylwi ar hyn pan maent yn
penderfynu ar ble i weithio.

Gwybod y ffeithiau
Cyn i chi ddechrau cefnogi eich gweithwyr sydd â chyfrifoldebau gofal plant,
mae'n bwysig cael gwybodaeth gan eich gweithwyr am y lefel o gefnogaeth
sydd ei hangen arnynt. Beth sy'n effeithio arnynt a beth yw'r effaith ar eich
busnes o ganlyniad?
Gallech gael barn, syniadau a gwybodaeth trwy:sgwrs anffurfiol
arolwg cyfrinachol
dadansoddiad o gofnodion salwch/absenoldeb staff
blwch syniadau/cynllun awgrymiadau
gwerthusiadau perfformiad
cyfweliadau pan fydd staff yn gadael
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Mae gan yr holl ddulliau hyn fanteision ac anfanteision ond bydd rhai'n fwy
ansoddol na mesurol. Gall eich gwasanaeth gwybodaeth plant roi arolwg
cyfrinachol ac am ddim i chi. Dadansoddir y wybodaeth er mwyn i chi gael y
wybodaeth sydd ei hangen arnoch i symud yn eich blaen.

Creu newid
Unwaith i chi weld pa lefel o gefnogaeth sydd ei hangen, mae'n bwysig eich bod
yn cynnwys eich gweithwyr ac yn rhoi gwybodaeth i reolwyr er mwyn sicrhau
bod pawb yn deall yr opsiynau amrywiol.
Darparu gwybodaeth am ofal plant
Mae hwn yn opsiwn rhad na fydd yn defnyddio fawr o amser rheolwyr ond mae
rhoi gwybodaeth hawdd ei defnyddio am wasanaethau gofal plant yn un o'r
ffyrdd mwyaf defnyddiol y gall cyflogwyr gefnogi eu gweithwyr er mwyn
iddynt fodloni eu hanghenion gofal plant.
Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth Plant yn darparu gwybodaeth am ddim am
ystod o wasanaethau gofal plant a gwasanaethau eraill i blant yn eich ardal leol
e.e. gwarchodwyr plant, cylchoedd chwarae, clybiau tu allan i'r ysgol,
cynlluniau gwyliau, gweithgareddau hamdden, iechyd ac addysg, mudiadau i
blant a phobl ifanc.
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Gall cyflogwyr gyfeirio gweithwyr at y Gwasanaeth Gwybodaeth Plant trwy
arddangos taflenni sy'n rhoi rhifau cyswllt priodol a sicrhau bod staff newydd
yn gwybod am y gwasanaeth a bod llenyddiaeth recriwtio'n sôn eich bod yn
cefnogi'r cyfleuster. Gallech enwi rhywun yn eich mudiad i weithredu fel cyswllt
rhwng eich gweithwyr a'r Gwasanaeth Gwybodaeth Plant.
Gweler y daflen "Dewis Gofal Plant yng Nghymru" am wybodaeth ar fath o ofal
plant, cymorth ariannol a chysylltiadau defnyddiol eraill - cysylltwch â'ch
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant am gopi.
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Bargen Newydd i Unig Rieni
Mae'r Fargen Newydd i Unig Rieni'n rhaglen wirfoddol sy'n agored i'r holl
rieni unig sy'n ddiwaith neu sy'n gweithio llai nag 16 awr y mae eu plentyn
ieuengaf dan 16 oed.
Mae'r rhaglen yn rhan o fenter lles a gwaith y Llywodraeth a'i bwriad yw:
z Helpu ac annog unig rieni i wella eu gobeithion a safonau byw trwy
ymgymryd â gwaith cyflogedig
z Gwella parodrwydd rhieni i fynd i weithio er mwyn gwella eu cyfleoedd

Bydd gan unig rieni ymgyngorydd personol a fydd yn cynnig pecyn o
gyngor a chefnogaeth a addasir i fodloni anghenion pob rhiant. Bydd yn
cynnwys:
z Helpu rhieni trwy'r camau cyntaf o ymgeisio am swydd a dod o hyd i'r
swydd iawn iddynt
z Esbonio'r buddion sydd ar gael pan fyddant yn dechrau gweithio
z Cynnig cyngor arbenigol iddynt os ydynt yn anabl
z Eu helpu i adnabod unrhyw gyfleoedd hyfforddiant
z Eu helpu i ddod o hyd i ofal plant cofrestredig
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z Helpu unig rieni gyda threuliau i fynd i gyfarfodydd, cyfweliadau neu
hyfforddiant, gan gynnwys tocynnau teithio a chostau gofal plant
z Darparu gwasanaeth cefnogi yn y gwaith i helpu unig rieni symud o
fudd-daliadau i waith cyflogedig
Beth yw’r manteision i gyflogwyr?
Mae’r Fargen Newydd yn cynnig ffynhonnell werthfawr o bobl frwdfrydig sy’n
meddu ar ystod o brofiad a sgiliau. Mae’n darparu carfan o ymgeiswyr
dibynadwy ac awyddus sy’n barod weithio a helpu i lenwi swyddi, yn enwedig
swyddi rhan-amser.

Cyswllt: Bargen Newydd
www.newdeal.gov.uk
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Am fwy o wybodaeth, gofynnwch yn eich canolfan waith neu ganolfan
byd gwaith.
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Rhestr Wirio - Gweithredu
Rhestr Wirio i Gyflogwyr
I gyflogwyr sy'n ystyried gweithredu dewisiadau cydbwysedd
gwaith-bywyd i'w gweithwyr, mae'n bwysig ystyried y canlynol:A fydd yn agored i'r holl weithwyr?
Pwy fydd yn 'bencampwr' cydbwysedd gwaith-bywyd yn y mudiad o ddewis, dylai fod yn uwch reolwr
Beth yw'r costau gweithredu?
Beth fydd rôl gweithwyr mewn llunio'r canllawiau a chynllunio unrhyw
newidiadau?
I ba raddau y bydd gweithredu'r opsiynau cydbwysedd gwaith-bywyd
yn newid rôl rheolwyr a sut fyddwch yn ymdrin ag anghenion
hyfforddiant rheolwyr?
Sut fyddwch yn gwerthuso'r opsiynau?
Sut fyddwch yn mesur eu llwyddiant?
Sut fyddwch yn cefnogi rheolwyr sy'n delio'n gydymdeimladol â
cheisiadau?
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Rhestr Wirio i Weithwyr
Mae ceisio cyflwyno mesurau cydbwysedd gwaith-bywyd yn cael ei
arwain gan weithwyr yn aml; mae rhai o'r atebion mwyaf dyfeisgar wedi
dod o weithwyr eu hunain.
Pan fyddwch yn gwneud cais am gydbwysedd gwaith-bywyd gwell,
ystyriwch sut fyddwch yn perswadio eich cyflogwr mai dyma'r dewis
gorau i chi a'r mudiad ei hun. Canolbwyntiwch ar ddichonoldeb eich cais
yn hytrach na'r rheswm amdano a pharhewch i gyfathrebu er mwyn osgoi
gwrthdaro.
I'ch galluogi i gyflwyno achos busnes, ystyriwch y canlynol:Sut fydd y ffordd wahanol hon o weithio'n effeithio ar y gwasanaeth a
ddarparwch?
Sut fyddwch yn ymdrin â gofynion y gwasanaeth pan na fyddwch ar gael?
Sut fyddwch yn cyflawni holl brif ddyletswyddau eich swydd?
Beth fydd yr effaith ar eich cydweithwyr/tîm o ganlyniad i'r ffordd
newydd hon o weithio?
Beth yw'r buddion i'r busnes?
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Deddfwriaeth sy'n Effeithio ar Gydbwysedd Gwaith-Bywyd
Rheoliadau Gweithwyr Rhan-A
Amser (Atal Triniaeth Lai Ffafriol) 2000
Mae'r ddarpariaeth hon yn sicrhau nad yw gweithwyr rhan-amser yn
cael eu trin yn llai ffafriol o ran telerau ac amodau eu cyflogaeth na'u
cydweithwyr llawn amser.
z Mae gan weithwyr rhan-amser hawl i'r un tâl awr am oriau arferol a
gor-amser â gweithwyr llawn amser cymharol (os ydynt yn gweithio tu
hwnt i oriau llawn amser). Dylai gweithwyr rhan-amser gael yr un
mynediad i gynlluniau pensiwn, gwyliau blynyddol a seibiant
mamolaeth/tadolaeth, tâl salwch a hyfforddiant a dyrchafiadau.
z Ni ddylid dewis gweithwyr rhan-amser ar gyfer dileu swyddi ar y sail eu
bod yn rhan-amser.
z Dylid cyfrif gwyliau, gan gynnwys gwyliau banc, ar sail pro rata.
Rheoliadau Amser Gwaith 1998
Ym mis Hydref 1998, cyflwynodd y Llywodraeth y Cyfarwyddyd Amser
Gwaith, sy'n diogelu gweithwyr rhag gweithio oriau gormodol.
z Ni all amser gweithwyr fod y tu hwnt i gyfartaledd o 48 awr yr
wythnos ym mhob cyfnod saith diwrnod a gyfrifir fel arfer dros gyfnod o
17 wythnos (oni bai y cytunir ar gyfnod arall) a diogelir gweithwyr gan
reoliadau sy'n llywodraethu seibiannau gorffwys dyddiol ac wythnosol
(rhaid cymryd seibiant o 20 munud mewn unrhyw sifft 6 awr).
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z Dylai cyflogwyr sicrhau y gall pob gweithiwr gael pedair wythnos o
wyliau bob blwyddyn (pro rata ar gyfer gweithwyr rhan-amser).
z Gall gweithwyr optio allan (trwy lofnodi cytundeb yn datgan nad ydynt
yn dymuno cael eu diogelu). Fodd bynnag, mae diogelwch yn bodoli ar
gyfer gweithwyr os ydynt yn gwrthod neu'n diddymu'r opsiwn hwn i optio
allan.
Seibiant Rhieni
Mae'r hawl i seibiant rhieni'n rhoi hawl i weithwyr sydd â chyfrifoldeb
rhiant (mamau, tadau a'r rhai sydd wedi cael cyfrifoldeb rhiant ffurfiol am
blentyn dan y Ddeddf Plant) gael seibiant rhiant i ofalu am bob plentyn sy'n
cael ei eni. Gall rhieni gymryd y seibiant cyn gynted ag y genir y plentyn
neu y gosodir plentyn i'w fabwysiadu neu unwaith iddynt gwblhau
blwyddyn o wasanaeth (pa un bynnag fo'n hwyrach).
z Gall gweithwyr gael 13 wythnos o seibiant rhieni heb dâl ar gyfer pob
plentyn. Ni ellir cymryd mwy na 4 wythnos mewn blwyddyn unigol.
z Rhaid rhoi rhybudd o 21 diwrnod i'r cyflogwr.
z Yn achos plant ag anabledd cofrestredig, gall rhieni gymryd 18 wythnos
o seibiant hyd at ben-blwydd y plentyn yn 18 oed. Ar gyfer genedigaethau
lluosog, gall rhieni gymryd 13 wythnos ar gyfer pob plentyn.
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z Cymerir y seibiant er mwyn gofalu am blentyn a gall hyn gynnwys
gwneud trefniadau er budd y plentyn. Gall fod er mwyn caniatáu i riant
dreulio mwy o amser gyda phlentyn bach neu wirio ysgolion newydd,
treulio amser gyda phlentyn sydd yn yr ysbyty neu ymgartrefu plentyn i
drefniadau gofal plant newydd.
z Gall seibiant rhieni fod yn seibiant â thâl neu heb dâl yn dibynnu ar y
mudiad.
Amser i ffwrdd i ddelio â dibynyddion
Mae gan weithwyr hawl i gymryd amser rhesymol i ffwrdd i ddelio ag
argyfwng sy'n cynnwys unigolyn dibynnol heb gael eu fictimeiddio.
z Mae unigolyn dibynnol yn bartner, plentyn neu riant gweithiwr neu
rywun sy'n byw gyda'r gweithiwr fel rhan o'r teulu. Gall olygu rhywun sy'n
dibynnu ar y gweithiwr fel prif ofalwr neu'r unig un sydd ar gael i helpu
mewn argyfwng.
z Gall amser i ffwrdd i ddelio ag unigolion dibynnol fod heb dâl neu â thâl
yn dibynnu ar y cyflogwr. Rhaid i'r gweithiwr sôn wrth y cyflogwr cyn
gynted â phosibl os yw'n bwriadu cymryd amser i ffwrdd.
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Deddf Cyflogaeth 2002
Cyflwynodd Deddf Cyflogaeth 2002 ddeddfwriaeth cyflogaeth newydd yn
benodol i helpu rhieni sy'n gweithio. Ers 6 Ebrill 2003, mae rhieni â phlant
bach ac anabl wedi cael mwy o ddewis a chefnogaeth nag erioed i
gydbwyso gofal plant a gwaith mewn ffyrdd sydd o fudd i bawb: cyflogwr,
gweithwyr a'u plant.
z Mae gan rieni plant dan 6 oed a phlant anabl dan 18 oed hawl
gyfreithiol i ofyn am weithio'n hyblyg.
z Cynyddodd tâl mamolaeth. Yn amodol ar enillion, gall pob mam newydd
gael seibiant â thâl a chymryd 6 mis ychwanegol o seibiant heb dâl os
ydynt yn gymwys. Gall mamau nad ydynt wedi ennill digon i gael tâl
mamolaeth statudol hawlio lwfans mamolaeth.
z Mae gan dadau newydd hawl i bythefnos o seibiant tadolaeth ar gyfradd
sy'n gyfystyr â thâl mamolaeth.
z Mae gan rieni sy'n mabwysiadu hawliau newydd hefyd, yn debyg i dâl a
seibiant mamolaeth a thadolaeth.
z Symleiddiwyd y broses ar gyfer cymryd seibiant mamolaeth, tadolaeth
a mabwysiadu er mwyn ei gwneud yn haws i gwmnïau ymdrin â
cheisiadau.
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Deddf Gwaith a Theuluoedd 2006
Bydd y Llywodraeth yn ychwanegu at Ddeddf Cyflogaeth 2002 trwy
weithredu'r Mesur Gwaith a Theuluoedd. Mae'r mesurau allweddol yn
cynnwys:
z Estyn tâl mamolaeth a mabwysiadu o fis Ebrill 2007.
z Cynnig seibiant tadolaeth ychwanegol i dadau a thalu am ran o hyn, o
fis Ebrill 2007.
z Estyn yr hawl i ofyn am weithio'n hyblyg i ofalwyr oedolion o fis Ebrill
2007.
Rheoliadau Cydraddoleb Cyflogaeth (Crefydd neu Gred) 2003
Mae'r rhain yn diogelu rhag gwahaniaethu ac aflonyddwch ar sail crefydd
neu gred.
Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976
Mae hon yn ei gwneud hi'n anghyfreithlon i wahaniaethu, boed yn
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn erbyn unigolyn ar sail hil, lliw,
cenedl (gan gynnwys dinasyddiaeth) neu darddiad ethnig neu
genedlaethol. Diogelir unigolion rhag gwahaniaethu, fictimeiddiad ac
aflonyddwch.
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Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995
Mae'r ddeddf hon yn ei gwneud hi'n anghyfreithlon i wahaniaethu ar sail
anabledd ac mae'n gorfodi dyletswydd ar gyflogwyr i wneud addasiadau
rhesymol i arferion, polisïau, gweithdrefnau ac eiddo er mwyn sicrhau nad
yw unigolyn anabl dan anfantais sylweddol. Diogelir unigolion rhag
gwahaniaethu a fictimeiddiad mewn perthynas â recriwtio, telerau ac
amodau cyflogaeth, hyfforddiant, dyrchafiad, trosglwyddiad a diswyddiad.
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ASTUDIAETHAU ACHOS
Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC)
CCGC yw ymgynghorydd statudol y Llywodraeth ar gynnal prydferthwch
naturiol, bywyd gwyllt a'r cyfle i fwynhau awyr agored Cymru a'i dyfroedd
mewnol. Cynigiodd Chwarae Teg, a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru, ei wasanaethau ymgynghorol i arolygu a gwella polisïau
cydbwysedd gwaith-bywyd CCGC.
Roedd y prif faterion roedd CCGC am ymdrin â nhw fel rhan o'r prosiect
hwn fel a ganlyn:
z Dealltwriaeth ehangach ymysg yr holl staff o'r hyn sydd ar gael
z Dewis cyflogwr
z Newid diwylliant
z Cadw/recriwtio staff
z Ysbryd
z Absenoldeb oherwydd salwch
O'r cychwyn, cyflwynwyd y neges bod CGB ar gyfer yr holl staff ond y dylid
gweld buddion amlwg i'r busnes hefyd.
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Cychwynnwyd hyn trwy godi ymwybyddiaeth y tîm o uwch reolwyr a'r
undebau o fanteision CGB. Rhoddwyd holiadur i bob tîm neu unigolyn yn
gofyn a oedd anghenion y gwasanaeth yn cael eu diwallu gan batrymau
gwaith CCGC a pha batrymau gwaith fyddai'n helpu staff i ddod o hyd i'w
CGB eu hunain. Bu modd creu achos busnes o'r atebion hyn.
Nododd pob achos busnes beth oedd y broblem bresennol, beth oedd yr
atebion a sut y gellid delio â phroblemau a fyddai'n codi o'r cynnig. Daeth
yr atebion o'r staff eu hunain. Anogwyd nhw i feddwl yn greadigol a
chynnwys sawl opsiwn i fodloni anghenion staff a'r gwasanaeth - roeddent
yn berchen ar y prosiect.
Arbrofwyd 50+ prosiect hyd yma ac maent yn cynnwys:
z Cael gwared ar oriau craidd a gweithredu hunan-restru
z Estyn y diwrnod gwaith a hybu gwaith gwasgaredig ac oriau agor
estynedig
z Gweithio adeg tymor
z Prynu gwyliau ychwanegol
z Dychwelyd o seibiant mamolaeth yn raddol
z Oriau cywasgedig
z Gweithio o adref
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Canlyniad a Llwyddiannau
9 Mae trosiant yn is na chyn y prosiect ac mae absenoldeb oherwydd
salwch yn dechrau gostwng
9 Gan fod llai o staff yn gadael, mae llai o arian yn cael ei wario ar
hyfforddiant a recriwtio
9 Mae cyhoeddi ein hymagwedd CGB wrth hysbysebu swyddi'n helpu i
ddenu staff o ansawdd uchel
9 Mae staff am weithio gyda ni gan fod gennym enw da fel cyflogwr da
9 Mae dynion a merched yn manteisio ar ein polisïau
9 Mae CGB wedi ychwanegu at ein gwaith fel buddsoddwyr mewn pobl
9 Mae gennym lefel 5 yn y wobr Draig Werdd, y cyntaf yng Nghymru. Gall
CGB gyfrannu at gynaladwyedd gan ei fod yn lleihau teithio i'r gwaith ac
arbed costau gwresogi swyddfeydd
9 Mae staff wedi eu grymuso gan yr ymagwedd o hunan-restru. Maent yn
teimlo'n fwy ymroddedig i gyflogwr sy'n dangos cymaint mae'n
gwerthfawrogi ei staff. Ystyrir bod CGB yn dylanwadu ar iechyd
gweithwyr, yn enwedig o ran gostwng straen
9 Mae staff yn dweud nad yw rheoli llwyth gwaith yn broblem wrth
weithio'n hyblyg
9 Mae cael y polisïau yn eu lle'n sicrhau cynaladwyedd
9 Mae gennym system dda ar gyfer delio â cheisiadau am weithio'n hyblyg
ar ffurf holiadur a'r ddogfen achos busnes
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9 Mae'r holl staff yn deall bod CGB yma i bawb ac yma i aros
9 Hybir CGB yn fewnol yn rheolaidd trwy newyddlen ac ar y fewnrwyd
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-yy-bbont ar Ogwr
Mae'r awdurdod lleol yn cyflogi bron i 8000 o staff. Mae llawer o ferched
yn gweithio yno, yn rhan-amser yn bennaf. Cynigiodd Chwarae Teg, a
ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ei wasanaethau ymgynghorol i
arolygu a gwella polisïau cydbwysedd gwaith-bywyd yr awdurdod lleol.
Roedd y materion allweddol fel a ganlyn:
z Caniatáu staff i gydbwyso rhwymedigaethau gwaith a'r cartref
z Datblygu'r berthynas ddiwydiannol dda sy'n bodloni yn y Cyngor
z Datblygu rhai o'r mentrau cefnogol sy'n bodoli eisoes h.y. seibiant
arbennig, rhannu swyddi
z Helpu'r mudiad i symud o ddiwylliant 9-5 i un sy'n bodloni gofynion
cyhoedd mwy ymholgar.
z Atgyfnerthu'r ymroddiadau yn y strategaeth cyfle cyfartal
z Gallu cadw a denu gweithwyr o ansawdd i'r mudiad ar adeg o newid
demograffig
z Buddsoddi mewn mentrau cydbwysedd gwaith-bywyd fel ffordd o
ddarparu gwasanaeth gwell.
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Cyn cyflwyno unrhyw gynllun gweithredu i symud strategaeth
gwaith-bywyd y Cyngor yn ei blaen, penderfynwyd bod angen ennyn
diddordeb cymaint o fudd-ddeiliaid â phosibl.
Er mwyn sicrhau ymagwedd gorfforedig a chyson at y prosiect, sefydlwyd
grwp cydbwysedd gwaith-bywyd a oedd yn cynnwys pencampwyr o
bob un o gyfarwyddiaethau'r Cyngor, cynrychiolwyr o'r undebau llafur,
swyddog peilot Chwarae Teg ac, yn y cychwyn, aelodau etholedig.
Roedd y Cyngor o'r farn bod rôl yr undebau llafur yn hanfodol. Darparwyd
cwrs hyfforddiant diwrnod gan TUC Cymru ar gyfer holl gynrychiolwyr yr
undebau llafur felly.
Roedd y Cyngor hefyd o'r farn ei fod yn bwysig ennyn diddordeb y staff er
mwyn cynhyrchu cynllun gweithredu effeithiol. Gwnaed hyn fel a ganlyn:
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z Grwpiau ffocws
z Hyfforddiant ar gyfer hwyluswyr y grwpiau ffocws
z Cyfathrebu
z Holiaduron
Canlyniad a Llwyddiannau
9 Rhaglen Arbrofol a Pholisi Gweithio o Adref
z Rhaglenni ymwybyddiaeth gyda gwirfoddolwyr a rheolwyr atebol
9 Arolwg o Bolisi Oriau Hyblyg Corfforedig y Cyngor
z Cael gwared ar rwystrau sy'n atal gweithio'n hyblyg h.y. oriau craidd
z Cyflwynwyd cynllun diwygiedig ym mis Medi 05 am gyfnod o 12 mis
z Cynyddu'r amser hyblyg y gellir ei gymryd i ffwrdd yn ystod y cyfnod 4
wythnos
z Cario mwy o gredyd drosodd o un cyfnod i'r llall
9 Darparu Gofal Plant (Cynllun Tocynnau)
z Cynllun ar gael i weithwyr o fis Medi 05
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9 Trefniadau Seibiant Arbennig
z Sefydlu polisi diwygiedig
9 Hysbysu staff newydd o bolisïau a rhaglen cydbwysedd gwaith-bywyd
y Cyngor
9 Cynnwys mentrau CGB y Cyngor fel rhan o becynnau hysbysebu
swyddi
z Dylanwadwyd ymgeiswyr gan y polisïau a gweithdrefnau CGB
9 Cyfathrebu
z Mae staff wedi nodi bod y gwahoddiad i fynd i grwpiau ffocws wedi peri
iddynt deimlo'n werthfawr ac roedd yn gyfle i gyfrannu at ddatblygu
polisi
9 Cydnabyddiaeth allanol
z Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi nodi bod strategaeth cydbwysedd
gwaith-bywyd y Cyngor wedi bod yn gefnogaeth sylfaenol wrth reoli
presenoldeb ar draws pob un o wasanaethau'r Cyngor
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Cysylltiadau Defnyddiol
ACAS - Hawliau cyflogaeth manwl - cymorth a chefnogaeth i weithwyr a
mudiadau
3 Purbeck House, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GJ
Ffôn: 08457 474747 www.acas.org.uk
Cyswllt Busnes - Gwybodaeth i fusnesau bach a chanolig - arf ar-llein i
ddewis y math iawn o waith hyblyg a thaflenni ffeithiau
Ffôn: 0845 600 9006 www.businesslink.gov.uk
Plant yng Nghymru - Mudiad plant cenedlaethol. Mae gan y wefan
wybodaeth a chysylltiadau defnyddiol
25 Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BZ
Ffôn: 029 2034 2434 ebost: info@childreninwales.org.uk
www.childreninwales.org.uk
Chwarae Teg - Gweithio mewn partneriaeth â'r Cynulliad i hybu
datblygiad economaidd merched yng Nghymru - gwefan swyddogol,
buddion busnes, cychwyn arni, astudiaethau achos.
Anchor Court, Keen Road, Caerdydd, CF24 5JW
Ffôn: 029 2047 8912 ebost: Hayley.dunne@chwaraeteg.com
www.wlbinwales.org.uk
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CIPD - Taflen ffeithiau a gwybodaeth
151 The Broadway, London, SW19 1JQ
Ffôn: 020 8612 6200 via website: www.cipd.co.uk/subjects/wrkgtime
Ymddiriedolaeth Gofal Plant - Elusen gofal plant - cyngor i weithwyr a
chyflogwyr
21 St.George's Road, London, SE1 6ES
Ffôn: 020 7840 3350 ebost: info@daycaretrust.org.uk
www.daycaretrust.org.uk
Adran Masnach a Diwydiant - Ystod eang o wybodaeth ar hawliau
cyflogaeth, taflenni ar gael.
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET
Ffôn: 020 7215 5000 ebost: dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk
www.dti.gov.uk/employment/workandfamilies
Llywodraeth Uniongyrchol - Gwefan y llywodraeth sy'n cynnwys
gwybodaeth a thaflenni am gredydau treth, dod o hyd i ofal plant,
budd-ddaliadau plant.
www.direct.gov.uk/parents/fs/en
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Cyflogwyr o blaid cydbwysedd gwaith-bbywyd - Gwefan i gyflogwyr sy'n
cynnwys cefnogaeth a chyngor
Peter Runge House, 3 Carlton House Terrace, London, SW1Y 5DG
Ffôn: 0870 165 6700 ebost: contactcentre@theworkfoundation.com
www.employersforwork-lifebalance.org.uk
Comisiwn Cyfle Cyfartal Cymru - Cael gwared ar rwystrau i fywyd gwaith
cyfartal i ddynion a merched
Windsor House, Windsor Lane, Cardiff, CF10 3GE
Ffôn: 0845 601 5901 ebost:wales@eoc.org.uk www.eoc.org.uk
Flexibility Ltd - Gwefan i gyflogwyr sy'n cynnwys erthyglau am CGB
15 Geldart Street, Cambridge, CB1 2LX
Ffôn: 01223 304792 ebost: editor@flexibility.co.uk www.flexibility.co.uk
Cyllid a Thollau EM - Canllawiau a thaflenni ar gael am gredydau treth
plant a chredydau treth gweithio.
Ffôn: 0845 300 3900 www.hmrc.gov.uk
Iechyd a Diogelwch - Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch - taflenni am
ddim ynghylch safonau gwaith.
Knowledge Centre, Health & Safety Executive, 1G Redgrave Court, Merton
Road, Bootle, L20 7HS Ffôn: 0845 345 0055 www.hse.gov.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

Grwp Gweithio o Adref - Help a chyngor i bobl sy'n gweithio o adref
Office 26, 30-38 Dock Street, Leeds, LS10 1JF
Ffôn: 0800 174 095 ebost:admin@ngh.org.uk www.ngh.org.uk
Llinell Rhieni - Elusen sy'n cynnig cefnogaeth i rieni - gwybodaeth
ddefnyddiol am CGB. Ffôn:0808 800 2222
Email via website: www.parentlineplus.org.uk
Tiger - Tailored Interactive Guidance on Employment Rights - crynodeb o
hawliau gweithwyr a chyflogwyr
www.tiger.gov.uk
TUC - Canllawiau, gwybodaeth ac adroddiadau am CGB
Congress House, Great Russell Street, London, WC1B 3LS
Ffôn: 020 7636 4030 ebost: info@tuc.org.uk www.tuc.org.uk
Unsain - Gwybodaeth am CGB o safbwynt gweithwyr
1 Mapledon Place, London, WC1H 9AJ
Ffôn: 0845 355 0845 via website: www.unison.org.uk/worklifebalance
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Teuluoedd sy'n Gweithio - Cyngor a thaflenni am ddim ynghylch gweithio'n
hyblyg a gofal plant i rieni a chyflogwyr
1-3 Berry Street, London, EC1V 0AA
Ffôn: 020 7253 7243 ebost: office@workingfamilies.org.uk
www.workingfamilies.org.uk
Prosiect Cydraddoldeb Llywodraeth Cynulliad Cymru - Cefnogaeth
arbenigol am ddim i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru i ddatblygu a
meithrin arfer da ym maes cyfle cyfartal ac amrywiaeth
Prosiect Cydraddoldeb SME, Plas Glyndwr, Kingsway, Caerdydd, CF10 3 AH
Ffôn: 08457 775577 ebost: smeequality@wales.gsi.gov.uk
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Gwasanaethau Gwybodaeth Plant
Môn
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a Phobl Ifanc, Llyfrgell Llangefni,
Lon y Felin, Ynys Mon, LL77 7RT
Ffôn: 01248 752 699 ebost: cis@anglesey.gov.uk
www.younganglesey.org.uk www.monifanc.org.uk
Blaenau Gwent
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Blaenau Gwent, Ysgol Fabanod Old Blaina,
Stryd Fawr, Blaina, Blaenau Gwent, NP13 3BN
Ffôn: 08000 32 33 39
ebost: cis@blaenau-gwent.gov.uk
www.blaenau-gwent.gov.uk
Pen-yy-bbont ar Ogwr
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr, 3ydd Llawr,
Ty Derwen, Ffordd y Llys, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1BN
Ffôn: 0800 1804320 ebost: childrensinfo@bridgend.gov.uk
www.bridgend.gov.uk
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Caerffili
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ystrad Fawr,
Heol Caerffili, Hengoed, Caerffili, CF82 7SF
Ffôn: 01443 863232 ebost: cis@caerphilly.gov.uk
www.caerphilly.gov.uk/cis
Caerdydd
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a Phobl Ifanc, 2il Lawr, Ty Alexander,
Excelsior Road, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF14 3AT
Ffôn: 029 2052 0100 ebost: CYIS@cardiff.gov.uk
www.ifanc.org.uk
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Sir Gaerfyrddin, Limegrove House,
Limegrove Avenue, Caerfyrddin, SA31 1SW
Ffôn: 01267 224 224 ebost: childreninfo@carmarthenshire.gov.uk
www.carmarthenshirechildrenspartnership.org.uk
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Ceredigion
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Ceredigion, Gofal Plant, Plant a Phobl Ifanc,
Ty Llundain, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AJ
Ffôn: 01545 572 636 ebost: cis@ceredigion.gov.uk
http://cis.ceredigion.gov.uk
Conwy
Cyfnewidfa Gwybodaeth Plant, Hen Lôn yr Ysgol, Gwaith yr Eglwys,
Llandudno, Conwy,
Ffôn: 01492 876260 ebost: plant.children@conwy.gov.uk
www.conwy.gov.uk/children
Sir Ddinbych
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Sir Ddinbych, Yr Hen Garchar, 46 Stryd
Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HP
Ffôn: 01824 708 220 ebost: childrensinformation@denbighshire.gov.uk
www.denbighshire.gov.uk/childrensinformation
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Sir y Fflint
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Sir y Fflint, Canolfan Westwood,
Stryd Tabernacl, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 2JT
Ffôn: 01244 547 017 ebost: cis@flintshire.gov.uk
www.flintshire.gov.uk/chidrens_information
Gwynedd
Gwasanaeth Gwybodaeth Gofal Plant Gwynedd, Ystafell 7, 19 Stryd Bangor,
Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AT
Ffôn: 01286 675 570 ebost: gwybodaethplant@gwynedd.gov.uk
www.gwynedd.gov.uk
Merthyr Tudful
Canolfan Gwybodaeth Plant Merthyr Tudful, Canolfan Integredig i Blant,
Ffordd Duffryn, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4BJ
Ffôn: 01443 694700 ebost: cis@merthyr.gov.uk
www.merthyr.gov.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth Plant

Sir Fynwy
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Sir Fynwy, Is-Adran Blynyddoedd Cynnar,
5ed Llawr, Neuadd y Sir, Cwmbran, Sir Fynyw, NP44 2XH
Ffôn: 01633 644 527 ebost: info@monmouthshirecis.org.uk
www.monmouthshirecis.org.uk
Casnewydd
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Casnewydd, 10 Heol Fasnachol,
Casnewydd, NP20 2PA
Ffôn: 0800 328 8483 ebost: childrens.informationservice@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/childcare
Castell Nedd Port Talbot
Uned BCDGP - Castell Nedd Port Talbot, 9 Stryd Fawr, Pontardawe,
Abertawe, SA8 4HU
Ffôn: 01792 865 914 ebost: l.cole@neath-porttalbot.gov.uk
www.npteydcp.org.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth Plant

Sir Benfro
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Sir Benfro, 36/38 Stryd Fawr, Hwlffordd,
SA61 2DA
Ffôn: 01437 763 344 ebost: childcareinfo@pembrokeshire.gov.uk
www.childrensinformationservice.org
Powys
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Powys, Y Gwalia, Ffordd Ithon,
Llandrindod, Powys, LD1 6AA
Ffôn: 0845 130 3637 (Saesneg) 0845 130 3839 (Cymraeg)
ebost: cis@powys.gov.uk www.cis.powys.gov.uk
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Rhondda Cynon Taf, Ty Trevithick,
Abercynon, Rhondda Cynon Taf, CF42 4UQ
Ffôn: 0800 180 4151 ebost: childinfoserv@rhondda-cynon-taf.gov.uk
www.rctearlyyears.org.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth Plant

Abertawe
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Abertawe, Uned B3, Parc Technoleg
Lakeside, Phoenix Way, Llansamlet, Abertawe, SA7 9FL
Ffôn: 0179 251 7222 ebost: cis@swansea.gov.uk
www.swanseacommunitydirectory.org.uk
Torfaen
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen,
Adran Addysg, Neuadd y Sir, Cwmbran, Torfaen, NP44 2WN
Ffôn: 0800 0196 330 ebost: cis@torfaen.gov.uk
www.torfaencis.org.uk
Bro Morgannwg
Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg, Cyngor Bro
Morgannwg, Gwasanaethau Cymunedol, Swyddfeydd y Doc, Y Barri,
Bro Morgannwg, CF63 4RT
Ffôn: 01446 704 704 ebost: cypis@valeofglamorgan.gov.uk
www.valeofglamorgan.gov.uk/cypis
Wrecsam
Canolfan Gwybodaeth Plant, Llyfrgell a Chanolfan Gelf Wrecsam, Ffordd
Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AU
Ffôn: 01978 292 094 ebost: cib@wrexham.gov.uk
www.wrexham.gov.uk/cib
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