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Nod ac egwyddorion
Prif nod Mudiad Meithrin a’i is-gwmnïau yw hybu a hyrwyddo addysg, gofal a datblygiad plant dan
bum mlwydd oed, drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg mewn Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi ac
mewn darpariaethau eraill.
Nod Mudiad Meithrin yw rhoi cyfle i bob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru fanteisio ar brofiadau
Blynyddoedd Cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Mudiad Meithrin yn credu:
· Bod yr iaith Gymraeg o fantais i blant. Byddwn
yn trefnu cymaint â phosibl o oriau cyswllt
â hi gan ddefnyddio Cymraeg yn unig yng
ngweithgareddau’r cylchoedd.
· Bod chwarae yn sylfaenol i ddatblygiad plant
yn gorfforol, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac
yn ddeallusol. Byddwn yn sicrhau pob cyfle ar
gyfer dysgu trwy chwarae yn y cylchoedd.
· Bod plant waeth beth fo’u hanghenion, yn
elwa o brofiadau grŵp ‘Cymraeg i Blant’, Cylch
Ti a Fi a Chylch Meithrin. Rydym yn croesawu
plant ag anghenion dysgu ychwanegol.

· Bod y teulu yn sylfaen i ddatblygiad plant.
Byddwn yn sicrhau pob cyfle i deuluoedd
gefnogi profiadau cyn ysgol eu plant, ac yn
cynnig cefnogaeth ieithyddol a chymdeithasol
i deuluoedd trwy weithgareddau’r grŵp
‘Cymraeg i Blant’, Cylch Ti a Fi a Chylch
Meithrin.
· Bod gan blant yr hawl i ddisgwyl y bydd
oedolion sydd yn gofalu amdanynt yn eu
hamddiffyn rhag camdriniaeth. Bydd y
Cylchoedd Ti a Fi a’r Cylchoedd Meithrin
yn cydweithio â’r gwasanaethau statudol i
amddiffyn ac i ddiogelu plant.
· Bod dilyniant i addysg Gymraeg yn hanfodol i
bob plentyn sy’n mynychu ein cylchoedd.
I’r perwyl hwn, rydym yn galw am sefydlu ysgol
Gymraeg o fewn cyrraedd hwylus i bob plentyn
waeth ble maent yn byw yng Nghymru.

Dyma Mudiad Meithrin.

Gair gan
Dr Rhodri Llwyd Morgan
Cadeirydd Mudiad Meithrin
A ninnau yng ngafael y pandemig o hyd,
meddyliwn yn gyntaf am bawb sydd wedi’u
colli i’r haint dychrynllyd hwn ac sydd wedi
dioddef salwch a chaledi yn ogystal, gan ddiolch
am ymdrechion arwrol staff y gwasanaeth
iechyd. Ac fel gwasanaeth hanfodol rheng
flaen mae’n amserol eto eleni i dalu teyrnged
i holl weithwyr a gwirfoddolwyr teulu Mudiad
Meithrin. Gwerthfawrogwn yn ddiffuant iawn
eich ymroddiad, dewrder a phroffesiynoldeb.
Rwyf yn ddiolchgar dros ben i Gwenllian, y
Prif Weithredwr, ac i holl staff canolog Mudiad
Meithrin am eu gwaith diflino wrth ddarparu
cyngor, canllawiau a chefnogaeth broffesiynol i
staff y darpariaethau ac i holl aelodau Mudiad
Meithrin. Mae’n braf nodi hefyd rôl arweiniol
y Mudiad yn eiriol yn effeithiol ar ran y sector
blynyddoedd cynnar yng Nghymru mewn sawl
maes polisi fel y Cynnig Gofal Plant, y Cynllun
Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA),
Anghenion Dysgu Ychwanegol a chreu Cymru
gwrth-hiliol.
Wrth i bawb addasu i’r canllawiau i amddiffyn
iechyd y cyhoedd bu’n rhaid i ni addasu
hefyd. Parhau ar-lein a wnaeth gyfarfodydd
y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Pwyllgorau gan
adlewyrchu’r tueddiad i ddigideiddio nifer o
wasanaethau’r Mudiad. Daeth cyfnod rhai
aelodau i ben yn ystod y flwyddyn ac rydym yn
ddiolchgar tu hwnt am eu cyfraniad fel yr ydym i
bob un sydd ar y Bwrdd. Daeth aelodau newydd
atom gyda phenodi Cyfarwyddwyr o’r newydd
ac fe allwn ymfalchïo yn y cyfoeth o brofiad a’r
sgiliau amrywiol a fedda’r Bwrdd.
Cyfeiria Gwenllian at amrediad helaeth y
llwyddiannau a brofwyd yn ystod y flwyddyn.

Yn wir, mae’n anodd credu i’r tîm gyflawni cymaint
dan yr amgylchiadau heriol tu hwnt. Maes lle
gwelom gynnydd pwrpasol oedd y strategaeth
fwriadol i hybu amrywiaeth gyda chynlluniau
niferus i’n gwneud yn fwy croesawgar byth i
gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.
Hyderaf y gwelwn barhad i’r pwyslais hwn fel
blaenoriaeth i’r Mudiad ac mae’n gwbl addas a
chydnaws o safbwynt ein gwerthoedd cynhwysol
a’n hymrwymiad llwyr i roi’r cychwyn gorau i bob
plentyn ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg.
Carwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am barhau
a’i chefnogaeth ariannol holl bwysig i’n gwaith
ac i’r awdurdodau lleol, yr ysgolion niferus a
sefydliadau partner myrdd y buom yn cydweithio
gyda hwy dros y flwyddyn.
Bu’n ben-blwydd mawr i ni eleni wrth gwrs. Fe
weithiodd pawb yn galed iawn i nodi'r garreg
filltir bwysig hon mewn modd a oedd yn gyfrifol
ac yn hwyliog ar yr un pryd. O fwrw golwg yn
eang ar yr hyn a gyflawnwyd ledled y wlad y
casgliad anochel yw i’r Mudiad Meithrin wneud
cyfraniad cwbl anhepgor i’r genhadaeth o
gynnal a hybu’r Gymraeg ac i’r gwaith mawr o
gyflwyno’r iaith a’i diwylliant i sawl cenhedlaeth
ers 1971. Hyderaf y bydd cyfraniad y Mudiad i’r
hanner canrif nesaf yr un mor allweddol.

Dr. Rhodri Llwyd Morgan
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Dr Gwenllian Lansdown Davies
Gellid yn hawdd edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu
a’i disgrifio fel blwyddyn y pandemig. Byddai’n
anwir hawlio na fu cysgod Covid-19 arnom i
gyd ac ar brydiau fe’n llethwyd gan anferthedd
yr heriau ymarferol, emosiynol a strategol a
wynebom. Gwir dweud mai strategaeth a nod
y flwyddyn yn wreiddiol oedd goroesi, cynnal
ein haelodau (y Cylchoedd a meithrinfeydd)
ac addasu’n ffyrdd o weithio i allu parhau’n
berthnasol. Ond yn wyneb popeth, bu hon yn
flwyddyn o gyflawni anhygoel, o barhau i wthio
ffiniau’n gwaith, o ail-ddiffinio’n cenhadaeth
graidd ac o sicrhau fod gwersi ‘Mae Bywydau
Du o Bwys’ yn cael eu dysgu gennym fel mudiad.
Bu sawl cyfle i weithio gyda phartneriaid hen a
newydd: Cyngor Hil Cymru, ‘Travelling Ahead’
(yn cydweithio gyda Sipsiwn, Roma a Theithwyr),
Cynghrair Anghenion Ychwanegol y Trydydd
Sector (TSANA), Swyddogion Sicrhau Trawsnewid
Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cwmni Elgar,
Cwmni Iaith Cyf, Bengo Media a Nia Parry,
BAWSO, Cwmni Theatr Arad Goch, CBI Cymru i
enwi rhai. Roedd yr allbynnau’n amrywio ac yn
cynnwys: cyfres o bodlediadau i rieni Saesneg

eu hiaith; ceisiadau grant arbrofol; datblygu
cynghorion i’n haelodau; casglu profiadau
rhieni o wasanaethau i blant ag Awtistiaeth;
creu dadansoddiad o brofiad pobl Ddu, Asiaidd
a Lleiafrifoedd Ethnig o addysg Gymraeg;
comisiynu adnoddau dysgu newydd fel ‘Dewch i
Ddathlu’ (am brif grefyddau’r byd), ‘Nodau Natur’
(a hwiangerddi o wahanol gymunedau iaith);
a chyhoeddi maniffesto polisi’n barod ar gyfer
etholiadau cenedlaethol Cymru.
Wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn hon o adnewyddu
ac ail-adeiladu, edrychwn ymlaen hefyd at
‘flwyddyn y dathlu’ sef nodi cyrraedd carreg filltir
ein 50fed pen-blwydd yn 2021. Defnyddiwn hynny
fel cyfle i ddiolch a rhoi llwyfan i waith ac ymdrech
pob un sydd mewn rhyw ffordd wedi cyfrannu
at ein nod o roi’r Gymraeg i blant Cymru trwy
ddarparu gofal plant ac addysg gynnar o safon.
Atgoffwn ein hunain mai lleiafrif o blant Cymru
sy’n derbyn eu gofal a’u haddysg trwy gyfrwng
y Gymraeg ac na fyddwn ni’n stopio tan y bydd
pob plentyn trwy’r wlad yn gallu dod yn siaradwr
Cymraeg diolch i’r gyfundrefn addysg a gofal.
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Miliwn o
Siaradwyr:
Cymraeg i Bawb
Fel a nodir yn flaenorol, yr hyn sy’n gwneud
Mudiad Meithrin yn wahanol ac unigryw yw
ein bod yn angerddol am ddarparu a hwyluso
gofal plant ac addysg gynnar o ansawdd yn
Gymraeg – dyma yw ein priod waith a’n pennaf
gymhelliant. Ers 1971, bu Mudiad Meithrin yn
dylanwadu, ymlafnio a gweithredu’n ymarferol er
mwyn gwireddu ei egwyddorion craidd a sicrhau
fod plant bach Cymru yn gallu dod yn siaradwyr
Cymraeg hyderus. Credwn fod y Gymraeg
yn perthyn i bawb a’i bod yn gyfrwng i uno’n
cenedl amrywiol. Rhaid i ni weithio’n galetach
er mwyn sicrhau fod pob plentyn yn gallu cael
profiad Cylch Meithrin ac addysg Gymraeg
gan fod rhwystrau anfwriadol ac ymarferol yn

parhau i wynebu pobl mewn rhai cymunedau.
Bu i’r pandemig amlygu llu o rwystredigaethau
gyda gwahanol gyfundrefnau, traddodiadau a
systemau. Amlygodd pa mor fregus yw nifer o
wasanaethau amrywiol ac nad yw darpariaeth
gofal plant yn eithriad. Amlygodd hefyd beth
sydd wir yn bwysig i ni. Gyda hyn, mae mwy fyth
o her yn wynebu darparu gwasanaethau cyfrwng
Cymraeg mewn modd hwylus, hawdd a hygyrch
i bobl yn amrywiol gymunedau Cymru. Yn ystod y
flwyddyn, bu Mudiad Meithrin yn:
• parhau gyda’r gwaith o gefnogi Cylchoedd
Meithrin a meithrinfeydd dydd i ddehongli
a gweithredu rheoliadau perthnasol i’r
pandemig er mwyn codi hyder y gweithlu,
rhieni a phlant yn y trefniadau newydd
• parhau gyda’r gwaith o sefydlu Cylchoedd
Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin newydd
mewn cymunedau amrywiol drwy raglen
arloesol ‘Sefydlu a Symud’ er mwyn sicrhau
darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn mwy o
gymunedau
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• cynghori Cylchoedd Ti a Fi ar sut a phryd i
ail-agor yn ddiogel er mwyn denu teuluoedd
at wasanaeth cymunedol allweddol a
chynnig awyrgylch Gymreig gefnogol yn yr
awyr agored (a gyda chefnogaeth grant)
• buddsoddi mewn darpariaeth ar-lein yn
y blynyddoedd cynnar gyda rhaglenni a
chynlluniau gwahanol fel ‘Cymraeg i Blant’,
‘Dwylo’n Dweud’ (ar gyfer plant byddar a
thrwm eu clyw), Clwb Cylch a Miri Meithrin er
mwyn sicrhau fod darpariaeth Gymraeg yn
cyrraedd cartrefi ble na chlywir y Gymraeg

• gweithredu - trwy ddarpariaeth hyfforddiant,
awdit polisïau a gweithredu cadarnhaol - i
fod yn fwy na mudiad sy’n gynhwysol ond
mudiad sy’n gweithredu egwyddorion gwrthhiliaeth er mwyn sicrhau fod y nod o gynnig
y Gymraeg i bawb o bob cefndir yn un sydd
wedi ei gwreiddio yn ein harferion
• buddsoddi mewn ystod ehangach o adnoddau
dysgu a chwarae sy’n dathlu amrywiaeth y
plant yn ein gofal a’u teuluoedd (posteri, ap,
llyfrynnau, hyfforddiant ‘Academi’ ac adnoddau
ymarferol)

• parhau gyda’r gwaith o greu adnoddau
ar-lein a darparu cefnogaeth o bell i
Gylchoedd cynllun trochi Croesi’r Bont er
mwyn sicrhau fod y cynllun yn parhau i gael ei
weithredu o dan drefniadau newydd dros dro.

• gweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg
Cenedlaethol ar raglen ‘Cymraeg yn y
Cartref’ er mwyn sicrhau fod cyfleoedd
dysgu Cymraeg ffurfiol ac anffurfiol ar gael i
deuluoedd y plant yn ein gofal

• cyd-weithio gyda phartneriaid amrywiol yn
grŵp hyrwyddo partneriaid y Gymraeg er
mwyn cynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
ar bob cyfrwng

• parhau i weithio gyda’r Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol ar ddwysáu darpariaeth
‘Cymraeg Gwaith’ sef cynllun ‘Camau’ ar gyfer y
gweithlu blynyddoedd cynnar

• adolygu ein strategaeth Amrywiaeth a
Chydraddoldeb er mwyn adolygu’r deilliannau
a’r nodau i sicrhau fod ein gwaith yn cyrraedd
trawstoriad eang o blant a theuluoedd ac nad
oes rhagfarnu anfwriadol ar waith

• cynnal darpariaeth ‘Clwb Cwtsh’ yn rhithiol
tra bo cyfyngiadau’n parhau cyn symud at
ail-gynnal y ddarpariaeth yn gymunedol er
mwyn denu dysgwyr newydd at y Gymraeg a
chreu adnoddau cefnogi newydd fel sesiynau
wedi eu recordio
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Diwedd y gân:

Llun trwy garedigrwydd
Cylch Meithrin Pwllheli

sicrhau gwydnwch ariannol
Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd
Gwyddom fod Cylchoedd Meithrin wedi wynebu
her ariannol ddigynsail yn ystod y cyfnod hwn.
Bu her ariannol yn rhan annatod o brofiad nifer o
Gylchoedd Meithrin yn hanesyddol gyda phwysau
parhaus ar ymdrechion codi arian gan bwyllgorau
a charedigion. Ers sefydlu y Cynnig Gofal Plant
(30 awr) daeth sefydlogrwydd i sefyllfa ariannol
sawl lleoliad. Ergyd ddwbl felly fu effaith ariannol y
pandemig ar golli incwm gan rieni a theuluoedd a
cholli ffynhonnell o gynhaliaeth ariannol drwy golli
grantiau yn ogystal. Er bod y cynllun saib (CJRS)
wedi bod yn allweddol i barhau i gyflogi staff yn
ystod y cyfnod, prin iawn oedd y grantiau penodol
oedd ar gael i’r sector gofal plant (yn wahanol i
amrywiol sectorau eraill) er i hynny gael ei daclo
trwy ymdrech CWLWM ac eraill i ddylanwadu ar
benderfyniadau Llywodraeth Cymru. Gorfu i nifer
o leoliadau dynnu ar arian wrth gefn er mwyn
parhau i dalu rhent a gorbenion eraill. Dyrannodd
Mudiad Meithrin grantiau argyfwng i leoliadau
oedd yn methu tynnu ar unrhyw gymorth o unrhyw
ffynhonnell amgen. O ystyried felly mai’r pwyslais
dros y cyfnod o ail-agor fydd ar adnewyddu ac
ail-adeiladu (a’r costau ynghlwm â hynny), bu i
Mudiad Meithrin:

• sefydlu Cronfa Grant ‘Ail-agor ac Ailadeiladu’ ar gyfer Cylchoedd Meithrin i
ddisodli cronfa grantiau argyfwng y Mudiad
oedd yn werth o leiaf £250,000 yn ystod
2020/21
• barhau i lobïo Llywodraeth Cymru i sefydlu
cronfa grant fyddai o fudd i’r sector gofal
plant arweiniodd at weld sawl cynllun grant
amrywiol yn cael ei sefydlu
• rannu manylion ffynonellau grant elusennol
gyda Chylchoedd Meithrin gan hefyd
ddarparu cyngor a hyfforddiant ar brosesau
ymgeisio am grant ac ar sut i arbed
gwariant ble’n bosib (gan gydweithio gyda
Chronfa’r Loteri Genedlaethol, y WCVA a
chronfa elusennol ‘Moondance’ i ddosrannu
grantiau’n uniongyrchol)
• rannu syniadau codi arian rhithiol gyda
Chylchoedd Meithrin a meithrinfeydd gan
gynnwys system ‘Easy Fundraising’ a threfnu
ymgyrch godi arian ‘Cylchoedd yn Cerdded’
(arweiniodd at leoliadau’n codi degau o
filoedd)
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• hepgor codi ffi aelodaeth ar bob lleoliad
(Cylch Meithrin, meithrinfa, Cylch Ti a Fi) ar
gyfer blwyddyn aelodaeth 2020/21 gan
arbed swm hyd at £299 i bob lleoliad unigol
gan ddibynnu ar y pecyn aelodaeth
• annog cefnogwyr i gyfrannu adnoddau os
oeddent yn methu cyfrannu’n ariannol e.e.
adnoddau glanhau a diheintio, canopi i
chwarae tu allan ayyb
• barhau i hyrwyddo manteision cyfansoddi
elusen Cylch Meithrin fel ‘Sefydliad
Corfforedig Elusennol’ (SCE / CIO) er mwyn
lleihau risg ariannol i aelodau pwyllgorau
rheoli gwirfoddol Cylchoedd Meithrin gan
hefyd alluogi Cylchoedd Meithrin i ymgeisio
am grantiau sy’n mynnu cyfansoddiad
corfforedig (fel yn achos cronfa gwydnwch
Trydydd Sector y WCVA)
• ddarparu arweiniad i Gylchoedd Meithrin
i recriwtio pwyllgorau cadarn ac effeithiol,
gan gynnig hyfforddiant i arfogi aelodau
Pwyllgorau Rheoli gwirfoddol i gyflawni eu
cyfrifoldebau cyfreithiol ac i lywio’r Cylch yn
llwyddiannus (gan gydnabod pwysigrwydd
a chymhlethdod rheoli mewn mudiad
gwirfoddol).

• annog Cylchoedd Meithrin i sicrhau fod
ganddynt arian wrth gefn gan anelu at godi
10% o drosiant blynyddol i’w gadw wrth gefn
• annog Cylchoedd Meithrin i barhau i graffu
ar wariant ac i ystyried a oedd eu polisi
ffioedd yn addas
• barhau i lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau
cyfraddau cyllido addas i’r sector nas
cynhelir wrth i leoliadau ddarparu amrywiol
raglenni fel ‘Dechrau’n Deg’, addysg gynnar
a’r Cynnig Gofal Plant (gan arwain at newid
polisi welodd gysoni lefel y cyllid rhwng gofal
ac addysg i £4.50 yr awr y plentyn yn sgil
peilot Sir y Fflint)
• ddarparu cyngor arbenigol ar faterion
cyflogau a chyllid yn seiliedig ar fewnbwn
eraill trwy gymorthfeydd a thrwy gefnogaeth
staff Adran Gyllid a Swyddogion Cefnogi gan
gynnwys llawlyfrau penodol
• annog Cylchoedd Meithrin i ddefnyddio
darparwr cyflogres proffesiynol neu gyflogi
Swyddog ariannol gan sicrhau fod pob aelod
o staff ar gyflogres Talu Wrth Ennill (TWE /
PAYE)
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Sicrhau Gofal Plant
ac Addysg Gynnar
o ansawdd
Arbenigedd Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd
yw darparu gofal plant ac addysg gynnar trwy
gyfrwng y Gymraeg gan arddel y dull trochi
iaith. Maent yn ddarostyngedig i ddisgwyliadau
a rheoliadau llu o gyrff amrywiol gan gynnwys
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Estyn fel endidau
hyd-braich i Lywodraeth Cymru, yr Asiantaeth
Safonau Bwyd, y Comisiwn Elusennau, Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth ac i dimau amrywiol o
fewn yr Awdurdod Lleol. Mae’r disgwyliadau hyn
yn newid o hyd ac ni fu’r cyfnod clo’n eithriad.
Bu i Mudiad Meithrin ddadansoddi a dehongli’r
rheoliadau newydd ar ran y Cylchoedd Meithrin
a’r meithrinfeydd gan ddarparu ystod eang o
adnoddau newydd yn cynnwys polisïau, templedi
asesu risg, rhestrau gwirio, templedi llythyron
ac ati. Bu i ni hefyd gynhyrchu adnoddau’n
ymwneud â chwarae a bod allan yn yr awyr
agored (gan gynnwys cynhyrchu cylchlythyr ar y
cyd gyda phartneriaid ‘Cwlwm’). Her ychwanegol

yw na fu pob safle Cylch Meithrin yn
hygyrch am amrywiol resymau gan
felly ei gwneud hi’n anodd i Gylchoedd
Meithrin gael mynediad i’w safle arferol.
Gan fod newidiadau i’r Safonau Gofynnol
Cenedlaethol (NMS) wedi parhau ar waith ac felly
i’r Cwricwlwm a’r canllawiau cefnogi sy’n gyrru’r
Cyfnod Sylfaen yn ystod y cyfnod pontio hwn, bu i
Mudiad Meithrin:
• rannu arfer da trwy fideos ac astudiaethau
achos rhwng lleoliadau ar sut i ail-agor yn
saff a diogel a sut i weithredu’r amrywiol
weithdrefnau yn wyneb rheoliadau newydd
• drefnu cyfleoedd i Gylchoedd Meithrin
a meithrinfeydd siarad gyda’i gilydd am
brofiadau ail-agor a pharatoi at ail-agor (yn
y pwyllgorau sir a thrwy ‘Academi’)

Llun trwy garedigrwydd Cylch
Meithrin Hywel Dda
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• ddarparu cyngor am y math o adnoddau
ail-agor y dylid eu prynu gan ddarparu
grantiau trwy Gronfa Grant Ail-agor ac
Ail-adeiladu
• gynhyrchu Llyfr Bach Piws am y
ddarpariaeth barhaus sef yr egwyddor fod
plant yn treulio gymaint o amser ag sy’n
bosibl yn yr awyr agored
• barhau i ddehongli a dadansoddi
rheoliadau a chanllawiau AGC er mwyn
cefnogi a chynghori’n haelodau gan
gynnwys bathu a chreu adnoddau
defnyddiol
• gyfrannu’n syniadau i bwyllgorau a
grwpiau trafod o fewn Llywodraeth Cymru
ac Awdurdodau Lleol am newidiadau
angenrheidiol i’r rheoliadau ac i gynnwys y
Cwricwlwm Newydd

Llun trwy garedigrwydd
Cylch Meithrin Hywel Dda

• ddarparu hyfforddiant ar-lein trwy
‘Academi’ ar egwyddorion asesu risg gan
gynhyrchu adnoddau cefnogi ychwanegol
yn cynnwys creu swydd newydd Swyddog
Iechyd a Diogelwch
• ddefnyddio profiad y cyfnod clo i yrru
newidiadau i’r Cyfnod Sylfaen ac i’r
Cwricwlwm newydd gan ddarparu
hyfforddiant a chynhyrchu adnoddau
esboniadol newydd
• ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant i
Gylchoedd Meithrin a meithrinfeydd ar
gefnogi plant a theuluoedd yn sgil y cyfnod
clo ac wrth i effeithiau eilradd y pandemig
ddod i’r wyneb
• barhau i ddylanwadu ar dirfeddianwyr a
landlordiaid er mwyn galluogi Cylchoedd
Meithrin i ddychwelyd i’w safleoedd arferol
• annog Cylchoedd Meithrin i ystyried
addasu eu gwasanaethau e.e. i dderbyn
plant iau neu blant hŷn, i gynnig gofal
cofleidiol/clwb brecwast/clwb cinio/clwb ar
ôl ysgol ac i addasu’r Datganiad o Ddiben
a hysbysu AGC
• gynhyrchu llawlyfr Covid-19 yn cynnwys yr
holl ddogfennau ac adnoddau amrywiol yn
barod ar gyfer gweithredu mewn achos o
ail-don neu gloi lawr mewn ardal benodol
• gynrychioli’n haelodau a’r sector mewn
amrywiol fforymau ar faterion polisi
niferus gan gynnwys Anghenion Dysgu
Ychwanegol, Deddf Plant Cymru ac eraill
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Cefnogi pwyllgorau rheoli
gwirfoddol ar faterion elusennol
Yn fwy nac erioed, mae pwysigrwydd rôl
gwirfoddolwyr yn ein cymdeithas wedi cael
ei amlygu, ei gydnabod a’i ddathlu yn ystod y
cyfnod clo. Ni ddaeth hyn fel syndod i Mudiad
Meithrin oherwydd dibyniaeth ein gwaith
ar wirfoddolwyr (gan gynnwys ein Bwrdd
Cyfarwyddwyr a groesawodd sawl aelod
newydd yn ystod y flwyddyn). Mae Cylchoedd
Meithrin – fel adnoddau cymunedol allweddol
– yn dueddol o gael eu rheoli gan bwyllgorau
rheoli gwirfoddol a nhw sy’n gyfrifol am amrywiol
agweddau cyfreithiol o fod yn gyflogwr i fod yn
Unigolyn Cyfrifol neu’n Berson Cofrestredig. Oni
bai am y gwirfoddolwyr cefnogol a brwdfrydig
hyn, fyddai dim modd i Gylchoedd Meithrin
weithredu’n ddiogel ac fe fyddai’r cyswllt pwysig
gyda’r gymuned yn cael ei golli. Gwyddom hefyd
mewn cyfnod cythryblus o bryder, ansicrwydd ac
ofn fod unigolion yn teimlo pwysau cynyddol ac
weithiau’n awyddus i hepgor eu cyfrifoldebau.
Rydym yn deall hynny. Ar yr un pryd, rydym
yn awyddus i wneud popeth o fewn ein gallu
i ddal dwylo’n gwirfoddolwyr gan dderbyn
mai’r unig fodel gweithredol effeithiol yw
un sydd wedi’i wreiddio’n gymunedol.

Fe fu i Mudiad Meithrin:
• barhau i fuddsoddi mewn rhwydwaith
o Swyddogion Cefnogi lleol i gynghori a
chefnogi pwyllgorau rheoli gwirfoddol ar
bob agwedd o reolaeth Cylch Meithrin gan
normaleiddio’r defnydd o dechnoleg er mwyn
cynnal y berthynas waith
• gynnal gwiriad iechyd busnes yn flynyddol er
mwyn gwirio sefyllfa fusnes y Cylch a thrafod
camau gweithredu i unioni unrhyw broblemau
• barhau gyda’r drefn o yrru e-fwletinau cryno
gan symud at gyfundrefn o wneud hynny’n
wythnosol (yn hytrach na bob yn ddeuddydd
fel ar ddechrau y cyfnod clo)
Llun trwy
garedigrwydd Cylch
Meithrin Llandygai
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Llun trwy
garedigrwydd
Cylch Meithrin
Eco Tywi

• annog pwyllgorau rheoli gwirfoddol i
gyfarfod yn rhithiol ac i arolygu gwaith y
staff o bell gan ddarparu cyngor ar sut i
ddefnyddio’r dechnoleg yn effeithiol

• annog Cylchoedd Meithrin i gyfansoddi eu
hunain yn elusennol fel Sefydliad Corfforedig
Elusennol (SCE / CIO) trwy ddarparu
canllawiau a chyngor swyddogion penodol

• gynnal ystod o sesiynau hyfforddiant,
syrjeris thematig a gweminarau defnyddiol
drwy ddarpariaeth Datblygiad Proffesiynol
Parhaus ‘Academi’ a gwneud hynny
trwy gomisiynu adnoddau ar-lein, cynnal
sesiynau rhithiol arbenigol i Gylchoedd
Meithrin a meithrinfeydd a chyhoeddi
prosbectws

• ddarparu Llyfr Bach Piws ar faterion
elusennol er mwyn cadarnhau fod
Cylchoedd Meithrin yn cydymffurfio gyda
gofynion y Comisiwn Elusennau

• annog pwyllgorau rheoli gwirfoddol
sefydledig i barhau yn y rôl am gyfnod
er mwyn cynorthwyo a chysgodi unrhyw
aelodau newydd yn sgil y pandemig

• ddarparu gwasanaeth er budd Cylchoedd
Meithrin i’w hysbysu os nad ydynt wedi
darparu’r holl wybodaeth angenrheidiol i’r
Comisiwn Elusennau’n amserol
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Buddsoddi yn ein Staff, Prentisiaid
a Gwirfoddolwyr ar lawr y Cylch
Gwyddom o brofiad fod angen cydnabod pa
mor werthfawr a chyfoethog ydi gweithio yn
y blynyddoedd cynnar a chydbwyso hynny
gyda rhai o’r heriau dyddiol sy’n wynebu’r
gweithlu. Mae’r heriau hyn yn cynnwys diffyg
cydnabyddiaeth a pharch, diffyg tâl digonol
a llwyth gwaith sy’n cynyddu gyda gofynion
gwahanol raglenni a chynlluniau gan gyllidwyr fel
Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru. Ar yr un
pryd, dangosodd y cyfnod clo fod y boblogaeth
yn wir werthfawrogol o waith gweithwyr
allweddol gan gynnwys y sawl fu’n gofalu am
blant bach yn ystod y cyfnod. Ni fu’n bosib i
bawb fod yn rhan o’r gweithlu gan fod ganddynt
hwythau eu dyletswyddau gofalu eu hunain ond
gwyddom i sicrwydd fod mwyafrif yn awyddus
i ddychwelyd i fyd gwaith gyda’r cyhoeddiad
y byddai ysgolion yn ail-agor yn llawn ym mis
Medi. Er mwyn cefnogi’r gweithlu dros y cyfnod
trosiannol hwn, fe fu i Mudiad Meithrin:
• barhau i greu a chomisiynu adnoddau
newydd er budd y gweithlu: o bolisïau i
ddogfennau asesu risg, o restrau gwirio a
gweithdrefnau glanhau, o bosteri marchnata
i bosteri hylendid personol, o becynnau fel
‘Dwylo Diogel’ i lyfrau bach piws ar amryw
bynciau gwahanol

• gefnogi staff o safbwynt emosiynol gyda
chyngor ar sut i ddelio gyda thrawma ac
hefyd sut i ymdrin â phlant sy’n mynegi
neu’n dangos arwyddion o bryder
• barhau i ddylanwadu ar gyrff cyhoeddus
perthnasol i ail-ddechrau grantiau o fudd
i’r sector fel y Cynnig Gofal Plant, addysg
gynnar a Dechrau’n Deg gan ddadlau am
well setliad ariannol fesul awr i allu talu
gwell cyflogau i weithwyr gofal plant
• hyrwyddo cyfleoedd i fwrw prentisiaeth ym
maes gofal plant gyda chynllun y Mudiad
yr Urdd a Choleg Gŵyr a chynllun ysgolion
‘Cam wrth Gam’
• annog gwirfoddolwyr i gynorthwyo
mewn Cylchoedd Meithrin tra’n meddu ar
gymwysterau ac ar wiriad GDG addas
• gyfrannu at waith ar fframweithiau
hyfforddiant Gofal Cymdeithasol Cymru
• barhau i ddathlu a dyrchafu gwaith
y gweithlu blynyddoedd cynnar trwy
gynnal Seremoni Gwobrau gydag amryw
gategorïau gan rannu arfer da.
• gymryd rhan mewn ymgyrchoedd fel
‘Wythnos Gwirfoddoli’ gan dynnu sylw hefyd
at Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin sy’n
gyfrwng ymarferol i ddiolch ac i gydnabod
rôl gwirfoddolwyr
• rannu arfer da ymysg staff Cylchoedd
Meithrin trwy gynnal Pwyllgorau Sir rhithiol
• gyhoeddi prosbectws ôl-Covid ‘Academi’
gan ddarparu cyfleon Datblygiad Proffesiynol
Parhaus ar gyfer y gweithlu (gyda bron 2,800
o bobl - mwy nac erioed - yn manteisio ar y
ddarpariaeth)
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Llun trwy
garedigrwydd Cylch
Meithrin Twtil
• lansio cynllun prentisiaeth Mudiad Meithrin
er mwyn annog gyrfa yn gweithio yn y
sector blynyddoedd cynnar Cymraeg heb
fod mewn Cylch neu feithrinfa gan dargedu
unigolion Du, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig
Prin bod angen dweud i strwythurau gweithio
Mudiad Meithrin gael eu chwyldroi yn ystod y
flwyddyn a bu pwysau affwysol ar staff yn sgil
amgylchiadau heriol y pandemig. Er hynny,
a diolch i gymorth arobryn y tîm Technoleg
Gwybodaeth, llwyddwyd i symud pob aelod o
staff i weithio o adref dros nos gan hefyd symud
i ddarparu amrywiol wasanaethau ar-lein o fewn
ychydig wythnosau i ddechrau’r cyfnod clo cyntaf.
Bu canmoliaeth frwd o sawl cyfeiriad: gan staff
a gwirfoddolwyr y Cylchoedd a’r meithrinfeydd,
gan rieni gwerthfawrogol, gan swyddogion yn
yr Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru. Ond
“ymdrech tîm” fu hyn a bu’r cydweithio rhyngom
ni – a’r gwahanol garfanau a enwir yma –
ynghyd â phartneriaid CWLWM (i enwi dim ond
rhai) – yn destament i’r ffaith na wynebodd neb
o’n cenhedlaeth ni erioed y fath heriau yn ein
bywydau proffesiynol ag yn 2020/21.
Ar yr olwg gyntaf, blwyddyn o oroesi fu hon.
Blwyddyn o gynnal a chefnogi ein gilydd
gan sicrhau fod pob Cylch Meithrin a phob

meithrinfa yn cael y gefnogaeth orau posib.
Ond bu hon yn flwyddyn o ehangu a gwthio
ffiniau hefyd. Llwyddwyd i barhau yn y gwaith
o agor Cylchoedd newydd gyda chynllun
‘Sefydlu a Symud’ gan agor 12 Cylch Meithrin
newydd. Llwyddwyd i barhau i gynnig
gwasanaethau ‘Cymraeg i Blant’, Croesi’r Bont,
Clwb Cwtsh i enwi dim ond rhai o’n cynlluniau
(a hynny thrwy arbrofi gyda thechnolegau a
dulliau newydd). Pan fu hynny’n bosib, bu
Cylchoedd Ti a Fi “am dro” yn cwrdd yn yr awyr
agored dan arweiniad ein tîm o Swyddogion
Ti a Fi Teithiol (a bydd pwyslais gynyddol ar y
Cylchoedd Ti a Fi i ddod eto).
Ni fyddwn yn anghofio’r flwyddyn hon am
gryn amser ond gall pob un ynghlwm â
gwaith Mudiad Meithrin fod yn
wirioneddol falch o’r hyn a
gyflawnwyd mewn amodau
di-gynsail.

Dr Gwenllian Lansdown Davies
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Data Diddorol
a godwyd drwy ein hymgyrch codi
arian Cylchoedd yn Cerdded

bwletin e-bost a anfonwyd
i’n haelodau gyda
gwybodaeth ddiweddaraf,
grantiau a ffynonellau
ariannol a pholisïau ac
adnoddau

o unigolion wedi mynychu
hyfforddiant Academi

Prentis wedi
dechrau astudio ar
gwrs Lefel 3 Gofal,
Chwarae, Dysgu a
Datblygiad Plant

Cylch Meithrin
newydd wedi
agor (ers Medi
2017)

Ysgol Uwchradd a
165 o ddisgyblion
yn rhan o Gynllun
Ysgolion Cam
wrth Gam

prentis wedi dechrau
astudio ar gwrs Lefel 5
Gofal, Chwarae, Dysgu
a Datblygiad Plant
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Fideos y Flwyddyn

1

Clwb Cylch a grëwyd mewn ymateb
i’r cyfnod clo i ddod a’r Cylch
Meithrin i gartrefi plant bach Cymru

2

Ymgyrch
Cylchoedd yn
Cerdded 2020
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Fideos y Flwyddyn

3

Buddugwyr Seremoni Gwobrau
Mudiad Meithrin 2020

4

Gŵyl Dewin a Doti ddigidol gyda
Martyn Geraint a gynhaliwyd ym
mis Mehefin

bod hawliau plant
yn unol â Chonfensiwn
y Cenhedloedd Unedig
ar Hawliau Plant a
Deddf Plant 1989 yn
holl bwysig

bod caffael yr
iaith Gymraeg
o fantais i
blant
y dylid sicrhau
cyfle cyfartal i
bob plentyn gael
mynediad i
wasanaethau cyfrwng
Cymraeg yn y
blynyddoedd cynnar o
fewn cyrraedd hwylus
i’w gartref

bod y teulu
yn sylfaen i
ddatblygiad
plant

bod plant, waeth
beth fo’u hangen,
yn elwa o brofiadau
blynyddoedd
cynnar o ansawdd
dda

5

bod
chwarae
yn sylfaenol i
ddatblygiad plant
yn gorfforol, yn
emosiynol yn
ieithyddol, yn
gymdeithasol, ac yn
ddeallusol

bod dilyniant i
addysg Gymraeg
yn hanfodol i
bob plentyn sy’n
mynychu ein
darpariaethau

Maniffesto Mudiad Meithrin a oedd
yn nodi tri maes blaenoriaeth sydd
angen buddsoddiad yn arwain at
etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai 2021
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Pigion o waith
adrannau’r Mudiad
Cymraeg i Blant
Ers cychwyn cyfnod Covid-19 bu rhaglen
Cymraeg i Blant yn cefnogi rhieni’n rhithiol
gydag amryw o wahanol sesiynau yn cael eu
cynnig e.e. Stori a Chân, Tylino a Ioga babi,
Fi a Fy Mabi yn ogystal â sesiynau ymarfer
Cymraeg i siaradwyr newydd.
Mae’r gwaith gyda’r sector iechyd a phartneriaid
eraill wedi parhau o bell ac mae’r cyflwyniadau
i’r myfyrwyr bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd
wedi parhau (ar raddfa lai) yn ogystal â’r
cydweithio ar lawr gwlad.

• Ymarfer Cymraeg: cynhaliwyd 181 sesiwn

Cadarnhaol iawn yw adrodd ein bod wedi cynnal
y sesiynau rhithiol canlynol yn ystod 2019-2020.

• Cyfarfod rhieni newydd: cynhaliwyd 20
sesiwn

• Stori a chân: cynhaliwyd 923 sesiwn
• Tylino 1 wrth 1: cynhaliwyd 2622 sesiwn
• Ioga: cynhaliwyd 452 sesiwn
• Fi a Fy Mabi:cynhaliwyd 213 sesiwn

Y flaenoriaeth dros y flwyddyn nesaf bydd symud
tuag at fodel waith ‘hybrid’ trwy gynnal sesiynau
wyneb yn wyneb yn ogystal â sesiynau rhithiol i’r
rhieni hynny sy’n dymuno peidio (am ba bynnag
reswm) ymuno yn y sesiynau wyneb yn wyneb.

Clwb Cwtsh
Oherwydd y cyfyngiadau
achoswyd gan y pandemig,
cynhaliwyd sesiynau Clwb Cwtsh
yn gwbl rithiol am y tro cyntaf
erioed yn 2020, gyda thîm o
swyddogion ar draws Cymru yn
darparu’r cyrsiau blasu Cymraeg
8 wythnos dros Microsoft Teams. Cynhaliwyd
58 cwrs unigol ym mis Hydref 2020 a 61 ym mis
Ionawr 2021, gyda dros 500 o oedolion a dros
220 o blant yn mynychu’r sesiynau. Cyrhaeddwyd

cynulleidfa ehangach trwy
gyhoeddi fideos ‘as live’ Clwb
Cwtsh ar gyfer pob gwers, ar
gyfryngau cymdeithasol Mudiad
Meithrin. Yn ogystal â hyn
ychwanegwyd at adnoddau
cefnogi’r cynllun trwy ddatblygu
cyfres o 4 fideo thematig ar gyfer
rhieni / gofalwyr a’u plant yn
cyflwyno iaith sylfaenol y
cynllun.
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Croesi’r Bont
Yn Ebrill 2020 roedd 101 o Gylchoedd Meithrin a
meithrinfeydd dydd ar draws Cymru yn rhan o
gynllun Croesi’r Bont, a thîm o 5 prif swyddog ac
17 swyddog Croesi’r Bont yn darparu cefnogaeth
ledled Cymru. Yn ystod y cyfnodau clo darparwyd
cefnogaeth rithiol dros e-bost
a thrwy rannu adnoddau ac
arfer da ar grwpiau Facebook
y cynllun. Datblygwyd grŵp
Facebook ychwanegol ar gyfer
rhieni a phlant cylchoedd
Croesi’r Bont, er mwyn darparu
profiadau trochi trwy fideos

byrion yn cyflwyno strwythurau iaith Croesi’r Bont,
oedd hefyd yn cynnig cefnogaeth iaith i rieni a
gofalwyr di-Gymraeg. Yn ystod tymor yr Hydref
darparwyd hyfforddiant rhithiol i’r Cylchoedd sy’n
rhan o’r cynllun dros Microsoft Teams am y tro
cyntaf. Yn y De-ddwyrain, trwy’r cynllun Sefydlu
a Symud, cofrestrwyd y feithrinfa ddydd Saesneg
cyntaf ar y cynllun, a datblygwyd
adran newydd fel cyflwyniad i
gynllun Croesi’r Bont, sef ‘Camfa
Croesi’r Bont’ er mwyn sicrhau
cefnogaeth effeithiol i’r feithrinfa,
ac i hyfforddi’r staff i allu cynnal
sesiynau trochi Cymraeg yn ystod
eu trefn ddyddiol.
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Grantiau i Gylchoedd Meithrin a Ti a Fi
Fe gefnogwyd ein haelodau dros y cyfnod diwethaf yn ddwys drwy’r grantiau isod:

Grantiau Adfywio:

Grantiau Ti a Fi:

Cafwyd 105 cais ar gyfer y gronfa grantiau
adfywio (neu ail-agor ac ail-adeiladu) ac fe
ddyfarnwyd gwerth £225,000 i’r cylchoedd erbyn
dechrau Medi 2020. Dim ond Cylchoedd Meithrin
roedd yn gymwys i dderbyn y grant hwn gan
fod y rheoliadau ar y pryd ddim yn caniatáu i
Gylchoedd Ti a Fi i ail-agor.

Cynigwyd grantiau o £250 i Gylchoedd Ti a
Fi i’w cynorthwyo i ail agor ym mis Tachwedd
2020. Dyfarnwyd rhain ar sail y cyntaf i’r felin, a
doedd dim meini prawf llym er mwyn rhoi cyfle
i cyn gymaint a phosib fanteisio ar y gronfa.
Clustnodwyd cronfa o £15,000 ac fe dalwyd
cyfanswm o 60 grant o £250 yr un erbyn diwedd
Mawrth 2021.

Grantiau Argyfwng Covid
(Rownd 1):
Roedd hefyd dau set o grantiau argyfwng Covid
wedi eu dosbarthu yn y flwyddyn ariannol dan
sylw. Roedd y grantiau argyfwng cyntaf wedi
cael eu talu i’r cylchoedd fel roedd y galw yn
codi rhwng Ebrill ac Awst 2020. Fe ddaeth 81
cais i mewn ac fe ddyfarnwyd grantiau i 50 o
gylchoedd a oedd gwerth £92,287.49
Fe sefydlwyd y gronfa hon yn syth wedi
cyhoeddiad y cyfnod clo cyntaf a chyn i’r cynllun
saib cael ei gyhoeddi gan San Steffan. Yn sgil
cyhoeddiad am y cynllun saib fe roddwyd
blaenoriaeth i geisiadau gan Gylchoedd nad
oedd yn gallu manteisio ar y cynllun saib.

Grantiau Argyfwng Covid
(Rownd 2):
Derbyniom gyllideb gan y WCVA a Moondance
(cyfanswm o £81,250) yn ystod y flwyddyn er mwyn
cefnogi’r cylchoedd ymhellach ac felly cynigwyd
cronfa argyfwng arall i’r Cylchoedd o fis Medi 2020
hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol (31/03/2021).
Derbyniwyd 27 o geisiadau ac fe ariannwyd 26
ohonynt gan ddefnyddio’r arian i gyd.

Grantiau Argyfwng (arferol):
Oherwydd yr holl grantiau eraill oedd ar gael
i gylchoedd dim ond 2 gais a dderbyniwyd ar
gyfer y gronfa grantiau argyfwng ‘arferol’ (£500)
a talwyd £1,000 o’r gronfa rhwng Ebrill 2020 a
Mawrth 2021.
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Darparu data i
Lywodraeth Cymru

Cynllun Hyfforddi
Cenedlaethol

Yn unol â’r amserlen arferol, cyflwynwyd
adroddiad data dilyniant i Lywodraeth Cymru
ar gychwyn Tachwedd 2020 yn nodi cyfanswm
niferoedd y plant yn y Cylchoedd Meithrin
ynghyd â’r canran dilyniant i addysg Gymraeg
yn ystod blwyddyn ysgol 2019-2020. O ystyried
fod y Cylchoedd Meithrin wedi bod ar gau am
gyfnodau dros y flwyddyn yn sgil y pandemig
roedd hi’n galonogol i weld bod 9,453 o blant
wedi mynychu’r cylchoedd a roedd y gyfradd
dilyniant i addysg Gymraeg yn 88.06%. Yn
ogystal cyflwynwyd adroddiad ar niferoedd,
proffil iaith a phroffil oedran y plant i Lywodraeth
Cymru ar gychwyn Medi 2020 (eto yn ymwneud
â data blwyddyn ysgol 2019-2020).

Mae’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol wedi
bod yn brysur yn darparu Prentisiaethau mewn
partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru a Choleg
Gŵyr, Abertawe
Derbyniwyd 45 unigolyn yn ystod y flwyddyn i
astudio’r cwrs Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu
a Datblygiad Plant a derbyniwyd 9 unigolyn i
astudio’r cwrs Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae,
Dysgu a Datblygiad Plant ar Lefel 5.
Mae pob prentis yn mynychu gweithdai rhithiol
bob pythefnos ac yn gyflogedig mewn Cylchoedd
Meithrin, Ysgolion Cynradd Cymraeg neu
Feithrinfeydd Dydd Cymraeg. Mae adnoddau
Cymraeg wedi’u creu i gefnogi’r ddau gwrs newydd
yma ac yn cael eu cefnogi gan 8 asesydd profiadol.

Cynllun Ysgolion
Cam wrth Gam
Roedd y cynllun ysgolion yn cael ei ddarparu
gan 10 tiwtoriaid/asesydd profiadol yn yr
ysgol ac roeddent yn mynychu lleoliadau
er mwyn addasu. Roedd disgyblion ôl-16
ar brofiad gwaith mewn Cylchoedd
Meithrin, Ysgolion Cynradd Cymraeg neu
Feithrinfeydd Dydd Cymraeg ac fe grëwyd
adnoddau Cymraeg i gefnogi’r amrywiol gyrsiau
·  165 o ddisgyblion ysgol yn astudio cyrsiau
amrywiol
·  75 disgybl ôl-14
·  90 disgybl ôl-16
·  7 cwrs gwahanol yn cael ei ddarparu
·  17 ysgol ar draws Cymru yn rhan o’r Cynllun
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Pigion o waith adrannau’r Mudiad

Academi
Bu’n flwyddyn heriol a bu raid newid ac addasu,
dysgu a dod i arfer â ffyrdd newydd o wneud
pethau. Ers i Covid-19 ein gorfodi i ohirio
trefniadau cynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb,
rydym wedi addasu i gynnig darpariaeth
ar-lein, boed hynny drwy gyfrwng cyrsiau rhithiol,
gweminarau, syrjeris digidol a chynhyrchu
adnoddau dysgu i’w lawrlwytho. Rydym wedi
gweld cynnydd yn y nifer o aelodau sy’n medru
dilyn hyfforddiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
gan fod modd gwylio a dilyn cwrs ar amser
cyfleus ac mewn lleoliad hwylus i’r dysgwyr.

Mae'r ddarpariaeth ar-lein wedi tyfu. Rydym wedi
rhoi sylw i faterion sydd wedi deillio o gyfnod y
pandemig megis:
· cynghori’r gweithlu ar sut i ofalu am eu lles
a’u iechyd meddyliol ac emosiynol yn
ystod cyfnod Covid-19,
· arweiniad i leoliadau ar sut i greu
asesiad risg
· pecyn hylendid Dwylo Diogel - canllawiau
a phosteri defnyddiol i gynorthwyo cylchoedd
meithrin wrth iddynt ail-agor
· deall ac ymateb i drawma mewn plant bach
yn y blynyddoedd cynnar
· cyflwyniadau ar y Cyfnod Sylfaen a’r
Cwricwlwm Newydd 2022.

Cyhoeddwyd pecyn adnodd newydd
o’r enw Dewch i Ddathlu - sydd yn rhoi
arweiniad i leoliadau gofal
ac addysg blynyddoedd
cynnar ar ddathlu gwahanol
grefyddau’r byd. Mae’r
adnodd yn rhoi cefndir a
manylion chwech o brif
grefyddau’r byd. Oddi
mewn i’r adnodd
ar bob crefydd,
mae gwybodaeth
gefndirol, syniadau am
storïau a chaneuon a
gweithgareddau y gellir
eu gwneud gyda’r plant
bach.
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Creu Siaradwyr Cymraeg Newydd:

Ymlaen i Addysg Gymraeg
Cynllun Hyfforddi
Cenedlaethol / Academi
Pwrpas y gwaith yw sicrhau fod
ar
cyflenwad o staff cymwys sy’n meddu
sector
sgiliau Cymraeg ar gael ar gyfer y
y
Blynyddoedd Cynnar. Gwneir hyn drw
llun
cyn
gynllun Prentisiaeth ac drwy ein
Ysgolion Cam wrth Gam.
cyson
Mae ‘Academi’ yn darparu cyfleon
l
i staff a phwyllgorau rheoli gwirfoddo
y Cylchoedd i uwch-sgilio
a datblygu.

#M
#C eith
ym ri
ra nMi
eg liw
20 n
50

Rhaglen ‘Cymraeg i Blant’
Pwrpas y gwaith yw rhoi cyfl
e i rieni i
ddechrau defnyddio’r Gymr
aeg gyda’u
babi neu blentyn gan hefyd
hyrwyddo
gofal plant ac addysg Gymr
aeg trwy
gyfrwng canu, tylino ac ioga
babi a’u
hannog i symud ymlaen i Gy
lchoedd Ti
a Fi.

Cynllun ‘Clwb

Cylch Meithrin
rin
Pwrpas y Cylch Meith
t
an
bl
yw rhoi cyfle i
y
2-5 oed i ddysgu trw
l
fa
go
chwarae a derbyn
ng
o ansawdd trwy gyfrw
y Gymraeg mewn
ru.
lleoliad wedi’i gofrest
n
Arwain hyn at dderby
yr
yn
addysg Gymraeg
ysgol maes o law. Yn
aml, mae’r Cylchoedd
r
Meithrin yn darparu’
lun
Cyfnod Sylfaen, cynl
’n
au
trechu tlodi ‘Dechr
fal
Deg’ neu’r cynnig go
plant 30 awr.

Cwtsh’

Pwrpas y gwa
ith yw cyflwyn
o’r
Gymraeg mew
n sesiynau
blasu wythnoso
li
gofalwyr di-Gym rieni/
raeg gan
eu helpu i dde
fnyddio’r
Gymraeg yn y
cartref gyda’u
plant ac i sym
ud ymlaen i
gwrs Cymraeg
arall.

Cylch Ti a Fi

Pwrpas y Cylch
Ti a Fi yw gallu
ogi babis a
phlant i gyd-ch
warae a chym
deithasu gyda
rhieni/gofalwyr
’u
mewn awyrgyl
ch Gymreig a
Chymraeg sy’n
gynhwysol a ch
roesawgar
gan baratoi’r p
lentyn i fynd i’r
Cylch
Meithrin.
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Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr
Cyflwyna’r Ymddiriedolwyr, sef aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr
Mudiad Meithrin, eu hadroddiad a’r adroddiadau ariannol am y
flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2021.

Strwythur, Trefn Lywodraethol
a Rheolaeth
Mae’r elusen yn cael ei rheoli gan ei
memorandwm ac erthyglau, a fabwysiadwyd ar
y 14 Medi 1987, gydag addasiadau wedi’u dyddio
5 Hydref 1996, 2 Hydref 1999 a 21 Hydref 2016.
Mae cyfraniad pob aelod o’r elusen wedi ei
gyfyngu i £1 tuag at asedau os yw’r elusen yn
cael ei diddymu.
Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol, sy’n
golygu ei fod yn cael ei reoli ar bob lefel gan
wirfoddolwyr.
Llun trwy garedigrwydd
Cylch Meithrin
Llandygai

Ffurfiwyd Mudiad Meithrin i hybu a chefnogi
addysg, gofal a datblygiad plant dan bump
oed drwy’r Gymraeg o fewn Cylchoedd
Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, meithrinfeydd dydd a
darpariaethau amrywiol eraill.
Mae aelodaeth Mudiad Meithrin yn agored i bob
Cylch Meithrin, Cylch Ti a Fi, Cylch Cyfansawdd,
meithrinfeydd dydd ac unigolion, os ydynt:
· Yn cwblhau ffurflen aelodaeth ac yn derbyn y
polisi iaith.
· Yn cadw at amcanion a pholisïau Mudiad
Meithrin, ac
· Yn achos y Cylchoedd Meithrin, cylchoedd
cyfansawdd a Chylchoedd Ti a Fi, eu
bod wedi cofrestru yn unol â rheoliadau
cyfreithiol yn derbyn cyfansoddiad sydd
yn sicrhau mai’r Gymraeg yn unig yw
iaith weithredol y cylch, a bod y cylch yn
derbyn unrhyw blentyn y mae ei rieni yn
dymuno iddo/ iddi dderbyn ei ofal ac
addysg blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y
Gymraeg.
Mae Mudiad Meithrin wedi ei rannu i 22 sir
sydd â’u ffiniau yn cyfateb â ffiniau presennol
Llywodraeth Leol. Ceir pedair talaith weithredol
sydd yn cyfateb i ffiniau’r Awdurdodau Lleol
(gyda Phowys yn eithriad).

Llun trwy
garedigrwydd
Cylch Meithrin
Pwllheli

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr
Y Bwrdd Cyfarwyddwyr yw corff llywodraethol
Mudiad Meithrin a’i aelodau yw Ymddiriedolwyr
yr elusen. Y Bwrdd yw cyngor llywodraethol
yr elusen sydd yn gyfrifol am faterion polisi.
Aelodau’r Bwrdd yw Swyddogion Mygedol y
Mudiad, aelodau etholedig o bob talaith ac
aelodau cyfetholedig. Mae aelodau Tîm Strategol
Mudiad Meithrin hefyd yn mynychu’r cyfarfodydd
Bwrdd er mwyn adrodd ar gyflawniad a chynnig
cyngor yn ôl yr angen. Mae rheolwyr Mudiad
Meithrin hefyd yn cael eu galw yn ôl yr angen.
Mae ymddiriedolwr yn derbyn pecyn anwytho
wrth gael eu hapwyntio er mwyn sicrhau eu bod
yn ymwybodol o bolisïau a threfniadau’r elusen.
Mae apwyntiadau’n digwydd trwy broses
agored a thryloyw gyda recriwtio agored a
phenodiad trwy gyfweliad gan aelodau o’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr.
Mae’r Prif Weithredwr yn cael ei apwyntio gan
y Swyddogion Cenedlaethol, a fe/hi sydd yn
gofalu am weithrediad dydd i ddydd y Mudiad.
Cadarnhawyd gweledigaeth 10 mlynedd (20152025) Dewiniaith ar ôl ymgynghori gyda’r

gwirfoddolwyr, staff a’r cyhoedd. Mae’n cynnwys
targedau i bob adran o waith Mudiad Meithrin,
ac fe’i hadolygir yn flynyddol dan oruchwyliaeth
y Prif Weithredwr. Mae’n amlinellu targedau
a blaenoriaethau gwaith Mudiad Meithrin ac
felly’n llywio gweithgareddau’r sefydliad tra bod
cynlluniau gwaith yn cael eu datblygu ar gyfer
prosiectau amrywiol hefyd.
Nid yw aelodau’r Bwrdd yn cael derbyn tâl na
budd mewn unrhyw ffordd, ar wahân lle caniateir
hynny dan Erthyglau a Memorandwm y Cwmni
e.e. costau teithio.

Is-bwyllgorau’r Bwrdd
Mae’r Bwrdd yn gallu penderfynu cynnull
is-bwyllgorau yn ôl yr angen. Ceir un isbwyllgor yn bresennol sef is-bwyllgor
Cyllid sydd yn cadw gorolwg dros faterion
archwilio, staffio a risg. Mae’n cyfarfod
yn ddeu-fisol ac yn adrodd i’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr yn ddeu-fisol.
Llun trwy garedigrwydd
Cylch Meithrin Pontypŵl

26

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Llun trwy garedigrwydd
Meithrinfa Cwtsh y Clos

Adolygiad risg
Mae’r Bwrdd wedi adolygu’r risgiau penodol i’r
Mudiad gan geisio rheoli’r risg drwy fabwysiadu
cofrestr a systemau priodol. Mae’r broses hon yn
dilyn cofnod o’r prif risg, yn fewnol ac yn allanol.
Mae’r Is-bwyllgor Cyllid yn sicrhau fod risg yn cael
ei reoli a bod trefn mewn lle i sicrhau adolygiad
parhaus.
Mae’r prif risgiau fel a ganlyn:
• Risgiau Strategol e.e. diffyg cyfeiriad gan
fethu ymateb i flaenoriaethau ein haelodau
a’n cyllidwyr
• Risgiau Ariannol e.e. colli grantiau, diffyg
cydymffurfiaeth, twyll / camgymeriadau.
• Risgiau Gweithredol e.e. argyfwng mewn
lleoliad, diffygion mewn isadeiledd, iechyd a
diogelwch.
• Risgiau allanol e.e. diffyg cefnogaeth i ofal
ac addysg cyfrwng Cymraeg a newidiadau
polisi ar lefel Awdurdodau lleol, Llywodraeth
Cymru a chyllidwyr eraill.

Gweithgareddau ac
Arolwg Busnes
Prif weithgarwch y Mudiad yw darparu gofal plant
ac addysg Blynyddoedd Cynnar drwy gyfrwng
y Gymraeg mewn meithrinfeydd dydd, grwpiau
‘Cymraeg i Blant’ (cynllun sy’n helpu rhieni i
gyflwyno’r Gymraeg i’w plant), Cylchoedd Meithrin,
Cylchoedd Ti a Fi a chylchoedd cyfansawdd. Mae
cynlluniau cefnogi atodol fel cynllun cychwyn dysgu
Cymraeg (‘Clwb Cwtsh’), cynlluniau trochi iaith fel
‘Croesi’r Bont’ a chynlluniau cyfeirio’n cael eu rheoli
gan y Mudiad hefyd. Caiff y Mudiad ei ariannu
gan grantiau a ddosberthir fel cymorth staffio a
chyfundrefnol ynghyd â grantiau uniongyrchol.
Ystyria’r Cyfarwyddwyr fod y canlyniadau am y
flwyddyn a rhagolygon y cwmni a’r grŵp i’r dyfodol
yn foddhaol.

Canlyniadau am y cyfnod
Roedd yr incwm dros wariant
cyfnod yn £186,000
(2020 = £14,000)
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Y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Budd cyhoeddus

Polisi cronfeydd

Mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig
gyda’i amcanion elusennol wedi eu nodi o
fewn rheolau Deddf Elusennau 2006 i gefnogi a
chynorthwyo gofal, addysg a datblygiad plant
dan bump oed drwy gyfrwng y Gymraeg mewn
cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi, cylchoedd
cyfansawdd a meithrinfeydd dydd.

Mae Mudiad Meithrin (yr elusen) yn ymdrechu
i gadw gwerth o leiaf chwe mis o wariant
cyffredinol mewn cronfeydd wrth gefn,
sy’n cyfateb i £800,000 mewn cronfeydd
anghyfyngedig, heb eu clymu mewn asedau nac
wedi eu dynodi ar gyfer pwrpas arbennig. Ar y
lefel hwn, cred yr Ymddiriedolwyr y gall yr elusen
barhau mewn bodolaeth am gyfnod byr pe
byddai lleihad mewn incwm.

Darpara Mudiad Meithrin fudd cyhoeddus
drwy help ariannol a chymorth bugeiliol i’w
aelodau. Mae’r rhan fwyaf o Gylchoedd Meithrin
yn elusennau cofrestredig eu hunain. Mae
Cylchoedd Meithrin yn agored i unrhyw blentyn
trwy Gymru, heb rwystr cymdeithasol, corfforol
neu ymenyddol. Mae ffioedd y cylchoedd ar
raddfa briodol er mwyn sicrhau eu bod o fewn
cyrraedd ariannol i bob rhiant a phenderfyniad
pob cylch unigol yw’r lefel. Mewn nifer o siroedd,
mae cymhorthdal ffioedd ar gael (trwy gynlluniau
megis Dechrau’n Deg neu gynlluniau addysg i
blant 3 oed a hŷn ac, yn gynyddol, y Cynnig Gofal
Plant).

Polisi buddsoddi
Mae polisi buddsoddi ar gyfer Ymddiriedolwyr
wedi ei gyfeirio gan y Memorandwm ac
Erthyglau. Maent wedi buddsoddi mewn
cymysgedd o stoc lywodraethol, cyfranddaliadau
a buddsoddiadau eraill i gyrraedd y gofyniad
i gynhyrchu incwm. Gwnaethpwyd incwm o
22.17% (2020: (4.52%)).

Mae’r cylchoedd yn talu ffi cofrestru/aelodaeth
i Mudiad Meithrin, ac o’r herwydd yn gallu cael
eu cynrychioli ar y Bwrdd trwy system o
gynrychiolaeth daleithiol yn y pwyllgorau
sir a hefyd yng Nghyfarfod Cyffredinol
Blynyddol Mudiad Meithrin.
Gall unrhyw gylch ddod yn aelod
o Mudiad Meithrin cyn belled â’i
fod yn cytuno gydag amodau’r
aelodaeth.

Llun trwy garedigrwydd
Cylch Meithrin
Bwlch y Groes
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Y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Polisi cyflogaeth

Is-gwmni

Mae’r elusen yn gyflogwr cyfle cyfartal a cheir
polisïau manwl i adlewyrchu hynny yn y llawlyfr
cwmni sydd yn gosod safonau disgwyliedig ar
gyfer staff a gwirfoddolwyr. Ceir proses arfarnu a
rheoli perfformiad sydd yn digwydd yn flynyddol
(yn ffurfiol) ac yn anffurfiol bob 6 mis. Ceir Grŵp
Fforwm Staff er mwyn cynrychioli a rhoi llais i
aelodau ym mhob adran a thalaith.

Mae’r cyfrifon sydd yn yr adroddiad yn
cynrychioli’r canlyniad cyfnerthedig o’r elusen a’i
is-gwmnï, Meithrinfeydd Cymru Cyf. Mae prif
nod ac amcanion yr is-gwmni yma fel a ganlyn:

Mae’r elusen yn ymgyrraedd yn barhaus
i gyrraedd safon uchel ar draws yr elusen
yn y ffordd y mae unigolion yn delio gyda’i
gilydd. Bydd pob aelod o staff yn cael ei hybu
i ddatblygu ei botensial a’i dalentau, er mwyn
sicrhau bod yr elusen yn elwa o’r gwaith mwyaf
effeithiol. Mae hyn yn cynnwys system arfarnu,
cyfleon i uwch-sgilio a mynychu hyfforddiant,
darpariaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus
a threfn rheoli perfformiad. Yn ychwanegol,
yn sgil sefydlu cartref newydd i holl faterion
uwch sgilio, hyfforddi a Datblygiad Proffesiynol
Parhaus Mudiad Meithrin sef ‘Academi’, mae
ystod o gyfleon Datblygiad Proffesiynol Parhaus a
hyfforddi ar gael yn daleithiol, yn genedlaethol ac
ar-lein i bawb.

·

Meithrinfeydd Cymru Cyf (MCC) rheoli meithrinfeydd dydd yr elusen a
chylchoedd meithrin sydd yn aelodau o
MCC.

Mae’r cwmnï yn rhoi unrhyw elw i’r elusen drwy
rodd gymorth.

Cefnogaeth ariannol
Ariennir yr elusen yn bennaf gan Lywodraeth
Cymru, drwy gefnogaeth Uned y Gymraeg mewn
Addysg, Grant Datblygu Plant a Theuluoedd a
Grant Rhaglen Hyfforddi Blynyddoedd Cynnar
cyfrwng Cymraeg. Mae nifer y grantiau sirol a
chynlluniau cyfeirio a dderbyniwyd gan Mudiad
Meithrin wedi lleihau, ond rydym yn parhau i
gydweithio’n agos gyda’r Awdurdodau Lleol ar
bob cyfle. Mae Mudiad Meithrin yn ddiolchgar
iawn i Lywodraeth Cymru am y gefnogaeth
barhaol ac i’r Awdurdodau Lleol sy’n parhau
i ariannu cefnogaeth sirol sy’n holl bwysig i
gynnig y gefnogaeth gorau oll i ddarpariaethau’r
Mudiad.

Gwirfoddolwyr
Mae’r elusen yn ddiolchgar iawn i’w holl
wirfoddolwyr sydd wedi cyfrannu at
bwyllgorau’r Mudiad sy’n cynnwys
pwyllgorau sirol, pwyllgorau rheoli
gwirfoddol y Cylchoedd Meithrin
a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr.
Cydnabyddwn ein dyled i bob
un ohonynt yn eu hamryw
ddyletswyddau.
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Datganiad o Gyfrifoldebau’r
Ymddiriedolwyr
Mae’r Ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn
Gyfarwyddwyr Mudiad Meithrin i bwrpas
cyfraith cwmni) yn gyfrifol am gynhyrchu’r
Adroddiad Blynyddol a’r datganiad cyllidol mewn
cytundeb gyda’r gyfraith cymwys a’r Ymarferiad
Cyfrifo Cyffredinol Derbyniol Deyrnas Unedig
(Egwyddorion Derbyniol Cyfrifo Cyffredinol).
Mae cyfraith cwmnïau yn mynnu fod y
Cyfarwyddwyr yn darparu datganiadau cyllidol ar
gyfer bob blwyddyn ariannol, sy’n rhoi darlun teg
o gyflwr y cwmni a’i is-gwmni, a’r derbyniadau
a’r adnoddau a dderbyniwyd gan gynnwys
^
incwm a gwariant yr elusen a’r grw
p am y cyfnod
hwnnw. Wrth baratoi’r datganiadau cyllidol, mae
disgwyl i’r Ymddiriedolwyr i:
• Ddewis polisïau cyfrifyddol addas ac yna’u
cymhwyso’n gyson;
• Arsylwi trefnau ac egwyddorion y SORP
elusennau;
• Wneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy’n
rhesymol a chall;
• Ddarparu datganiadau cyllidol ar sail busnes
hyfyw oni bai ei fod yn anaddas i gymryd yn
ganiataol y bydd y cwmni yn parhau mewn
busnes;
• Nodi a yw’r safonau cyfrifyddu priodol wedi cael
eu dilyn, a datganu ac esbonio yn yr adroddiad
blynyddol unrhyw ymadawiad o bwys.
• Gadw cyfrifon priodol sy’n datgelu gyda
chywirdeb rhesymol ac ar unrhyw adeg gyflwr
^
cyllidol y cwmni a’r grw
p ac yn eu galluogi i
sicrhau fod y datganiadau cyllidol yn cydsynio
â Deddf Cwmnïau 2006. Maent hefyd yn
^
gyfrifol am sicrhau asedau’r cwmni a’r grw
pa
gan hynny i gymryd camau rhesymol i atal ac i
ddarganfod twyll ac afreoleidd-dra arall.

Nid yw’r Ymddiriedolwyr yn ymwybodol o unrhyw
wybodaeth arall y dylai’r archwilwyr fod yn
ymwybodol ohono (fel y diffinnir dan Ran 418 o
Ddeddf Cwmnïau 2006) yngly^ n â’r elusen a’i
is-gwmni. Mae’r Ymddiriedolwyr wedi cymryd
^
camau i wneud yn siw
r eu bod yn ymwybodol o
unrhyw wybodaeth archwiliad a gwneud yn
^
siw
r fod yr archwilwyr yn ymwybodol o’r
wybodaeth yma.
Mae’r Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am y wybodaeth
gorfforaethol a chyfrifo sydd wedi ei gynnwys
ar wefan yr elusen. Mae rheolau yn y Deyrnas
Unedig yngly^ n â pharatoi gwybodaeth a rhannu
adroddiad blynyddol yn gallu amrywio o’i
gymharu â chyfreithiau eraill.

Archwilwyr
Mae erthyglau’r cwmni yn gofyn am
ail-apwyntio’r archwilwyr yn flynyddol.
Yn unol â rhan 485 (4) o Ddeddf Cwmnïau
2006, bydd cynnig i apwyntio Bevan & Buckland
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Cofrestredig yn
cael ei roi o flaen y Cyfarfod Blynyddol.
Arwyddwyd yn ôl gorchymyn y Bwrdd o
Ymddiriedolwyr a’i arwyddo ar ei rhan.

Dr Gwenllian Haf Lansdown Davies
Ysgrifennydd 			
Dyddiad: 20.10.2020
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Adroddiad Ariannol
Dyma Adroddiad Ariannol o Incwm a Gwariant am y flwyddyn o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021,
ynghyd â Mantolen dyddiedig 31 Mawrth 2021.

INCWM

Mantolen 31 Mawrth 2021

Grantiau Mudiad Meithrin (cenedlaethol)
Grantiau Mudiad Meithrin (sirol)
Grantiau Cynlluniau Cyfeirio
Hyfforddi
Buddsoddiadau
Meithrinfeydd Cymru Cyf
Aelodaeth ac Yswiriant Cylchoedd
Incwm Masnachol Arall
Incwm Arall

£’000
4,182
470
135
213
2
1,529
2
148
217

Cyfanswm incwm am 2020/21

6,898

Cost Cyflogaeth
Grantiau a dalwyd
Costau prosiectau sirol
Cam Wrth Gam
Cynlluniau Cyfeirio
Dibrisiant ac amorteiddiad
Yswiriant
Costau Staffio a Theithio
Costau Adeiladau a Swyddfeydd
Costau Cynhyrchu Incwm
Costau arall

£’000
5,258
258
273
49
94
121
77
66
514
82
62

Cyfanswm Gwariant am 2020/21

6,854

Incwm / (gwariant) net

ASEDAU SEFYDLOG
Asedau Sefydlog
Buddsoddiadau

ASEDAU CYFREDOL
Stoc
Dyledwyr
Arian yn y banc ac mewn llaw

CREDYDWYR
Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn

GWARIANT

Cyfanswm gwariant llai cyfanswm incwm
Cynnydd yng ngwerth buddsoddiadau

£’000

£’000
44
142
186

2,344
765
3,109

15
498
1,415
1,928

(1,000)

Asedau cyfredol net

928

Asedau net

4,037

CRONFEYDD
Cronfeydd cyfyngedig
Cronfeydd anghyfyngedig
Cronfeydd gwaddol

39
3,998
4,037

DATGANIAD YR ARCHWILWYR I
YMDDIRIEDOLWYR MUDIAD MEITHRIN
Mae’r Uwch Archwilydd Statudol Harri LloydDavies o Bevan Buckland LLP wedi cyhoeddi
adroddiad archwilio diamod ar y datganiadau
ariannol am y flwyddyn.

Bevan Buckland LLP
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Adroddiad Ariannol

Macsen Cylch
Meithrin Talybont

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd – prosiect Cwlwm

£’000
559

GRANTIAU

Uned y Gymraeg mewn Addysg
Grant Swyddog Datblygu’r Cyfnod Sylfaen

52

Rydym yn ddiolchgar iawn
am y gefnogaeth ariannol
a ddarparwyd yn ystod y
flwyddyn. Ni fyddai gwaith y
Mudiad wedi bod yn bosibl heb
eu cefnogaeth.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol

125

Cymraeg i Blant

Awdurdodau Lleol
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Blaenau Gwent
Cyngor Sir Fynwy

2,779
667

£’000
11
56
4

Cyngor Sir Gwynedd

25

Cyngor Sir Conwy

22

Cyngor Sir Benfro

7

Cyngor Sir Ynys Môn

23

Cyngor Sir Ceredigion

216

Dinas a Sir Abertawe

7

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

16

Cyngor Sir Ddinbych

14

Cyngor Sir Fflint

43

Cyngor Sir Caerfyrddin

9

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

4

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Awdurdodau Lleol – drwy Gynlluniau Cyfeirio

28

£’000

Cyngor Sir Ceredigion

91

Cyngor Sir Gwynedd

11

Cyngor Sir Ynys Môn

18

Arall

136
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Adroddiad
y Trysorydd
Braint ac anrhydedd o’r mwyaf oedd derbyn
penodiad i swydd arbennig Trysorydd
cenedlaethol Mudiad Meithrin nôl ym mis Mai
2020. Rwy’n sicr i mi gychwyn fy swydd mewn
cyfnod dra-gwahanol i fy rhagflaenydd a gamodd
fewn i swydd y Trysorydd 40 mlynedd ynghynt;
mae fy niolch yn fawr i John Arthur Jones am ei
holl waith caled dros y blynyddoedd maith ac
am ei arweiniad arbennig iawn dros fy misoedd
cychwynnol. Rydym yn ffodus i barhau i dderbyn ei
gymorth ar yr Is-bwyllgor Cyllid a Staffio, a hoffwn
gymryd y cyfle i ddiolch i holl aelodau’r Is-bwyllgor
Cyllid a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am eu croeso
cynnes dros y flwyddyn ddiwethaf.
Ac am flwyddyn sydd wedi mynd heibio! Wrth i
ni barhau i gyfarfod, craffu a thrafod yn rhithiol
bu’n flwyddyn heriol tu hwnt yn ariannol i’r rhan
fwyaf o Gylchoedd Meithrin. Collwyd incwm wrth
i gylchoedd gael eu gorfodi i gau, a chostau
craidd yn parhau i gronni. Er bod y cynllun saib
(CJRS) wedi bod yn allweddol i barhau i gyflogi
staff yn ystod y cyfnod, yn anffodus prin iawn
oedd y grantiau penodol oedd ar gael i’r sector
gofal plant. Diolch i sefyllfa ariannol iach y Mudiad
yn genedlaethol, bu modd dyrannu grantiau
argyfwng i leoliadau oedd yn methu tynnu ar
unrhyw gymorth o unrhyw ffynhonnell amgen.
Er mai blwyddyn y Covid a’r cloeon fuodd hi,
cafodd y Mudiad yn genedlaethol flwyddyn
ariannol gryf a alluogwyd ni i gynyddu ein
cronfeydd ariannol wrth gefn. Cafwyd archwiliad
arbennig heb newidiadau a chafwyd y cyfle i
ddathlu gwaith arbennig yr adran gyllid wrth
iddynt dderbyn canmoliaeth uchel yng nghategori
Tîm Cyllid Bach gwobrau Cyllid Cymru 2020. Mae
fy niolch yn fawr iawn ar ran aelodau’r Bwrdd i
Dorian Evans a holl staff cyllid Mudiad Meithrin
am eu gwaith diflino dros gyfnod heriol tu hwnt.

Hoffwn ddiolch i bob un sydd wedi cyfrannu mewn
rhyw fodd at lwyddiant y flwyddyn a fu gan hefyd
fynegi fy ngwerthfawrogiad i bob cyllidwr, ond
yn benodol i Lywodraeth Cymru, i’r Awdurdodau
Lleol, i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol,
ac i gronfa ‘Moondance’. Diolch hefyd i’r sawl
a benderfynodd gefnogi Mudiad Meithrin drwy
gymynrodd neu ewyllys. Mae’r cyfraniadau hyn
yn galluogi’r Mudiad i arbrofi ac i arloesi tu hwnt i
gyfyngiadau arian cyhoeddus.
Wrth i fywyd adlewyrchu rhyw fath o normalrwydd
newydd, bydd y pwyslais nawr ar ddarparu
cymorth ariannol, boed hynny drwy grantiau neu
rannu arferion a syniadau codi arian, wrth i ni ailadeiladu ac edrych ymlaen tuag at y dyfodol.
Pen-blwydd hapus mawr iawn i Mudiad Meithrin
yn 50 oed; ymlaen i’r 50 nesaf!
Gwenno George,
Trysorydd Mudiad Meithrin

Dyma fideo i
ddiolch i John ...
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Aelodau’r Bwrdd Cyfarwyddwyr
•

Alison Rees Edwards

•

John Arthur Jones (hyd at 15/10/2020)

•

Anita Evans

•

Mai Roberts

•

Annette Evans (hyd at 26/03/2021)

•

Nia Owen

•

Colin Nosworthy

•

Rhianwen Huws Roberts

•

Corinna Lloyd-Jones

•

Rhodri Llwyd Morgan (Cadeirydd)

•

Elin Maher

•

Savanna Jones

•

Gari Lewis

•

Sion Tudur (hyd at 12/02/2021)

•

Gwenno George (Trysorydd)

•

Huw Ll Williams

•

Huw Marshall

Llun trwy garedigrwydd Cylch
Meithrin Dyffryn Banw

www.meithrin.cymru
post@meithrin.cymru
01970 639639

Rhif Elusen: 1022320

