
   
Cwestiynau Cyffredin i Aelodau 

Pa gyllid sydd ar gael i aelodau presennol? 

Mae aelodaeth lefel ymarferydd gyda PACEY wedi’i hariannu am ddeuddeg mis ar 

gael i aelodau presennol sy’n ymarfer yng Nghymru drwy gyllid a ddarperir gan 

Lywodraeth Cymru drwy’r consortiwm Cwlwm tan 31 Mawrth 2022.   

Nid yw hyn yn cynnwys aelodaeth Partner o Ansawdd (er enghraifft staff o 

Awdurdodau Lleol) sy’n daladwy o hyd.   

Nid yw’r cynnig o aelodaeth a ariennir gyda PACEY yn cynnwys yswiriant. Bydd 

angen i chi brynu hwnnw ar wahân.  Drwy PACEY, bydd yr yswiriant yn £32.48 y 

flwyddyn i’r rheiny sy’n adnewyddu hyd at 31 Mawrth 2022. Bydd y pris yn cael ei 

adolygu ar ôl y dyddiad hwn. 

Bydd yr aelodaeth a ariennir yn cael ei dyrannu i’ch cyfrif o’ch dyddiad adnewyddu 

nesaf ar ôl cael cadarnhad gennych eich bod yn dymuno derbyn y cynnig a pharhau 

gyda’ch aelodaeth. 

Sut mae adnewyddu fy aelodaeth i fanteisio ar yr aelodaeth a 

ariennir? 

Bydd yr aelodau fydd angen adnewyddu rhwng 1 Tachwedd 2021 a 31 Mawrth 2022 

yn derbyn e-bost adnewyddu awtomataidd gan PACEY tua 21 diwrnod cyn eich 

dyddiad adnewyddu nesaf.  Tua’r adeg hon, bydd aelod o dîm PACEY Cymru yn 

eich ffonio i actifadu eich adnewyddiad 12 mis.  Peidiwch â cheisio adnewyddu ar-

lein neu drwy’r Brif Swyddfa. Dylech gysylltu â swyddfa Cymru os oes gennych 

unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud ag adnewyddu drwy ffonio 02920 351407 neu e-

bostio paceycymru@pacey.org.uk    

Rydw i’n aelod ar hyn o bryd ac rydw i eisoes wedi talu’n llawn am 

fy aelodaeth ers mis Ebrill 2021 neu rydw i wedi adnewyddu, ond 

rwy’n talu drwy randaliadau dros y 12 mis nesaf.  A alla i fanteisio 

ar aelodaeth a ariennir am 12 mis? 

Ar gyfer aelodau sydd eisoes wedi talu am adnewyddu eu haelodaeth neu sydd wedi 

trefnu i dalu drwy randaliadau rhwng 1 Ebrill a 31 Hydref 2021, byddwn yn sicrhau y 

cewch chi fudd cyfartal y tro nesaf y bydd angen i chi adnewyddu.  Rydyn ni’n 

gweithio’n fewnol i sicrhau y byddwn yn dyrannu aelodaeth 12 mis wedi’i hariannu 

i’ch cyfrif. 

Byddwch yn derbyn e-bost adnewyddu awtomataidd gan PACEY tua 21 diwrnod cyn 

eich dyddiad adnewyddu.  Tua’r adeg hon, bydd aelod o dîm PACEY Cymru yn eich 

ffonio i actifadu eich adnewyddiad 12 mis.  Peidiwch â cheisio adnewyddu ar-lein 

neu drwy’r Brif Swyddfa. Dylech gysylltu â swyddfa Cymru os oes gennych unrhyw 

gwestiynau sy’n ymwneud ag adnewyddu drwy ffonio 02920 351407 neu e-bostio 

paceycymru@pacey.org.uk     
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Pa gyllid sydd ar gael i aelodau newydd / aelodau sy'n dychwelyd? 

Mae aelodaeth lefel ymarferydd gyda PACEY wedi’i hariannu am ddeuddeg mis ar 

gael i aelodau newydd / aelodau sy'n dychwelydyng Nghymru sy’n gweithio fel un o’r 

canlynol: 

 Gwarchodwr plant cofrestredig 

 Gwarchodwr plant cynorthwyol  

 Nani ar Gynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 

AGC 

Dim ond drwy wneud cais am ymuno â PACEY cyn 31 Mawrth 2022 y gellir 

cymhwyso aelodaeth wedi’i hariannu i gyfrifon aelodau newydd. Nid yw hyn yn 

cynnwys yswiriant. Bydd angen i chi brynu hwnnw ar wahân.  Drwy PACEY, y gost o 

adnewyddu’r yswiriant yw £32.48 y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022. 

Sut alla i ymuno fel aelodau newydd / aelodau sy'n dychwelyd yng 

Nghymru? 

Rhaid i’r aelodaeth hon a ariennir gael ei phrosesu drwy broses â llaw.  Peidiwch â 

cheisio ymuno ar-lein neu drwy ein Prif Swyddfa yn Bromley os ydych chi am gael 

aelodaeth wedi’i hariannu ar gyfer Cymru. Os yw un o’r categorïau uchod sy’n 

gymwys am aelodau newydd / aelodau sy'n dychwelyd yn berthnasol i chi ac yr 

hoffech ymuno â PACEY ffoniwch swyddfa Cymru ar 02920 351407 neu e-bostiwch 

paceycymru@pacey.org.uk 

Bydd angen i chi: 

 Ar gyfer gwarchodwyr plant - darparwch eich rhif cofrestru AGC ynghyd â 

manylion pellach 

 Ar gyfer gwarchodwyr plant cynorthwyol - darparwch fanylion y gwarchodwr 

plant sy’n eich cyflogi a’i rif cofrestru. 

 Ar gyfer nanis - darparwch rif eich cymeradwyaeth AGC ar eich Cynllun 

Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021 

A alla i brynu Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus wrth adnewyddu 

fy aelodaeth neu ymaelodi am y tro cyntaf? 

Nid yw’r cynnig o aelodaeth a ariennir yn cynnwys Yswiriant Atebolrwydd 

Cyhoeddus.  Gellir ei drefnu gyda PACEY yn ystod y galwad ffôn drwy roi manylion 

eich cerdyn i dalu’r gost ychwanegol neu drafod a threfnu taliad drwy ddebyd 

uniongyrchol. Byddant hefyd yn trafod Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gyda chi a 

gallant gymryd unrhyw dâl ychwanegol ar gyfer hwn os byddwch chi’n dymuno 

prynu’r yswiriant.  

A alla i uwchraddio i aelodaeth Ymarferydd+? 

Mae’r cynnig o aelodaeth a ariennir ar lefel ymarferydd. Mae gan PACEY gategori 

Ymarferydd+ o aelodaeth sy’n cynnwys buddion ychwanegol.  Os bydd aelod am 

uwchraddio ei aelodaeth i’r categori hwn, gall dalu amdano dros y ffôn drwy roi 
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manylion eich cerdyn i dalu am y gost ychwanegol neu gellir trafod a threfnu talu 

drwy ddebyd uniongyrchol.  Mae cost uwchraddio’n cynnwys Yswiriant Atebolrwydd 

Cyhoeddus ac ni ellir prynu aelodaeth Ymarferydd+ heb yr yswiriant hwn.  Y gost 

ychwanegol fesul aelod dros 12 mis yw £152.48. 

 


