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Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol – ymateb ysgrifenedig i 
ymchwiliad y Pwyllgor gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt 
 
Y cefndir  
 
1. Mae rhieni yn cyfeirio’n aml at broblem cael gafael ar ofal plant fforddiadwy a 

hyblyg, yn enwedig mamau, fel un o'r prif rwystrau sy'n eu hatal rhag gweithio, 
neu symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa. Mae'r sector gofal plant a reoleiddir 
yng Nghymru yn cwmpasu ystod eang o ddarpariaeth, sy'n cynnwys gwarchod 
plant a gofal dydd1, a cheir darparwyr o bob rhan o'r sectorau cyhoeddus a 
phreifat a'r trydydd sector.   

 
2. Bwriad y model cymysg hwn yw sicrhau bod dewis a hyblygrwydd i rieni yn y 

math o ofal y maent yn ei ddefnyddio ar gyfer eu plant.  Fodd bynnag, mae model 
sy'n ymateb i’r farchnad yn golygu bod darpariaeth gofal plant gofrestredig yn 
tueddu i gael ei chanfod mewn ardaloedd lle mae’r galw yn uwch, am fod y 
boblogaeth yn uwch a bod yna fwy o gyfoeth.2 Yn hanesyddol, mae safleoedd 
gofal plant (yn enwedig safleoedd gofal dydd llawn) hefyd yn tueddu i gael eu 
clystyru ar hyd llwybrau cymudo.  Yn aml, gall hyn olygu bod llai o ddewis i rieni 
mewn ardaloedd gwledig ac mewn rhannau llai cyfoethog o Gymru, a gall y 
teuluoedd yn yr ardaloedd hyn orfod teithio ymhellach i gael gofal plant. Mae'r 
ffordd rydym yn mynd i'r afael â'r materion hyn o ran dosbarthiad a thegwch 
darpariaeth yn allweddol wrth inni geisio sicrhau gofal plant hwylus a fforddiadwy 
i bob rhiant.  

 
Lefelau presennol y ddarpariaeth ac effaith y pandemig 
 
3. Mae 3,336 o safleoedd gofal plant a chwarae wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth 

Gofal Cymru, gan ddarparu dros 76,000 o leoedd i blant 0-12 oed.  Mae hyn yn 
ostyngiad o 8 y cant yn nifer y safleoedd, a 3 y cant o’r capasiti, o'i gymharu â 
lefelau cyn Mawrth 2020, ac er bod hyn yn awgrymu bod y sector yn gyffredinol 
wedi ymdopi â'r pandemig yn weddol dda, mae heriau yn parhau o hyd mewn 
rhannau o'r sector. 
 

  Safleoedd  Lleoedd  

Gofal Dydd Llawn 995 38,715 

Gofal Dydd Sesiynol 455 10,302 

Gofal y Tu Allan i’r Ysgol 350 13,715 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

14 1,051 

                                                            
1 Diffinnir gwarchod plant fel gofal a ddarperir gan un neu fwy o bobl ar gyfer plant rhwng 0 a 12 oed 

mewn safleoedd domestig nad ydynt yn gartref i'r plentyn ei hun, am fwy na 2 awr y dydd am dâl neu 
wobr. Diffinnir gofal dydd fel gofal ar gyfer plant rhwng 0 a 12 oed a ddarperir ar safle annomestig ac 
mae'n cynnwys meithrinfeydd dydd, gofal plant y tu allan i'r ysgol, grwpiau chwarae, crèches a 
chwarae mynediad agored.   
2 Llywodraeth Cymru (2017) Capasiti Gofal Plant yng Nghymru: mapio’r ddarpariaeth gofal plant yn erbyn y 
galw posibl amdano 

https://llyw.cymru/capasiti-gofal-plant-yng-nghymru-mapior-ddarpariaeth-gofal-plant-yn-erbyn-y-galw-posibl-amdano
https://llyw.cymru/capasiti-gofal-plant-yng-nghymru-mapior-ddarpariaeth-gofal-plant-yn-erbyn-y-galw-posibl-amdano
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Crèches 13 309 

Gwarchodwyr plant 1,509 12,191 

Cyfanswm safleoedd 
gofal dydd 

1,827 64,092 

Cyfanswm yr holl 
safleoedd 

3,336 76,283 

Ffynhonnell: Cofrestr Arolygiaeth Gofal Cymru ar 8/11/20213 
 
4. Mae rhai safleoedd yn nodi bod llai o blant yn mynychu a newidiadau i batrymau 

defnydd pobl o gymharu â'r cyfnod cyn Covid-19, gan arwain at ostyngiad 
cyffredinol yn y galw.  Mae llawer o ddarparwyr gofal y tu allan i'r ysgol, er 
enghraifft, wedi methu â gweithredu o ganlyniad i faterion yn ymwneud â chael 
mynediad i safleoedd, pryderon ynghylch cymysgu ar draws swigod ysgol a 
lefelau isel o alw ymhlith rhieni sy'n gweithio gartref.  

 

5. Creodd y pandemig hefyd alw newydd am ofal plant ffurfiol. Mae'r cyfyngiadau ar 
gyswllt ag aelwydydd eraill dros y flwyddyn ddiwethaf wedi arwain rhai teuluoedd 
i ddefnyddio gofal plant ffurfiol (yn hytrach na theulu neu ffrindiau) am y tro 
cyntaf, fel y gwelwyd yn glir yn y nifer a fanteisiodd ar y Cynllun Cymorth Gofal 
Plant drwy gyfnod y Coronafeirws a gynigiwyd rhwng Ebrill ac Awst 20204. 
Dywedodd un o bob pump o'r rhieni a holwyd nad oeddent yn defnyddio gofal 
plant ffurfiol cyn y Cynllun Cymorth.  Nid ydym eto wedi gweld beth y bydd hyn yn 
ei olygu o ran y galw a'r defnydd o ddarpariaeth gofal plant gofrestredig wrth inni 
symud ymlaen. Dywedodd 96 y cant o'r rhieni a holwyd fel rhan o'r gwerthusiad 
o’r Cynllun Cymorth ei fod wedi ei gwneud yn haws iddynt weithio, nododd 73 y 
cant ei fod wedi eu galluogi i weithio mwy o oriau a dywedodd 71 y cant eu bod 
wedi gallu gweithio oriau mwy hyblyg o ganlyniad i’r cynllun. 

 

6. Darparwyd amrywiaeth o gefnogaeth i'r sector ar ddechrau'r pandemig, ac rydym 
wedi parhau i wneud hynny wrth i’r sefyllfa sefydlogi ac i safleoedd allu cynyddu 
eu gweithgarwch.  Ceir manylion y cyllid a ddarparwyd yn yr Atodiad, ynghyd â 
dolen i'r canllawiau diweddaraf.  
 

 
Cefnogi teuluoedd sy'n gweithio  

 
7. Er gwaethaf y cynnydd a wnaed yn ystod y blynyddoedd diwethaf o ran sicrhau 

mwy o gydraddoldeb rhwng rhieni, mae gofal plant yn parhau i gael ei ystyried a'i 
gyflwyno fel mater i famau.  Mae hyn yn rhywbeth a welwyd i raddau mwy dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf, a nifer o adroddiadau yn nodi'r effaith anghymesur a 
gafodd y pandemig ar fenywod ac ar famau sy'n gweithio5.  Mae llawer o'r 

                                                            
3 Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys gwasanaethau a ataliwyd gan y gallent fod ar gau am gyfnod amhenodol. 
Maent yn cynnwys tua 150 o safleoedd sydd wedi hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru eu bod ar gau dros dro 
oherwydd COVID-19, gan gynnwys oherwydd achosion o'r feirws, prinder staff, neu ddiffyg galw.  
4 Llywodraeth Cymru (2021) Gwerthusiad o Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws  
5 Andrew, A., Cattan, S., Costa Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., Phimister, A. a Sevilla, A. 
(2020). The Gendered Division of Paid and Domestic Work under Lockdown. Bonn, (2365-9793). Ar gael drwy: 
https://covid19.iza.org/publications/dp13500/. 

https://llyw.cymru/gwerthusiad-o-gynllun-cymorth-gofal-plant-y-coronafeirws
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adroddiadau hyn6 yn cyfeirio at effeithiau penodol y cyfyngiadau ar weithgarwch 
ysgolion a mynediad at ofal plant, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, a'r pwysau dilynol yn 
sgil addysgu gartref a gofal plant yn syrthio ar fenywod i raddau helaeth.  Hyd yn 
oed mewn aelwydydd dau riant, lle roedd y ddau riant yn gweithio, ysgwyddodd 
menywod fwy o'r cyfrifoldebau gofal plant. Mae yna dystiolaeth y gallai 
anghydbwysedd rhwng y rhywiau fod wedi cynyddu ymhlith rhieni, ac mae gwaith 
ymchwil yn awgrymu bod hyn yn creu risg fwy o anawsterau iechyd meddwl i 
fenywod ac o golli enillion7.   

 
8. Mae hyn er gwaethaf cynnydd yn yr absenoldeb tadolaeth â thâl a gynigir, 

hawliau rhieni i rannu cyfnod absenoldeb o’r gwaith, a hawl pob rhiant, gan 
gynnwys dynion, i ofyn am batrymau gweithio hyblyg.  Beth bynnag, mae'r 
pandemig, mewn sawl ffordd, wedi atgyfnerthu stereoteipiau rhyw traddodiadol 
ac wedi cynyddu'r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu, naill ai wrth weithio 
neu ddychwelyd i'r gweithle.  Wrth i bobl ddychwelyd i weithleoedd ffurfiol yn y 
dyfodol, mae pryderon hefyd y bydd colli'r hyblygrwydd a gynigir drwy weithio 
gartref yn effeithio ymhellach ar opsiynau gyrfa i rai menywod. Mewn gwledydd 
eraill, dangoswyd bod darpariaeth gofal plant ffurfiol yn adnodd effeithiol i ysgogi 
cyplau sy'n ennill dau gyflog i gael plant8. Mae darpariaeth gofal plant hefyd yn 
cyfrannu’n fawr iawn at foddhad bywyd mamau a’u lles9. 

 
9. Er y gofynnwyd i safleoedd gofal plant gyfyngu eu gwasanaethau i blant 

gweithwyr hanfodol a phlant agored i niwed ar ddechrau'r pandemig, gyda help y 
Cynllun Cymorth Gofal Plant drwy gyfnod y Coronafeirws, symudwyd yn gyflym i 
ehangu’r mynediad pan oedd yn ddiogel gwneud hynny.  Mae safleoedd gofal 
plant wedi gallu cynnig eu gwasanaethau i bob teulu ers Mehefin 2020, ac er bod 
nifer o fesurau cysylltiedig â Covid ar waith i ddechrau, a oedd yn golygu parhau 
â rhai cyfyngiadau ar eu gweithgarwch, rydym wedi gallu lleihau'r rhain wrth i'r 
amgylchiadau wella o ran iechyd cyhoeddus ehangach.   

 
10. Yn wahanol i ysgolion, nid oedd unrhyw gyfyngiadau ar weithredu safleoedd gofal 

plant tra roeddem ar Lefel Rhybudd 4, gan adlewyrchu'r risgiau llai i blant a chan 
blant yn eu blynyddoedd cynnar yn benodol, a'r angen i gefnogi rôl hanfodol y 
safleoedd hyn o ran datblygiad plant.  Yn gyffredinol, mae cyfraddau heintio yn 
parhau'n isel mewn plant ifanc iawn, ac mae’r achosion mewn safleoedd gofal 
plant hefyd yn is nag mewn sectorau eraill.  Roedd y dystiolaeth hon, ynghyd â'r 
manteision i blant a'r effeithiau anghymesur ar rieni sy'n gweithio, yn enwedig 
mamau, yn llywio ein ffordd o feddwl ac ymateb. Yn dilyn cyfnod byr o aros, 
roeddem hefyd yn gallu ailgychwyn y Cynnig Gofal Plant ym mis Medi 2020, gan 
lacio’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer rhieni yr effeithiwyd ar eu hincwm dros 
dro gan Covid-19. 

 

                                                            
6 EPPI, Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol Coleg Prifysgol Llundain (2021) Mitigating impacts of the COVID-19 
pandemic on parents and carers during school closures: A Rapid Evidence Review  
7 Xue, B. a McMunn, A. (2021). Gender differences in unpaid care work and psychological distress in the UK 
Covid-19 lockdown. PLoS One, 16(3), e0247959. 
8 WOOD, J.; NEELS, K. Local Childcare Availability and Dual-Earner Fertility: Variation in Childcare Coverage and 
Birth Hazards Over Place and Time. European Journal of Population, cyfrol 35, rhif 5, t. 913–937, 2019 
9 SCHMITZ, S. The Impact of Publicly Funded Childcare on Parental Well-Being: Evidence from Cut-Off 
Rules. European Journal of Population, cyfrol 36, rhif 2,  t. 171–196, 2020 

https://llyw.cymru/cynnig-gofal-plant-cymru-i-ailagor
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/Lot%206%20-%20Parents%20-%20090921_LO.pdf?ver=2021-09-09-115329-727
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/Lot%206%20-%20Parents%20-%20090921_LO.pdf?ver=2021-09-09-115329-727
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Y Cynnig Gofal Plant  
 
11. Mae'r Cynnig Gofal Plant yn adeiladu ar y ddarpariaeth ar gyfer addysg y Cyfnod 

Sylfaen i blant 3 a 4 oed mewn safleoedd gofal plant. Mae gofyn i awdurdodau 
lleol ddarparu o leiaf 10 awr yr wythnos, er bod llawer yn cynnig mwy.  Rydym 
wedi cyhoeddi cyngor i awdurdodau lleol i'w helpu i ddeall y rhwystrau i 
ddarparwyr o ran bod yn hyblyg, a dod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod y ddarpariaeth 
sydd ar gael yn ymateb i ddymuniadau rhieni.  
 

12. Cyflwynwyd y Cynnig yn wreiddiol fel mesur i gefnogi rhieni sy'n gweithio gyda 
chostau gofal plant. Cynhwyswyd elfennau ohono yn benodol i ddarparu'r 
cymorth ehangaf posibl.  Mae’r oriau gofal plant a ariennir yn hyblyg, a gall rhieni 
eu defnyddio ar unrhyw adeg o'r dydd, neu ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.  Nid 
oes terfyn uchaf chwaith ar y nifer y gellir ei ddefnyddio mewn diwrnod, gan fod 
angen sesiynau hirach ar gyfer rhieni sy’n gweithio shifftiau weithiau.  

 
13. Cynhaliwyd gwerthusiadau blynyddol o'r Cynnig ers i'r cynlluniau peilot 

cychwynnol ddechrau yn 2016, ac yn gyffredinol adroddwyd bod y Cynnig yn 
helpu rhieni gyda'u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac â chyllid teuluol. Mae 
gwerthuswyr annibynnol wedi dangos bod y Cynnig wedi bod yn fwy tebygol o 
effeithio ar allu menywod i weithio mwy o oriau1011.  Roedd y gwerthusiad 
diweddaraf, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 202112, yn gyfyngedig o ran cwmpas 
o ganlyniad i'r pandemig, ond nodwyd y canlynol: 

 

 dywedodd dros 40 y cant o rieni fod y Cynnig wedi gwella eu cyfleoedd ar 
gyfer hyfforddiant a dysgu a datblygu ym myd gwaith, a'u bod yn defnyddio 
mwy o ofal plant ffurfiol yn sgil y Cynnig; 

 dywedodd mwy na hanner fod y Cynnig wedi cynyddu eu hyblygrwydd yn y 
ffordd yr oeddent yn gweithio, ac roedd 13 y cant wedi cynyddu'r oriau yr 
oeddent yn gweithio;   

 dywedodd 50 y cant arall fod y Cynnig wedi rhoi'r potensial iddynt gynyddu eu 
henillion. 

 
14. Canfu'r gwerthusiad hefyd mai rhieni sy'n dod o fewn y grwpiau incwm canolig i 

isel a fanteisiodd yn bennaf ar y Cynnig: 
 

 roedd o leiaf 58 y cant o’r rhieni a oedd yn defnyddio'r Cynnig yn ennill llai na'r 
lefel cyflog blynyddol gyfartalog genedlaethol ar gyfer gweithwyr llawn amser;  

 roedd ychydig dros chwarter (29 y cant) o rieni yn ennill llai na £15,600, a dim 
ond lleiafrif (5 y cant) oedd yn ennill £52,000 neu’n fwy.   

 
15. Mae canfyddiadau gwerthusiad blwyddyn pedwar ar fin cael eu cyhoeddi, ac 

rydym yn hyderus y bydd y rhain unwaith eto yn dangos yr effaith gadarnhaol 
y mae'r Cynnig yn ei chael ar gyflogadwyedd rhieni. 
 

                                                            
10 Gwerthuso’r Cynnig Gofal Plant i Gymru: blwyddyn 2 
11 Gwerthuso Gweithredu Cynnar y Cynnig Gofal Plant i Gymru 
12 Gwerthuso’r Cynnig Gofal Plant i Gymru: blwyddyn 3 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/darpariaeth-gyfnod-sylfaen-ar-gyfer-plant-tair-a-phedair-oed-canllawiau-ar-gyfer-awdurdodau-lleol-yng-nghymru_0.pdf
https://llyw.cymru/gwerthusor-cynnig-gofal-plant-i-gymru-blwyddyn-2
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-06/181122-evaluation-early-implementation-childcare-offer-cy.pdf
https://llyw.cymru/gwerthusor-cynnig-gofal-plant-i-gymru-blwyddyn-3
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16. Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn cofio'r plentyn a'i anghenion bob amser.  
Dyna pam y cyfyngir y ddarpariaeth i safleoedd cofrestredig sy’n cael eu 
harolygu, lle mae gennym hyder yn ansawdd y gofal a bod mesurau diogelu 
priodol ar waith. Rydym yn sicrhau bod cyllid ar gael i gefnogi plant ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol fel eu bod yn gallu manteisio ar ofal plant ar sail gyfartal a 
chael cymorth sydd wedi'i deilwra i'w gofynion.  Gall y Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd hefyd gynnig cyngor ac arweiniad i rieni ar sut i 
fanteisio ar y Cynnig, y ddarpariaeth gofal plant orau yn yr ardal ar gyfer eu 
hanghenion, a gwasanaethau cymorth eraill y gallai fod eu hangen ar y teulu neu 
y maent am eu cael.   

 
17. Roedd tua 16,800 o blant yn manteisio ar y Cynnig Gofal Plant ym mis 

Gorffennaf eleni. Dyma'r nifer uchaf o bobl ers i'r Cynnig ddechrau ac 
amcangyfrifir bod hyn yn 48 y cant o'r boblogaeth gymwys. Fodd bynnag, mae’r 
niferoedd yn amrywio’n sylweddol ledled Cymru. Rydym yn gweld lefelau cyson 
uwch o bobl yn manteisio ar draws y Gogledd ac yn y dinasoedd mwy nag ar 
draws Cymoedd y De.  Daeth y gwaith ymchwil a wnaed i'r patrymau amrywiol 
hyn i'r casgliad bod llawer o faterion yn cyfrannu at hyn, gan gynnwys: 

 

 Diffyg ymwybyddiaeth o'r Cynnig ymhlith rhai, neu sut i wneud cais amdano; 

 Anallu i ddangos tystiolaeth sy'n bodloni'r gofynion o ran cyflogaeth 
(oherwydd oriau gwaith anghyson, neu am nad oedd gan rieni slipiau cyflog 
am eu bod yn hunangyflogedig); 

 Pryderon ynghylch yr effaith ar hawliau i gael budd-daliadau eraill; 

 Diffyg gofal plant mewn ardaloedd gwledig, neu ddiffyg gofal plant sy'n gallu 
gweithio o amgylch patrymau gwaith rhieni; 

 Diffyg gofal plant digonol ar gael yn eu dewis iaith; 

 Bod yn well gan rieni ddefnyddio gofal plant anffurfiol o fewn y teulu.13  
 
18. Bydd y materion hyn i gyd yn bwydo i mewn i asesiadau awdurdodau lleol o 

ddigonolrwydd gofal plant, y mae'n ofynnol iddynt edrych yn benodol ar 
ddigonolrwydd gofal i rieni sy'n gweithio a rhieni sy'n chwilio am gyfleoedd gwaith 
neu hyfforddiant.  Maent hefyd yn faterion sydd wedi llywio ein gweledigaeth ar 
gyfer system Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar gynhwysfawr, a lansiwyd yn 
2019.   

 
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) – Ehangu’r Ddarpariaeth 
 
19. Mae ein gweledigaeth ar gyfer Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yn 

canolbwyntio ar yr egwyddor y dylai pob plentyn gael profiad dysgu a gofal o 
ansawdd uchel sy’n eu hysgogi mewn unrhyw safle addysg a gofal y maent yn ei 
fynychu.  Rydym am sicrhau system yng Nghymru a fydd yn adlewyrchu ein 
huchelgais am gymdeithas fwy cyfartal, fel a ganlyn: 

 

 dylai datblygiad plant fod wrth wraidd ein dull gweithredu, a'n hegwyddorion ar 
gyfer ECEC; 

                                                            
13 Hughes, Buddug a Jones, Kathryn (2021) Credoau rhieni, eu hymddygiadau a’r rhwystrau y maen nhw’n eu 
hwynebu: gofal plant ac addysg gynnar 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-lansio-dull-gweithredu-addysg-gofal-plentyndod-cynnar
https://llyw.cymru/credoau-rhieni-eu-hymddygiadau-ar-rhwystrau-y-maen-nhwn-eu-hwynebu-gofal-plant-ac-addysg-gynnar
https://llyw.cymru/credoau-rhieni-eu-hymddygiadau-ar-rhwystrau-y-maen-nhwn-eu-hwynebu-gofal-plant-ac-addysg-gynnar
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 effaith tlodi ar gyfleoedd bywyd plant ddylai fod yn egwyddor arweiniol inni 
wrth ystyried blaenoriaethau, ac yn arbennig sut i dorri'r cylch tlodi; a 

 dylem adeiladu system gofal plant i Gymru yn seiliedig ar egwyddor 
cydraddoldeb cyfleoedd cynyddol i bawb, gan ehangu'r ddarpariaeth â 
chymhorthdal yn raddol. 

 
20. Mae anfantais o ran datblygiad yn amlygu ei hun cyn bod plentyn yn dair oed, ac 

erbyn iddynt ddechrau yn yr ysgol mae plant o’r teuluoedd incwm isaf, ar 
gyfartaledd, 16 mis y tu ôl i'r rhai o deuluoedd incwm uwch. Mae'r bwlch 
cyrhaeddiad hwn yn cynyddu dros amser, a'r effeithiau cymdeithasol, emosiynol 
ac economaidd yn para oes.  Mae angen buddsoddi mewn ystod eang o gymorth 
ar draws y blynyddoedd cynnar i fynd i'r afael â'r bylchau hyn a chefnogi'r broses 
o drosglwyddo i addysg ffurfiol.  Rydym wedi deall hyn ers tro, a dyna pam yr 
ydym wedi canolbwyntio'n helaeth ar gefnogi plant a'u teuluoedd yn rhai o'r 
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru drwy ein rhaglen Dechrau'n Deg. 
Mae'r rhaglen wedi cefnogi teuluoedd yn gyson drwy amrywiaeth o wasanaethau 
gan gynnwys ymweliadau iechyd gwell, gofal i blant 2 flwydd oed, rhianta a 
chymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu. Mae dadansoddiad cynnar o un ardal 
awdurdod lleol yn awgrymu bod y plant hynny sy’n mynychu gofal plant 
Dechrau'n Deg yn fwy aml yn tueddu i gyflawni eu canlyniadau disgwyliedig ym 
mhob maes dysgu yn amlach na'r rhai a oedd yn mynychu’n llai aml14. Mae ein 
rhaglen Adnewyddu a Diwygio hefyd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r bwlch 
cyrhaeddiad. Mae'n cynnwys elfen benodol ar y blynyddoedd cynnar, gydag 
£13m o gyllid ychwanegol i gefnogi'r ddarpariaeth mewn ysgolion a safleoedd 
gofal plant yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  
 

21. Roedd y cyfyngiadau a gyflwynwyd yn sgil pandemig y coronafeirws yn golygu na 
wnaeth rhai asesiadau wyneb yn wyneb o ddatblygiad ddigwydd efallai, ac mae’n 
bosibl bod rhai achosion o ddatblygiad hwyrach heb eu nodi. Er mwyn helpu i 
fynd i'r afael â hyn, sefydlwyd Cronfa Datblygu Plant dros dro, a hyd yma mae 
wedi darparu £11.5m i awdurdodau lleol rhwng Hydref 2020 a Mawrth 2022. 
Mae'r gronfa yn targedu gwasanaethau a chymorth i blant dan bum mlwydd oed, 
er mwyn sicrhau bod anghenion datblygiadol yn cael eu nodi cyn gynted â 
phosibl cyn iddynt waethygu i lefel ddifrifol. Yn ogystal â'r Gronfa Datblygu Plant, 
mae £7 miliwn o gyllid ychwanegol hefyd wedi’i ddarparu i awdurdodau lleol 
(drwy'r Grant Plant a Chymunedau) i helpu i leddfu'r pwysau ar wasanaethau 
cymorth cynnar hanfodol i gefnogi plant, pobl ifanc a rhieni mewn ymateb i'r 
pandemig, a lleihau amseroedd aros amdanynt. 

 
22. Rydym wedi edrych ar dystiolaeth o bob cwr o'r byd i helpu i ddatblygu ein 

gweledigaeth ar gyfer ECEC, gan ddefnyddio modelau Sgandinafia sy’n un o’r 
ardaloedd â’r ddarpariaeth fwyaf hael yn y byd lle mae pob plentyn yn cael 
addysg a gofal cynnar â chymhorthdal. Yn llawer o wledydd Sgandinafia, mae 
hyn yn seiliedig ar hawl gyfreithiol plentyn i gael darpariaeth addysg a gofal 
cynnar. Rydym hefyd yn edrych ar arferion o fewn y DU, er enghraifft yr Alban 
sydd wedi cynyddu eu darpariaeth gofal plant a ariennir i bron i chwarter o blant 2 
flwydd oed, yn ogystal â phob plentyn 3 a 4 oed.  Fodd bynnag, er mwyn symud 

                                                            
14 Dadansoddiad o ganlyniadau Dechrau'n Deg gan ddefnyddio data sydd wedi’u cysylltu: gofal plant ac 
asesiadau sylfaenol y Cyfnod Sylfaen | GOV. CYMRU 

https://llyw.cymru/dadansoddiad-o-ganlyniadau-dechraun-deg-gan-ddefnyddio-data-sydd-wediu-cysylltu-gofal-plant-ac-asesiadau-sylfaenol-y-cyfnod-sylfaen-html
https://llyw.cymru/dadansoddiad-o-ganlyniadau-dechraun-deg-gan-ddefnyddio-data-sydd-wediu-cysylltu-gofal-plant-ac-asesiadau-sylfaenol-y-cyfnod-sylfaen-html
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o'r lle rydym arni nawr tuag at system ECEC gyffredinol, bydd angen cymryd nifer 
o gamau, yn ogystal â mwy o gyllid tuag at gostau penodol gofal plant y mae 
teuluoedd yn eu hwynebu. Yn benodol, mae angen inni wneud y canlynol:  

 

 Datblygu a meithrin y sector i sicrhau digon o leoedd ECEC; 

 Buddsoddi yng ngweithlu ECEC fel bod niferoedd staff yn ddigonol a bod staff 
yn ymarferwyr hyderus a gwybodus;  

 Gwella ansawdd y ddarpariaeth drwy sicrhau bod yr addysgeg sy'n sail i'r 
Cyfnod Sylfaen yn cael ei lledaenu i bob rhan o’r ddarpariaeth blynyddoedd 
cynnar. 

 
23. Rhaid inni fuddsoddi mewn lleoedd ECEC ychwanegol.  Hyd yn oed os nad yw 

pob plentyn am fanteisio ar ei hawl i hyn, byddai’n dal i fod angen mwy o leoedd 
arnom pe baem yn cynyddu lefelau cyffredinol y ddarpariaeth.  Byddai angen inni 
hefyd edrych ar leoliadau’r ddarpariaeth honno, gan sicrhau ei bod wedi'i 
lledaenu'n decach ledled Cymru.  Rydym wedi buddsoddi £81m o gyllid cyfalaf 
mewn safleoedd gofal plant yn ystod y cyfnod 2019-2023, a thros £39m yn 
cefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd; mae angen inni adeiladu ar 
hyn.  Mae ein rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif hefyd yn ymdrechu i 
gefnogi'r gwaith o gydleoli gwasanaethau fel ffordd o sicrhau mwy o werth am 
arian o fuddsoddiadau, a gwell cyfleoedd a phrofiadau i ddefnyddwyr 
gwasanaethau. Ochr yn ochr â buddsoddi mewn lleoedd, mae angen inni hefyd 
gynyddu a chefnogi'r gweithlu.   

 
24. Mae'r gweithlu gofal plant, gwaith chwarae a blynyddoedd cynnar yn cyflogi tua 

17-18,000 o bobl.  Mae ffigurau o 2015-16 yn awgrymu bod y sector yn cyfrannu 
hyd at £1.2bn i economi Cymru.  Byddai ariannu mwy o leoedd yn golygu bod 
angen mwy o staff.  Rydym wedi buddsoddi £9.2m mewn hyfforddiant a gwella 
sgiliau yn ystod 2016-2023 o dan y rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant a 
ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Wrth symud ymlaen mae angen inni 
barhau i gefnogi'r gweithlu presennol gan gynnal a gwella eu sgiliau, gweithio ar 
draws ein holl raglenni hyfforddiant ac addysg, a denu mwy o bobl i'r gweithlu.  
Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn dechrau ymgyrch recriwtio cyn bo hir, a 
byddwn yn parhau i fwrw ymlaen â'r gwaith a nodir yn ein cynllun ar gyfer 
gweithlu’r gofal plant, gwaith chwarae a’r blynyddoedd cynnar, a gyhoeddwyd yn 
2017.  

 
Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)  

 
25. Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) yw un o'r rhaglenni sy'n cyfrannu at 

helpu mwy o rieni i gael gwaith, ac yn darparu cymorth pwrpasol, gan gynnwys 
cymorth ariannol tuag at gostau gofal plant, i rieni (gan gynnwys rhieni sengl) sy'n 
dymuno manteisio ar gyfleoedd addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, ond y mae 
gofal plant yn rhwystr iddynt rhag gwneud hynny. 

 
26. Ers argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau, "Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru", 
ymdrechwyd i godi proffil PaCE yn genedlaethol. Bellach mae gan PACE 
dudalen ddynodedig ar wefan Llywodraeth Cymru, ac rydym wedi gwella ein 
llenyddiaeth hyrwyddo i'w gwneud yn haws i rieni ddeall yr hyn y mae PaCE yn 
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ei gynnig.  Mae PACE hefyd yn cael ei hyrwyddo ar sianeli cyfryngau 
cymdeithasol trydydd partïon perthnasol fel Dewis Cymru a'r Cynnig Gofal Plant.  
Mae gan Gynghorwyr PACE hefyd well perthynas â staff y Cynnig Gofal Plant 
ym mhob ardal, a gwneir ymdrechion parhaus i alinio PaCE â'r strwythur cymorth 
ehangach i deuluoedd ledled Cymru er mwyn darparu gwasanaeth integredig a 
di-dor i rieni.   

 

27. Ers ei sefydlu yn 2015, mae PaCE wedi cefnogi 6,541 o unigolion (6,189 o 
fenywod a 352 o ddynion), a dechreuodd 2,881 (44 y cant) (2,722 o fenywod a 
163 o ddynion) o'r rheini ar gyflogaeth o fwy nag 16 awr yr wythnos. Mae hyn yn 
llawer mwy na'r targed o 20 y cant. Parhaodd PaCE i weithredu yn ystod y 
pandemig, gan gydnabod bod llawer o rieni mewn rolau gweithwyr allweddol a 
bod angen cymorth arnynt i ddod o hyd i a/neu dalu am ofal plant. Ers dechrau'r 
pandemig mae PaCE wedi cefnogi 1318 o bobl. 

 
28. Roedd y gwerthusiad diweddaraf o'r Rhaglen PaCE, a gyhoeddwyd ym mis 

Mawrth 2020, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi cael eu cefnogi 
ganddi. Roedd y gwerthusiad yn cydnabod, er enghraifft: 

 

 mai menywod oedd y mwyafrif llethol o’r rheini a gysylltodd â PaCE;  

 bod traean ohonynt (menywod yn bennaf) wedi symud ymlaen i gyflogaeth.  
 

29. Mae gwerthusiad terfynol ar y gweill a fydd yn canolbwyntio ar werth am arian y 
rhaglen PaCE, a bydd hwn yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd. Ariennir 
PaCE gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, ac mae'r arian a ddarparwyd hyd yma i 
dalu am weithgarwch tan Fehefin 2022.  Fodd bynnag, mae yna gytundeb 
"mewn egwyddor" gan WEFO i ymestyn y ddarpariaeth tan Fehefin 2023, a 
daw’r rhaglen i ben ym mis Hydref 2023. Mae sgyrsiau gyda chydweithwyr eraill 
yn Llywodraeth Cymru yn parhau ynghylch pa ddarpariaeth gofal plant a allai fod 
ar gael i gefnogi unrhyw gynnig gan Lywodraeth Cymru i feithrin cyflogadwyedd 
pan ddaw arian Ewropeaidd i ben. 

 
Y Camau Nesaf  
 
30. Er mwyn ein helpu i ddeall beth arall y gallai fod ei angen, mae sawl darn o waith 

ar y gweill sy'n rhoi sylw i’r galw, y nifer sy'n manteisio a chymorth i’r sector sydd 
wedi'i dargedu: 

 

 Cwblhaodd 90 y cant o safleoedd cofrestredig Arolwg Hunanasesu 
Gwasanaeth Arolygiaeth Gofal Cymru yn ddiweddar.  Mae'r data hwn, sy'n 
rhoi cipolwg cynhwysfawr o'r sector, yn cael ei ddadansoddi ar hyn o bryd;  

 Mae awdurdodau lleol yn cynnal eu Hasesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant 
(a fydd yn cael eu cyhoeddi yn 2022) a buom yn gweithio gydag awdurdodau 
lleol ar arolwg cenedlaethol rhieni i'w hysbysu; 

 Cyn bo hir, byddwn yn cynnal gwerthusiad o ddau gynllun cymorth sy'n cael 
eu rhedeg gan Busnes Cymru, sy’n darparu cymorthdaliadau cyflog i gefnogi 
safleoedd sy'n ceisio ehangu, a chostau cychwyn ar gyfer gwarchodwyr plant 
newydd.   

 

https://llyw.cymru/gwerthusiad-or-prosiect-rhieni-gofal-plant-chyflogaeth-gwerthuso-ar-y-broses-ar-allbynnau
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31. Defnyddir yr wybodaeth hon, ynghyd â ffynonellau eraill gan gynnwys ymchwil 
Sgyrsiau Cenedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru15, ac arolygon a gynhelir gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru a phartneriaid Cwlwm i lunio polisïau a rhaglenni a fydd 
yn cefnogi'r sector gofal plant i ehangu a ffynnu. Caiff y rhain eu llunio yng nghyd-
destun ein Rhaglen Lywodraethu bresennol sy'n cynnwys dau ymrwymiad 
penodol yn y maes hwn: 

 
a. Cyllido gofal plant ar gyfer mwy o deuluoedd lle mae rhieni mewn 

addysg a hyfforddiant; 
b. Parhau i gefnogi prif raglenni Dechrau'n Deg. 

 
32. Bydd hefyd yn bwysig edrych ar ddosbarthiad gofal plant yng nghyd-destun ein 

huchelgeisiau ar gyfer Cymru gryfach, decach a gwyrddach.  Mae rhieni sy'n 
gweithio o gartref neu'n agosach at adref yn debygol o fod eisiau mwy o ofal plant 
yn lleol.  Gallai diwygiadau posibl i batrwm y diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol 
hefyd sbarduno newidiadau o fewn y sector gofal plant a chwarae, ac mae bwrw 
ymlaen â’n polisi ar Ysgolion Cymunedol yn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer 
cyfleusterau amlddefnydd sydd ar gael i bobl leol drwy gydol y flwyddyn.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Atodiad 

 
Cymorth ariannol ar gyfer y sector gofal plant a chwarae Ebrill 2020 – 

Tachwedd 2021: 

Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r sector gofal plant yng ngoleuni'r pandemig 

 

Y Cynnig Gofal Plant a’r Cynllun Cymorth Gofal Plant drwy gyfnod y 
Coronafeirws 

Er gorfod atal y Cynnig Gofal Plant dros dro i newydd-ddyfodiaid rhwng 1 Ebrill a 30 
Mehefin 2020, parhaodd Llywodraeth Cymru i ariannu lleoedd y Cynnig a oedd 
eisoes wedi'u harchebu am dri mis er mwyn helpu i gynnal darparwyr gofal plant ar 
gost o £11m.  

Fel rhan o ymateb uniongyrchol Llywodraeth Cymru i'r pandemig, ailflaenoriaethwyd 
cyllid y Cynnig i ariannu gofal plant gweithwyr hanfodol a phlant agored i niwed o 1 
Ebrill 2020 tan 31 Awst 2020.  Darparwyd £16.7m drwy’r Cynllun Cymorth Gofal 
Plant drwy gyfnod y Coronafeirws, gan gefnogi gweithwyr hanfodol a phlant agored i 

                                                            
15 Sgyrsiau Cenedlaethol gyda'r Sector Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Gofal 
Cymdeithasol Cymru. 2021 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-cynnig-gofal-plant-chynllun-cymorth-gofal-plant-coronafeirws
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-cynnig-gofal-plant-chynllun-cymorth-gofal-plant-coronafeirws


10 
 

niwed. Dros y cyfnod pan oedd ar gael, darparodd y Cynllun Cymorth ofal i dros 900 
o blant agored i niwed a 9,600 o blant gweithwyr hanfodol (yn seiliedig ar 
amcangyfrifon diweddaraf awdurdodau lleol).  

Sicrhawyd £20m ychwanegol gennym er mwyn ailagor y Cynnig Gofal Plant ar gyfer 
ceisiadau yn ystod haf 2020, gan sicrhau bod cyn lleied o rieni â phosibl yn colli 
cyfleoedd gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth. Drwy gydol cyfnodau dilynol o 
gyfyngiadau a chyfraddau heintio Covid-19 uchel, galluogwyd darparwyr i barhau i 
hawlio cyllid y Cynnig i dalu am gyfnodau byr a hirach o darfu yn sgil absenoldebau 
staff a phlant o ganlyniad i Covid-19, gan gefnogi cynaliadwyedd y sector.  

Grant Darparwyr Gofal Plant 

Cyflwynwyd y Grant Darparwyr Gofal Plant fel pecyn cymorth penodol i gynnig 
achubiaeth ariannol i ddarparwyr gofal plant nad oeddent yn gallu manteisio ar 
becynnau cymorth eraill gan y llywodraeth, ac i helpu i sicrhau bod lleoedd gofal 
plant ffurfiol yn parhau i fod ar gael i rieni. O'r 1,000 o safleoedd a oedd yn gymwys 
ar gyfer y Grant, derbyniwyd ceisiadau llwyddiannus gan 162, a gwariwyd £0.5m 
(£3,000 y safle ar gyfartaledd) o gyllideb o £4.5m. O'r cychwyn cyntaf buom yn 
gweithio gyda rhanddeiliaid i godi ymwybyddiaeth o'r Grant, a defnyddio ystod o 
sianeli cyfathrebu i hysbysebu a darparu gwybodaeth amdano.  Roedd nifer o 
broblemau yn ymwneud â'r broses ymgeisio ac amodau’r grant y gwnaeth llawer o 
ddarparwyr gofal plant ei chael yn anodd eu goresgyn: 

 Roedd cymhlethdod y broses ymgeisio yn anghymesur â'r swm arian posibl a 
gâi ei ddyrannu, ac felly ystyrid nad oedd yn werth y drafferth; 

 Anhawster darparu prawf digonol o elw/colled yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 
a 30 Mehefin 2020; 

 Mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad oedd y colledion yn fawr yn ystod y cyfnod 
hwnnw oherwydd bod cyllid y Cynnig yn dal i gael ei dalu, a bod y pecynnau 
cymorth eraill yn ddefnyddiol i lawer;  

 Y risg y byddai'n rhaid ad-dalu'r cyllid a ddyfarnwyd pe bai safleoedd yn 
gorfod cau oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth; 

 Atal y grant am fod darparwr wedi hawlio cymorth y Cynllun Cymorth Incwm i’r 
Hunangyflogedig, er mai taliad i ategu incwm personol oedd hwn, nid i 
gefnogi'r busnes gofal plant; 

 Amharodrwydd i ffurfio corff cyfreithlon;  
 Nid oedd rhai safleoedd yn gallu ailagor yn eu lleoliad AGC cofrestredig, a 

bu'n rhaid iddynt symud dros dro i leoliad anghofrestredig (neu cawsant 
gyngor i ddadgofrestru), gan eu gwneud yn anghymwys. 

 
Cyllid cynaliadwyedd drwy awdurdodau lleol 

Yn y flwyddyn ariannol 2020-21, dyrannwyd £5.3m ychwanegol i 
awdurdodau lleol (yn ogystal â'r cyllid blynyddol o £2.3m) drwy elfen Gofal 
Plant a Chwarae’r Grant Plant a Chymunedau i helpu gwasanaethau gofal 
plant yn eu hardaloedd, gan eu galluogi i gefnogi safleoedd a darparwyr a 
oedd yn wynebu costau ychwanegol neu golli incwm o ganlyniad i'r 
pandemig. Mae £3.5m arall wedi’i ddarparu yn y flwyddyn ariannol 2021-
2022 i gefnogi grantiau cynaliadwyedd bach pellach ar gyfer y sector. 

 

https://llyw.cymru/cynnig-gofal-plant-cymru-i-ailagor
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-grant-darparwyr-gofal-plant
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Cyllid Cyfalaf 

Yn 2020-21, darparwyd £5m o gyllid cyfalaf (£3m ar gyfer Chwarae a £2m drwy 
gynllun grant cyfalaf bach y Cynnig) i helpu safleoedd gofal plant i wneud eu lleoliad 
yn fwy diogel yn ystod y pandemig. Ym mis Hydref 2021, cyhoeddwyd £11.6m arall 
mewn cyllid cyfalaf i gynyddu'r capasiti yn safleoedd gofal plant y Cynnig a 
Dechrau'n Deg yng Nghymru, a £5m o gyllid cyfalaf i helpu awdurdodau lleol i 
ymateb i'r blaenoriaethau yn eu cynlluniau gweithredu digonolrwydd chwarae.  

Rhyddhad Ardrethi Busnesau 

Ym mis Medi 2018, cafodd cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach parhaol 
Llywodraeth Cymru ei wella i ddarparu rhyddhad ardrethi o 100 y cant i bob eiddo 
gofal plant cofrestredig am gyfnod o dair blynedd o fis Ebrill 2019. Cytunwyd ar hyn i 
gydnabod rôl economaidd-allweddol y sector i alluogi rhieni a gofalwyr i weithio ac 
aros mewn gwaith. 

Ym mis Gorffennaf 2021, cytunodd y Gweinidogion y dylid ymestyn y rhyddhad 
ardrethi o 100 y cant am 3 blynedd arall oherwydd effaith y pandemig.  Bydd 
ymestyn y rhyddhad ardrethi tan 31 Mawrth 2025 yn darparu £9.7m o gymorth 
ychwanegol ar gyfer safleoedd gofal plant cofrestredig. Bydd hyn yn helpu'r rhai sy'n 
wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r pandemig ac yn sicrhau lefel y 
ddarpariaeth y mae ei hangen ar blant a rhieni ac y maen nhw’n dibynnu arni. 

Grantiau Busnes Cymru 

Ym mis Medi 2019, lansiwyd dau grant cymorth busnes. Cyflwynwyd y rhain gan 
Busnes Cymru a'u nod oedd cefnogi busnesau newydd a darparwyr gofal plant a 
oedd eisoes yn bodoli i ehangu. Oherwydd y pandemig, estynnwyd y dyddiad cau ar 
gyfer hawlio'r cyllid i 30 Medi 2021 i roi amser i'r rhai a oedd yn derbyn y grant i 
gyflwyno'r dystiolaeth angenrheidiol.  

Comisiynwyd gwerthusiad o'r ddau grant hyn. Dylai hyn ein helpu i ddeall effaith y 
grantiau a phenderfynu ai dyma'r ffordd orau o gefnogi'r sector.  

Cefnogi adferiad drwy Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles 

Lansiwyd Haf o Hwyl, a oedd yn werth £5m, ym Mehefin 2021 i roi cyfle i blant a 
phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau 
hamdden, chwaraeon a diwylliannol i helpu i ailadeiladu eu sgiliau cymdeithasol ac 
emosiynol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Buom yn gweithio gydag Arweinwyr Chwarae 
Awdurdodau Lleol i gefnogi ystod eang o weithgareddau a chyfleoedd o 1 Gorffennaf 
tan 30 Medi, wedi'u teilwra i anghenion y bobl a'r cymunedau yn eu hardal.  
Dywedodd llawer fod gormod wedi tanysgrifio i’r gweithgareddau, a bod galw am y 
ddarpariaeth ar draws pob oedran.   

Ym mis Hydref 2021, cyhoeddwyd £20m arall ar gyfer Gaeaf Llawn Lles a fydd yn 
cefnogi plant a phobl ifanc drwy: 

- ddarparu'r lle a'r amser i chwarae, gan eu cefnogi i gael hwyl a mynegi eu 
hunain drwy chwarae; 

- mentrau rhyngweithiol, creadigol a chwarae yn y gymuned ar gyfer pob 
oedran; 
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- cyfleoedd i ddatblygu a meithrin eu sgiliau cymdeithasol drwy ymgysylltu â 
ffrindiau a chyfoedion; 

- creu lle a chyfleoedd i chwarae’n rhydd ac ar gyfer gweithgarwch corfforol. 
 

CWLWM (consortiwm o gyrff ambarél sy'n cynrychioli darparwyr gofal plant 
yng Nghymru) 

Ers dechrau'r pandemig, mae consortiwm CWLWM wedi derbyn £2.2m yn 
ychwanegol i gefnogi darparwyr ar draws ystod eang o faterion sy'n codi yn sgil 
Covid-19 ac i helpu gwasanaethau i addasu mewn ymateb i'r effaith y mae'r 
pandemig wedi'i chael ar y sector. 

Cyfleoedd Chwarae  

Ers dechrau'r pandemig, mae Chwarae Cymru, yr elusen annibynnol a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru, wedi derbyn £400,000 arall i ymgymryd â gwaith penodol i 
gefnogi darparwyr ar draws ystod eang o faterion sy'n codi yn sgil Covid-19, ac i 
hyrwyddo pwysigrwydd a gwerth chwarae ymhlith rhieni a rhanddeiliaid er mwyn 
cefnogi lles eu plant yn dilyn cyfyngiadau Covid-19.   

Ym mis Gorffennaf 2020, dyfarnwyd £1.6m i Awdurdodau Lleol drwy’r Gronfa Galedi 
Frys i Awdurdodau Lleol i ddarparu gwell cyfleoedd chwarae i blant mewn 
cymunedau sy'n agored i niwed, ac i wireddu'r manteision a ddaw yn sgil hyn o ran 
datblygiad plant a lefelau gweithgarwch, ynghyd â £500,000 arall ym mis Hydref 
2020 i gefnogi cyfleoedd chwarae i blant, gan helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu 
Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae.  

Cyllid Gofal Cymdeithasol Cymru  

Gofal Cymdeithasol Cymru yw'r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer sector y blynyddoedd 
cynnar a gofal plant yng Nghymru, a nhw sy'n gyfrifol am gynnal a goruchwylio 
gofynion hyfforddi, cymwysterau a datblygu'r sector.  Fel partner strategol i 
Lywodraeth Cymru, maent wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi'r 
sector yn ystod y pandemig.   

Cyflwynwyd ymgyrch Gofalwn Gofal Cymdeithasol Cymru yn 2020-21 i gefnogi’r 
gwaith o recriwtio a chadw staff yn y sector gofal plant yn ogystal â chefnogi morâl a 
chydnabod y rôl hanfodol a chwaraeir gan y gweithlu.  Un o swyddogaethau cyson 
allweddol Gofal Cymdeithasol Cymru yw darparu adnoddau a chanllawiau sy'n 
benodol i'r sector, llawer ohonynt mewn ymateb i'r materion sy'n cael eu codi gan y 
sector a'r heriau a wynebir oherwydd Covid-19. 

Sicrhaodd Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd fod gwaith yn parhau i gefnogi'r rhai a 
oedd yn ymgymryd â chymwysterau yn ystod y pandemig, gan gynnwys drwy 
ddatblygu fframweithiau prentisiaeth i gefnogi cymwysterau newydd, a thrwy 
ddatblygu dulliau hyblyg o gyflawni cymwysterau ar adeg pan amharwyd ar y gallu i 
sicrhau lleoliadau gwaith. 

Cynnydd ar gyfer Llwyddiant 

Un o raglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, a 
lansiwyd ym mis Awst 2016. Mae'r rhaglen yn ariannu ymarferwyr y blynyddoedd 
cynnar, gofal plant a chwarae (gan gynnwys gwarchodwyr plant cofrestredig 

http://wales.gov.uk/?lang=en
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hunangyflogedig) i ymgymryd â chymwysterau gofal plant a chwarae 
cydnabyddedig.  

A chyfanswm buddsoddiad o £9.2 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a 
Llywodraeth Cymru yn ystod 2016-2023, nod Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yw gwella 
sgiliau a chefnogi tua 4,000 o ymarferwyr.  Cefnogodd Llinyn 1, a ddaeth i ben yn 
2018, 979 o ymarferwyr i uwchsgilio, ac mae Llinyn 2 sy'n rhedeg yn ystod 2018-
2023 yn anelu at gefnogi 3,000 o ymarferwyr eraill i ehangu eu lefelau sgiliau, ac yn 
ei dro, at gryfhau darpariaeth gofal plant o ansawdd uchel yng Nghymru.  

 

Yn ogystal â chymorth ariannol, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio 
canllawiau i ddarparwyr gofal plant a chwarae ar sut i gadw staff a phlant yn 
ddiogel drwy gydol y pandemig. 

 

https://llyw.cymru/canllawiau-gofal-plant-gwaith-chwarae-coronafeirws

