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1. 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. 

1.1 Cyllid 

Er bod gofal plant a ariennir sy’n bodoli drwy’r Cynnig Gofal Plant yn cefnogi rhai 
teuluoedd sy’n gweithio ac wedi gwneud newidiadau cadarnhaol i’r rhai sy’n 
gymwys ac wedi defnyddio’r cynllun, mae’r cyfnod byr y mae’r gefnogaeth hon ar 
gael yn golygu nad yw’n ariannol bosib i lawer o famau (na rhai tadau) 
ddychwelyd i’r gwaith cyn y pwynt hwn. Yn debyg i hynny, ar ôl i’r gofal plant a 
ariennir ddod i ben, anaml y mae oriau ysgol yn ddigon i gefnogi swydd lawn 
amser (na thegwch rhwng cyfleoedd cyflogaeth menywod a dynion) heb 
ddefnyddio gofal plant cofleidiol o gwmpas oriau ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol. 
Er bod cynlluniau fel Gofal Plant Di-dreth yn lleddfu’r faich i raddau, mae’r costau 
hyn yn dal yn gallu arwain at rieni (mamau yn aml) i fod angen cyfyngu ar eu 
horiau gweithio, osgoi cyfleoedd datblygu, neu beidio â dychwelyd i’r gweithlu o 
gwbl. Gallai’r gost hon hefyd arwain rhieni/gofalwyr i droi at drefniadau gofal plant 
anffurfiol/heb eu rheoleiddio (sy’n rhatach), nad ydynt o reidrwydd yn cynnig yr un 
profiadau diogelu nac o’r un ansawdd â gofal cofrestredig wedi’i reoleiddio (mae 
cost yn dylanwadu’n drwm ar 56% o rieni/gofalwyr wrth ddewis gofal plant; ac nid 
yw 30% o rieni/gofalwyr yn deall am gofrestriad Arolygiaeth Gofal Cymru, gan 
leihau eu gallu i wneud dewisiadau gwybodus am ofal plant; Adroddiad Cyflwr y 
Sector, Clybiau Plant Cymru, 2021) 

Mae Plant yng Nghymru (Adroddiad Tlodi Plant, 2021) yn cyfeirio at dystiolaeth 
sy’n nodi nad yw o leiaf hanner y plant yng Nghymru sy’n byw o dan y llinell dlodi 
yn gymwys am Brydau Ysgol am Ddim. ac felly nid ydynt chwaith yn gallu cael 
mynediad at unrhyw gyllid/cynlluniau/cynlluniau peilot sy’n defnyddio Prydau 
Ysgol am Ddim fel maen prawf cymhwysedd.  

Mae problemau o ran cymhwysedd gan lawer o gynlluniau cymorth ariannol, sy’n 
golygu bod teuluoedd penodol a allai elwa llawer ar fynediad at ofal plant yn colli 
allan. Mae darpariaeth Dechrau’n Deg yn ddibynnol ar god post fel mesur procsi o 
amddifadedd cymdeithasol. 



Camau i’w Cymryd: archwilio’r opsiwn i ehangu cymhwysedd ar gyfer y 
cynlluniau cymorth ariannol presennol (i gynnwys pobl nad ydyn nhw’n gweithio 
ar hyn o bryd, i’w cefnogi at gyflogaeth), ac ystodau oedran i sicrhau bod modd 
cael effaith hirdymor ar gynifer o deuluoedd â phosib, 

1.2 Darpariaethau’n cau a’u cynaliadwyedd 

Mae hefyd angen sicrhau bod cyfleoedd gofal plant digonol ac o ansawdd ar gael i 
bob oedran (blynyddoedd cynnar a chyn ysgol, a gofal cofleidiol o gwmpas y 
diwrnod ysgol ar gyfer plant hŷn) ac yn yr iaith o ddewis 
(Cymraeg/Saesneg/dwyieithog – ehangu cyfrwng Cymraeg yn benodol i 
adlewyrchu’r bwlch o 11% yn y ddarpariaeth a nodwyd gan Arad) i fodloni 
anghenion rhieni sy’n gweithio a phlant. Dylid cefnogi’r gwasanaethau hyn i 
gyflawni a chynnal cofrestriad gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i gynnig sicrwydd 
diogelu ac ansawdd, a dylent fod yn gynaliadwy a chael eu llywodraethu’n gadarn 
(hynny yw gyda mynediad at gyllid addas, a chefnogaeth addas, fel trwy 
bartneriaid CWLWM).  

Mae ystadegau Arolygiaeth Gofal Cymru yn dangos er bod nifer y llefydd mewn 
gofal dydd llawn wedi cynyddu ers mis Mawrth 2020, mae cynnydd wedi bod yn 
nifer y mathau eraill o ddarpariaethau sy’n cau, ac mae hyn yn debygol o barhau 
yn 2022 (yn benodol, Gofal Plant y Tu Allan i’r Ysgol a gwarchodwyr plant). Ers mis 
Mawrth 2020, mae 19% o Glybiau Gofal Plant Allysgol wedi cau’n barhaol, gan 
gynnwys darpariaethau cofrestredig a heb eu cofrestru (Adroddiad Cyflwr y Sector, 
Clybiau Plant Cymru, 2021). Mae 24% o’r rhai sy’n dal ar agor wedi mynegi pryder y 
bydd rhaid cau’n barhaol os yw effeithiau Covid-19 yn parhau (mynediad at 
safleoedd/llai o blant yn llenwi’r llefydd).  

Er ei bod yn addawol hefyd gweld nifer o ddarpariaethau newydd yn agor eu 
drysau, mewn rhai achosion mae’n bosib bod hyn yn cuddio effaith leol cau 
darpariaethau ac argaeledd gofal plant mewn cymunedau penodol. Pan fydd 
elfennau o wasanaethau’n cau, mae’n bosib y bydd hyn yn cuddio effaith 
wirioneddol Covid-19 ar argaeledd gofal plant lleol: mae nifer cynyddol o 
ddarparwyr gofal plant y blynyddoedd cynnar wedi stopio cynnig gwasanaeth 
gofal plant i blant oedran ysgol oherwydd galw cynyddol am lefydd yn y 
blynyddoedd cynnar (a hynny oherwydd argaeledd y Cynnig Gofal Plant mewn 
rhai achosion). Er bod hyn yn cefnogi cynaliadwyedd parhaus y ddarpariaeth ac yn 
helpu i ddiwallu’r angen lleol am ofal plant yn y blynyddoedd cynnar, bydd yn cael 
effaith negyddol ar argaeledd gofal plant i blant oedran ysgol. Bydd y ffactor hwn 
unwaith eto’n debygol o gael ei guddio gan fod y gwasanaeth yn gyffredinol yn 
dal i fod ar agor. 

Yn unol â’r uchod, mae pryder penodol mewn perthynas â’r gostyngiad mewn 
gwarchodwyr plant cofrestredig yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf, sy’n 
aml yn cael ei guddio gan broblemau ehangach a thwf mewn meysydd eraill o 
ofal plant yng Nghymru. Cynhaliodd PACEY Cymru ymchwil yn 2017, 2018 a 2021 
mewn perthynas â dadgofrestriadau gwarchodwyr plant ac mae’r problemau’n 
parhau. Rhannwyd adroddiadau cysylltiedig gyda Llywodraeth Cymru ar 
‘Dueddiadau ac ymchwil cyn-cofrestru’ ym mis Chwefror 2021, a ‘Dadgofrestriadau 



gwarchodwyr plant yng Nghymru’ ym mis Awst 2021. Mae copïau o’r adroddiadau 
hyn ar gael i’r pwyllgor ar gais. Yn Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2019-20 
gan Arolygiaeth Gofal Cymru, nodir bod nifer y gwarchodwyr plant yng Nghymru 
wedi gostwng bron 18% ers 2014, gydag Adroddiad Blynyddol 20-21 yn nodi 
ystadegau sy’n dangos gostyngiad pellach. Mae pryder y bydd y gostyngiad yn 
parhau yn y misoedd i ddod, wedi’i waethygu gan broblemau’n ymwneud â 
COVID-19. 

Camau i’w Cymryd: Sicrhau argaeledd parhaus a hygyrchedd cyfleoedd am 
gyllid er mwyn lliniaru effaith Covid-19 a phwysau eraill ar gynaliadwyedd 
Darparwyr, ac i atal rhagor o achosion o gau, gan ddarparu cefnogaeth deg i 
bob math o Ddarparwr gwasanaeth. 

1.3 Lleoliad – Safleoedd Ysgol 

Nid yn unig mae’n well gan rieni/gofalwyr ofal cofleidiol ar safleoedd ysgol yn 
hytrach na safleoedd eraill yn y gymuned, mae hefyd yn fwy cynaliadwy i 
ddarparwyr gofal plant (gan ei fod yn cael gwared â’r angen am gludiant). Mae 
dilyniant i addysg cyfrwng Cymraeg hefyd yn uwch pan fydd Cylchoedd wedi’u 
lleoli ar safle ysgol (96% o gymharu â 90%). Mae diffyg safleoedd cymunedol 
cofrestredig hefyd yn golygu ar adegau mai safleoedd ysgol yw’r unig opsiwn 
posib ar gyfer gofal plant lleol i gymunedau. Serch hynny, yn aml caiff mynediad 
darparwyr gofal plant at safleoedd ysgolion ei rwystro gan y canlynol: 

• Problemau gydag agor/cau y safle y tu allan i oriau ysgol, yn enwedig yn 
ystod gwyliau ysgol 

• Gofal plant heb ei ystyried yn ddigonol ar y camau cynllunio wrth adeiladu 
ysgolion newydd 

• Galw cynyddol am lefydd mewn ysgolion yn golygu nad oes ystafell ar gyfer 
gofal plant ar y safle 

• Problemau o ran perchnogaeth/gwaith rheoli safleoedd Adeiladu Cyfalaf ar 
safleoedd ysgolion, yn enwedig lle darparwyd cyllid i hwyluso darpariaeth 
gofal plant. Dylid cadw hyn fel prif ddefnydd yr adeilad, gan gynnwys yn 
ystod cyfyngiadau Covid-19.  

• Ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn cynyddu costau rhent er mwyn 
defnyddio’r safle ar gyfer gofal plant. 

• Pryderon parhaus ynghylch Covid-19 ac amharodrwydd i ganiatáu cymysgu 
rhwng grwpiau blwyddyn 

Camau i’w Cymryd: Mae angen ystyried gofal plant ar safleoedd ysgolion o’r 
camau cynllunio cynnar, gan ymgysylltu â’r rhanddeiliaid perthnasol i sicrhau y 
caiff y gofod ei ddylunio mewn ffordd sy’n addas ar gyfer cofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru, ac mae angen partneriaeth barhaus rhwng Addysg a 
Gofal Plant i sicrhau bod modd bodloni anghenion y gymuned o ran addysg A 



gofal plant. Mae angen i hyn gynnwys ystyried Gofal Plant lleol nad oes modd ei 
leoli ar safleoedd ysgolion er mwyn sicrhau nad oes disodli’n digwydd. 

1.4 Cynhwysiant 

Rydym yn gwybod bod teuluoedd â phlant anabl yn fwy tebygol o fyw mewn 
tlodi, a bod Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant Awdurdodau Lleol yn nodi nad 
oes digon o ddarpariaeth gofal plant ar gyfer y plant hyn. 

“Rydw i a llawer o bobl eraill yn ei chael hi’n anodd gyda gofal plant oherwydd 
bod gan fy nau blentyn anawsterau dysgu ac anhwylder sbectrwm awtistiaeth, 
felly does yr un darparwr gofal plant yn lleol yn fodlon eu cymryd oherwydd eu 
hanghenion. Mae hyn yn ei gwneud hi mor anodd gweithio a chael bywyd normal. 
Mae angen mynd i’r afael â hyn”. Dyfyniad gan riant (Adroddiad Cyflwr y Sector, 
Clybiau Plant Cymru, 2021) 

Mae’n hanfodol bod strategaeth taclo tlodi Llywodraeth Cymru yn cynllunio ac yn 
darparu cyfleoedd gofal sydd ag addysg gynnar ddigonol ac addas i bob plentyn, 
waeth beth yw’r math o anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd sydd 
ganddynt.  Mae hyn yn golygu y bydd angen pwyslais newydd sy’n blaenoriaethu 
cefnogi teuluoedd a’r sector gofal gydag addysg gynnar. Mae hefyd angen cael 
digon o ofal plant ar gyfer plant o bob oedran sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol / anableddau, er mwyn sicrhau bod cyfleoedd yn gynhwysol, ac i 
gefnogi rhieni/gofalwyr i gael swydd/aros yn y swydd/symud ymlaen yn y swydd. 

Mae’n hanfodol hefyd craffu ar effaith Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru), nid yn unig o ran effaith ar y plant eu hunain, ond 
hefyd ar y rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd hyn yn helpu i ddeall 
y goblygiadau yn llawn, ac unrhyw broblemau sydd wedi codi’n uniongyrchol 
neu’n anuniongyrchol, ac edrych ar arfer da a datrysiadau. 

Camau i’w Cymryd: Sicrhau bod cyllid a chefnogaeth ar gael i ddatblygu a 
chynnal darpariaeth ar gyfer plant ag anghenion cymhleth, yn ogystal â chyllid 
a chefnogaeth i sicrhau bod modd i’r holl ddarpariaeth gofal plant fod yn 
gynhwysol ac yn hygyrch. 

1.5 Gofal Plant o dan arweiniad y Gymuned 

Mae pob cymuned yn wahanol, ac mae dewis o ddarpariaeth gofal plant sy’n 
adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau hyn yn cefnogi cydlyniant cymunedol. Fel 
partneriaid Cwlwm, rydym yn croesawu argaeledd dewisiadau gofal plant o ran 
math o wasanaeth, iaith, a strwythur rheoli, ond rydym wedi gweld nifer y 
lleoliadau dan arweiniad y gymuned a gwirfoddolwyr yn lleihau bob blwyddyn, yn 
enwedig yn ystod Covid-19. Mae cau’r Lleoliadau hyn a reolir yn wirfoddol yn 
debygol o gael effaith benodol ar ardaloedd gwledig/difreintiedig (lle mae eisoes 
llai o argaeledd gofal plant), gan adael y cymunedau hyn heb ofal plant sydd 
mawr ei angen i fynd i’r afael â gwahaniaethau tlodi, neu gyda gofal plant newydd 
a reolir yn breifat, gan orfodi cynnydd mewn ffioedd o bosib er mwyn cynnig 
darpariaeth gynaliadwy. Mae hyn yn golygu bod teuluoedd gwledig/incwm is yn 



profi effaith anghymesur o ran y gallu i gael swydd/aros yn y swydd/symud ymlaen 
ynddi. 

Mae PACEY Cymru yn nodi manteision a chyfleoedd gwarchodwyr plant 
cofrestredig, o ran eu sefyllfaoedd ariannol personol a hefyd o ran cefnogi gofal 
plant proffesiynol ac o ansawdd ar gyfer eu cymuned, gan gynnig hyblygrwydd a 
photensial ar gyfer oriau annodweddiadol a allai fodloni anghenion lleol mewn 
ffordd fwy cynaliadwy mewn rhai ardaloedd gwledig/difreintiedig o gymharu â 
modelau gofal plant eraill. Serch hynny, fel y nodwyd yn 1.2 uchod, mae nifer y 
gwarchodwyr plant cofrestredig ledled Cymru yn gostwng. 

Camau i’w Cymryd: Mae gan rieni/gofalwyr hawl i gael mynediad at ofal plant 
sy’n bodloni eu hanghenion, ac i allu dewis pa ofal plant i’w ddefnyddio. Mae’n 
hanfodol bod yr amrywiaeth mewn gwasanaethau a dulliau rheoli (ac iaith) yn 
cael ei dathlu a’i chefnogi. 

1.6 Oriau Annodweddiadol 

Nodwedd reolaidd mewn Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant yw’r feirniadaeth 
nad oes modd i ofal plant fodloni anghenion gweithwyr sifftiau a’r rhai sy’n 
gweithio oriau annodweddiadol. Cyfeiriwyd at hyn hefyd yn yr Arolwg Tlodi Plant 
gan Plant yng Nghymru (2021) ac yn Asesiad Cyflym o’r Dystiolaeth Llywodraeth 
Cymru. Mae gweithwyr ar gyflogau is yn aml yn gweithio patrymau sifft 
annodweddiadol, ac felly mae’r diffyg argaeledd o ofal plant yn ystod yr oriau hyn 
yn gallu gwaethygu hyn. 

Camau i’w Cymryd: Sefydlu a chynnal modelau gofal plant annodweddiadol. 

Gweithio gyda darparwyr presennol i gynnig mwy o hyblygrwydd i rieni/gofalwyr 
sy’n gweithio oriau Annodweddiadol. 

Cyllid cyn cofrestru wedi’i dargedu i gynyddu nifer y gwarchodwyr plant 
cofrestredig sy’n ddarpariaeth hirdymor, ar gael, ac yn hawdd cael mynediad ati 
ym mhob rhan o Gymru ac i gefnogi darpariaeth oriau annodweddiadol (gweler 
1.2) 

1.7 Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg 

Fel y nodwyd mewn Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant Awdurdodau Lleol, 
mae’n dal i fod diffyg o ran darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg sydd wedi’i 
chofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru, ar gyfer pob ystod oedran (oedran cyn 
ysgol ac oedran ysgol). Gyda nod Cymraeg 2050, mae’n hanfodol bod modd i 
deuluoedd gael mynediad at ofal plant yn yr iaith o’u dewis. At hynny, mae 
argaeledd gofal plant yn y blynyddoedd cynnar ac oedran ysgol ar safle ysgol 
neu’n agos ato yn gallu effeithio ar ddewis ysgol y rhieni, ac felly gallai arwain at 
rieni yn dewis addysg cyfrwng Saesneg. Mae’r diffyg argaeledd hwn hefyd yn gallu 
arwain rhieni/gofalwyr i aros yn anactif yn economaidd. 



Mae Gofal Plant y Tu Allan i Oriau cyfrwng Cymraeg yn fwy tebygol o beidio â 
chofrestru (36% o gymharu ag 17% cyfrwng Saesneg, Adroddiad Effaith Clybiau 
Plant Cymru, Mawrth 2021) 

Camau i’w Cymryd: Sefydlu, cofrestru a chynnal darpariaethau gofal plant 
cyfrwng Cymraeg.  

Cyllid parhaus i Gynllun SAS (Sefydlu a Symud) Mudiad Meithrin i sicrhau bod 
darpariaeth newydd yn parhau i fodloni gofynion a’i bod yn gynaliadwy. 

Ystyried cyllid i gefnogi ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng 
Cymraeg sydd eisoes yn bodoli i gynnwys gofal plant i blant oedran ysgol. 

Targedu gwaith recriwtio pobl sydd â chymhwysedd Cymraeg i’r sector gofal 
plant a gwaith chwarae. 

Cefnogaeth barhaus i’r sector gofal plant i uwchsgilio staff yn y Gymraeg i 
alluogi mwy o Ddarparwyr i fodloni’r Cynnig Gweithredol.  

2. 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". 

Cyfeirir at gost yn aml fel rhwystr rhag cael mynediad at ofal plant, ac yn enwedig 
ar gyfer mamau sy’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cael plentyn, pan fydd angen i’w 
cyflog fod yn uwch na chostau gofal plant, ynghyd â chostau cysylltiedig â gwaith 
(teithio) er mwyn iddi fod yn ariannol ddichonadwy iddyn nhw ddychwelyd i’r 
gwaith. Mae mynediad at gyfleoedd gofal plant a ariennir yn hanfodol wrth 
gefnogi rhieni/gofalwyr i ddychwelyd i’r gwaith/cynyddu oriau gweithio. Mae 
tystiolaeth ARAD ar y Cynnig Gofal Plant yn awgrymu ei fod wedi galluogi mwy o 
hyblygrwydd, cynnydd mewn enillion i rai teuluoedd, a mwy o incwm gwario. 
Serch hynny: 

• Dim ond 47% o’r boblogaeth gymwys sy’n defnyddio’r cynnig, ac mae 3% o’r 
ceisiadau sydd ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol.     

• Dywedodd 11-17% o’r rhieni yn arolygon y Cynnig Gofal Plant nad oedd 
modd iddynt gael mynediad at ofal plant cyfrwng Cymraeg. 

• Mae rhieni’n aml yn dychwelyd i’r gwaith ymhell cyn i’w plentyn droi’n dair 
oed, gyda chostau gofal plant cysylltiedig uchel iawn.  Hefyd, nid yw 
anghenion a chostau gofal plant yn dod i ben yn bedair oed.  Gall dod o hyd 
i ofal plant addas a fforddiadwy ar gyfer plant oedran ysgol yn ystod 
gwyliau’r ysgol a chyn ac ar ôl ysgol fod yn anoddach fyth.  

• Mae costau darparu gofal plant yn uchel oherwydd y rheoliadau a’r gofynion 
i fodloni cymarebau o staff cymwys; ond mae llawer o’r ymarferwyr gofal 
plant a gwaith chwarae hyn ar yr isafswm cyflog.  



• Mae angen galluogi ac annog unigolion i hyfforddi ac ymgeisio i weithio 
mewn meysydd penodol, er enghraifft gofal ac addysg y blynyddoedd 
cynnar, gofal plant, a gwaith chwarae.  Byddai ehangu’r Cynnig Gofal Plant i 
gynnwys rhieni mewn hyfforddiant neu addysg yn ffordd o wneud hyn. Mae 
adolygiad annibynnol gan ARAD o’r Cynnig Gofal Plant yn pwysleisio hyn 
hefyd.  

• Er mwyn cynyddu’r gyfradd cyflogaeth, mae angen pwysleisio’r cysylltiad 
rhwng argaeledd gofal plant fforddiadwy o ansawdd ac addysg gynnar 
ledled Cymru. 

• Mae PACEY Cymru yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi galluogi 
gwarchodwyr plant i dderbyn cyllid y Cynnig Gofal Plant i ofalu am blentyn 
sydd hefyd yn perthyn iddyn nhw, ond nad yw’n byw gyda nhw, fel wyrion.  
Mae hyn wedi galluogi’r rhieni hynny sy’n gweithio i gadw eu plant yn y 
lleoliad gofal plant o’u dewis, gan ddarparu parhad mewn gofal a chefnogi 
rhieni i ddychwelyd neu gynyddu eu horiau yn y gwaith. 

Camau i’w Cymryd: Mae angen edrych ar fodelau o ofal plant cofrestredig a 
ariennir a ddarperir pan fydd plentyn yn troi’n ddwy oed ac ar ôl i’r plentyn droi’n 
bedair oed (gofal cyn ac ar ôl ysgol) – gweler Cwestiwn 7.  Daw hyn â heriau 
recriwtio cysylltiedig, a thrafodaethau pellach ar dâl a bylchau sgiliau.  

Cefnogaeth i sicrhau bod darpariaeth bresennol (pob math o Ddarparwr ac ar 
gyfer plant o bob oedran) yn cael ei hannog a’i chefnogi i gofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru (mae manteision cofrestru i’w gweld yma). Mae hyn yn 
arbennig o bwysig ar gyfer darpariaeth oedran ysgol cyfrwng Cymraeg sydd 
eisoes yn bodoli, sy’n fwy tebygol o fod heb ei chofrestru ar hyn o bryd. 

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

Gofal Plant yn ystod Gwyliau 

Mae hygyrchedd a chost gofal yn ystod gwyliau ysgol yn benodol yn gallu bod yn 
her i famau sy’n gweithio. 

Mae mentrau a rhaglenni eraill a ddefnyddir fel gofal plant heb ei reoleiddio, er 
enghraifft Rhaglen Gwella Gwyliau'r Haf a Rhaglen Wyliau Playworks, yn gallu 
effeithio ar hyfywedd byr dymor a chynaliadwyedd hirdymor lleoliadau 
cofrestredig Arolygiaeth Gofal Cymru, yn enwedig y rhai sy’n cynnig gofal plant yn 
ystod y gwyliau, oni bai bod gwasanaethau’n cydweithio wrth gynllunio, ac oni bai 
bod gofal plant cofrestredig yn cael ei ystyried ar lefel strategol. 

Camau i’w Cymryd: Sicrhau y caiff y Gorchymyn Eithriadau ei adolygu a’i fod yn 
cefnogi cynaliadwyedd gofal plant a reoleiddir (gweler 8.1). 

Oriau Annodweddiadol 

Gweler 1.6. Goblygiadau ymgymryd â swyddi sydd ag oriau annodweddiadol. 



Darpariaethau’n cau a’u cynaliadwyedd 

Gweler 1.2. Os oes diffyg argaeledd darpariaeth gofal plant, bydd hyn yn effeithio 
ar allu rhieni/gofalwyr i gael a chadw swydd, gan arwain at effaith negyddol ar yr 
economi leol.  

4. 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. 

 Mae llawer o adroddiadau anecdotaidd sy’n nodi bod baich gofal plant yn 
cwympo ar famau yn ystod y cyfnod clo, gyda llawer yn gorfod aros ar ffyrlo, 
cwtogi eu horiau gwaith, neu frwydro’r straen cynyddol a goblygiadau i lesiant 
meddwl wrth geisio cydbwyso gofal plant, addysgu gartref, a gweithio gartref. 
Canfu arolwg newydd a gyhoeddwyd gan Gyngres yr Undebau Llafur a Mother 
Pukka fod hanner y ceisiadau i weithio’n hyblyg gan famau sy’n gweithio wedi 
cael eu gwrthod (neu eu derbyn yn rhannol yn unig), a fydd wedi gwaethygu’r 
heriau yn ystod y cyfnod clo. 

• Roedd ysgolion/Awdurdodau Lleol yn darparu meini prawf gwahanol ar 
gyfer mynediad at hybiau ysgolion/gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, 
e.e. ystod o un rhiant yn weithiwr allweddol i ddau riant yn gorfod gweithio 
fel gweithwyr allweddol a bod y ddau yn gweithio oddi cartref.  Mae angen 
prosesau teg mewn unrhyw achosion o gyfnodau clo yn y dyfodol.  

Gwersi a ddysgwyd ar gyfer cyfyngiadau/cyfnodau clo yn y dyfodol – mae angen 
i addysg a gofal plant gydweithio fel bod modd bodloni anghenion y gymuned. 
Canfod datrysiadau ar y cyd i sicrhau bod modd darparu addysg a gofal plant, gan 
gynnwys gofal plant ar safleoedd ysgolion. Ni chaniatawyd Clybiau Gofal Plant y 
Tu Allan i’r Ysgol yn ystod y tymor i weithredu gofal ‘arddull gwyliau’ yn ystod y 
cyfnodau clo gan fod ysgolion yn dal i ‘ddarparu dysgu’.  Mewn sawl achos, roedd 
plant oedran ysgol, heb ddim cyfleoedd i gymdeithasu na chefnogaeth gyda 
gwaith, yn cael eu hanfon gartref, gyda rhieni’n gorfod ceisio gweithio a darparu 
goruchwyliaeth sylfaenol ar gyfer plant ar yr un pryd.  

Dyfyniadau gan rieni/gofalwyr o Arolwg Cyflwr y Sector (Clybiau Plant Cymru, 
2021) 

“Roedd y ffaith nad oedd dim gofal plant yn ystod y cyfnod clo yn 
golygu bod rhaid i fi weithio’n llawn amser tra bod fy mab sydd ag 
anghenion arbennig gartref drwy’r amser. Effeithiodd hynny ar fy 

lles meddyliol ac mae wedi effeithio’n ddifrifol ar ei sgiliau 
cymdeithasol e hefyd.”  

“Roedd rhaid i fi gwtogi fy oriau yn y gwaith yn sylweddol a hawlio 
budd-daliadau nad o’n i erioed wedi gorfod eu hawlio o'r blaen.”  



“Mae wedi cael effaith go iawn ar fy iechyd meddwl i eleni a’r 
potensial i ennill incwm. Mae’n golygu mai ychydig o ymwneud 
mae’r plentyn ieuengaf (pedair oed) wedi’i gael gyda phlant ei 

hoedran ei hunan. Dw i’n credu hefyd bod hynny wedi cael effaith 
go iawn ar gyfleoedd fy mhlentyn 13 oed i wneud ffrindiau 

newydd." 

“Dw i wir angen i fy nghlwb brecwast ac ar ôl ysgol ailagor. Dw i'n 
colli o leiaf £300 y mis oherwydd bod angen i fy mhartner 

weithio'n rhan amser ac na alla i wneud goramser. Dw i'n profi 
tlodi mewn gwaith.”  

“Dydy’r clwb gwyliau sy’n cael ei redeg gan yr ysgol ddim wedi bod 
yn rhedeg oherwydd niferoedd isel, sy'n ei gwneud hi'n anodd 

iawn yn ystod gwyliau pan fydd rhaid i fi weithio.” 

5. 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. 

• Diffyg darpariaeth gofrestredig Gymraeg (gweler 1.7) 

• Gwahanol safbwyntiau o ofal plant gan wahanol grwpiau diwylliannol 
mewn cymunedau – mae angen i Leoliadau farchnata mewn ffordd sy’n 
groesawgar/hygyrch i bob demograffeg yn y gymuned a sicrhau bod eu 
gwasanaeth yn bodloni anghenion pawb. Mae angen gwneud ymdrechion 
parhaus mewn Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant Awdurdodau Lleol i 
ymgysylltu â rhieni o wahanol grwpiau demograffeg mewn 
ymgynghoriadau i roi darlun mwy clir o’r rhwystrau presennol rhag cael 
mynediad at ofal plant, fel bod modd mynd i’r afael â’r rhain. 

• Mae angen blaenoriaethu cynyddu nifer yr ymarferwyr blynyddoedd 
cynnar/gofal plant sy’n Ddu, Asiaidd neu o Leiafrifoedd Ethnig. Bydd rhoi 
cynlluniau ar waith yn caniatáu mwy o blant i weld eu hil yn cael ei 
gynrychioli ymhlith eu gofalwyr a’u modelau rôl. Mae hyn yn flaenoriaeth 
mewn addysg cyfrwng Cymraeg oherwydd y tangynrychiolaeth hanesyddol 
sy’n parhau hyd heddiw.  

• Mae PACEY Cymru yn credu bod gan warchodwyr plant botensial i gynnig 
mwy o hyblygrwydd i fodloni anghenion a phatrymau gwaith gofal plant 
teuluoedd unigol, ond mae hyn yn dibynnu ar argaeledd digonol ym mhob 
ardal (gweler 1.2), gan gynnig ardaloedd gwledig ac ardaloedd o 
amddifadedd.   

Mae PACEY Cymru wedi cael ymrwymiad yn fewnol gan Lywodraeth Cymru i 
gomisiynu adolygiad annibynnol o ddarpariaeth gwarchod plant yng Nghymru, a 
fydd yn cael ei gynnal tua diwedd blwyddyn ariannol 21-22.  Bydd yr adolygiad 



hwn yn cynnwys ystod eang o agweddau sy’n effeithio ar warchod plant, gan 
gynnwys gostyngiad mewn niferoedd, cefnogaeth ar gyfer cofrestru a hyfforddi, 
rhwystrau rhag cynaliadwyedd fel rheolaethau cynllunio awdurdodau lleol, a 
chostau gwastraff masnachol.  Mae agweddau eraill a fydd yn cael eu hystyried yn 
cynnwys cymarebau presennol oedolion a rhieni, cyllid i ddarparu addysg 
gynradd, ynghyd â mynediad cyffredinol at gyllid i ddarparu gofal plant fel rhan o 
raglenni fel Dechrau’n Deg ledled Cymru. 

6. 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. 

Mae gofal plant fforddiadwy o ansawdd yn galluogi rhieni/gofalwyr i gael 
mynediad at gyfleoedd cyflogaeth/hyfforddiant, gan godi teuluoedd o dlodi a 
thorri’r cysylltiad, sy’n aml yn digwydd drwy genedlaethau, rhwng tlodi, 
cyrhaeddiad addysgol, a chyfleoedd gyrfaol.  

Mae rhieni/gofalwyr yn aml yn adrodd bod mynd i ofal plant yn cefnogi plant i fod 
yn fwy cyfforddus yn yr ysgol, ac mae data cadarnhaol o gwmpas effaith 
mynediad at ofal plant o ansawdd uchel wrth liniaru bylchau cyrhaeddiad ar adeg 
dechrau’r ysgol (a phwysigrwydd tegwch yn y mynediad hwn). Mae mynediad at 
brofiadau chwarae o ansawdd, fel y rhai a gynigir gan ddarparwyr gofal plant, 
hefyd wedi’i gysylltu â datblygiad cymdeithasol, gwybyddol, emosiynol a 
chorfforol. O ganlyniad, bydd ymdrechion i ehangu mynediad at y cyfleoedd hyn 
ac i gefnogi fforddiadwyedd i rieni/gofalwyr yn fuddsoddiad cadarnhaol ac yn 
lleihau dibyniaeth ar raglenni ymyrraeth ysgol drud a llai effeithiol.  

Pe bai cyfleoedd gofal plant presennol a ariennir (e.e. y Cynnig Gofal Plant) yn cael 
eu hymestyn i blant o deuluoedd incwm isel/nad ydynt yn gweithio, gallai hyn 
helpu i’w paratoi ar gyfer yr ysgol a chyfleoedd datblygu, er mwyn helpu i leihau’r 
bwlch cyrhaeddiad ar gyfer y plant hyn ac i helpu i daclo anghydraddoldebau. 

Mae PACEY Cymru yn credu y dylid ystyried cyfleoedd i gael mynediad at gyllid ar 
gyfer lleoliadau gwarchod plant Addysg Gynnar a Dechrau’n Deg os yw’r 
lleoliadau’n bodloni meini prawf penodol.   Rydym yn credu y byddai hyn yn 
sicrhau tegwch cyfleodd ar draws y sector, yn cefnogi cynaliadwyedd lleoliadau 
gwarchod plant, ac yn ystyried dewis rhieni.  Mae hyn hefyd yn debygol o gefnogi 
canlyniadau gwell i blant drwy ddarparu parhad gofal sy’n bodloni anghenion 
plant sy’n gysylltiedig â llesiant.  Mae PACEY Cymru yn deall goblygiadau cost 
defnyddio gwarchodwyr plant i ddarparu gwasanaethau a ariennir, ond mae’n 
credu y dylai’r canlyniadau i blant fod yn ganolog i unrhyw benderfyniadau a 
wneir.   

Camau i’w Cymryd: Archwilio cyfleoedd ar gyfer mynediad cyffredinol at 
ddarpariaeth a ariennir ledled Cymru, yn debyg i’r dull a ddefnyddir gyda’r 
Cynnig Gofal Plant.   



7. 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. 

• Mae Llywodraeth yr Alban wedi cadarnhau y bydd yn cynnig gofal plant a 
ariennir i bob plentyn un a dwy oed o fewn y cyfnod senedd hwn. Mewn 
dogfen strategaeth, mae Llywodraeth yr Alban yn gosod cynlluniau i ehangu 
ar ei pholisi i bob plentyn un a dwy oed, gan ddechrau gyda’r rhai o gartrefi 
incwm isel. Mae Llywodraeth yr Alban hefyd wedi cyhoeddi cynlluniau ar 
gyfer gofal plant "cofleidiol"  am ddim ar gyfer y teuluoedd incwm isaf. Bydd 
plant yn y braced hwnnw yn cael gofal am ddim cyn ac ar ôl ysgol, ac yn 
ystod y gwyliau. Bydd hyn yn mynd i’r afael â rhai o’r problemau a amlinellir 
yn 1.1. 

• Mae adroddiad Building a High-Quality Early Childhood Education and 
Care Workforce gan yr OECD  yn ceisio:  

• Sicrhau nad yw amodau gweithio anffafriol yn ymgasglu ar rai o staff 
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar, a bod statws a thâl proffesiynau Addysg 
a Gofal Plentyndod Cynnar yn gyson â chyfrifoldebau’r staff.  

Gweithio i fynd i’r afael â’r angen i wella statws y gweithlu Gofal Plant a Gwaith 
Chwarae, gan ei broffesiynoli, a dilysu a gwobrwyo amodau gweithio.   

8. 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. 

8.1 Adolygu’r gorchymyn eithriadau (Safonau Gofynnol Cenedlaethol) 

Ymrwymiad parhaus i flaenoriaethu adolygiad o’r Gorchymyn Eithriadau 
(Safonau Gofynnol Cenedlaethol) a sicrhau y gwneir newidiadau i gefnogi 
gwasanaethau o ansawdd a diogelu plant. Mae gan bob plentyn hawl i gael 
mynediad at ofal plant o ansawdd a reoleiddir gan staff cymwys, a lle bo’n addas, 
bod polisïau a gweithdrefnau ar waith i’w diogelu, ac mae darpariaethau heb eu 
rheoleiddio (e.e. gwersylloedd chwaraeon a chlybiau gweithgareddau) yn cael 
effaith negyddol ar gynaliadwyedd darpariaeth gofrestredig.  

8.2 Cyllid Hygyrch i gefnogi cynaliadwyedd barhaus 

Mae’n rhaid rhoi cyllid a chefnogaeth ar gyfer pob math o ofal plant (Gofal Plant 
y Tu Allan i Oriau, gwarchodwyr plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau 
chwarae/Cylchoedd Meithrin) ynghyd â phob dull rheoli (cwmnïau cyfyngedig, 
unig fasnachwyr, pwyllgorau anghorfforedig, elusennau a Sefydliadau Corfforedig 



Elusennol) i sicrhau bod neb yn ‘cwympo drwy’r rhwyd’ ar ôl Covid-19 ac i atal 
darpariaethau eraill rhag cau, gan effeithio ar gymunedau ledled Cymru. Mae gan 
rieni a phlant hawl i ddewis y gofal plant maen nhw am ei ddefnyddio (e.e. 
gwarchodwyr plant/darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng 
Cymraeg/darpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Saesneg/clybiau y tu allan i’r 
ysgol/meithrinfeydd dydd). Mae’n hanfodol bod cyllid yn hygyrch ac nad yw’r 
broses o ymgeisio amdano yn rhy feichus – roedd llawer o Leoliadau sydd wedi 
defnyddio’r cyllid yn ystod Covid-19 yn teimlo bod y broses yn feichus). 

8.3  Blaenoriaethu cefnogi gwaith cadw a recriwtio staff o fewn y sector 
gofal plant 

Nid yw heriau recriwtio a chadw staff yn y gweithlu gofal plant ac addysg gynnar 
yn newydd i’r sector.  Mae gofynion cyllidwyr fel Awdurdodau Lleol a Llywodraeth 
Cymru yn rhoi pwysau gwaith cynyddol ar ddarparwyr gofal plant. Rydym yn 
gwybod o brofiad bod angen cydbwyso gwerth y gweithlu gofal plant ac addysg 
gynnar i’r economi gyda diffyg cydnabyddiaeth gyhoeddus a pharch tuag at y 
sector. 

Mae angen mwy o Ymarferwyr angerddol a chymwys ar y sector, ac mae angen 
ystyried y rhai sy’n gweithio yn y sector fel gweithwyr proffesiynol a’u cydnabod 
am eu cyfraniad gwerthfawr (canfu’r Adroddiad Sgyrsiau Cenedlaethol: gyda’r 
sector Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru  fod llawer 
o weithwyr gofal plant, gofal chwarae a blynyddoedd cynnar yn teimlo nad 
oedden nhw’n cael eu gwerthfawrogi yn ystod pandemig Covid-19). Hoffem weld 
ymrwymiad parhaus i gydnabod statws proffesiynol y gweithlu (fel a amlinellwyd 
yng Nghynllun y Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, 2017) ac 
ystyried ffyrdd y gellid sicrhau bod tâl yn adlewyrchu hyn, ynghyd â hyrwyddo 
statws proffesiynol y gweithlu yn gyhoeddus.  

Ar hyn o bryd, mae rhai Lleoliadau yn gorfod rhedeg ar gapasiti is oherwydd 
anawsterau’n recriwtio staff sydd wedi’u cymhwyso’n addas; Lleoliadau sydd wedi 
methu ag agor am y rheswm hwn; Lleoliadau sy’n ystyried dadgofrestru gydag 
Arolygiaeth Gofal Cymru gan nad ydyn nhw’n gallu bodloni’r cymarebau 
cymhwyso, a Lleoliadau sy’n wynebu tebygolrwydd gynyddol y bydd yn rhaid 
iddyn nhw gau eu drysau’n barhaol. Canfu adroddiad terfynol NDNA a’r 
Sefydliad Polisi Addysg fod 81% a 90% o ddarparwyr wedi’i chael yn anodd 
neu’n anodd iawn recriwtio ymarferwyr â chymhwyster Lefel 2 a Lefel 3, yn y drefn 
honno. 

8.4 Ymrwymiad i sicrhau bod yr ymagwedd Addysg a Gofal Plentyndod 
Cynnar yn ystyried rhwystrau, ynghyd â chanlyniadau anfwriadol, ac y caiff 
ei chyflwyno mewn ffordd sy’n cefnogi plant, teuluoedd, a’r sector gofal 
plant ei hun. 

Mae’r gwaith a gynhaliwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru wedi archwilio 
nifer o faterion allweddol a darparu gwybodaeth am rai o’r rhwystrau i ysgolion a 
lleoliadau gofal plant wrth gynnig addysg a gofal plentyndod cynnar. Mae rhai o’r 
rhwystrau hyn yn rhai hirdymor sydd â’u gwreiddiau mewn rheoleiddio a 



deddfwriaeth. Rydym am weld yr ymrwymiad i symud at yr ymagwedd hon yn 
cael ei atgyfnerthu, a chynlluniau ac amserlenni diwygiedig ar gyfer hyn. Bydd 
datblygu ymagwedd Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru yn 
allweddol er mwyn ehangu ar y cyfleoedd sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant, 
gwaith chwarae a blynyddoedd cynnar yng Nghymru o ran darparu 
gwasanaethau a ariennir, gan gynnwys llefydd wedi’u hariannu gan y Cynnig Gofal 
Plant i Gymru, Dechrau’n Deg, Meithrinfa Cyfnod Sylfaen/Cwricwlwm Newydd, a 
bydd yn cefnogi’r sector wrth adfer ar ôl Covid, gan gefnogi anghenion plant a’u 
teuluoedd.  

Mae angen i wasanaethau a ariennir gynnwys gwarchodwyr plant yn gyffredinol 
ledled Cymru, lle maen nhw’n bodloni’r meini prawf, er mwyn iddynt fod ar gael 
fel dewis gofal plant i rieni. Mae hefyd angen tegwch o ran hawl addysgol ledled 
Cymru ac ar draws y sector a gynhelir ac nas cynhelir, er mwyn gallu darparu 
hawliad addysg gynnar a ariennir i blant hyd at oedran ysgol statudol, i roi dewis 
gwirioneddol i rieni fel bod modd iddynt gael mynediad at yr hawliad addysg 
gynnar sydd fwyaf addas at anghenion datblygiadol eu plentyn a’u gofynion 
teuluol. 

Bydd angen ystyried a mynd i’r afael â’r rhwystrau, gan gynnwys mynediad at 
leoliadau cofrestredig, ehangu’r ddarpariaeth bresennol, a recriwtio staff sydd 
wedi’u hyfforddi’n addas, er mwyn sicrhau bod digon o lefydd gofal plant ar gael i 
ateb y galw, ac nad yw darpariaeth gofal o fewn Addysg a Gofal Plentyndod 
Cynnar yn arwain at argaeledd is ar gyfer plant iau a/neu hŷn. 

Mae angen archwiliad pellach o ran beth fydd lle darpariaeth gwaith chwarae, yn 
enwedig gofal plant yn ystod y gwyliau nad yw wedi’i gofrestru fel darpariaeth 
addysg ac nad yw’n darparu addysg (ac na ddylai wneud hynny), ond sy’n cael ei 
reoli yn unol ag Egwyddorion Gwaith Chwarae, o fewn/ochr yn ochr â fframwaith 
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar. Os yw Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yn 
arwain at ddarpariaethau gwaith chwarae (fel clybiau gwyliau sydd wedi’u 
cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru) yn cael eu hatal rhag cynnig gofal i ystodau 
oedran penodol, ac felly’n methu â chael mynediad at gynlluniau mynediad fel y 
Cynnig Gofal Plant, mae hyn yn debygol o ddirywio’r sector. Er mwyn osgoi 
dryswch a baich diangen ar ddarparwyr gofal plant, mae hefyd angen ystyried y 
mesurau ansawdd i sicrhau bod eglurder.   


