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Ni yw Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Rydym yn sefydliad trawsbleidiol dan 
arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel 
genedlaethol. Rydym yn cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac yn hybu 
democratiaeth leol yng Nghymru.  

Y 22 Cynghorau yng Nghymru yw ein aelodau ac mae'r tri awdurdod tân ac achub 
ac awdurdodau'r tri pharc cenedlaethol yn aelodau cyswllt.  

Rydym yn credu bod y syniadau sy’n newid bywydau pobl yn digwydd yn lleol.  

Mae cymunedau ar eu gorau pan maent yn teimlo eu bod wedi cysylltu â’u cyngor 
trwy ddemocratiaeth leol. Trwy gefnogi, hwyluso a chyflawni’r cysylltiadau hyn, 
gallwn ddatblygu democratiaeth leol fywiog sy’n caniatáu i gymunedau ffynnu.   

Ein prif nod yw hyrwyddo, diogelu, cefnogi a datblygu llywodraeth leol 
ddemocrataidd a buddiannau awdurdodau lleol yng Nghymru.  

Byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth drwy   

• Hybu rôl ac amlygrwydd cynghorwyr ac arweinwyr cynghorau   

• Sicrhau disgresiwn lleol mwyaf mewn deddfwriaeth neu ganllawiau 
statudol  

• Cefnogi a sicrhau cyllid cynaliadwy a hirdymor i gynghorau   

• Hybu gwelliant o dan arweiniad sector  

• Annog democratiaeth leol fywiog, sy’n hybu mwy o ddemocratiaeth  

• Cefnogi Cynghorau i reoli eu gweithlu yn effeithiol  



I ba raddau y mae'r ddarpariaeth gofal plant bresennol yng 
Nghymru yn cefnogi rhieni'n ddigonol, yn enwedig mamau, i 
fynd i mewn, aros a symud ymlaen mewn cyflogaeth, a pha 
newidiadau y gallai fod eu hangen i wella effeithiolrwydd y 
ddarpariaeth gofal plant wrth wneud hyn.  

Ymateb CLlLC:   

Mae gofal plant bob amser wedi bod yn rhwystr i rai rhieni fynd i mewn, aros neu 
symud ymlaen mewn cyflogaeth, y mae Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant y 
cynghorau wedi'u dangos. Mae'r Cynnig Gofal Plant (CGP) wedi gwneud hyn yn 
fwy posibl, fodd bynnag i'r rhieni hynny sy'n ymgymryd â hyfforddiant, nid yw hyn 
mor gyraeddadwy. Mae angen adolygu'r CGP er mwyn caniatáu i'r rhieni hynny 
sydd mewn hyfforddiant gael mynediad at gyllid CGP, fel yn y pen draw, byddant 
yn symud ymlaen i gyflogaeth. Byddai hyrwyddo holl raglenni LlC sy'n helpu rhieni 
i gael gwaith yn ddefnyddiol i rieni wybod ble maent ar eu taith o fynd i mewn, 
aros, neu symud ymlaen mewn cyflogaeth.   

Mae cynghorau hefyd yn derbyn llawer o ymholiadau gan rieni sy'n dychwelyd i'r 
gwaith pan fydd eu plentyn yn 12 mis oed, yn aml yn newid mewn cyflogaeth neu 
pan fyddant yn dechrau meddwl am gyflogaeth. Mae'r cynnig gofal plant sydd ar 
gael yn dair oed yn gadael cyfnod sylweddol cyn y gall rhieni geisio cymorth gyda 
chostau gofal plant. Yr hyn sydd hefyd yn gwneud gofal plant yn heriol yw'r unig 
agweddau sefydliadol arno gyda llawer o deuluoedd yn cymysgu gofal teuluol (e.e. 
neiniau a theidiau) gyda gofal plant ffurfiol (h.y. pa ddiwrnod ydyw, ble mae babi'n 
mynd, pwy sy'n gollwng, pwy sy'n codi, pwy sy'n gwneud y symudiad amser cinio o 
leoliad a i leoliad b). Mae hyn i gyd yn gwneud bywyd yn hynod gymhleth ac mae'r 
her ychwanegol o gost gofal plant yn aml yn gwneud i rieni benderfynu gohirio 
dychwelyd i'r gwaith. Mae argraff gynyddol bod angen i blant fod yn profi 
ysgogiad allanol (h.y. grwpiau babanod sy'n rhoi'r argraff bod angen iddynt gynnig 
ysgogiad a chyfleoedd chwarae dyddiol i'w plentyn). Mae hyn yn tanseilio cysyniad 
y rhiant fel yr athro cyntaf.   

Pa effaith y mae'r Cynnig Gofal Plant yn benodol wedi'i chael 
o ran cyflawni amcan Llywodraeth Cymru o "helpu rhieni, yn 
enwedig mamau, i ddychwelyd i'r gwaith neu gynyddu'r oriau 
y maent yn gweithio".  

Ymateb CLlLC:  

Ni fyddai gennym y data hwn; fodd bynnag, mae ymgysylltu allgymorth yn 
galluogi rhieni, yn enwedig mamau i ddeall yr hyn sydd ar gael os yw'n ystyried 
dychwelyd i'r gwaith. Mae allgymorth i rieni a phlant bach yn hanfodol er mwyn 
darparu'r wybodaeth ymhell ymlaen llaw i rieni fel y gallant wneud 
penderfyniadau gwybodus ac mewn modd amserol. Fodd bynnag, mae 
ymgysylltu wedi bod yn heriol yn ystod y pandemig.  



Effaith argaeledd gofal plant cyfyngedig ar lefelau 
cynhyrchiant Cymru.   

Ymateb CLlLC:  

Nid oes data lleol ynghylch a yw rhieni wedi dychwelyd i'r gwaith gan 
ddefnyddio'r Cynnig Gofal Plant. Fodd bynnag, mae hyn yn rhan o'r ymgynghoriad 
y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnal bob blwyddyn.   

Sut mae trefniadau gofal plant wedi effeithio ar gyflogaeth 
rhieni yn ystod y pandemig coronafeirws, yn enwedig mewn 
perthynas â mamau.  Pa wersi y gellid eu defnyddio i 
ddarparu gwell cymorth yn ystod unrhyw gyfnodau clo yn y 
dyfodol neu gyfyngiadau uwch.  

Ymateb CLlLC:  

Effeithiodd y cyfnod cloi i lawr ar y rhan fwyaf o ddarparwyr gofal plant, gan eu 
bod wedi colli symiau enfawr o refeniw oherwydd bod rhieni naill ai ar Cynllun 
Cadw Swyddi (CCS) neu'n gweithio gartref. Fodd bynnag,  i'r olaf, nid oedd hyn yn 
hawdd, gan jyglo gweithio a gofalu am blant ifanc, gan mai dim ond ar gyfer 
gweithwyr hanfodol neu blant agored i niwed y darparwyd   gofal plant. Roedd yn 
rhaid i ddarparwyr dalu am ymrwymiadau cyfleustodau, rhent, yswiriant ac ati 
gyda llai o incwm.  

Mae'r sector gofal plant wedi cael cefnogaeth dda yn ystod cyfnod diweddaraf y 
pandemig. Dim ond y cyfnod clo cyntaf a arweiniodd at gau'r rhan fwyaf o ofal 
plant (yn dilyn cais Llywodraeth Cymru). Yna arweiniodd y cais hwn at sefyllfa'r 
ddarpariaeth isel yn parhau ar agor ond dim ond i weithwyr allweddol y mae'n 
ofynnol iddynt fod ar gael.  Roedd darpariaeth ar waith ar gyfer gweithwyr 
allweddol, felly cefnogwyd cyflogaeth, i raddau gyda'r holl unigolion cyflogedig 
eraill yn cael eu cynghori i weithio gartref.   

Yn ystod yr ail gyfnod cloi, roedd darpariaeth gofal plant yn parhau i fod ar agor 
drwyddi draw, gan gefnogi'r teuluoedd hynny yr oedd angen gofal plant arnynt i 
weithio.  

Y newid mwyaf arwyddocaol i ofal plant i rieni drwy gydol y pandemig, ac yn 
enwedig yr ail gyfnod clo, oedd yr anallu i ddibynnu ar neiniau a theidiau.   

Roedd y rhai na allent fforddio gofal plant ac a oedd yn dibynnu ar aelodau o'r 
teulu bellach yn wynebu costau uwch i gael mynediad at ofal plant, ynghyd â 
phryderon pandemig.  Y dewis arall oedd peidio â gweithio.  

Roedd gweithio gartref hefyd yn dod â mwy o hyblygrwydd a fyddai wedi cefnogi 
rhieni sy'n gweithio'n well a allai gasglu plant o'r ysgol, a gweithio ar wahanol 
adegau o'r dydd. O ganlyniad, mae'r gwaith o ddatblygu cartrefi wedi cael yr 



effaith fwyaf sylweddol ar y sector gofal plant yn enwedig y sector 'y tu allan i'r 
ysgol' sydd wedi gweld effaith fwyaf negyddol yr hyblygrwydd newydd hwn.   

A yw darpariaeth gofal plant a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru yn ddigon hyblyg i gefnogi cyflogaeth rhieni, yn 
enwedig mamau, mewn gwahanol grwpiau demograffig a 
phrofi amgylchiadau gwahanol.  

Ymateb CLlLC:  

Nid yw'n hawdd cael gafael ar ofal plant mewn rhai ardaloedd gwledig neu nid yw 
ar gael yn unig. Nid yw patrymau gwaith annodweddiadol a'r diffyg gofal plant 
sydd ar gael yn cynnwys gweithwyr shifft, gan mai ychydig iawn o ddarparwyr sy'n 
gweithredu yn ystod oriau annodweddiadol, e.e. penwythnosau/nosweithiau.  

O ran hyblygrwydd gofal plant a ariennir gan Lywodraeth Cymru, mae'n fwy cywir 
awgrymu nad oes hyblygrwydd yn y rhan fwyaf o ofal plant. Fodd bynnag, gyda 
galw isel, mae'r cyflenwad hefyd yn isel am oriau annodweddiadol gyda 
gwarchodwyr plant yn cynnig gwasanaeth llawer mwy pwrpasol ar gyfer 
anghenion rhieni.  

Effaith darpariaeth gofal plant ffurfiol o ansawdd uchel ar 
leihau'r bwlch cyrhaeddiad, a manteision posibl ymestyn 
darpariaeth gofal plant i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau.  

Ymateb CLlLC:  

Er mwyn darparu gofal plant o ansawdd uchel mae'n rhaid i'r cyflog gynyddu i 
wneud gofal plant yn alwedigaeth fwy proffesiynol. Mae tystiolaeth yn awgrymu 
po uchaf y mae'r staff wedi cymhwyso'r addysg.  

Mae llawer o leoliadau gofal plant yn ei chael hi'n anodd recriwtio i swyddi gwag 
a'r gweithlu a gollwyd oherwydd eu bod yn ymgymryd â chyflogaeth amgen; 
oherwydd amodau cyflog, yn enwedig y rhai a oedd ar ffyrlo – dechreuodd ar 
gyflogaeth arall, gwell cyflog ac oriau gwaith.  

Mae llawer i'w ddathlu yn y gweithlu blynyddoedd cynnar a gofal plant. Er bod 
ysgol o feddwl sy'n awgrymu y bydd mwy o staff cymwysedig yn arwain at 
welliannau yn ansawdd gofal plant, mae hwn yn ddatganiad cyffredinol iawn. Mae 
enghreifftiau cryf o fewn y sector i awgrymu nad yw'r rhai mwyaf cymwys ac 
addysgedig o reidrwydd yn cyfateb i'r ymarferydd gorau bob amser.   

Nid yw'r gweithlu, ar y cyfan, yn cael ei ddiogelu gan undeb cenedlaethol ac mae 
hyn wedi dod i'r amlwg yn ystod y pandemig  



Yr hyn y gall Cymru ei ddysgu o fodelau eraill o ddarpariaeth 
gofal plant sy'n gweithredu yng ngweddill y DU ac arfer 
rhyngwladol a rhai sy'n dod i'r amlwg o ran cefnogi 
cyflogaeth rhieni, ac i ba raddau y gallai'r modelau hyn fod yn 
drosglwyddadwy i gyd-destun Cymru.  

Ymateb CLlLC:  

Byddai ymestyn egwyddorion Dechrau'n Deg i Gymru gyfan, sy'n ddibynnol ar 
gyllid, i'r cymunedau hynny lle ceir anghydraddoldebau, yn elwa o gymorth o'r 
fath. Nid oes gan y rhai nad ydynt mewn gwaith neu sy'n byw yn yr ardal anghywir 
hawl i raglenni Dechrau'n Deg neu Gynnig Gofal Plant ac felly ni all eu plant gael 
gofal plant o'r fath. Bydd addysgeg mewn Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar 
(AGPC) yn hanfodol wrth fowldio rhagoriaeth yn y dyfodol, ar gyfer yr holl 
ddarpariaeth gofal plant ac nid dim ond y rhai sy'n cael cyllid addysg nas cynhelir. 
Mae ystyried pa ddulliau rhyngwladol eraill sydd ar gael yn fuddiol, ond hefyd yn 
wyliadwrus o wahanol gyd-destunau diwylliannol a hanesyddol a bod canllawiau 
ar ddulliau ac arferion addysgeg yn naturiol yn wahanol. Mae ymchwil yn dangos 
ei bod yn bwysig bod addysgeg yn parhau i fod yn canolbwyntio ar y plentyn, a 
sy'n briodol yn ddatblygiadol, gyda phwyslais ar ddysgu seiliedig ar chwarae. Daw 
hyn i gyd â'r angen am fwy o hyfforddiant i'r sector. Yn ogystal â bod yr adnodd 
gorau mewn unrhyw ddarpariaeth. "Ar ddiwedd y dydd, os ydych chi wir am 
wella'r ansawdd, mae'n rhaid i chi ddarparu'r datblygiad proffesiynol ac mae'n 
rhaid i chi broffesiynoli'r gwasanaeth a darparu gwell amodau i'r staff," meddai Dr 
Collette Tayler, Athro Addysg Plentyndod Cynnar yn Ysgol Addysg i Raddedigion 
Melbourne.  lienstartingwell.pdf (eiu.com)  

Bydd y cwricwlwm newydd nas cynhelir yn ganolog wrth sbarduno newid.  

Mae’r model Sgandinafia lle mae'r disgwyliad i bawb ddychwelyd i'r gwaith a babi 
yn mynd i leoliad yn cael ei gefnogi gan gymdeithas gymdeithasol a gwasanaeth 
ehangach wahanol iawn. Nid oes gan Gymru'r un strwythurau cymdeithasol ar 
waith a byddai'n ei chael yn anodd efelychu hyn a'r effaith a'r argraff fwy 
cadarnhaol a ddaw yn sgil gofal plant. Mae'r gwasanaeth yn cydnabod bod 
modelau gofal plant Sgandinafia yn aml yn cael eu cyflwyno fel y gorau. Mae 
ailedrych ar y dogfennau ymchwil yng ngoleuni datblygiadau mwy diweddar yng 
Nghymru yn arwain y darllenydd i awgrymu nad yw popeth yn berffaith yn y 
gwledydd hyn. Fel y nodwyd eisoes, mae eu strwythur cymdeithasol cyfan yn 
wahanol iawn ochr yn ochr â lefel llawer uwch o drethiant sydd ei hangen i 
ariannu dull gweithredu o'r fath.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgraphics.eiu.com%2Fupload%2Feb%2Flienstartingwell.pdf&data=04%7C01%7CCharlotte.Dickens%40torfaen.gov.uk%7Cd021d6e2892e4cb42e8b08d99f842cf8%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C637716212295220731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K5N2Ffnuc3wumMgrHCuCTqmlm0nJT2iQr%2BNKIdIypzw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgraphics.eiu.com%2Fupload%2Feb%2Flienstartingwell.pdf&data=04%7C01%7CCharlotte.Dickens%40torfaen.gov.uk%7Cd021d6e2892e4cb42e8b08d99f842cf8%7C2c4d0079c52c4bb3b3cad8eaf1b6b7d5%7C0%7C0%7C637716212295220731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K5N2Ffnuc3wumMgrHCuCTqmlm0nJT2iQr%2BNKIdIypzw%3D&reserved=0


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 darpariaeth gofal 
plant.  

Ymateb CLlLC:  

Cynyddu swm cyllid Llywodraeth Cymru i'r sector gofal plant i lunio gweithlu â 
chymwysterau uwch, gan gydnabod y gwaith y mae'r sector yn ei ddarparu a'i 
wneud yn broffesiwn mwy deniadol. Mae ysgolion yn cael y gydnabyddiaeth 
honno, ond nid yw gofal plant yn gwneud hynny. Mae angen i Lywodraeth Cymru 
gydnabod nad yw'r sector yn gallu denu staff â chymwysterau addas oherwydd yr 
anghydraddoldebau rhwng staff addysg/addysgu a'r sector preifat.   

Bydd Llywodraeth Cymru yn ei chael hi'n anodd ariannu'r holl ofal plant ar gyfer 
pob rhiant. Gallai fod yn fwy effeithiol ystyried adolygu gwasanaethau sydd eisoes 
ar waith a gwneud penderfyniadau ar lefel strategol i sefydlu'r hyn y dylai/gallai'r 
gyllideb ei ariannu a'r lle gorau i'w ariannu.  

Mae'n hanfodol bod y penderfyniadau hyn yn parhau i ganolbwyntio ar 
ddatblygiad plant a'r hyn sydd er lles pennaf y plentyn.  

Er mwyn talu cyflog teg ac adfyfyriol i staff yn ôl lefel y sgiliau a'r addysg, gellid rhoi 
cymhorthdal i gostau gofal plant yn gyffredinol.  Mae gwledydd Llychlyn yn rhoi 
cymhorthdal mawr i'w gofal plant ac mae ganddynt ymarferwyr â chymwysterau 
uchel.  Ni fydd darpariaethau'n gynaliadwy fel arall. 

Mae alinio â'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn hanfodol. Nid yw'r ffaith bod 
Arolygiaeth Gofal Cymru yn mynnu bod angen staff Lefel 5 mewn lleoliadau gofal 
plant pan nad oes staff yn gymwys i'r lefel hon yn fuddiol. Er mwyn ysgogi 
gwelliannau yn y sector, mae angen i Lywodraeth Cymru sicrhau bod hyfforddiant 
perthnasol ar gael mewn gwirionedd ac yn hygyrch  

Mae angen i ofal plant, fel proffesiwn, fod yn fwy deniadol. Fodd bynnag, mae'n 
bwysig cofio ei fod hefyd yn alwedigaethol.  

Cwestiwn posibl i'w ofyn yw:   

Ble mae agenda Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar Llywodraeth Cymru yn cyd-
fynd â rhai o'r cwestiynau uchod?  


