
 

 

  

 

 

 

 

6 Hydref 2021  

 

Annwyl Gyfaill, 

Ymgynghoriad - Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt 

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol y Senedd ar fin cynnal ymchwiliad i sut 

mae’r pandemig wedi effeithio ar ofal plant a chyflogaeth rhieni, gan ganolbwyntio ar y rhwystrau y 

gall darpariaeth gofal plant eu cyflwyno i rieni sy'n dechrau yn y farchnad lafur ac yn symud ymlaen 

ynddi, yn enwedig menywod. 

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad 

Hoffai'r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’w gynorthwyo yn ei drafodaethau 

ar yr ymchwiliad. Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, byddai’n ddefnyddiol cael eich sylwadau yn ymateb 

i’r cylch gorchwyl isod: 

• I ba raddau y mae'r ddarpariaeth gofal plant bresennol yng Nghymru yn cefnogi rhieni’n 

ddigonol, yn enwedig mamau, i gael swydd, aros yn y swydd a symud ymlaen yn y swydd, a 

pha newidiadau y gallai fod eu hangen i wella effeithiolrwydd y ddarpariaeth gofal plant wrth 

wneud hyn.  

• Pa effaith y mae’r Cynnig Gofal Plant wedi’i chael o ran cyflawni nod Llywodraeth Cymru o 

"helpu rhieni, mamau yn arbennig, i ddychwelyd i'r gwaith neu i gynyddu'r oriau y maent yn 

eu gweithio".  

• Effaith y lefelau cyfyngedig o ofal plant sydd ar gael ar lefelau cynhyrchiant yng Nghymru.  

• Sut mae trefniadau gofal plant wedi effeithio ar gyflogaeth rhieni yn ystod pandemig y 

coronafeirws, yn enwedig mamau. Pa wersi y gellir eu cymhwyso i roi cefnogaeth well yn ystod 

unrhyw gyfnodau clo yn y dyfodol neu gyfyngiadau pellach.  

• P'un a yw'r ddarpariaeth gofal plant a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn ddigon hyblyg i 

helpu rhieni o ran cyflogaeth, yn enwedig mamau, mewn gwahanol grwpiau demograffig ac 

sy’n profi gwahanol amgylchiadau.  

• Effaith darpariaeth gofal plant ffurfiol o ansawdd uchel ar leihau'r bwlch cyrhaeddiad, a'r 

buddion posibl yn sgil ymestyn y ddarpariaeth gofal plant i fynd i'r afael ag 

anghydraddoldebau.  
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• Yr hyn y gall Cymru ei ddysgu o fodelau eraill o ddarpariaeth gofal plant sy'n gweithredu yng 

ngweddill y DU ac yn rhyngwladol a’r ymarfer sy’n dod i’r amlwg o ran cefnogi cyflogaeth 

rhieni, ac i ba raddau y gallai'r modelau hyn fod yn drosglwyddadwy yng nghyd-destun 

Cymru.  

• Sut y byddai angen i Lywodraeth Cymru ystyried goblygiadau ariannol ac ymarferol fel 

argaeledd gofal plant mewn unrhyw ddatblygiadau polisi yn y dyfodol i ymestyn y 

ddarpariaeth gofal plant.  

Dylai unrhyw gyflwyniadau gyrraedd erbyn dydd Sul 14 Tachwedd 2021. 

Os ydych am gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig ohoni at: 

SeneddEquality@Senedd.Wales  

Canllawiau 

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r 

dystiolaeth ganolbwyntio ar y cylch gorchwyl.  

Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dylech roi disgrifiad byr o rôl eich sefydliad.  

Gweler y canllawiau i’r rhai sy’n darparu tystiolaeth ar gyfer pwyllgorau. 

Polisi dwyieithrwydd 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau yn y naill neu'r llall o'n hieithoedd swyddogol, Cymraeg a 

Saesneg, neu'r ddwy. Os na chyflwynir gwybodaeth yn ddwyieithog, ni fydd yn cael ei chyfieithu, a 

chaiff ei chyhoeddi yn yr iaith y cafodd ei chyflwyno ynddi yn unig. Disgwyliwn i sefydliadau weithredu 

eu safonau a’u cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â’u rhwymedigaethau statudol.  

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth 

Fel rheol byddwn yn cyhoeddi gohebiaeth neu dystiolaeth ysgrifenedig ar ein gwefan. Os ydych wedi 

ymateb yn bersonol, bydd eich enw'n cael ei gyhoeddi ynghyd â'ch cyfraniad, oni bai eich bod wedi 

gofyn i'ch cyfraniad fod yn ddienw. Os ydych wedi ymateb yn eich rôl broffesiynol, bydd y fersiwn 

o’ch ymateb a gyhoeddir yn cynnwys eich enw, teitl eich swydd/rôl os yw'n berthnasol, ac enw'ch 

sefydliad. 

Manylion cyswllt 

Os hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt a ganlyn: 

Clerc y Pwyllgor 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, CF99 1SN 

E-bost: SeneddEquality@senedd.wales  

Ffôn: 0300 200 6565 
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Yn gywir, 

 

Jenny Rathbone AS  

Cadeirydd, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


