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Croesawn y cyfle i gyflwyno materion i’ch sylw sy’n berthnasol i gylch gorchwyl yr 
ymgynghoriad am ofal plant a chyflogaeth rhieni.  

Yr hyn sy’n gwneud Mudiad Meithrin yn wahanol ac unigryw yw ein bod yn 
angerddol am ddarparu a hwyluso gofal plant ac addysg gynnar o ansawdd yn 
Gymraeg – dyma yw ein priod waith a’n pennaf gymhelliant.   

Ers 1971, bu Mudiad Meithrin yn gweithredu’n ymarferol er mwyn gwireddu ei 
egwyddorion craidd a sicrhau fod plant bach Cymru yn gallu dod yn siaradwyr 
Cymraeg hyderus. Credwn fod y Gymraeg yn perthyn i bawb a’i bod yn gyfrwng i 
uno’n cenedl amrywiol.  

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.  

Mae Mudiad Meithrin yn credu bod angen ymestyn y Cynnig Gofal Plant (30 awr) 
i blant dwy flwydd oed. Dyma symudiad a fyddai’n gyfraniad allweddol i’r 
adferiad cymdeithasol ac economaidd ar ôl-Covid. Dylid ymestyn rhaglenni AGPC 
Llywodraeth Cymru fel bod gan bob teulu fynediad i ofal plant fforddiadwy o 
safon uchel, waeth be fo’u hamgylchiadau unigol.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau 
cefnogaeth ddigonol i leoliadau anghofrestredig presennol (gydag AGC) i ennill 
statws cofrestredig.  

Dangosodd y llywodraeth diwethaf eu parodrwydd i wrando ar yr ymchwil lu sy’n 
pwysleisio pwysigrwydd buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar. Fodd bynnag, mae 
bylchau ac anghysondeb yn pwyntio ar yr angen am gyfle i bob plentyn dwy oed i 
dderbyn gofal ac addysg – a thrwy hynny gyfleoedd chwarae, datblygu a chaffael 
iaith. Mae’n bryd meddwl o ddifrif am roi’r cynnig gofal i deuluoedd â phlant dwy 
flwydd oed; mae’n bryd buddsoddi mewn maes fydd yn talu ar ei ganfed yn 
arbennig i famau sydd eisiau dychwelyd i’r gwaith a datblygu eu gyrfa.  

Gwyddom fod Cylchoedd Meithrin yn wynebu her ariannol ddigynsail yn ystod y 
cyfnod hwn. Bu her ariannol yn rhan annatod o brofiad nifer o Gylchoedd Meithrin 
yn hanesyddol gyda phwysau parhaus ar ymdrechion codi arian gan bwyllgorau a 
charedigion. Ers sefydlu y Cynnig Gofal Plant (30 awr) daeth sefydlogrwydd i 
sefyllfa ariannol sawl lleoliad. Ergyd ddwbl felly fu effaith ariannol y pandemig ar 
golli incwm gan rieni a theuluoedd a cholli ffynhonnell o gynhaliaeth ariannol 
drwy golli grantiau yn ogystal. Er bod y cynllun saib (CJRS) wedi bod yn allweddol i 



barhau i gyflogi staff yn ystod y cyfnod, prin iawn oedd y grantiau penodol oedd ar 
gael i’r sector gofal plant (yn wahanol i amrywiol sectorau eraill).  

Mae’r gofodau gofal plant yn brin neu’n brin iawn mewn rhannau o Gymru, a 
chredwn fod y pandemig wedi gwaethygu’r sefyllfa. Yn ôl Arolwg Gofal Plant 2021 
Coram, dim ond 41% o awdurdodau lleol Cymru sydd â digon o ofodau gofal plant 
i rieni mewn cyflogaeth, gyda’r heriau ‘n sylweddol mwy i rieni â phlant ag 
anabledd neu rieni sy’n gweithiau anghyffredin.    

Bellach mae lleoliadau gofal plant yn wynebu heriau digynsail o ran recriwtio staff, 
yn enwedig staff sydd â sgiliau iaith Gymraeg. Ynghyd â hyn, collir nifer o staff o’r 
sector oherwydd pwysau gwaith sy’n anghymharus â’r cyflogau a gynigir. Mae 
angen codi statws a chyflogaeth y gweithlu er mwyn cynyddu cyfraddau cadw 
pobl yn y sector. Y cam cyntaf fyddai drwy gynyddu’n sylweddol y gyfradd 
ariannol cyfredol y Cynnig Gofal Plant (30 awr) i ddarparwyr, sef £4.50 yr awr y 
plentyn ar hyn o bryd.  

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".  

Does dim dwywaith fod y Cynnig Gofal Plant (30 awr) wedi cael impact mawr ar 
rieni yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. O gynyddu cyfleon i blant 
chwarae a datblygu, i alluogi rhieni i weithio mwy neu mewn ffordd mwy hyblyg, 
heb sôn am newid tirwedd y sector gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar; 
mae’n bolisi pellgyrhaeddol.  

Mae’r cynnig yn cymell rhieni i ddychwelyd i’r gwaith, ond bydd y rhan fwyaf eisiau 
dychwelyd i’r gwaith ymhell cyn i’w plant gyrraedd 3 oed. Byddai cynnig y cyllid yn 
ddwy oed yn sicrhau bod gan rieni’r dewis i ddefnyddio gofal plant yn gynnar.   

Mae dadl economaidd gref dros fuddsoddi mewn gofal plant a gofal yn 
gyffredinol; fe wnaeth Women’s Budget Group ddweud (mewn adroddiad a 
gyhoeddwyd llynedd am y sector gofal ac adferiad wedi Covid) bod unrhyw 
fuddsoddiad mewn gofal yn cynhyrchu 2.7 gwaith yn fwy o swyddi a buddsoddiad 
cyfatebol mewn adeiladwaith: 6.3 gwaith yn fwy o swyddi i ferched a 10% yn fwy i 
ddynion oedd eu hamcangyfrif nhw.1  

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.  

Gobeithiwn y bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad hwn yn helpu i roi darlun 
llawnach o’r heriau sydd wedi effeithio rhieni, a mamau’n arbennig. Daeth y 
cyfnod clo ag amodau gwell i nifer o rieni wrth i gyflogwyr orfod addasu a rhoi 

 

1 Care-led-recovery (wbg.org.uk) (2021)  



hyblygrwydd i’w gweithwyr. Fodd bynnag, dwysaodd problemau gofal plant i 
lawer o bobl, lle bu’n rhaid i famau ysgwyddo’r prif faich dros ofal plant oherwydd 
amodau’r cyfnod clo.  

Cafodd teuluoedd wedi cael eu gwthio at dlodi oherwydd lleihad yn yr arian yn 
dod i’r teulu:  colli incwm, cyflogaeth, colli oriau gwaith ychwanegol, ond hefyd 
oherwydd bod eu costau wedi cynyddu ar yr un pryd: gwariant ychwanegol ar 
fwyd, cyfleustodau a mynediad digidol oherwydd eu bod adref.     

Bu effaith negyddol ar ofal plant i lawer o deuluoedd. O dan fesurau COVID 
caeodd llawer o leoliadau yn y dyddiau cynnar ac yn achos y rhai oedd yn 
defnyddio gofal plant anffurfiol, megis teulu neu ffrindiau, roedd cyfyngiadau llym 
ar hynny hefyd, neu bu’n rhaid iddo ddod i ben.  

Rydym wedi clywed gan nifer o rieni bod cyfnod clo pandemig COVID 19 wedi 
bod yn anodd i rieni â phlant ag anghenion dysgu ychwanegol, anabledd neu 
gyflyrau niwregol.    

Disgrifiodd un rhiant profiad anodd o ofalu am ei mab awtistig 3 oed heb unrhyw 
gefnogaeth allanol:  

Roedd y cyfnod clo yn ofnadwy. Dim help ar gael yn unman a Dafydd* yn 
methu ymdopi gyda’r newid… Ry’n ni wir angen gweld ein therapydd iaith 
wyneb yn wyneb ond dyw hyn ddim ar gael ar y funud…Fe ddylai plant 
awtistig gael yr un driniaeth â phlant gweithwyr allweddol yn ystod cyfnod 
clo yn fy marn i. Mae hunanynysu yn hunllef. Bu’n rhaid i ni wneud ddechrau 
hydref wrth aros canlyniad prawf Covid ac fe gymrodd ryw fis i Dafydd* ddod 
dros y peth. Dylai plant awtistig a’u teuluoedd gael profion cyflym.  

*enw wedi ei newid er cyfrinachedd  

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.  

Yr hyn rydym yn clywed gan famau yw bod galw am ofal plant i alluogi mamau i 
ddilyn hyfforddiant er mwyn cael mynediad neu ailfynediad i’r farchnad lafur.   

Credwn bod angen sicrhau bod teuluoedd lle mae’r rhiant neu rieni mewn addysg 
neu hyfforddiant yn medru cael mynediad at yr un lefel o ofal plant 
cymorthdaledig â’r rhai sy’n gweithio’r oriau cyfwerth.  

Mae 5ed Arolwg Blynyddol Tlodi Plant yng Nghymru yn cyfeirio at heriau costau 
ac argaeledd gofal plant fel problem i deuluoedd – nid costau’n unig ond 
argaeledd gofal plant hefyd. Nid argaeledd daearyddol oedd ffocws y sylwadau, 
ond yr adegau o’r dydd pan oedd gofal plant ar gael. I lawer, nid yw cyflogaeth 
incwm isel yn nodweddiadol yn golygu gweithio diwrnod o 9am - 5pm, ond yn 
hytrach ddechrau neu orffen y tu hwnt i’r amserau hynny, ac maen nhw’n fwy 
tebygol o weithio ar y penwythnos. Nodwyd bod argaeledd gofal plant yn ystod yr 
oriau hyn yn eithriadol o gyfyngedig, os oedd ar gael o gwbl.  



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 Mudiad Meithrin yn credu bod chwarae yn sylfaenol i ddatblygiad plant yn 
gorfforol, yn emosiynol yn ieithyddol, yn gymdeithasol, ac yn ddeallusol. Gwyddom 
fod datblygiad 0-5 oed yn gosod sylfeini ar gyfer lles a sgiliau gydol-oes.   

Yn ystod y pandemig, collodd babanod a phlant bach gyfleon i gymdeithasu a 
sylweddolwyd mor bwysig yw’r cyfleon chwarae i iechyd a datblygiad plant bach 
yn ogystal â’r cyfle i ymyrryd yn gynnar ag unrhyw anghenion a ddaw i’r amlwg 
cyn bod y plentyn yn dechrau’r ysgol. O ystyried effaith gadarnhaol chwarae yn 
ystod y blynyddoedd ffurfiannol 0-5, byddai ymestyn y cynllun i blant 2 flwydd 
oed yn fuddsoddiad bach ag impact mawr.  

Byddai’n symudiad manteisiol i gyrraedd y miliwn siaradwyr Cymraeg hefyd. Mae 
caffael y Gymraeg yn fantais i blant, ac mae trochi plentyn yn y Gymraeg yn rhoi 
sylfaen cryf iddynt, gymaint felly fel bod 90% o rieni sy’n anfon eu plant i Gylch 
Meithrin yn trosglwyddo’r plant i’r ysgol gynradd Gymraeg leol. Mae angen 
normaleiddio a phrif-ffrydio darpariaethau gofal cyfrwng Cymraeg yn y 
blynyddoedd cynnar, mewn cynlluniau presennol fel Dechrau’n Deg a thu hwnt 
fel ein bod yn symud tuag at roi cyfle i bob plentyn gaffael yr iaith Gymraeg.    

Yn adroddiad Gwerthusiad o'r Cynnig Gofal Plant: Blwyddyn 2, canfuwyd fod 11% 
o’r rhieni a holwyd wedi methu dod o hyd i leoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg 
addas:  

‘O'r rhai yr oedd arnynt eisiau gofal plant cyfrwng Cymraeg neu 
ddwyieithog, nid oedd modd i 11 y cant gael mynediad ato. Roedd 
amrywiadau yn yr ymatebion yn ôl awdurdod lleol, gyda nifer a chyfran 
isel iawn o'r rhieni'n methu â chael mynediad ato yng Ngwynedd, Ynys 
Môn a Cheredigion (o dan 2 y cant neu un neu ddau riant). Mewn llefydd 
eraill, roedd pumed neu fwy o'r rhieni yr oedd arnynt eisiau mynediad at 
ofal plant cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn methu â chael hynny 
mewn pedair ardal awdurdod lleol (gyda 25 y cant o'r ymatebwyr yng 
Nghaerdydd, 21 y cant o'r ymatebwyr yn Abertawe, 21 y cant o'r ymatebwyr 
ym Mro Morgannwg, a 20 y cant o'r ymatebwyr ym Mhowys yn methu â 
chael mynediad ato). Doedd dim gwahaniaethau sylweddol yn y mathau 
o leoliadau gofal plant a ddefnyddiwyd gan y rhieni hynny a oedd yn 
adrodd nad oedd modd iddynt gael mynediad at ofal plant cyfrwng 
Cymraeg neu ddwyieithog.’2  

Gwnaed yr ymchwil cyn Coronafeirws, ac mae’r canran o 11% yn cynrychioli nifer 
sylweddol o blant ar draws Cymru sydd heb dderbyn gofal cyfrwng Cymraeg 
oherwydd nad oes digon o ddarpariaeth. Mae’r ffigwr gryn dipyn yn uwch yng 
Nghaerdydd, Abertawe, Bro Morgannwg a Phowys ac sy’n gosod her o ran creu 

 

2 Gwerthuso Gweithredu Cynnar Cynnig Gofal Plant Cymru: yr Ail Flwyddyn (llyw.cymru)  



darpariaeth i ateb y galw a chreu galw pellach. Mae ffigyrau Mudiad Meithrin yn 
dangos bod 98% o blant sy’n mynychu darpariaethau Cymraeg yn trosglwyddo i 
addysg orfodol cyfrwng Cymraeg, felly mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu 
heffeithio gan y diffyg darpariaeth hefyd.   

Mae Bwletin Ystadegol Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2018-19: Gofal Plant yn 
cynnwys gwybodaeth am y defnydd a’r math o ofal mae rhieni plant 0 – 14 oed yn 
dewis.  Yn 2018 mae’r arolwg wedi cynnwys cwestiynau am ddarparu gofal plant 
yn Gymraeg ar gyfer plant cyn oed ysgol.  Gofynnwyd hefyd i rieni a oedd yn 
defnyddio, neu'n disgwyl defnyddio, gofal plant ffurfiol: ym mha iaith y byddai'n 
well ganddynt gael gofal plant? Byddai 44% o rieni yn hoffi i ofal plant fod yn 
gyfan gwbl neu'n bennaf yn Gymraeg neu'n gymysgedd cyfartal o Gymraeg a 
Saesneg.  

Mae angen normaleiddio a prif-ffrydio argaeledd gwasanaethau cyfrwng Cymraeg 
yn y blynyddoedd cynnar, gydag ystyriaeth benodol i sicrhau ehangu a chynyddu 
canran y llefydd Cymraeg o fewn cynlluniau penodol, megis lleoliadau Dechrau’n 
Deg, i lefelau sydd o leiaf yn gymharus a’r nifer o blant sydd mewn addysg 
Gymraeg ym mlwyddyn 2 yn yr ysgol Gynradd.    

Nodwyd gan Lywodraeth Cymru eu bod a gweld 24% o ddisgyblion Bl 2 2020 / 
2021 yn cael eu hasesu yn Gymraeg Iaith 1af. Os felly dylid fod wedi gosod sicrhau 
bod 24% o leoliadau gofal plant / cynlluniau Dechrau’n Deg cyfrwng Cymraeg yn 
2016/217 gan mai’r plant oedd yn 2 - 3 oed bryd hynny yw’r plant 6 - 7 oed yn 2020 
/ 2021.  

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 dwy system o Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar wedi eu disgrifio isod. 

ASTUDIAETH ACHOS: NORWY (RHAN 2) 

Ariannu Gwasanaethau AGPC all-ysgol 

Mae gwariant blynyddol fesul plentyn ar wasanaethau AGPC yn Norwy oddeutu 
USS  US$I0,000 (tua €8,000) y plentyn y flwyddyn ac yn cyfateb i oddeutu 1.3% 
o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Norwy. Mae AGPC am ddim i grwpiau o blant 
wedi'u targedu yn Norwy, gydag 20 awr yr wythnos am ddim i blant 3-5 oed o 
deuluoedd incwm isel. 

Fodd bynnag, ni chaniateir i unrhyw aelwyd yn Norwy dalu mwy na 6% o'u 
hincwm am le mewn kindergarten Mae'r uchafswm ffi hwn i rieni, a gyflwynwyd 
yn 2004, yn cyfrannu tua 15% o gostau gwasanaethau AGPC. Mae gan y 
mwyafrif o blant le llawn amser (tua 42 awr / wythnos), sy'n caniatáu 
hyblygrwydd ar gyfer gwaith a bywyd teuluol. 



Heriau a Llwyddiannau 

Mae uwchraddio cynnig gofal plant Norwy wedi bod yn broses hir dros bron 3 
mlynedd. Ers 2002, mae gwariant teuluol ar wasanaethau AGPC wedi gostwng 
oherwydd penderfyniad polisi i gynyddu gwariant cyhoeddus ar y 
gwasanaethau. Mae'r cynnydd tuag at sicrhau bod teuluoedd yn gallu cyrchu’r 
gwasanaethau wedi amrywio yn ôl amgylchiadau lleol, gyda chapasiti uwch 
wedi'i rwystro mewn rhai lleoliadau oherwydd argaeledd adeiladu addas, diffyg 
staff â chymwysterau addas yn ogystal â phryderon ynghylch gor-gapasiti posibl 
yn y dyfodol. 

Mae newidiadau wedi arwain at gynnydd mewn rheoliadau, yn ogystal 
âdeilliannau i blant sydd wedi’u diffinio'n well. Mae ymarferwyr yn pwysleisio eu 
rôl fel addysgwyr plant ifanc yn hytrach na fel gofalwyr. Mae'r Cynllun 
Fframwaith yn cael ei ystyried yn fodd i dynnu sylw at a chodi statws 
gwasanaethau AGPC yn ogystal â rôl y ymarferwyr yn addysg a datblygiad plant 
Ifanc. 

ASTUDIAETH ACHOS: TALAITH QUÉBEC, CANADA  

Mae tua 8 miliwn o bobl yn byw yn nhalaith Québec, a Ffrangeg yw iaith gyntaf 
bron 80% o'r boblogaeth. Mae Siarter yr laith Ffrangeg wedi gosod egwyddor i'r 
dalaith y dylai addysg i bawb fod yn Ffrangeg, ac mae hyn yn wir am bob 
dosbarth kindergarten yn ogystal ag ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth. Mae 
yna ychydig o eithriadau, ond yn bennaf dim ond y plant hynny Ile mae eu rhieni 
yn Anglophone ac a gwblhaodd eu haddysg ysgol elfennol hwy yn Saesneg 
mewn talaith arall yng Nghanada sy'n cael cwblhau eu haddysg mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg.  

Polisïau Absenoldeb Teuluol  

Bwriad Polisi Teuluol Québec (1997) oedd rhoi hwb ddechreuol i economi'r 
dalaith a chynyddu cyflogaeth. Mae'r gyfres o bolisïau absenoldeb teuluol 
Québec yn wahân i'r polisïau yn 22 talaith arall Canada. Mae'r Rhaglen 
Yswiriant Taleithiol i Rieni (a eIwir QPIP) yn gynllun sy'n seiliedig ar gyfraniadau, 
ac yn caniatáu rhieni i ddewis o 2 opsiwn gwahanol o absenoldeb rhiant. Ers 
2018, mae hyn wedi'i ehangu ymhellach i gynnwys trydydd opsiwn o hyd at 2 
flynedd o absenoldeb, ond heb unrhyw fuddion ychwanegol. Mae Québec hefyd 
yn darparu cyfnod o Absenoldeb Tadolaeth â thâl yn benodol ar gyfer tadau 
newydd, yn ogystal â darparu absenoldeb â thâl rieni hunangyflogedig. Mae hyn 
yn caniatáu i rieni ddewis yr opsiwn sy'n gweddu orau i'w hamgylchiadau 
teuluol.  

Goruchwylio Gwasanaethau AGPC  

Ar hyn o bryd mae AGPC yn Québec yn dod o dan awdurdodaeth 2 adran 
lywodraethol wahanol, Addysg (Ministere de l'éducation et de l’Enseignement 
Supérieur (MEES)) a Gwasanaethau Teuluol (Ministere de la Famille (MdF)). Mae'r 
MdF yn goruchwylio gwasanaethau gofal plant rheoledig i blant 0-4 oed, tra 



bod MEES yn goruchwylio'r ddarpariaeth mewn ysgolion, gan gynnwys 
dosbarthiadau kindergarten llawn a rhan-amser i blant 4 - 5 oed Mae'r 
Comisiwn Addysg Plentyndod Cynnar yn awgrymu y dylai Québec roi'r holl 
wasanaethau addysg a gofal plant 0 - 16 oed o dan oruchwyliaeth un adran 
sengl, gan fod rhannu gwasanaethau dro wahanol asiantaethau'r llywodraeth 
yn rhwystro ymdrechion i gydlynu ac alinio'r gwasanaethau a gynigir yn well ar 
draws y sectorau gofal plant ac addysg.  

Cwricwla a Fframweithiau AGPC  

Ym mis Mai 2019, rhyddhaodd yr MdF drydydd rhifyn ei fframwaith cwricwlwm 
ar gyfer lleoliadau gofal plant ar gyfer plant 0 - 4 oed o'r enw Accueillir La Petite 
Enfance (Croesawu'r Blynyddoedd Cynnar). Cynlluniwyd y fframwaith i hyrwyddo 
ansawdd, cydlyniad a pharhad o fewn y gwasanaethau gofal plant a ddarperir i 
blant a'u teuluoedd ledled y dalaith Mae plant yn dechrau eu haddysg ffurfiol yn 
4 oed, ac yn trosglwyddo i'r Rhaglen Addysg Gyn-ysgol ar gyfer plant 4 oed cyn 
symud ymlaen i Raglen Addysg Québec ar gyfer Ysgolion Elfennol (plant 5-12 
oed). 

ASTUDIAETH ACHOS: TALAITH QUÉBEC, CANADA (RHAN2) 

Cymwysterau sy'n Angenrheidiol i Weithio mewn Lleoliadau AGPC all-
ysgol 

Mae'n ofynnol i ddwy ran o dair o'r staff sy’n gweithio mewn Ileoliadau gofal 
plant rheoledig feddu ar Ddiploma Astudiaethau Coleg perthnasol sy'n 
hyfforddiant galwedigaethol tair blynedd, neu Ardystiad o Astudiaethau Coleg a 
3 blynedd o brofiad yn y sector. Rhoddir y ddau gymhwyster gan y MEES. 

Ariannu Gwasanaethau AGPC all-ysgol  

Mae Québec yn ariannu'r mwyafrif o wasanaeth AGPC ar gyfer plant 0-4 oed 
sydd lle mewn rhaglen a ariennir yn gyhoeddus, gyda chyfraniadau rhieni ar 
raddfa symudol yn ddibynnol ar incwm. Swm yr arian cyhoeddus sy'n cael ei 
wario ar wasanaethau AGPC yn y dalaith yw oddeutu 0.7% O'r Cynnyrch 
Mewnwladol.  

Yn 2017, roedd cyfraniad rhieni yn amrywio rhwng C$7.75 y dydd y plentyn ar 
gyfer y rhai ar yr incwm isaf i C$21.20 y dydd y plentyn ar gyfer y rhai y mae eu 
hincwm yn uwch na C$161,800 y flwyddyn. Mae cyfraniad rhieni wedi ei osod yn 
sefydlog a 50% ar gyfer yr ail blentyn, a dim ar gyfer unrhyw blant ychwanegol 
sy'n mynychu gwasanaethau chymhorth dal.  

Mae rhieni sy'n defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan ganolfannau nad 
ydynt yn cael eu hariannu yn gymwys i gael ad-daliad treth, sy'n ad-dalu hyd at 
90% o'r gost yn ddibynnol ar incwm rhieni. 

Dangosodd Adroddiad 2017 gan y Comisiwn Addysg Plentyndod Cynnar fod 
llawer rieni yn erbyn y drefn o ffioedd symudol a'r system chredyd treth, gan fod y 



rhain yn dylanwadu ar benderfyniadau rhieni ar y darparwr gwasanaeth a 
ddewiswyd ganddyn ar gyfer eu plentyn.  

Heriau a Llwyddiannau  

Ers gweithredu gofal plant cyffredinol â ffi isel ym 1996, mae Québec wedi gweld 
cyfradd cyflogaeth menywod yn cynyddu'n ddramatig, gyda'r gyfradd uchaf 
(87%) o ferched ifanc mewn cyflogaeth yn y byd yn 2017. Mae hyn yn cynnwys 
cynnydd mewn ymgysylltiad menywod yn y farchnad lafur ymhlith mamau 
plant ifanc. Mae'r gyfradd gyflogaeth uchel yn golygu bod y cynllun yn 
hunangynhaliol i bob pwrpas, gan fod y dreth incwm ychwanegol a gynhyrchir 
yn fwy na thalu costau gweithredu'r rhaglen yn y dalaith.  

Er gwaethaf hyn, mae'r her o sicrhau bod argaeledd y gwasanaeth yn cwrdd â 
galw rhieni yn parhau, ac mae llywodraeth y dalaith wedi gorfod dibynnu ar 
ddarparwyr gofal plant preifat i lenwi'r bwlch yn y gwasanaethau a ariennir yn 
ganolog. Mae'n well gan y rhieni gael Ile yn y canolfannau sy'n derbyn 
cymhorthdal gan y llywodraeth gan eu bod yn cael eu hystyried o ansawdd 
uwch na darpariaeth y sector breifat gan fod darparwyr preifat yn atebol i lai o 
reoliadau na'u cymheiriaid yn y sector gyhoeddus. 

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.  

Bu’r pwysau ariannol ar leoliadau gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar yn 
aruthrol, ac fe fydd hi’n cymryd amser hir i nifer ddychwelyd i sefyllfa o sicrwydd 
ariannol eto. Er hynny, does dim gwadu beth yw gwerth y darpariaethau i’n 
cymunedau fel rhan o’r economi sylfaenol fel y profwyd yn ystod y cyfnodau clo.   

Mae’r disgwyliadau sydd ar leoliadau yn uchel, a’r gofynion wrth gymhwyso o 
safon uchel, ond y cyflogau a’r parch tuag at yr yrfa yn parhau’n isel ar y cyfan. 
Dylid darparu’r Cynnig Gofal Plant (30 awr) i blant 2 flwydd oed ar gyfradd cyllido 
uwch er mwyn ystyried graddfa cyflogau staff. Fel y dangoswyd gan y cynnig 
presennol, mae cyfleon cyffrous i’r sector dyfu a chynnig gyrfaoedd sefydlog. 


