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Prif Ddatganiad 
 
Dan Ddeddf Gofal Plant 2006, mae yna ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau gofal plant sy’n ddigonol ar gyfer 
anghenion rhieni/gofalwyr sy’n gweithio, yn eu hardal, hyd nes 1 Medi ar ôl y dyddiad y mae’r plentyn yn troi’n 14 oed, neu hyd nes  
bod y plentyn yn cyrraedd 18 oed yn achos plant ag anabledd. Elfen graidd o’r ddyletswydd hon yng Nghymru yw cynnal Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant bob pum mlynedd.  Diben hyn yw asesu’r cyflenwad gofal plant, a’r  galw amdano, o fewn yr awdurdod 
lleol, ac adnabod unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth. Felly, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am lunio siâp y 
ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal leol, a chefnogi ei datblygiad, er mwyn sicrhau ei bod yn hyblyg, yn gynaliadwy ac yn ymateb i 
anghenion y gymuned.  
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod pwysigrwydd cynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn er mwyn sicrhau 
bod rhieni’n gallu cael mynediad at ofal plant yn lleol, a hynny mewn ffordd sy’n bodloni eu hanghenion ac yn eu galluogi i wneud 
gwir ddewis ynghylch gweithio.  
 
Mae’r adroddiad hwn (a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2017) yn rhan o bedwerydd Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen. 
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1. Cyflwyniad/Cyd-destun 

 
Disgrifia’r adran hon y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gynnal yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ac i lunio Cynllun Gweithredu a 
chymeradwyo’r rhain. Mae’n nodi’r prif heriau wrth gynnal yr Asesiad ac mae’n disgrifio’r mecanwaith y mae’r Awdurdod Lleol yn 
cynnig ei ddefnyddio i symud y camau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu yn eu blaenau. 
 
Defnyddia’r adroddiad hwn amrediad o ddata a gasglwyd fel rhan o’r broses asesu er mwyn nodi unrhyw fylchau yn y farchnad gofal 
plant ym Mwrdeistref Sirol Torfaen. 
 
Dan Adran 26 y Ddeddf Gofal Plant mae gofyn i Awdurdodau Lleol yng Nghymru baratoi asesiadau o ddigonolrwydd gofal plant yn 
eu hardal, gweithio tuag at sicrhau darpariaeth ddigonol a sefydlu cynlluniau i roi sylw i unrhyw fylchau a welwyd. Mae gofyn i 
Awdurdodau Lleol gynnal asesiad llawn o’r ddarpariaeth gofal plant yn eu hardal erbyn 31 Mawrth 2017 a phob pum mlynedd wedi 
hynny. Cyflwynir Adroddiadau Cynnydd Blynyddol i Lywodraeth Cymru i adolygu’r cynnydd parhaus.  
 
Lluniwyd yr adroddiad hwn yn unol â “Chanllawiau Deddf Gofal Plant” Llywodraeth Cymru a ddiwygiwyd ym mis Awst 2016. Bydd 
hwn yn ffurfio barn ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant o fewn yr awdurdod lleol a rhaid iddo roi sylw i anghenion rhieni yn ei 
ardal am: 
 
• ddarpariaeth gofal plant y mae elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Cynhwysol yn daladwy ar ei chyfer; 
• darpariaeth gofal plant y mae Gofal Plant a Gefnogir gan y Cyflogwr neu Ofal Plant Di-dreth yn daladwy ar ei chyfer; 
• darpariaeth gofal plant i blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd;  
• darpariaeth gofal plant ble defnyddir y Gymraeg; 
• darpariaeth gofal plant sy’n eu galluogi i ddefnyddio’u hawl i addysg gynnar y Cyfnod Sylfaen; 
• darpariaeth gofal plant sy’n eu galluogi i ddefnyddio’u hawl i leoliadau gofal plant rhad ac am ddim. 
 
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio tystiolaeth a geir o’r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn ogystal â 
chynlluniau a rhaglenni eraill yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys Dechrau’n Deg, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Teuluoedd yn Gyntaf, 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, Asesiad Anghenion Llesiant Lleol a datblygiad menter newydd Llywodraeth Cymru i 
gynnig gofal plant rhad ac am ddim i blant tair a phedair blwydd oed.  
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Bydd dadansoddi lefel y galw ar hyn o bryd, ynghyd â’r cyflenwad a’r elfennau posib sy’n rhwystro teuluoedd rhag defnyddio gofal 
plant, yn cyfrannu at ddatblygiad y ddarpariaeth gofal plant yn Nhorfaen a’i chynaliadwyedd, nawr ac yn y dyfodol. O ganlyniad i’r 
dadansoddiad hwn, cynigiwyd Cynllun Gweithredu Gofal Plant manwl a fydd y n arwain gwaith Tîm Gofal Plant/Blynyddoedd Cynnar 
yr Awdurdod Lleol wrth reoli’r farchnad gofal plant leol mewn partneriaeth ag adrannau eraill o’r Awdurdod Lleol a mudiadau partner 
allanol, gan gynnwys y sectorau preifat a gwirfoddol. 
 
Cododd nifer o heriau wrth goladu’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant ac wrth adrodd arno, a chafodd hyn effaith ar y broses o 
gasglu’r dystiolaeth ystadegol a’i dilysrwydd.  
 
Yn ystod 2016, gweithredwyd nifer o newidiadau strategol o fewn Tîm y Blynyddoedd Cynnar, a arweiniodd at ostyngiad yn y gweithlu 
ymhlith y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd adeg cynnal yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen.  O ganlyniad roedd yna lai o gapasiti i ymgynghori â rhanddeiliaid ychwanegol a chynnal grwpiau ffocws pellach i adnabod 
rhwystrau mewn gofal plant. Profodd grwpiau rhanddeiliaid a nodwyd gan Lywodraeth Cymru ymhellach i fod yn anghyraeddadwy, 
er gwaethaf mesurau helaeth i gasglu eu barn ar ofal plant.  
 
Wrth gynnal yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr, roedd yna nifer o ymgynghoriadau ar waith gan Lywodraeth Cymru ac o fewn yr Awdurdod 
Lleol yn gofyn am farn teuluoedd yn Nhorfaen. Roedd y gyfradd ymateb ar gyfer yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr dipyn yn is na’r Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol ac felly bydd y canlyniadau’n cael eu gweld fel rhai sy’n dila yn ystadegol ar sail niferoedd 
presennol y boblogaeth.  
 
Yn ychwanegol at hyn, roedd y dadansoddiad o’r cyflenwad gofal plant yn Nhorfaen yn seiliedig ar ddata a gyflwynwyd gan 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) mewn cytundeb â Llywodraeth Cymru. Roedd y data’n gymhleth 
a phrofodd yn anodd dehongli’r data i mewn i feysydd yr oedd eu hangen ar Lywodraeth Cymru. Ymhellach, roedd y data’n anghyflawn 
ac felly nid yw’n ystyried yr holl leoliadau gofal plant yn Nhorfaen. Bydd angen i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen wneud 
gwaith dadansoddi pellach i ddilysu unrhyw anghysondebau mewn gofal plant a nodwyd o fewn y Dadansoddiad o Fylchau.  
  
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen a’r Tîm Gofal Plant sydd wedi cynnal yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant ar gyfer 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. 
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2. Gwaith Partneriaeth ac Ymgynghoriad 
 
Bu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen a’r Tîm Gofal Plant yn ymgynghori â nifer o randdeiliaid ble’n briodol, yn unol ag 
Atodlen 2 y Canllawiau Statudol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.   
 
Mae Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016, Rheoliadau 6 a 7 yn nodi’r rheiny y gallai 
awdurdodau lleol ystyried ymgynghori â nhw a’r rheiny y mae’n rhaid iddynt ymgynghori â nhw wrth baratoi’r asesiad, gan gynnwys 
y rheiny sy’n cynrychioli pobl sydd â diddordeb mewn gofal plant. 
 
Defnyddiwyd amrywiaeth eang o ddata i fwydo’r Asesiad hwn o Ddigonolrwydd Gofal Plant, gan gynnwys: 
 

 Proffil demograffig, cymdeithasol ac economaidd Torfaen: gallai amrywiaeth o ffactorau effeithio ar y galw am ofal plant 
a’r gallu i dalu amdano. Mae’r dadansoddiad hwn yn Adran 4 yn edrych ar y rhagamcan o ffigurau’r boblogaeth ar gyfer ardal 
yr Awdurdod Lleol a’r prif dueddiadau a ffactorau sy’n debygol o effeithio ar y ffigurau hynny. Gallai hyn ddarparu darlun 
cychwynnol o rai o’r bylchau posib mewn gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Torfaen. Cyflwynwyd data gan Uned Cefnogi 
Gwasanaethau Cyhoeddus a bu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn dadansoddi’r data ac yn ei gyflwyno. 

 

 Proffil y cyflenwad gofal plant: Yn hanesyddol, mae Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol a luniwyd gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi dadansoddi gwybodaeth a gyflwynwyd gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen. 
Dadansoddwyd y cyflenwad Gofal Plant yn ôl gwybodaeth a gyflwynwyd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (AGGCC). Anfonwyd data’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth at Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn 
hwyr ym mis Hydref a chafodd ei ddadansoddi a’i fwydo i atodiadau yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru. Yn ystod mis 
Tachwedd, cyflwynwyd diweddariad i’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth at Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen 
yn dilyn anghysondebau a nodwyd gan nifer o Awdurdodau Lleol eraill. Roedd y data yn yr adroddiad Datganiad Hunanasesu 
Gwasanaeth yn seiliedig ar wybodaeth a gyflwynwyd gan ddarparwyr gofal plant yn ystod Haf 2016. Roedd y gyfradd ymateb 
ar gyfer cwblhau yn llai na 90% a phrofodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen nifer o anawsterau wrth archwilio’r  cyflenwad o 
ofal plant ar sail y data yn y Datganiad. Teimlwyd bod rhai darparwyr gofal plant wedi camddehongli’r cwestiynau a holwyd o 
fewn y Datganiad, ac felly mae’r wybodaeth a gyflwynwyd yn amrywio’n sylweddol i’r wybodaeth sydd gan y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd. Roedd Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol yn archwilio’r ddarpariaeth gofal plant fesul 
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ward yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Oherwydd y data helaeth sydd ei angen i fwydo meysydd niferus o ddata’r 
Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, cytunwyd archwilio gofal plant fesul 3 phrif ardal setliad Blaenafon. Pont-y-pŵl a 
Chwmbrân. 

 

 Arolwg o’r galw ymhlith rhieni/gofalwyr: dosbarthwyd holiadur a luniwyd gan Lywodraeth Cymru ymhlith rhieni/gofalwyr ym 
Mwrdeistref Sirol Torfaen i ddarganfod beth oedd eu barn ar ofal plant a’u profiadau ohono. Roedd yr holiadur yn cynnwys 
cwestiynau ar y gofal plant maen nhw’n ei ddefnyddio, rhesymau dros beidio â defnyddio gofal plant, gwelliannau sydd eu 
hangen, costau gofal plant a chymorth ariannol (ymhlith cwestiynau eraill). Cafwyd cyfanswm o 274 ymateb. Oherwydd maint 
y sampl, ni allai’r dadansoddiad edrych ar wahaniaethau a oedd yn arwyddocaol yn ystadegol rhwng grwpiau gwahanol o 
rieni/gofalwyr yn eu defnydd o ofal plant ym Mwrdeistref Sirol Torfaen, a’u barn amdano. Bu Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Torfaen yn gwneud y gwaith maes ac fe’u cefnogwyd gan Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen.  
 

 Grwpiau ffocws gyda rhieni/gofalwyr: Cynhaliwyd cyfanswm o bedwar grŵp ffocws rhwng mis Tachwedd 2016 a mis 
Chwefror 2017, gydag 19 o rieni/gofalwyr. Roedd y rhain yn targedu grwpiau penodol o rieni/gofalwyr ac yn casglu barn: 
 

 Rhieni unigol/rhieni sy’n ceisio gwaith a hyfforddiant  

 Pobl â diddordeb mewn gofal plant 

 Rhieni sy’n gweithio 

 Teuluoedd Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill  

     Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen a’r Tîm Gofal Plant fu’n cynnal y grwpiau ffocws hyn, yn eu dadansoddi ac yn 
adrodd arnynt. 
 

 Ymgynghori â phlant a phobl ifanc: ymgynghorwyd â chyfanswm o 98 o blant a phobl ifanc rhwng 5 a 12 oed yn ystod un 
ar ddeg digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd mewn amrywiaeth o glybiau chwarae mynediad agored. Roedd y rhain yn 
archwilio’r defnydd o ofal plant, rhesymau dros ei ddefnyddio, beth oedden nhw’n yn ei hoffi am ofal plant, awgrymiadau ar 
gyfer gwelliannau a’r gofal plant a ddefnyddir yn ystod gwyliau ysgol. Gwasanaeth Chwarae Torfaen fu’n cynnal yr ymchwil 
hwn a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen fu’n ei ddadansoddi. 
Ymgynghorwyd â 60 plentyn arall rhwng 1 a 10 oed yn ystod pedwar digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd o fewn 
darpariaethau gofal plant cofrestredig. Swyddog Ymchwil a Chyfranogiad Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen 
fu’n cynnal yr ymchwil hwn a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen fu’n ei ddadansoddi.   
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 Ymgynghori â chyflogwyr: Cynhaliwyd arolwg o gyflogwyr ynghylch materion gofal plant, gan drafod materion yn ymwneud 
â recriwtio/cadw cyflogedigion a chymorth ar eu cyfer, a hynny ymhlith cyflogwyr ym Mwrdeistref Sirol Torfaen. Ymatebodd 
cyfanswm o 8 o gyflogwyr i’r arolwg. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen fu’n gwneud y gwaith ymchwil hwn ac yn 
adrodd arno.  

 

 Ymgynghori â darparwyr gofal plant: Dosbarthwyd holiadur ymhlith 140 o ddarparwyr gofal plant ym Mwrdeistref Sirol 
Torfaen i ddarganfod beth oedd eu barn ar y farchnad gofal plant leol, gwelliannau y gellid eu gwneud i fodloni anghenion 
grwpiau penodol, cynlluniau ar gyfer y dyfodol a’r cymorth sydd ei angen. Ymatebodd 63 o ddarparwyr gofal plant. Y Tîm Gofal 
Plant fu’n gwneud y gwaith ymchwil hwn ac yn adrodd arno.  

 

 Ymgynghori â rhanddeiliaid pwysig:  Ymgynghorwyd â nifer o gyrff ambarél ynghylch eu barn ar y farchnad gofal plant leol 

a gwelliannau posib y gellid eu gwneud i fodloni anghenion grwpiau penodol. Roedd y rheiny a gymerodd ran yn yr 

ymgynghoriad yn cynnwys Gwasanaeth Chwarae Torfaen, Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru, Pacey, Clybiau 

Plant Cymru Kids’ Clubs (CPCKC), Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) a Mudiad Meithrin (MM). 

 

 Ymgynghori â’r Ganolfan Byd Gwaith: Anfonwyd cyfres o gwestiynau at y Ganolfan Byd Gwaith a amlinellwyd yn yr 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid pwysig, yn gofyn am eu barn ar ofal plant ac i nodi unrhyw fylchau rhwng grwpiau targed penodol 
fel yr amlinellwyd yn Atodlen 2 yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru. Ceisiwyd dod o hyd i farn rhieni / gofalwyr hefyd ynghylch 
gofal plant trwy brosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth Llywodraeth Cymru. 

 

 Bwrdd Diogelu Plant: Gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen bob ymdrech i ymgynghori â’r Bwrdd Diogelu Plant Lleol, 
fodd bynnag ymatebodd y Bwrdd trwy ddweud na fyddai’n gallu cymryd rhan yn yr ymgynghoriad oherwydd diffyg gwybodaeth 
leol ynghylch gofal plant yn Nhorfaen. Mae’r Bwrdd yn Cynnwys grwpiau amlasiantaeth rhanbarthol o uwch swyddogion sy’n 
gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer diogelu ar draws y rhanbarth ac ni fyddai gan yr Uned Busnes unrhyw dystiolaeth i gefnogi 
sylwadau am y maes gwaith hwn. 

 
Roedd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen a’r Tîm Gofal Plant wedi dadansoddi crynodeb lawn o’r ymgynghoriadau a 
amlinellir uchod ac wedi adrodd arnynt. Ceir manylion y rhain yn Adran 14.   
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3. Yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant a’r Asesiad o Anghenion Llesiant Lleol 
 
 
Hysbysodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yr Asesiad o Anghenion Llesiant Lleol wrth goladu Asesiad Digonolrwydd 
Gofal Plant 2017 ac wrth adrodd arno. Fodd bynnag, gan fod  Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017 wedi cael ei gynnal yn ystod 
y cyfnod o gynnal yr Asesiad Llesiant, cyflwynwyd y datganiad canlynol ar sail ffigurau a nodwyd yn 2014. 

Dan Ddeddf Gofal Plant 2006 mae yna ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau gofal plant sy’n ddigonol ar gyfer anghenion 
rhieni/gofalwyr sy’n gweithio, yn eu hardal, hyd nes 1 Medi ar ôl i’r plentyn droi’n 14 oed, neu hyd nes bod y plentyn yn cyrraedd 18 
oed yn achos plant ag anabledd. Cynhaliwyd yr asesiad digonolrwydd gofal plant diweddaraf yn 2014. Roedd yn cynnwys 
dadansoddiad o fylchau ar sail gwybodaeth a ddarparwyd gan ymatebwyr yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr a oedd yn nodi’r canlynol: 

 Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn Nhorfaen yn defnyddio gofal plant (82.5% o’r rheiny a ymatebodd i’r holiadur ar sail 953 o 
ymatebion dilys). 

 Fforddiadwyedd yw’r rhwystr pennaf i’r defnydd o ofal plant. 
 Mae amserau agor a hyblygrwydd gofal plant yn rhwystro rhai teuluoedd rhag defnyddio gofal plant.  
 Mae diffyg boddhad gyda gofal plant ymhlith rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant yn fwy yn ystod gwyliau ysgol nag yn 

ystod y tymor ysgol. 
 Mae bylchau yn y math o ddarpariaeth gofal plant sydd ar gael yn effeithio ar deuluoedd yn Nhorfaen, ond nid ydynt yn cael 

eu gweld fel elfennau sydd mor bwysig â fforddiadwyedd. 
 Mae’r bylchau yn y ddarpariaeth yn amrywio yn ôl oedran ac adeg o’r flwyddyn.  Mae’n awgrymu y gallai fod bylchau mewn 

gofal plant yn ystod gwyliau ysgol ac i blant hŷn. 
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4. Poblogaeth  
 
Cyflwynwyd Data Demograffig ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gan Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus a bu 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn ei ddadansoddi ac yn adrodd arno. 
 
At ddiben yr adroddiad hwn, defnyddir data o amcangyfrifon Poblogaeth Ganol 2014 ar gyfer Torfaen, a chyflwynir data ar sail tri phrif 
ardal setliad Torfaen (Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân). 
 
Yn 2014, mae amcangyfrifon poblogaeth ganol flwyddyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn dangos bod cyfanswm poblogaeth o 91, 609. 
O hyn, mae’r amcangyfrifon canol flwyddyn yn datgelu bod yna 19,361 o blant 0 i 17 oed yn Nhorfaen. Mae hyn yn ostyngiad o 244 o blant 
ers yr asesiad llawn diwethaf yn 2014 (ar sail amcangyfrifon canol flwyddyn ONS 2012).Yn Ffigur 1 isod gwelir y ffigurau ar gyfer cyfanswm 
y boblogaeth fesul ardal ddaearyddol. 
 
Ffigur 1. Rhagamcanion Poblogaeth Canol-2014 Llywodraeth Cymru 

Ardal Ffigurau’r Boblogaeth Nifer o blant 0-17 oed 

Blaenafon 6,057 1,328 

Pont-y-pŵl 37,072 7,797 

Cwmbrân 48,480 10,236 

Cyfanswm  91,609 19,361 

 
Mae’n glir o ffigurau’r boblogaeth fod mwyafrif trigolion Torfaen yn byw o fewn ardal Cwmbrân, ac mae nifer y plant 0-17 oed yn uwch 
yng Nghwmbrân.  Mae Ffigur 2 isod yn dangos ymhellach beth yw oed y plant fesul ardal ddaearyddol. 
 
Ffigur 2. Rhagamcanion Poblogaeth Canol-2014 Llywodraeth Cymru   

Ardal  12 
mis 
ac 
iau 

1 
flwydd 
oed 

2 
flwydd 
oed 

3 
blwydd 
oed 

4 
blwydd 
oed 

5 
mlwydd 
oed 

6 
blwydd 
oed 

7 
blwydd 
oed 

8 
mlwydd 
oed 

9 
mlwydd 
oed 

10 
blwydd 
oed 

11 
blwydd 
oed 

12 
blwydd 
oed 

13 
blwydd 
oed 

14 
blwydd 
oed 

15 
blwydd 
oed 

16 
blwydd 
oed 

17 
blwydd 
oed  

Blaenafon 64 80 68 73 75 79 90 77 92 79 63 58 74 56 67 65 78 90 
Pont-y-pŵl 443 433 458 477 462 483 414 441 441 463 350 387 377 387 397 426 452 506 
Cwmbrân  549 556 558 579 597 545 582 547 599 540 511 504 521 561 577 601 639 670 
Cyfanswm  1056 1069 1084 1129 1134 1107 1086 1065 1132 1082 924 949 972 1004 1041 1092 1169 1266 
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O’r rhain, mae amcangyfrifon canol blwyddyn 2014 yn awgrymu bod; 
 

 3209 yn 2 flwydd oed ac yn iau (gostyngiad o 67 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 2263 yn 3 a 4 blwydd oed (cynnydd o  116 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 1107 yn 5 mlwydd oed (cynnydd o  40 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 2151 yn 6 a 7 blwydd oed (gostyngiad o 71 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 3138 yn 8, 9 a 10 blwydd oed (cynnydd o 297 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 3996 yn 11, 12, 13 a 14 blwydd oed (gostyngiad o  334 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 3527 yn 15, 16 ac 17 blwydd oed (gostyngiad o 195 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf). 
 
Mae hyn yn awgrymu bod gostyngiad yn y nifer o blant dwy flwydd oed ac iau yn erbyn cynnydd mwy yn y nifer o blant 3-4 oed a 
chynnydd llai ymhlith y plant hynny sy’n 5 mlwydd oed. Yn bennaf, mae’r rhain oll yn ardal Cwmbrân. Yn erbyn cynnydd mawr yn y 
nifer o blant 6,7 8, 9 a 10 blwydd oed mae yna ostyngiadau mwy ymhlith plant a phobl ifanc 11 i 17 blwydd oed, yn ôl amcangyfrifon 
canol blwyddyn 2014. 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn creu’r rhagamcan o newid yn y boblogaeth o blant a phobl ifanc gan ddefnyddio data 
genedigaethau byw. Yn Ffigur 3 gwelir y rhagamcan o’r boblogaeth o 2016 i 2039 i blant 0 - 17 blwydd oed. Sylwer nad yw hyn fesul 
ardal ddaearyddol. 
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 Ffigur 3. Rhagamcanion Poblogaeth Canol-2014 Llywodraeth Cymru 

 
 
O’r Rhagamcanion o’r Boblogaeth gellir ystyried y bydd cyfanswm poblogaeth plant a phobl ifanc 0-17 oed yn cynyddu’n raddol yn 
ystod 2016 - 2022 ac yna’n gostwng dros nifer o flynyddoedd.  Mae hyn hefyd yn gyffredin i ragamcanion y boblogaeth o blant 0-4 
oed fel y dangosir yn y ffigurau isod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Age 0 1053 1052 1051 1050 1048 1044 1039 1031 1020 1007 993 980 968 957 948 941 935 930 927 924 923 922 922 922

Age 1 1061 1058 1057 1057 1056 1053 1049 1045 1037 1026 1013 999 986 974 963 954 947 941 936 933 930 929 928 928

Age 2 1073 1073 1071 1070 1069 1069 1066 1062 1057 1049 1038 1025 1012 999 986 975 966 959 954 949 945 943 941 941

Age 3 1086 1076 1076 1074 1073 1073 1072 1070 1065 1061 1053 1042 1029 1015 1002 990 979 970 963 957 952 949 946 945

Age 4 1100 1096 1086 1086 1084 1083 1082 1082 1079 1075 1070 1062 1051 1038 1024 1011 999 988 979 972 967 962 958 956

Age 5 1143 1106 1101 1090 1090 1088 1087 1087 1086 1084 1080 1075 1067 1056 1043 1029 1016 1004 993 984 977 971 967 963

Age 6 1139 1144 1108 1102 1092 1091 1089 1089 1089 1088 1085 1081 1077 1069 1057 1044 1031 1018 1006 995 986 979 973 968

Age 7 1111 1141 1146 1111 1105 1093 1093 1091 1091 1091 1090 1087 1083 1079 1071 1059 1046 1033 1020 1008 997 988 981 975

Age 8 1087 1108 1138 1143 1109 1102 1091 1090 1089 1088 1088 1087 1085 1081 1076 1068 1057 1044 1030 1017 1005 994 985 978

Age 9 1063 1087 1107 1137 1143 1109 1102 1091 1090 1088 1088 1088 1087 1084 1080 1075 1067 1056 1043 1030 1017 1005 994 985

Age 10 1127 1061 1085 1105 1134 1140 1107 1100 1088 1087 1085 1085 1085 1084 1082 1078 1073 1065 1054 1041 1027 1014 1003 992

Age 11 1080 1128 1064 1088 1108 1136 1142 1111 1103 1090 1089 1088 1088 1088 1087 1084 1080 1076 1068 1056 1044 1030 1017 1005

Age 12 933 1082 1130 1067 1092 1111 1139 1145 1114 1106 1093 1092 1091 1091 1091 1090 1088 1083 1079 1071 1060 1047 1033 1020

Age 13 953 935 1081 1130 1068 1093 1111 1139 1146 1115 1106 1094 1092 1092 1092 1091 1091 1088 1084 1079 1071 1060 1047 1034

Age 14 972 954 936 1080 1128 1068 1093 1111 1138 1145 1115 1106 1094 1092 1091 1091 1091 1090 1088 1083 1079 1071 1059 1047

Age 15 1002 970 951 933 1075 1122 1063 1087 1106 1134 1140 1111 1102 1089 1088 1087 1087 1087 1086 1083 1079 1074 1067 1056

Age 16 1045 1008 975 957 940 1079 1125 1067 1093 1112 1138 1145 1117 1107 1094 1092 1092 1092 1092 1091 1089 1084 1080 1072

Age 17 1099 1046 1008 975 957 940 1075 1121 1067 1093 1110 1136 1143 1117 1107 1093 1091 1091 1091 1091 1090 1088 1084 1079

Age 0-17 19126 19123 19171 19256 19370 19494 19627 19618 19558 19538 19476 19384 19256 19110 18981 18855 18737 18616 18492 18365 18237 18110 17985 17864

Age 0-4 5373 5355 5341 5337 5330 5321 5309 5289 5259 5217 5167 5108 5045 4982 4923 4871 4826 4789 4759 4735 4717 4704 4696 4692
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Cyfraddau Genedigaethau Byw 
 
Nid oedd y Data Genedigaethau Byw ar gyfer 2017 ar gael adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn ac felly mae’r wybodaeth ganlynol yn 
seiliedig ar dueddiadau o fewn y data ar enedigaethau byw gan yr Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus o 2006-2014 ar 
gyfartaleddau treigl tair blynedd. 
 
Mae data genedigaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn parhau i fod yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru. Yn Ffigur 4 gwelir y 
gyfradd genedigaethau byw (fesul 1000pob) yn ystod 2006-2014.  
 
Ffigur 4. Cyfraddau geni Health Maps Wales 

Ardal 2006-08 2007-09 2008-10 2009-11 2010-12 2011-13 2012-14 

Torfaen  11.5 11.6 11.7 11.6 11.6 11.4 11.1 
Cymru  11.6 11.6 11.8 11.9 12.1 11.9 11.5 

 
Mae Ffigur 5 yn dangos bod y gyfradd geni ym Mlaenafon wedi bod ychydig bach yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf.  Er gwaethaf y brigiad a’r gostyngiad graddol, mae hyn yn dal i awgrymu bod y nifer o enedigaethau yn ardal 
Blaenafon yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru.  

Ffigur 5 
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Mae’r graffiau isod yn dangos y cyfraddau geni ar gyfer Pont-y-pŵl a Chwmbrân, sy’n datgelu bod cyfraddau genedigaeth Pont-y-pŵl 
gan fwyaf yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru gyfan, ond eto maen nhw’n amrywio mewn cymhariaeth. Mae’r cyfraddau geni ar gyfer 
Cwmbrân yn awgrymu cyfradd is na’r cyfartaledd i Gymru gyfan, fodd bynnag mae’r gogledd-orllewin ac ardal canol Cwmbrân wedi 
bod yn sylweddol uwch.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y nifer o blant ag anabledd  
 
Mae’r data gan Adran Gofal Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn dangos bod cyfanswm o 214 o blant ag 
anabledd yn wybyddus yn Nhorfaen (cynnydd o 44 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf). Fodd bynnag, rhaid nodi ei bod yn debygol 
fod llawer mwy o blant ag anabledd nag y mae’r cyngor yn gwybod amdanynt oherwydd efallai eu bod yn cael gofal gan eu teuluoedd 
heb ymyrraeth gan y cyngor. 
 
Mae Ffigur 6 yn dangos nifer y plant fesul grŵp oedran ac ardal ddaearyddol 
 
Ffigur 6a. Plant Anabl, Gofal Cymdeithasol CBST  
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total

Blaenavon 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8

Pontypool 3 2 2 4 0 14 5 3 0 7 5 15 4 7 5 8 7 4 95

Cwmbran 0 4 3 3 4 4 4 4 3 7 5 9 3 14 17 10 3 14 111

Total 3 6 5 7 4 18 9 9 3 14 16 24 7 21 22 18 10 18 214

Age
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Mae’r data ar gyfer plant ag anabledd yn awgrymu, o’r rhain, fod; 
 25 o blant yn 0-4 blwydd oed ( cynnydd o 3 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 69  blant yn 5-10 blwydd oed (cynnydd o 11 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 74 o blant yn 11-14 blwydd oed (cynnydd o 34 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf); 

 46 o blant yn 15-17 blwydd oed (gostyngiad o 4 o blant ers yr asesiad llawn diwethaf) 

 
Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig 
  
Mae Ffigur 6b. yn dangos nifer y plant ag Anghenion Addysgol Arbennig sy’n mynychu ysgolion yn Nhorfaen. Mae’r data’n seiliedig 
ar nifer y disgyblion AAA sy’n 3 oed ac yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn ac ar gofrestr yr ysgol ar ddiwrnod Cyfrifiad Ysgolion (12 
Ionawr 2016) a chafodd ei gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Sylwer bod hyn yn cynnwys nifer y plant â cham AAA 
Gweithredu Ysgolion, Gweithredu Ysgolion a Mwy a Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig.  Ar gyfer unrhyw ysgol â llai na 
phum disgybl ag AAA neu Ddatganiad nodir y ffigwr fel <5 i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion ac i barchu cyfrinachedd a 
diogelu data. 
 
Ffigur 6b. Nifer y plant ag Anghenion Addysgol Arbennig - CBST 

  Nifer y disgyblion: 

ENW’R YSGOL Disgyblion 
AAA 

Datganiadau 

Ardal 1 BLAENAFON    

Ysgol Gynradd Treftadaeth WRh 
Blaenafon  

128 5 

   

Ardal 2 PONT-Y-PŴL    

Ysgol Uwchradd Abersychan  315 26 

Meithrinfa Brynteg  <5 0 

Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer  69 <5 

Ysgol Gynradd Garnteg  97 <5 

Ysgol Gynradd George Street  82 0 

Ysgol Gynradd Treruffydd  46 <5 
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Ysgol Gynradd Y Dafarn Newydd 83 <5 

Ysgol Gynradd Gatholig Padre 
Pio  

38 <5 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Penygarn  

93 0 

Ysgol Uwchradd Gatholig St. 
Albans 

161 12 

Ysgol Gynradd Victoria  49 <5 

Ysgol Gorllewin Mynwy 156 6 

YSGOL BRYN ONNEN 41 0 

YSGOL GYFUN GWYNLLYW 184 12 

Ysgol Panteg 34 0 

   

Ardal 3 CWMBRÂN    

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Blenheim Road  

62 0 

Ysgol Gynradd Coed Efa  61 <5 

Ysgol Gynradd Croesyceiliog  78 <5 

Ysgol Croesyceiliog  221 14 

Ysgol Arbennig Crownbridge  101 70 

Ysgol Uwchradd Cwmbrân  284 44 

Ysgol Gatholig Iau a Babanod 
Cwmbrân. 

45 <5 

Ysgol Gynradd Dôl Werdd  53 <5 

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru 
Henllys  

35 0 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Llantarnam  

43 <5 

Ysgol Gynradd Llanyrafon  135 0 

Ysgol Iau a Babanod Maendy  46 <5 
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Ysgol Gynradd Nant Celyn  87 17 

Ysgol Gynradd a Meithrin 
Pontnewydd  

58 <5 

YSGOL YR EGLWYS YNG 
NGHYMRU PONTHIR  

7 0 

Ysgol Gatholig Dewi Sant, 
Cwmbrân 

34 0 

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Woodlands  

57 <5 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Cwmbrân  

81 0 

Cyfanswm  3069 276 

 
 
Roedd Ffigur 6.b yn dangos bod cyfanswm o 3069 o ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig, gyda 48.5% yn mynychu ysgolion 
yn ardal Cwmbrân, 47.3% ym Mhont-y-pŵl a 4.2% ym Mlaenafon.  
 
Nifer yr aelwydydd â phlant dibynnol 
 
Mae data a gyflwynwyd gan yr Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus yn awgrymu bod cyfanswm o 12,902 o deuluoedd sy’n 
gweithio yn Nhorfaen. O’r rhain, mae 10,842 yn barau ble mae’r ddau riant yn gweithio a 2,060 yn rhieni unigol sydd mewn cyflogaeth. 
 
Yn ddaearyddol, mae yna gyfanswm o 766 o rieni sy’n  gweithio o ardal Blaenafon, 5,202 o Bont-y-pŵl a 6,934 o Gwmbrân, gyda 
16% o’r rhain yn rhieni unigol. Nodir y nifer uchaf o deuluoedd sy’n gweithio yn ardal Cwmbrân gyda chyfanswm o 5,752 o rieni yn 
un o bâr a’r ddau’n gweithio. Mae 17% (1182) pellach o’r rhain yn rhieni unigol ac ymhlith y lefel uchaf o rieni unigol sy’n gweithio yn 
Nhorfaen. 
 
Nifer y teuluoedd o gefndiroedd lleiafrif ethnig 
 
Daw 96.9% o gyfanswm y boblogaeth yn Nhorfaen o gefndir ethnig Gwyn Cymraeg/Saesneg/yr Alban/Gogledd Iwerddon/Prydain 
sydd 4% yn uwch na’r cyfartaledd i Gymru gyfan. Mae’r amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth yn datgelu nifer o gefndiroedd 
lleiafrif ethnig eraill, ac o’r rhain mae; 
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0.3% yn Wyddelig Gwyn 
0.2% yn Sipsiwn neu’n Wyddelig Gwyn 
0.6% yn Gwyn Arall 
0.3% o grŵp ethnig cymysg/niferus: Caribïaidd Gwyn a Du 
0.1% o grŵp ethnig cymysg/niferus: Affricanaidd Gwyn a Du 
0.2% o grŵp ethnig cymysg/niferus: Gwyn ac Asiaidd 
0.1% o grŵp ethnig cymysg/niferus: Cymysg Arall 
0.2% yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Indiaidd 
0.1% yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Pacistani 
0.1% yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Bangladeshi 
0.2% yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Tsieineaidd 
0.5% yn Asiaidd/Asiaidd Prydeinig: Asiaidd Arall 
0.1% yn Ddu/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig: Affricanaidd 
0.1% yn Ddu/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig: Caribïaidd 
0.1% o grŵp ethnig arall: Unrhyw grŵp ethnig arall 
 
Mae Ffigurau 7,8 a 9 isod yn dangos cefndir ethnig poblogaeth Torfaen yn ddaearyddol rhwng Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân. 
Cymharir y rhain gyda’r cyfartaledd i Gymru gyfan. 
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Ffigur 7. TablDC2101EW: Grŵp ethnig fesul rhyw ac oed, Cyfrifiad 2011 
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Ffigur 8.  TablDC2101EW: Grŵp ethnig fesul rhyw ac oed, Cyfrifiad 2011 
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Ffigur 9. TablDC2101EW: Grŵp ethnig fesul rhyw ac oed, Cyfrifiad 2011 
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Plant dibynnol fesul grŵp ethnig y sawl ar yr aelwyd y cyfeirir atynt, fesul oed 
 
Mae data a ddarparwyd gan Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus yn datgelu bod cyfanswm o 19,872 o blant fesul grŵp ethnig, 
ac o’r rhain bod 97% o gefndir ethnig gwyn.  
 
Mae Ffigur 10, 11 a 12 isod yn dangos amrediad oed plant fesul ethnigrwydd a dosbarthiad daearyddol.  
 
 
Ffigur 10. TablDC2101EW: Grŵp ethnig fesul rhyw ac oed, Cyfrifiad 2011 

Blaenafon 

Yr holl 
drigolion 

arferol 
Gwyn: 

Cyfanswm 

Gwyn: Cymraeg 
/ Saesneg / 

Alban / 
Gogledd 

Iwerddon / 
Prydeinig 

Gwyn: 
Gwyddelig 

Gwyn: 
Sipsiwn neu 

Deithwyr 
Gwyddelig 

Gwyn: Gwyn 
Arall 

Ddim yn 
Wyn 

0-4 oed 386 377 373 0 0 4 9 

5-7 oed 245 242 238 0 0 4 3 

8-9 oed 129 128 125 0 0 3 1 

10-14 oed 353 347 345 0 0 2 6 

15 oed 85 81 81 0 0 0 4 

16-17 oed 167 161 160 0 0 1 6 
Cyfanswm  
0-17 oed 1365 1336 1322 0 0 14 29 
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Ffigur 11. TablDC2101EW: Grŵp ethnig fesul rhyw ac oed, Cyfrifiad 2011 

Pont-y-pŵl 

Yr holl 
drigolion 

arferol 
Gwyn: 

Cyfanswm 

Gwyn: Cymraeg 
/ Saesneg / 

Alban / 
Gogledd 

Iwerddon / 
Prydeinig 

Gwyn: 
Gwyddelig 

Gwyn: 
Sipsiwn neu 

Deithwyr 
Gwyddelig 

Gwyn: Gwyn 
Arall 

Ddim yn 
Wyn 

0-4 oed 2221 2180 2153 0 16 11 41 

5-7 oed 1224 1213 1197 1 10 5 11 

8-9 oed 769 762 750 0 6 6 7 

10-14 oed 2144 2119 2094 0 19 6 25 

15 oed 469 453 446 1 4 2 16 

16-17 oed 1036 1014 1010 0 2 2 22 
Cyfanswm  
0-17 oed 7863 7741 7650 2 57 32 122 
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Ffigur 12. Tabl DC2101EW: Grŵp ethnig fesul rhyw ac oed, Cyfrifiad 2011 

Cwmbrân 

Yr holl 
drigolion 

arferol 
Gwyn: 

Cyfanswm 

Gwyn: Cymraeg 
/ Saesneg / 

Alban / 
Gogledd 

Iwerddon / 
Prydeinig 

Gwyn: 
Gwyddelig 

Gwyn: 
Sipsiwn neu 

Deithwyr 
Gwyddelig 

Gwyn: Gwyn 
Arall 

Ddim yn 
Wyn 

0-4 oed 2774 2671 2648 1 8 14 103 

5-7 oed 1636 1588 1579 2 1 6 48 

8-9 oed 1030 999 990 1 1 7 31 

10-14 oed 3123 3013 2984 5 7 17 110 

15 oed 654 633 627 1 2 3 21 

16-17 oed 1427 1368 1353 1 4 10 59 
Cyfanswm  
0-17 oed 10644 10272 10181 11 23 57 372 

 
Nifer y siaradwyr Cymraeg a’r dysgwyr Cymraeg  
 
Mae data a ddarparwyd gan Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus a Swyddog y Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn 
datgelu bod cyfanswm o 594 o Ddysgwyr Cymraeg yn Nhorfaen ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/2017. Mae’r ffigur isod yn 
dangos nifer y dysgwyr sy’n dilyn dosbarthiadau o wahanol lefel neu ddulliau addysgu gwahanol. Sylwer bod dysgwyr sy’n 
gyflogedigion gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi eu cynnwys yn y ffigurau hyn gan eu bod yn mynychu dosbarthiadau 
cymunedol. 
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Ffigur 13 Siaradwyr Cymraeg a Dysgwyr Cymraeg CBST 

Lefel / Dull Addysgu  16/17 

Mynediad 1 36 

Mynediad 2 8 

Mynediad Wlpan 34 

Cymraeg o'r Crud 25 

Sylfaen 1 16 

Sylfaen 2 35 

Sylfaen Wlpan 21 

Cwrs Carlam Uwch 19 

Canolradd 1 16 

Canolradd 2 0 

Canolradd ½ 0 

Cwrs Carlam Cymedrol 14 

Uwch Pontio 0 

Uwch 1 0 

Uwch 2 0 

Uwch 3 16 

Uwch 4 0 

Uwch ½ 0 

Uwch 2/3 0 

Uwch ¾ 0 

Hyfedredd 0 

Hyfforddiant Cymraeg 76 

Ysgol Ddydd Cymraeg 90 

Penwythnos Cymraeg 83 

Cwrs Byr Cymraeg 57 

Tyst Col Cymraeg 21 

Cyrsiau Heb Achrediad 0 
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Dysgu Anffurfiol 0 

Skype 27 

Cyfanswm  594 

 
Yn ychwanegol at hyn, mae yna gyfanswm of 8,641 o siaradwyr Cymraeg sy’n 3 oed neu’n hŷn yn byw yn Nhorfaen. Yn 
ddaearyddol, mae 581 (7%) yn byw o fewn ardal Blaenafon, 3,275 ym Mhont-y-pŵl (38%) a 4,785 yng Nghwmbrân. Mae’n 
ymddangos bod dros hanner y boblogaeth o siaradwyr Cymraeg yn byw o fewn ardal Cwmbrân (55%).  
 
Prif dueddiadau a ffactorau sy’n debygol o effeithio ar ffigurau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
 
Mae’r data demograffig o Grynodeb Gweithredol DRAFFT Asesiad Llesiant Torfaen a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2017 yn dweud; 
 
“Mae’r rhagamcanion yn dangos, erbyn 2039, y bydd canran cyfanswm y boblogaeth yn Nhorfaen sy’n 65 neu’n hŷn yn codi o 20.1% 
yn  2016 i 28.3%, a rhagdybir y bydd nifer trigolion Torfaen sy’n 85 neu’n hŷn fwy na dwbl yn y 23 mlynedd nesaf, gan godi o 2,372 
yn 2016 i 5,595 yn 2039; sef cynnydd o 136% [20}.  Gwyddwn fod yr heriau hyn yn golygu y bydd mwy o alw am rai gwasanaethau, 
gyda niferoedd cynyddol o bobl hŷn angen gwasanaethau gofal ac iechyd sylfaenol. Mae’r rhagamcanion diweddaraf yn dangos 
hefyd bod disgwyl gostyngiad o 9.6% yn nifer y plant a phobl ifanc 0 i 25 oed dros y 23 mlynedd nesaf, o 28,010 i 25,330. Mae hyn 
yn debyg i’r rhagdybiaethau ar gyfer Cymru” (tud.16). 
 
“Mae yna amrywiad eang yn lefel yr amddifadedd a brofir ar draws Torfaen. Y tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is fwyaf 
difreintiedig yn Nhorfaen yw Trefddyn 1 sy’n rhif 35, Cwmbrân Uchaf 1 sy’n rhif 78 a Phontnewydd 1 sy’n rhif 138, allan o gyfanswm 
o 1909 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghymru [7] . Y tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is leiaf difreintiedig yw De 
Llanyrafon sy’n rhif 1841, Y Dafarn Newydd 3 sy’n rhif 1836 a’r Dafarn Newydd 4 sy’n rhif 1754, allan o gyfanswm o 1909 Ardal 
Gynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghymru [7] . Yn Nhorfaen mae 57% o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn disgyn o fewn 
y 50% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae 5% o’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen 
Is yn disgyn o fewn y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig yng Nghymru a 3% o’r Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is yn disgyn o fewn y 10% o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is lleiaf difreintiedig yng Nghymru [7] . Mae yna 
lefelau is na’r cyfartaledd o amddifadedd yn y categori mwyaf difreintiedig (10% mwyaf difreintiedig), Ond lefelau uwch na’r cyfartaledd 
o amddifadedd yn y categorïau 20%, 30% a 50% mwyaf difreintiedig [7] . 
Ar y cyfan yn Nhorfaen, mae 1 o bob 5 aelwyd yn profi amddifadedd o bwys (mae hyn yn cynnwys eitemau fel bwyd, gwres, nwyddau 
gwydn a biliau’r cartref) (Arolwg Cenedlaethol Cymru) [3] . Ar ffigur o 15.9%, roedd canran y plant sy’n byw ar aelwydydd di-waith yn 
Nhorfaen yn uwch nag yng Nghymru gyda ffigur o 14.6% yn 2014 (Llywodraeth Cymru) [3] . Mae yna ganran uwch o blant yn byw 



  

29 
 

mewn teuluoedd sydd ar incwm isel yn Nhorfaen ar 31 Awst 2013 ar ffigur o 22.4%, o gymharu â Chymru sydd ar ffigur o 20.5% 
(Llywodraeth Cymru) [3] . Mae 17.4% o ddisgyblion ysgolion Torfaen yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae yna gyfran uwch 
o blant sy’n mynychu ysgolion ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl sy’n gymwys (20.6% a 18.0% yn ôl eu trefn) o gymharu â Chwmbrân 
(16.5%)” (tud.7) 
 
 
Ymhellach, gellid ystyried y gallai nifer o ffactorau eraill fod yn effeithio ar ffigurau yn Nhorfaen. Codwyd y dyfyniadau canlynol o 
Grynodeb Gweithredol DRAFFT Asesiad Llesiant Torfaen. 
 

 Heriau economaidd  
 
Mae gan Dorfaen gyfran uwch o drigolion a gyflogir yn y sector cyhoeddus a gweithgynhyrchu. Rydyn ni hefyd yn gwybod bod y 
canrannau uchaf o drigolion Torfaen yn gweithio yng Nghwmbrân, gyda Phont-y-pŵl, yna Casnewydd, yn dilyn, a bod y cyflog 
wythnosol cyfartalog yn is na’r cyfartaledd i Gymru, ac yn sylweddol is na’r cyfartaledd i’r Deyrnas Unedig.  Rydyn ni hefyd yn gwybod 
bod dynion yn ennill swm sylweddol uwch na menywod. Yn ychwanegol at hyn, o gymharu â’r cyfartaledd i Gymru, mae gan bobl 
sy’n byw yn Nhorfaen lefelau is o gymwysterau a sgiliau. Er mwyn cynllunio ar gyfer llesiant ein cymunedau yn y dyfodol, mae angen 
i ni hefyd ystyried ffactorau eraill a allai ddylanwadu ar yr economi’n lleol.  
 
 

 Mesurau Cynni 
 
O ganlyniad i effaith mesurau parhaus i ddelio gyda’r cynni ariannol, fe fydd mwy o doriadau i’r sector cyhoeddus, a hynny ar adeg 
pan yr ydyn ni’n disgwyl cynnydd yn y galw am rai gwasanaethau. Mae yna botensial hefyd i fesurau cynni’r dyfodol gael yr effaith 
fwyaf ar y rheiny yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig. 
 

 Swyddi’r Dyfodol 
 
Er mwyn symud tuag at gymuned sy’n fwy cynaliadwy erbyn 2035, un sy’n bodloni’r galw’n lleol, mae astudiaeth Lle Dwfn Pont-y-
pŵl, a gynhaliwyd yn ddiweddar, yn annog datblygu’r amrywiaeth o sectorau sy’n dod o fewn yr economi sylfaenol mewn ffordd 
flaengar h.y. bwyd, ynni a gwarchod ynni, gofal, yr amgylchedd ayb. Rydyn ni’n gwybod y bydd galw am y sectorau hyn ymhlith 
cenedlaethau’r dyfodol gan eu bod yn elfennau sylfaenol o fywyd bob dydd. Yn yr astudiaeth hefyd, tanlinellwyd y risgiau a allai 
ddatblygu wrth esgeuluso gweithgarwch economaidd presennol a’r posibilrwydd o golli cyfleoedd i gefnogi ei ddatblygiad. Mae hyn 
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yn bwysig oherwydd fe fydd yn helpu sicrhau bod ein cymunedau a’n heconomïau lleol yn fwy gwydn yn erbyn unrhyw sioc o’r tu 
allan, yn ogystal â diogelu’n hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae hefyd yn debygol y bydd datblygiadau technolegol y 
dyfodol yn newid yr hyn y bydd pobl yn ei wneud fel eu swyddi yn y dyfodol, ac yn cyflwyno cyfleoedd pwysig i gefnogi’n heconomïau 
lleol a’u cryfhau ar draws Torfaen. Mae datblygiadau technolegol hefyd yn debygol o gyfrannu at fodel economaidd sy’n fwy ‘cylchol’ 
ac yn ecsbloetio llai yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol, ar gyfer ein cymunedau. 

 
 

 Y galw am dai  
 
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu ar gyfer 4700 cartref ychwanegol yn Nhorfaen rhwng 2006 -2021. Ym mis Ebrill 2016 
sicrhawyd 1888 o aneddiadau gan adael angen pellach am 2865 anheddiad hyd nes 2021 (gan ystyried tai a ddymchwelwyd) [26] . 
Ar sail y rhagamcanion presennol, mae’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yn dangos y bydd Torfaen angen tua 200 o unedau 
fforddiadwy ychwanegol y flwyddyn am y pum mlynedd nesaf (2015- 2020) i fodloni’r angen am dai [5]. Yn ychwanegol at hyn, gellid 
gwella llawer o’r stoc tai yn Nhorfaen o ran effeithlonrwydd ynni, er mwyn creu cartrefi mwy cynnes, sy’n rhatach eu rhedeg ac sy’n 
cynhyrchu llai o allyriannau carbon. 
 
 
 
 
 
 

5.  Trosolwg – Mathau o Ofal Plant, Gwasanaethau a Lleoliadau 
 
5.1 Nifer y Darparwyr Gofal Plant a’r Math o Wasanaethau (Cofrestredig ac Anghofrestredig/Cymeradwy) 
 
Sylwer bod y trosolwg o ofal plant y seiliedig ar ddata’r SASS a gyhoeddwyd gan AGGCC ac y cytunwyd arno gyda Llywodraeth 
Cymru ar gyfer dadansoddiad yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant. Ymatebodd llai na 90% o ddarparwyr gofal plant cofrestredig i 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac ni chafwyd unrhyw ddata gan ddarparwyr gofal plant anghofrestredig/cymeradwy. Felly nid yw’r 
trosolwg o ofal plant yn wir ddadansoddiad o statws gofal plant yn Nhorfaen ar hyn o bryd a dylid bod yn ofalus wrth gyffredinoli ar 
sail y data. Cyflwynir dadansoddiad ar wahân yn 2017. Gwerthuswyd nifer y darparwyr gofal plant anghofrestredig ar sail data ar 
gronfa ddata’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Sylwer nad yw’r data anghofrestredig yn cynnwys meysydd sydd eu hangen 
yn y tablau isod am na chafwyd ymateb gan ddarparwyr anghofrestredig. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw Nanis cofrestredig yn 
Nhorfaen, ac felly nid oes data ar gael ar gyfer Adran 6.7.1. 
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Sylwer y cyfeirir at bob ardal ddaearyddol fel Ardal 1 – Blaenafon, Ardal 2 – Pont-y-pŵl ac Ardal 3 – Cwmbrân.  
 
Ffigur 14 Trosolwg of fathau o ofal plant. Data’r SASS 2016 

Math o Ofal Plant Cofrestredig Anghofrestredig/
Cymeradwy 

Gwasanaethau Gofal Plant a Gynigir Cofrestredig Anghofrestredig/
Cymeradwy 

Gwarchodwyr Plant 44 AMH Gofal dydd llawn trwy gydol y flwyddyn 44   

Gofal hanner dydd trwy gydol y flwyddyn 34 bore a 
phrynhawn 

 

Cyn ysgol 33  

Ar ôl ysgol 36  

Pen a Chwt 15  

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 34  

Arall   

Gofal Dydd  

Gofal Diwrnod Llawn 33 AMH Meithrinfa Diwrnod Llawn trwy gydol y 
flwyddyn 

19  

Meithrinfa hanner diwrnod trwy gydol y 
flwyddyn 

31 (16 bore 
15 
prynhawn) 

 

Cyn ysgol 13  

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Bore 12  

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Prynhawn 10  

Ar ôl ysgol 13  

Pen a Chwt 17  

Cinio 12  

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 9  

Crèche 2*  

Arall   

Gofal Dydd Sesiynol 3 AMH Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Bore 3  

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Prynhawn 1  

Pen a Chwt 1  
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Cinio 1  

Arall 0  
*Sylwer bod y data a ddarperir eisoes wedi cael ei gyflwyno yn yr atodiad Gofal Diwrnod Llawn, ac nid yw hyn yn wir adlewyrchiad o’r lleoedd sydd ar gael gan fod yr wybodaeth yn seiliedig ar ddata 
a gafwyd gan un lleoliad Gofal Diwrnod Llawn. 

 

Crèche 2 AMH Gweithredu Diwrnodau Llawn 0  

Gweithredu yn Ystod y Bore 0  

Gweithredu yn Ystod y Prynhawn 0  

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 0  

Arall - ni chyflwynwyd amserau agor, 
sylwed bod yr wybodaeth hon wedi ei 
chyflwyno dan Gofal Diwrnod Llawn 

2  

Gofal Tu Allan i’r 
Ysgol 

6 AMH Cyn ysgol 2  

Ar ôl ysgol 3  

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 1  

Sesiynau Cynllun Chwarae  0  

Arall 0  

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 
 
 

  Cyn ysgol   

Ar ôl ysgol 17 clwb  

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 34 cynllun 
chwarae 
haf, 10 
cynllun 
chwarae 
hanner 
tymor dros 
Chwefror,  
Mehefin a 
Hydref 2016 

 

Sesiynau Cynllun Chwarae  2 seibiant 
Sadwrn a 
Sul 
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Arall   

Nani 0  Gofal dydd llawn trwy gydol y flwyddyn   

Gofal hanner dydd trwy gydol y flwyddyn   

Cyn ysgol    

Ar ôl ysgol    

Pen a Chwt ar gyfer lleoliad Addysg 
Gynnar ran-amser, e.e. grŵp chwarae 
neu feithrin ysgol 

  

Darpariaeth yn ystod y gwyliau ysgol   

Arall    
CYFANSWM 151     

 
 
Dosbarthiad Daearyddol Darparwyr Gofal Plant a Gwasanaethau a Ddarperir (Cofrestredig ac Eithriedig/Cymeradwy) 
 
Ffigur 15. Darpariaeth gofal plant fesul ardaloedd daearyddol. Data’r SASS 2016. 

Math o Ddarparwr Gofal 
Plant  

Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân 

Gwarchodwyr Plant 0 17 28 

Gofal Diwrnod Llawn 2 14 17 

Gofal Sesiynol  2 1 

Creche   2* 

Gofal Tu Allan i’r Ysgol  4 2 

Darpariaethau Mynediad 
Agored Haf (Awst 16) 

2 10 22 

Darpariaethau Mynediad 
Agored Hanner Tymor 

(Hydref 16) 

2 4 4 

Clybiau ar ôl ysgol 
Mynediad Agored  

1 5 11 

Nani 0 0 0 
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* Sylwer bod y data a ddarperir eisoes wedi cael ei gyflwyno yn yr atodiad Gofal Diwrnod Llawn, ac nid yw hyn yn wir adlewyrchiad o’r lleoedd sydd ar gael gan fod yr wybodaeth yn seiliedig ar ddata 
a gafwyd gan un lleoliad Gofal Diwrnod Llawn. 

 
Sylwer bod Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn cynnig sesiynau seibiant yn ychwanegol at glybiau ar ôl ysgol, ar ddydd Sadwrn a dydd 
Sul, yn ystod cynlluniau chwarae hanner tymor a’r haf.  Mae’r rhain trwy atgyfeiriad yn unig ac nid ydynt wedi cael eu cynnwys yn y 
dadansoddiad.  
 
5.2. Lleoedd Gofal Plant – y Cyflenwad a’r Galw fesul Math o Ofal Plant   
Darpariaeth Gofrestredig – Yn Ystod y Tymor Ysgol 
 
Ffigur 16. Y Cyflenwad a’r Galw. Data’r SASS 2016 

Math o Ofal Plant Lleoedd yn 
ôl 
cofrestriad 

Yn Ystod y Tymor Ysgol 

Uchafswm nifer y 
lleoliadau gofal 
plant sydd ar 
gael yn ddyddiol  

Nifer y plant 
sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth 

Nifer o 
Leoedd 
Gwag  

Nifer o Blant ar y  
Rhestr Aros 

Nifer y lleoedd 
gofal plant sydd 
angen  

Gwarchodwyr Plant 331 406 360 474 (cyfuniad 
o’r tymor a’r 
gwyliau 
ysgol) 

3 lle yn ystod y 
tymor yn unig.  
Dim rhestrau 
aros ar gyfer 
gofal yn ystod y 
gwyliau. 

4 (ar sail nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant) 

Gofal Dydd       

Meithrinfa Diwrnod 
Llawn 

1242 3594 5911 1890 
(cyfuniad o’r 
tymor a’r 
gwyliau 
ysgol) 

20 (cyfuniad o’r 
tymor a’r gwyliau 
ysgol) 

17 (ar sail nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant) 

Gofal Dydd Sesiynol 64 123 112 21 yn ystod y 
tymor ysgol 
yn unig  

0 2 (pen a chwt yn 
unig, ar sail nifer 
yr ymatebwyr ac 
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nid lleoedd gofal 
plant) 

Crèche Wedi ei gynnwys yn y ffigurau ar gyfer Gofal Diwrnod Llawn 2 (ar sail nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant) 

Gofal Tu Allan i’r 
Ysgol 

176 163 165 254 (cyfuniad 
o’r tymor a’r 
gwyliau 
ysgol) 

5 lle yn ystod y 
Gwanwyn, yr Haf 
a’r Hydref 

20 (6 Clwb Cyn 
Ysgol,5 Clwb Ar 
Ôl Ysgol, 6 
gwyliau trwy 
gydol y dydd, 3 
cynllun chwarae 
a mwy. Ar sail 
nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant)  

Darpariaeth 
Chwarae Mynediad 
Agored 

AMH Nid yw’r data ar 
gael 

Nid yw’r data ar 
gael 

Nid yw’r data 
ar gael 

Nid yw’r data ar 
gael  

7 (1 Clwb Cyn 
Ysgol 
2 Clwb Ar Ôl 
Ysgol 
2 Gynllun 
Chwarae 
Gwyliau 
2 Sesiwn Cynllun 
Chwarae. Ar sail 
nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant) 

Nani Nid yw’r data ar gael 
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Darpariaeth Gofrestredig – Gwyliau Ysgol  
 

Math o Ofal Plant Lleoedd yn 
ôl 
cofrestriad 

Gwyliau ysgol 

Uchafswm nifer y 
lleoliadau gofal 
plant sydd ar 
gael yn ddyddiol  

Nifer y plant 
sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth 

Nifer o 
Leoedd 
Gwag  

Nifer o Blant ar y 
Rhestr Aros 

Nifer y lleoedd 
gofal plant sydd 
angen  

Gwarchodwyr Plant 331 273 360 474 (cyfuniad 
o’r tymor a’r 
gwyliau 
ysgol) 

0 4 (ar sail nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant) 

Gofal Dydd       

Meithrinfa Diwrnod 
Llawn 

1242 919 4573 1890 
(cyfuniad o’r 
tymor a’r 
gwyliau 
ysgol) 

0 17 (ar sail nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant) 

Gofal Dydd Sesiynol 64 32 Nid yw’r data ar gael 2 (pen a chwt yn  
unig ar sail nifer 
yr ymatebwyr ac 
nid lleoedd gofal 

plant) 

Crèche Rhoddwyd y data gyda’r Gofal Diwrnod Llawn 2 (ar sail nifer yr 
ymatebwyr ac nid 

lleoedd gofal 
plant) 

Gofal Tu Allan i’r 
Ysgol 

176 92 442 254 (cyfuniad 
o’r tymor a’r 
gwyliau 
ysgol) 

0 20 (6 Clwb Cyn 
Ysgol,5 Clwb Ar 
Ôl Ysgol, 6 
Gwyliau trwy 
gydol y dydd, 3 
Cynllun Chwarae 
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a mwy. ar sail 
nifer yr 
ymatebwyr ac nid 
lleoedd gofal 
plant)  
 

Darpariaeth 
Chwarae Mynediad 
Agored 

AMH 3330 Nid yw’r data ar 
gael 

Nid yw’r data 
ar gael 

Nid yw’r data ar 
gael  

7 (1 Clwb Cyn 
Ysgol 
2 Clwb Ar Ôl 
Ysgol 
2 Gynllun 
Chwarae 
Gwyliau 
2 Sesiwn Cynllun 
Chwarae) 
 

Nani Nid yw’r data ar gael 
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Dosbarthiad Daearyddol Lleoedd Gofal plant fesul Math o Ofal Plant – Y Cyflenwad a’r Galw – Yn Ystod y Tymor Ysgol    
 
Yn Ffigur 17 ceir crynodeb o niferoedd uchafswm capasiti’r lleoedd sydd ar gael yn ôl y math o Ofal Plant yn ddaearyddol 
 
Ffigur 17. Uchafswm capasiti’r lleoedd yn ystod y tymor Data’r SASS 2016. 

Math o Ofal Plant Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân  

Gwarchodwyr Plant   269 276 

Gofal Diwrnod Llawn 545 1976 2225 

Gofal Dydd Sesiynol  38 59 

Creche Rhoddwyd y data gyda Gofal Diwrnod Llawn 

Gofal Tu Allan i’r Ysgol  130 33 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

Nid yw’r data ar gael  

Nani Nid yw’r data ar gael 

 
Dosbarthiad Daearyddol Lleoedd Gofal Plant yn ôl y Math o Ofal Plant – Y Cyflenwad a’r Galw – Gwyliau Ysgol –  
 
Mae Ffigur 18 yn rhoi crynodeb o nifer y lleoedd sydd ar gael yn ôl y math o Ofal Plant yn ddaearyddol  
 
Ffigur 18. Uchafswm capasiti’r nifer o leoedd yn ystod y tymor Data’r SASS 2016. 

Math o Ofal Plant Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân  

Gwarchodwyr Plant   110 163 

Gofal Diwrnod Llawn 65 626 510 

Gofal Dydd Sesiynol  32  

Creche Rhoddwyd y data gyda Gofal Diwrnod Llawn 

Gofal Tu Allan i’r Ysgol   92 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

240 840 2250 

Nani Nid yw’r data ar gael 
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Mae Ffigur 19 yn dangos y galw am Ofal Plant yn ddaearyddol yn ôl yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr. Sylwer bod hyn yn seiliedig ar nifer 
yr ymatebwyr, ac nid nifer y lleoedd gofal plant sydd angen. Roedd 274 o ymatebwyr wedi llenwi’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr.  
 
Ffigur 19 Y Galw am Ofal Plant. Arolwg Rhieni / Gofalwyr. 

Math o Ofal Plant Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân  

Gwarchodwyr Plant   1 3 

Gofal Diwrnod Llawn 1 8 8 

Gofal Dydd Sesiynol  2  

Creche 1 1  

Gofal Tu Allan i’r Ysgol  5 (2 Clwb Cyn Ysgol, 1 
Clwb Ar Ôl Ysgol, 1 
Gwyliau, 1 Cynllun 

Chwarae) 

15 (4 Clwb Cyn Ysgol, 4 
Clwb Ar Ôl Ysgol, 5 
Gwyliau, 2 Gynllun 

Chwarae) 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

 3 (1 Clwb Ar Ôl Ysgol, 1 
Cynllun Chwarae yn 

ystod y gwyliau,1 
Sesiwn Cynllun 

Chwarae) 

4 (1 Clwb Cyn Ysgol, 1 
Clwb Ar Ôl Ysgol, 1 
Cynllun Chwarae yn 
ystod y gwyliau, 1 
Sesiwn Cynllun 

Chwarae) 

Nani    
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6. Cyflenwad Gofal Plant 
6.1. Gwarchodwyr Plant 
 
6.1.1. Dadansoddiad o Gyflenwad y Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen adrodd ar y dadansoddiad o’r gofal plant yn Nhorfaen ar sail data a gafwyd gan AGGCC 
yn ystod mis Tachwedd 2016. Mae’r cyfeiriadau mewn atodiadau a geir gan Lywodraeth Cymru yn ôl y math o Ofal Plant, fodd bynnag 
ceir cyfeiriad pellach ble nad oes modd cymharu’r data. Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant cofrestredig gwblhau datganiad 
hunanasesu’r gwasanaeth (SASS) ar ran AGGCC a chasglwyd y data yn ystod mis Gorffennaf 2016. Mae Bwrdeistref Sirol Torfaen 
wedi cadw at ofynion Llywodraeth Cymru, fodd bynnag roedd y gyfradd ymateb o blith darparwyr gofal plant yn llai na 90% ac felly 
ni ellir dweud bod y dadansoddiad canlynol yn wir adlewyrchiad o ofal plant yn Nhorfaen. Nodir (ble’n berthnasol) i ddangos unrhyw 
annormaleddau. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi llunio’r dadansoddiad canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
 
Sylwer y cyfeirir at bob ardal ddaearyddol fel Ardal 1 – Blaenafon, Ardal 2 – Pont-y-pŵl ac Ardal 3 – Cwmbrân 
 
Amrediad y gwasanaethau a ddarperir  
 
Mae yna gyfanswm of 44 gwarchodwr plant cofrestredig yn Nhorfaen ac nid oes unrhyw warchodwyr plant anghofrestredig na 
chymeradwy (yr unig fanylion sydd gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yw manylion gwarchodwyr plant cofrestredig 
o fewn ardal Torfaen ac yn ystod ciplun o amser roedd yna gyfanswm o 55 gwarchodwr plant cofrestredig yn Nhorfaen yn ystod mis 
Tachwedd 2016). 
 
Mae cyfanswm nifer y gwasanaethau a ddarperir gan warchodwyr plant cofrestredig yn fwy na chyfanswm nifer y gwarchodwyr 
plant gwirioneddol gan y gallai rhai gwarchodwyr plant fod yn darparu mwy nag un gwasanaeth. 
 
Mae Ffigur 20 yn dangos y mathau o wasanaethau a gynigir yn ôl dewis iaith 
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Ffigur 20. Mathau o wasanaethau a gynigir yn ôl dewis iaith Data’r SASS 2016 

Gwasanaethau a 
Ddarperir 

Iaith y Ddarpariaeth 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Cymraeg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Gofal Diwrnod Llawn   11 33  44 

Gofal Hanner Diwrnod 
(bore) 

  8 26  34 

Gofal Hanner Diwrnod 
(prynhawn) 

  8 26  34 

Cyn ysgol   8 25  33 

Ar ôl ysgol   8 28  36 

Pen a Chwt   6 9  15 

Darpariaeth yn ystod 
y Gwyliau 

  8 26  34 

Arall   0 1 Dechrau’n 
Deg 

 1 

CYFANSWM   57 174  231 

 
Mae 100% o’r gwarchodwyr plant a ymatebodd i’r SASS yn cynnig Gofal Diwrnod Llawn, gyda 77% yn cynnig eu gwasanaeth trwy 
gyfrwng y Saesneg ac wedi’u lleoli o fewn ardal Cwmbrân. Mae’r holl warchodwyr plant yn darparu mwy nag un gwasanaeth gyda’r 
mwyafrif yn cynnig gofal cyn ac ar ôl ysgol, sesiynau hanner diwrnod a darpariaeth yn ystod y gwyliau. 
    
Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw warchodwyr plant cofrestredig yn ardal Blaenafon nac unrhyw warchodwyr plant sy’n darparu gofal 
trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Mae 1 gwarchodwr plant hefyd yn darparu gofal plant Dechrau’n Deg rhad ac am ddim o fewn ardal 
Pont-y-pŵl.  
 
 
Nifer o leoedd plant wedi’u llenwi a’u math (llawn-amser, rhan-amser, ad-hoc)  
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Mae yna gyfanswm o 114 o leoedd gofal plant llawn-amser rhwng 34 gwarchodwr plant cofrestredig sy’n darparu gofal o fewn 
amgylchedd Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. Mae ychydig dros hanner y lleoedd hyn o fewn ardal Pont-y-pŵl. Sylwer y gallai 
gwarchodwyr plant ddarparu amrywiaeth o ddarpariaethau ac felly y bydd eu huchafswm capasiti wedi’i nodi dan fwy nag un 
ddarpariaeth gofal plant. Felly efallai bod nifer y lleoedd gofal plant yn fwy na nifer y lleoedd gofal plant sydd ar gael ar unrhyw un 
adeg. 
 
Mae Ffigur 21 isod yn dangos uchafswm y capasiti a’r niferoedd sydd wedi cymryd lleoedd (Atodiad 1) yn ystod y tymor ysgol. 
 
Ffigur 21. Uchafswm capasiti a’r nifer sydd wedi cymryd lleoedd (Atodiad 1) yn ystod y tymor ysgol.  Data’r SASS 2016. 

Gwasanaethau Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 
allan o 34 
Gwarchodwr Plant 

Saesneg allan o 
11 Gwarchodwr 
Plant 

Arall CYFANSWM 

Uchafswm capasiti 
 

Gofal Diwrnod Llawn   114 8  122 

Gofal Hanner Diwrnod (bore)   44 1  45 

Gofal Hanner Diwrnod 
(prynhawn) 

  45 1  46 

Cyn ysgol   70 4  74 

Ar ôl ysgol   88 6  94 

Pen a Chwt   25 0  25 

Darpariaeth yn ystod y 
Gwyliau 

  Ddim yn wybyddus Ddim yn 
wybyddus 

  

Arall   Ddim yn wybyddus Ddim yn 
wybyddus 

  

CYFANSWM CAPASITI   386 20  406 

Presenoldeb Wythnosol / Cyfnod Yno 

 LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
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Gofal Diwrnod Llawn       21 57 9 8 3 1    99 

Gofal Hanner Diwrnod (bore)       3 11 6 1 1 0    22 

Gofal Hanner Diwrnod 
(prynhawn) 

      4 8 7 1 0 0    20 

Cyn ysgol       25 23 3 4 28 4    87 

Ar ôl ysgol       22 41 12 6 38 4    123 

Pen a Chwt       4 2 0 0 2 1    9 

Darpariaeth yn ystod y 
Gwyliau 

                

Arall       0 0 0 0 0 0    0 

CYFANSWM NIFER O 
BLANT SY’N MYNYCHU 

      79 142 37 20 72 10    360 

 
Mae Atodiad 8 yn dangos bod cyfanswm o 360 o blant yn defnyddio gwasanaethau gwarchodwyr plant ar sail uchafswm capasiti o 
406 o leoedd gofal plant yn ystod y tymor ysgol. Fodd bynnag, efallai bod plant yn defnyddio nifer o ddarpariaethau ac felly maent 
wedi eu cynnwys yn y cyfansymiau. O ganlyniad, efallai bod nam mewn unrhyw farn ar leoedd gwag mewn gofal plant.    
 
Mae’r rhan fwyaf o blant yn defnyddio gofal plant rhan-amser yn Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog, a gwarchodwyr plant cyfrwng 
Saesneg. 
 
Dengys y tabl fod mwyafrif y lleoedd gofal plant gyda gwarchodwyr plant yn seiliedig ar ofal diwrnod llawn (122 lle) gyda 99 o blant 
yn defnyddio’r gwasanaeth yn llawn-amser, rhan-amser ac yn ad-hoc. Fodd bynnag, mae nifer y plant sy’n defnyddio gofal plant ar 
ôl ysgol gyda gwarchodwr plant cofrestredig yn fwy nag uchafswm capasiti’r lleoedd sydd ar gael. Felly mae’n dangos bod mwy o 
blant yn cael gofal plant rhan-amser tu allan i oriau ysgol.   
 
Nid oedd nifer y lleoedd sydd ar gael yn ystod y gwyliau ar gael yn y data o’r SASS a ddefnyddiwyd ar gyfer yr asesiad hwn, felly 
gellir adnabod y lleoedd sydd ar gael yn ôl y rheiny a gyflwynwyd yn ystod gwyliau ysgol yn unig. 
 
Yn ystod y tymor ysgol, mae yna fwy o blant yn defnyddio gofal plant Saesneg gydag elfennau dwyieithog trwy ddefnyddio 
gwarchodwr plant (258) o gymharu â’r rheiny sy’n defnyddio gwarchodwyr plant cyfrwng Saesneg (102). 
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Yn ystod y gwyliau ysgol, mae yna gyfanswm o 273 lle gofal plant yn cael eu cynnig trwy gyfrwng y Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog (71) a gwarchodwyr plant cofrestredig cyfrwng Saesneg (202). Mae hyn yn creu gostyngiad o 133 o leoedd gofal plant yn 
ystod y gwyliau ysgol.  
 
Fodd bynnag dengys ffigur 22 (Atodiad 1) fod nifer y plant sy’n defnyddio gwarchodwyr plant cofrestredig lawer yn uwch na nifer y 
plant sy’n defnyddio gofal plant yn ystod y tymor ysgol. 
 
 
Ffigur 22. Nifer y plant sy’n defnyddio gwarchodwr plant cofrestredig Data’r SASS 2016. 

 Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 
11 Gwarchodwr 
Plant 

Saesneg 34 
Gwarchodwr 
Plant 

Arall CYFANSWM 

Uchafswm Capasiti Gofal 
Plant yn ystod Gwyliau Ysgol 

  71 202  273 

Presenoldeb Wythnosol / Cyfnod Aros 
 

 LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Gwyliau’r Haf       17 30 0 19 115 16    197 

Hanner Tymor Mis Hydref       11 25 0 18 99 19    172 

Gwyliau’r Nadolig       10 23 0 15 83 13    144 

Hanner Tymor mis Chwefror       5 23 0 18 101 14    161 

Gwyliau Pasg       13 24 0 17 99 20    173 

Hanner Tymor Mis Mai       9 19 0 14 97 20    159 

CYFANSWM NIFER O 
BLANT SY’N MYNYCHU 

      65 144 0 101 594 102    1006 

 
 
Roedd y rhan fwyaf o blant â lle gofal plant rhan-amser yn ystod y gwyliau ysgol, gyda nifer sylweddol o blant (594) â lle cyfrwng 
Saesneg.  
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Mae uchafswm nifer y lleoedd sydd ar gael wedi eu gwasgaru’n gyfartal ar draws ardaloedd Pont-y-pŵl (110) a Chwmbrân (163). 
Fodd bynnag, roedd cyfanswm of 754 o blant yn defnyddio darpariaeth lawn-amser, ran-amser ac ad hoc yn ystod y gwyliau yn ardal 
Cwmbrân. Gellir cymharu hyn gyda 252 o blant sy’n defnyddio’r un ddarpariaeth yn ardal Pont-y-pŵl. 
 
Ar sail yr wybodaeth y gyflwynwyd o’r SASS, nid oes unrhyw leoedd cyfrwng Cymraeg yn cael eu defnyddio.  
 
 
Lleoedd Gwag a Rhestrau Aros 
 
Ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd gan warchodwyr plant cofrestredig ar gyfer yr SASS, adroddwyd bod gan nifer o warchodwyr plant 
leoedd gwag dros nifer o ddarpariaethau y maen nhw’n eu darparu. Mae rhai gwarchodwyr plant yn darparu mwy nag un ddarpariaeth 
gofal plant, felly gallai nifer y lleoedd gwag fod yn wahanol iawn i’r sefyllfa mewn gwirionedd a dangos lefelau uwch. Nid oedd 4 o 
warchodwyr plant wedi nodi eu cofnod o leoedd gwag ac felly mae’r data’n seiliedig ar ymatebion 40 gwarchodwr plant cofrestredig. 
 
Mae Atodiad 1 yn dangos bod cyfanswm o 474 lle gofal plant gwag wedi cael eu riportio gan 40 gwarchodwr plant cofrestredig yn 
ystod y tymor ysgol a’r gwyliau ysgol gyda’r mwyafrif o’r rhain ar gael mewn gofal diwrnod llawn (81), cyn ysgol (81) ac ar ôl ysgol 
(76). Riportiwyd nifer isel o leoedd gwag mewn cyfleusterau pen a chwt, fodd bynnag mae uchafswm capasiti cyfanswm nifer y 
lleoedd sydd ar gael hefyd yn gymharol isel. 
 
Mae yna fwy o leoedd gwag yn ardal Cwmbrân gyda chyfanswm o 280 o leoedd gofal plant dros sawl darpariaeth gofal plant. Mae’r 
lleoedd gwag yn uwch o fewn gofal diwrnod llawn (56), cyn ysgol (47) ac ar ôl ysgol (47). Gellir cymharu hyn gyda lleoedd gofal 
diwrnod llawn ym Mhont-y-pŵl (25), cyn ysgol (34) ac ar ôl ysgol (29). 
 
Dim ond 1 gwarchodwr plant cofrestredig cyfrwng Saesneg yn ardal Cwmbrân a riportiodd 3 lle gofal plant ar restr aros yn ystod y 
tymor ysgol. Ni chyflwynwyd unrhyw ddata arall.    
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Amrediad oed plant  
 
Mae’r tabl isod o Atodiad 8 yn dangos dosbarthiad gwarchodwyr plant sy’n darparu gofal ar gyfer y grwpiau oedran canlynol. 
 
Ffigur 23 Amrediad oedran plant Data’r SASS 2016. 

Amrediad Oedran Cyfanswm Nifer y Gwarchodwyr Plant fesul Ardal 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Cyfanswm  

 Ardal 
2 

Ardal 
3 

Ardal 
2 

Ardal 
3 

Ardal 2 Ardal 3 Ardal 2 Ardal 3 Ardal 
2 

Ardal 
3 

Dan 12 mis oed     1 0 8 9 9 9 

12-18 mis oed     4 2 9 16 13 18 

19-23 mis oed     4 2 9 16 13 18 

2 flwydd oed     5 3 10 20 15 23 

3 blwydd oed     5 3 10 20 15 23 

4 blwydd oed     5 4 10 22 15 26 

5-7 blwydd oed     4 4 10 (1 yn 
unig hyd 

nes 6 
blwydd oed) 

21 14 25 

8-11 mlwydd oed     4 4 8 1 hyd nes 
11 blwydd 

oed 

12 5 

12-14 mlwydd 
oed 

    1 (ar gyfer 
13 yn unig) 

0 0 1 1 1 

12 blwydd oed     3 0 5 6 8 6 

15-17 blwydd oed     0 0 0 1 0 1 

CYFANSWM     36(dros 6 
Gwarchodwr 

Plant) 

22 (dros 5 
Gwarchodwr 

Plant) 

79(dros 11 
Gwarchodwr 

Plant) 

133(dros 23 
Gwarchodwr 

Plant) 
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Sylwer bod rhai gwarchodwyr plant cofrestredig wedi nodi eu bod yn darparu gofal ar gyfer mwy nag un grŵp oedran ac felly maen 
nhw wedi cael eu dyblygu yn y cyfansymiau. O ganlyniad, mae’r cyfansymiau lawer yn uwch nag y dylent fod ac nid ydynt yn dangos 
gwir adlewyrchiad o nifer y gwarchodwyr plant fesul ardal ac yn ôl grŵp oedran. Felly mae’r crynodeb isod yn disgrifio cyfanswm nifer 
y gwarchodwyr plant sy’n darparu gofal ar gyfer y grwpiau oedran canlynol. Sylwer bod llawer o warchodwyr plant nawr wedi eu 
cofrestru i  ofalu am blant hyd nes 14 blwydd oed, fodd bynnag nid yw pob gwarchodwr plant wedi nodi hyn ar Ddata’r SASS. 
 

 Mae yna nifer fawr o warchodwyr plant sy’n gallu darparu gofal ar gyfer plant 4 oed (41) a 5-7 oed (39) 
 Dim ond 2 warchodwr plant sy’n gallu darparu gofal ar gyfer pobl ifanc 12-14 oed, fodd bynnag, mae 14 gwarchodwr plant yn 

riportio eu bod yn gallu darparu gofal ar gyfer plant 12 oed. 
 Dim ond 1 gwarchodwr plant yn ardal Cwmbrân sy’n gallu darparu gofal ar gyfer pobl ifanc 15-17 oed 
 Mae cyfanswm o 18 gwarchodwr plant yn darparu gofal ar gyfer plant dan 12 mis oed 
 Gall mwyafrif y gwarchodwyr plant sy’n llenwi’r adran hon ar yr SASS ddarparu gofal ar gyfer plant rhwng 12 mis oed a 3 

blwydd oed. 
 Amserau agor, gan gynnwys y nifer sy’n cynnig oriau gofal plant hyblyg 

 
Y Tymor Ysgol  
 
Yn ystod y tymor ysgol roedd nifer y gwarchodwyr plant sy’n nodi amserau agor ar ddata’r SASS yn anghyson. Riportiodd nifer o 
warchodwyr plant sawl sesiwn yn ystod amserau agor gofal diwrnod llawn (e.e. 08.00yb - 6.00yh).  Mae’r rhan fwyaf o warchodwyr 
plant yn gweithredu yn ystod yr oriau rhwng 8yb a 6yh ac eithrio 3 gwarchodwr plant sy’n cynnig gofal plant cyn hynny (7yb - 9yb ac 
8yb - 9yb) ac ar ôl hynny (3yp - 5yp a 3yp - 7yh) yn ystod y tymor ysgol yn unig. Felly fe fydd y dadansoddiad canlynol o Atodiad 8 
yn edrych ar nifer y gwarchodwyr plant sy’n cynnig oriau gofal plant hyblyg gan gynnwys boreau cynnar a nosweithiau hwyr 
 

 Mae 1 gwarchodwr plant ar agor o 6yb o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’r gwarchodwr plant hwn hefyd yn darparu 
gwasanaeth hyd nes yn hwyrach, sef 7yh.  

 Mae 3 gwarchodwr plant ar agor o 6.30yb, fodd bynnag dim ond 2 sy’n darparu’r gwasanaeth hwn o ddydd Llun i ddydd 
Gwener (dim ond ar gyfer un diwrnod y cyflwynodd 1 gwarchodwr plant oriau agor) 

 Mae 8 gwarchodwr plant cofrestredig ar agor o 7yb, fodd bynnag dim ond 3 gwarchodwr plant sydd ar agor hyd nes 5.30yh 
6yh a 7yh. Nid yw 5 ohonynt yn nodi amser cau ac mae’r diwrnodau y maen nhw ar agor yn anghyson. 

 Mae un gwarchodwr plant yn darparu gofal rhan-amser (08.30-1yp) yn ardal Pont-y-pŵl ar ddydd Sadwrn a dydd Sul 
 Mae 16 gwarchodwr plant ar agor rhwng 6yb a 7.30yb gydag 11 arall ar agor rhwng 8yb a  8.30yb.  
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 Mae yna gyfanswm o 18 gwarchodwr plant sy’n darparu gofal ar ôl 5yp, fodd bynnag dim ond 8 o’r rhain sy’n darparu gofal 
hyd nes 6yh, 1 hyd nes 6.30yh a 3 hyd nes 7yh. Dim ond un gwarchodwr plant sy’n darparu gofal ar ôl 7yh.  
 

 
 
Hyd sesiynau yn ystod gwyliau ysgol  
 
Dros wyliau’r haf, y Pasg a hanner tymor mis Mai, dywedodd 29 gwarchodwr plant eu bod yn darparu gofal. Sylwer nad oedd nifer o 
warchodwyr plant wedi llenwi’r adran hon yn llawn ac ni nododd 16 o warchodwyr plant unrhyw amserau penodol, ac felly nodir nifer 
o anghysondebau o fewn y data. Mae’r wybodaeth isod yn grynodeb o’r wybodaeth a ddarparwyd, fodd bynnag ni ddylid ei hystyried 
fel trosolwg terfynol o lefel y ddarpariaeth yn ystod yr adegau hyn. 
 
Mae 3 gwarchodwr plant yn darparu gofal rhwng 06.30yb a 6yh yn ystod gwyliau’r haf 
Mae 14 gwarchodwr plant yn agor am 8yb, 5 o’r rhain yn cynnig gofal hyd nes 6yh yn ystod gwyliau’r haf 
Mae amserau agor yn amrywio yn ystod y gwyliau ysgol gyda llawer o warchodwyr plant yn gostwng eu horiau neu’n eu cynyddu 
trwy gydol y flwyddyn (cyfeirier at Atodiad 1). 
Mae 27 gwarchodwr plant yn darparu gofal yn ystod Hanner Tymor mis Chwefror a 26 o warchodwyr plant yn ystod mis Hydref.  
Nid yw’r holl warchodwyr plant yn darparu gofal ar gyfer pythefnos gwyliau’r Pasg 
Adroddodd un gwarchodwr plant eu bod yn cynnig gofal 8yb-6yh 52 wythnos o’r flwyddyn 
Yn ystod gwyliau’r Nadolig, mae 24 gwarchodwr plant cofrestredig ar gael i ddarparu gofal, fodd bynnag mae 7 ohonynt yn gallu 
darparu gofal rhannol yn unig yn ystod cyfnod cyfan y Nadolig.  
 
Amrediad y ffioedd  
 
Cyfrifir y costau gofal plant cyfartalog ar sail 39 ymateb o ddata’r SASS. Sylwer bod nifer o warchodwyr plant yn darparu cyfraddau 
gofal fesul awr a fesul diwrnod, ac felly nid yw’r gost gyfartalog yn adlewyrchiad cywir o’r wybodaeth sydd ei hangen yn Atodiad 1. 
 

 Costau cyfartalog Gofal Diwrnod Llawn mewn darpariaeth gwarchodwr plant yw £21.29 (ar sail 39 ymateb).  
 Costau cyfartalog ar gyfer gofal Hanner Diwrnod, yn y bore a’r prynhawn yw £11.71 (ar sail 28 ymateb) 
 Costau cyfartalog ar gyfer y cyfnod cyn ysgol yw £5.34 (ar sail 30 ymateb) 
 Costau cyfartalog ar gyfer gofal ar ôl ysgol yw £6.12 (ar sail 33 ymateb) 
 Costau cyfartalog gofal pen a chwt yw £8.03 (ar sail 15 ymateb) 
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 Costau cyfartalog darpariaeth yn ystod y Gwyliau – Bore yw £11.11 (ar sail 28 ymateb) 
 Costau cyfartalog darpariaeth yn ystod y Gwyliau – Prynhawn yw £10.78 (ar sail 27 ymateb) 
 Mae’r costau ychwanegol yn cynnwys cyfartaledd o £19.31 (ar sail 8 ymateb). Sylwer na nodwyd costau ychwanegol penodol 

ac felly nid ydynt yn gostau gwybyddus. 
 Mae 22 gwarchodwr plant cofrestredig yn rhoi gostyngiad i frodyr a chwiorydd 

 
Amrediad y ffioedd fesul dosbarthiad daearyddol 
 
Fel yr adroddwyd yn flaenorol, nid oes unrhyw warchodwyr plant cofrestredig o fewn ardal Blaenafon ar hyn o bryd, ac felly mae’r 
tabl isod yn cyfeirio at ardaloedd Pont-y-pŵl a Chwmbrân yn unig. Sylwer bod y cyfartaleddau yn gyfuniad o gyfraddau fesul awr a 
fesul dydd a gyflwynwyd ar ddata’r SASS, felly efallai y bydd rhai cyfansymiau’n ymddangos yn fwy neu’n llai o gymharu. Nid yw hyn 
yn awgrymu bod gofal plant ar gost isel mewn rhai ardaloedd. 
 
Ffigur 24. Amrediad y ffioedd Data’r SASS 2016. 

Darpariaeth Gwarchodwyr 
Plant – costau cyfartalog 

Pont-y-pŵl Cwmbrân 

 Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg 

Gofal Diwrnod Llawn £24.60 £13.02 £31.50 £20.87 

Gofal Hanner Diwrnod – 
bore 

£14.80 £6.78 £19.88 £11.56 

Gofal Hanner Diwrnod – 
prynhawn 

£14.80 £6.78 £19.88 £11.56 

Gofal Cyn ysgol  £7.10 £4.59 £6.33 £5.22 

Gofal Ar ôl ysgol  £8.10 £5.21 £6.33 £6.46 

Pen a Chwt £9.66 £4.00 £6.33 £4.22 

Darpariaeth yn ystod y 
Gwyliau – bore 

£14.05 £6.66 £14.40 £11.48 

Darpariaeth yn ystod y 
Gwyliau – prynhawn 

£14.05 £3.99 £17.00 £11.48 
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Nifer o leoedd wedi’u llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 
 

Dengys Ffigur 25 nifer y plant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd ac sy’n defnyddio gwarchodwyr plant 
cofrestredig fel y darperir gan ddata’r SASS. Sylwer y gallai’r ffigwr fod yn uwch nag y nodwyd. 
 

Ffigur 25. Nifer y plant sydd ag anghenion addysgol arbennig Data’r SASS 2016. 

Dosbarthiad Daearyddol  Cyfanswm Nifer y Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig neu Anabledd  

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall 

Ardal 2 Pont-y-pŵl   1 8  

Ardal 3 Cwmbrân   2 6  

      

      

      

CYFANSWM   3 14  

 
Mae cyfanswm o 17 o blant yn cael gofal plant o fewn lleoliad gwarchodwr plant cofrestredig. Dengys Atodiad 1 fod gan nifer o blant 
ddiagnosis clinigol neu maen nhw’n aros am asesiadau ffurfiol. 
 
Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu sydd fwyaf cyffredin ymhlith y rheiny sydd â datganiad neu’r rheiny sy’n aros am ddatganiad. 
Fodd bynnag, oherwydd natur data’r SASS, gellir ond tybio bod nifer y plant yn coladu i’r categorïau a ddewiswyd. Felly nid yw hyn 
yn derfynol oherwydd efallai fod gan rhai plant nifer o gyflyrau. 
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Gofal Plant sy’n Gweithredu Tu Allan i Oriau Gwaith Arferol 
 
Ffigur 26. Gofal plant sy’n gweithredu tu allan i oriau gwaith arferol. Data’r SASS 2016. 

Darpariaeth Gofal Nifer y Gwarchodwyr Plant 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog  

Saesneg Arall CYFANSWM 

Tymor Ysgol        

Gofal plant cyn 8yb   7 22  29 

Gofal plant ar ôl 
6yh 

  3 8  11 

Gofal Dros Nos   0 1  1 

Gofal ar 
Benwythnosau 

  0 1  1 

Gwyliau Ysgol       

Gofal plant cyn 8yb   6 18  24 

Gofal plant ar ôl 
6yh 

  3 7  10 

Gofal Dros Nos   0 1  1 

Gofal ar 
Benwythnosau 

  0 1  1 
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6.1.2. Crynodeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
 
Oherwydd natur anghyflawn yr wybodaeth a ddarparwyd gan ddata’r SASS nid oes modd cyffredinoli ynghylch cryfderau a 
gwendidau fel gwir ddadansoddiad o’r ddarpariaeth gwarchodwyr plant yn Nhorfaen. Mae’r crynodeb isod yn seiliedig ar y 
dadansoddiad uchod, fodd bynnag bydd angen ymchwilio ymhellach er mwyn dilysu’r cryfderau a’r gwendidau hyn.  
 
Cryfderau 
 

 Ymatebodd 80% o warchodwyr plant yn Nhorfaen i ddata’r SASS 
 Mae’r holl warchodwyr plant a gwblhaodd yr SASS yn cynnig gofal diwrnod llawn (44) 
 Mae 82% o’r gwarchodwyr plant a ymatebodd i’r SASS yn cynnig darpariaeth ar ôl ysgol, a 75% yn cynnig darpariaeth cyn 

ysgol, sydd felly o bosib yn awgrymu bod dros 65% o’r holl warchodwyr plant yn Nhorfaen yn darparu gofal ar ôl ysgol.  
 Mae 72% o’r gwarchodwyr plant a ymatebodd i’r SASS yn cynnig darpariaeth yn ystod y gwyliau 
 Mae gofal plant Dechrau’n Deg ar gael trwy un gwarchodwr plant yn ardal Pont-y-pŵl  
 Nodwyd 1 gwarchodwr plant fel un sy’n gallu gofalu am blant 15-17 blwydd oed 
 Mae yna nifer fawr o warchodwyr plant sy’n darparu gofal i blant 3-4 blwydd oed a 5-7 blwydd oed 
 Mae gwarchodwyr plant yn cynnig amrywiaeth o oriau agor hyblyg ac yn darparu gofal plant cyn 8.00yb a hyd nes 6yh 
 Roedd dros hanner y gwarchodwyr plant a ymatebodd i’r SASS yn darparu gofal yn ystod gwyliau’r Nadolig, er bod y capasiti’n 

llai 
 

 
Gwendidau 
 

 Mae cyfanswm nifer y gwasanaethau a ddarperir yn fwy na chyfanswm nifer y gwarchodwyr plant sydd ar gael. Efallai bod 
rhai gwarchodwyr plant yn darparu mwy nag un gwasanaeth.  

 Nid oes unrhyw warchodwyr plant cofrestredig ym Mlaenafon 
 Mae yna lai o gapasiti ar gyfer gofal pen a chwt ymhlith gwarchodwyr plant 
 Mae yna fwy o ddarpariaeth ar ôl ysgol ar gael na darpariaeth cyn ysgol  
 Ar sail y rheiny a ymatebodd i’r SASS, nid oes unrhyw leoedd gofal plant Cymraeg neu ddwyieithog ar gael. Fodd bynnag 

defnyddir Cymraeg achlysurol gan 11 gwarchodwr plant 
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 Yn ôl y data ar leoedd gwag, mae yna alw am ofal plant ar ôl ysgol gan fod nifer y plant sy’n cael gofal o’r fath yn fwy nag 
uchafswm capasiti’r lleoedd sydd ar gael  

 Yn ystod gwyliau ysgol mae yna ostyngiad o 133 lle gofal plant cofrestredig, fodd bynnag mae nifer y plant sy’n cael gofal 
plant yn ystod gwyliau ysgol lawer yn uwch na nifer y plant sy’n defnyddio’r un ddarpariaeth yn ystod y tymor ysgol 

 Mae mwyafrif y lleoedd gwag o fewn darpariaeth gofal diwrnod llawn ac yn ardal Cwmbrân  
 Mae nifer y gwarchodwyr plant sy’n darparu gofal ar gyfer plant 12+ oed lawer yn is na’r rheiny sy’n darparu gofal hyd at 11 

blwydd oed, fodd  bynnag mae’r data o’r SASS yn gamarweiniol gan fod nifer o warchodwyr plant yn dweud eu bod yn gallu 
gofalu am blant 12 oed 

 Dim ond 41% o warchodwyr plant a ymatebodd i’r SASS sy’n darparu gofal i blant dan 12 mis oed 
 Dim ond 1 gwarchodwr plant nododd ei fod yn darparu gofal dros y penwythnos 
 Mae nifer y lleoedd gofal plant sydd ar gael ar ôl 6yh yn gyfyngedig 
 Nid oed nifer o’r gwarchodwyr plant wedi nodi amserau agor yn ystod gwyliau ysgol ac felly mae’r wybodaeth yn ddiffygiol 
 Mae amrediad y ffioedd yn anghyson am fod rhai gwarchodwyr plant wedi nodi cyfraddau fesul awr ac eraill fesul diwrnod 

llawn. Oherwydd hyn, mae’n ymddangos bod gofal plant yn rhatach mewn ardaloedd penodol yn Nhorfaen ac yn ddibynnol ar 
ddewis iaith. 
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6.2  Gofal Diwrnod Llawn  
6.2.1 Dadansoddiad o Gyflenwad y Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen adrodd ar y dadansoddiad o ofal plant yn Nhorfaen ar sail data a gafwyd gan AGGCC yn 
ystod mis Tachwedd 2016. Mae’r cyfeiriadau mewn atodiadau a geir gan Lywodraeth Cymru yn ôl y math o Ofal Plant, fodd bynnag 
ceir cyfeiriad pellach ble nad oes modd cymharu’r data. Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant cofrestredig gwblhau datganiad 
hunanasesu’r gwasanaeth (SASS) ar ran AGGCC a chasglwyd y data yn ystod mis Gorffennaf 2016. Mae Bwrdeistref Sirol Torfaen 
wedi cadw at y gofynion a gosodwyd gan Lywodraeth Cymru, fodd bynnag roedd y gyfradd ymateb o blith darparwyr gofal plant yn 
llai na 90% ac felly nid oes modd nodi’r dadansoddiad canlynol fel  gwir adlewyrchiad o ofal plant yn Nhorfaen. Cyfeirir (ble’n briodol) 
i dynnu sylw at unrhyw annormaleddau. Sylwer bod nifer o ddarparwyr gofal plant sesiynol wedi eu categoreiddio dan yr SASS yn 
‘ofal diwrnod llawn’, fodd bynnag nid yw nifer o’r rhain yn darparu oriau agor pendant ar gyfer gofal diwrnod llawn rhwng 8.00yb a 
18.00yh. 
 
Cysylltodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen â darpariaethau gofal plant wedi’u heithrio ar sail templedi SASS, fodd bynnag ni 
ddychwelwyd unrhyw gofnodion. Mae gwybodaeth a gasglwyd ar gyfer yr adroddiad hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth ynghylch gofal 
plant cofrestredig a gyflwynwyd gan SASS a cheir adroddiad ar ddadansoddiad cynhwysfawr o ofal plant cofrestredig ac 
anghofrestredig o fewn y Cynllun Gweithredu. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi llunio’r dadansoddiad 
canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
Gofal Diwrnod Llawn 
 
Amrediad y Gwasanaethau a Ddarperir  
 
Yn ôl yr wybodaeth a ddarparwyd gan ddata’r SASS mae yna 33 lleoliad gofal diwrnod llawn cofrestredig yn Nhorfaen. Mae 1 
lleoliad yn cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unig, 2 Cymraeg a Saesneg, 15 Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog a 15 yn 
cynnig darpariaeth cyfrwng Saesneg. Sylwer bod nifer o ddarparwyr gofal plant yn cynnig darpariaethau niferus ac wedi adrodd ar y 
rhain yn nata’r SASS, ac felly bydd y cyfansymiau’n fwy na’r wybodaeth a nodwyd yn wreiddiol o fewn yr SASS ac yn fwy na’r 
wybodaeth a geir ar gronfa ddata’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. 
 
Mae’r wybodaeth a geir yn Atodiad 2 yn datgelu bod 33 lleoliad gofal plant cofrestredig yn cynnig cyfanswm of 138 darpariaeth, ac 
mae’r rhain wedi’u dosbarthu fel a ganlyn; 
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 19 Meithrinfa Diwrnod Llawn 
 16 Meithrinfa Hanner Diwrnod Bore  
 15 Meithrinfa Hanner Diwrnod Prynhawn 
 12 Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Bore 
 10 Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin  Prynhawn 
 13 Darpariaeth Cyn Ysgol  
 13 Darpariaeth Ar Ôl Ysgol  
 17 Cyfleuster pen a chwt 
 12 Clwb Cinio  
 9 Clwb Gwyliau 
 2 Grèche 
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Dengys y tabl isod nifer y gwasanaethau wedi’u dosbarthu fesul dewis iaith. Sylwer y nodwyd ‘Signalong’ a Ffrangeg hefyd fel 
ieithoedd eraill, ond maen nhw wedi’u hymgorffori o fewn cyfansymiau Cymraeg a Saesneg a Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 
 
Ffigur 27. Nifer y gwasanaethau wedi’u dosbarthu fesul dewis iaith Data’r SASS 2016 

Gwasanaethau a 
Ddarperir 

Iaith y Ddarpariaeth 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Meithrinfa Diwrnod 
Llawn 

 1 10 8  19 

Meithrinfa hanner 
diwrnod (bore)  

 1 7 8  16 

Meithrinfa hanner 
diwrnod (prynhawn) 

 1 7 7  15 

Grŵp Chwarae/Cylch 
Meithrin (bore) 

1 1 5 5  12 

Grŵp Chwarae/Cylch 
Meithrin (prynhawn) 

1 1 5 3  10 

Cyn ysgol 1 0 5 7  13 

Ar ôl ysgol  0 5 8  13 

Pen a Chwt 1 1 7 8  17 

Cinio 1 0 5 6  12 

Darpariaeth yn ystod 
y Gwyliau 

 0 4 5  9 

Crèche  0 1 1  2 

Arall       

CYFANSWM 5 6 
 

61 66  138 

 
Mae dros hanner y lleoliadau gofal diwrnod llawn o fewn meithrinfeydd diwrnod llawn ac yn darparu gofal plant trwy gyfrwng y 
Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog.  Sylwer fod anghysondebau o fewn data’r SASS yn datgelu er bod rhai darparwyr wedi eu 
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nodi eu hunain fel meithrinfa diwrnod llawn, na ailadroddwyd hyn ar draws y data. Felly nid yw rhai o’r ffigurau’n cadarnhau’r 
wybodaeth wreiddiol fel y manylir yn y tabl uchod. 
 
Dim ond dau leoliad gofal diwrnod llawn sy’n bodoli o fewn ardal Blaenafon, ac nid oes un o’r rhain yn cynnig darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. Mae’r darparwyr gofal plant o fewn ardal Blaenafon yn cynnig nifer o ddarpariaethau gofal plant gan gynnwys meithrinfa 
diwrnod llawn, meithrinfa hanner diwrnod (bore yn unig), Grŵp Chwarae/Meithrin (bore a phrynhawn), gofal cyn ac ar ôl ysgol, Pen 
a Chwt, darpariaeth Clybiau Cinio a Gwyliau. 
 
Dim ond 1 lleoliad gofal diwrnod llawn cyfrwng Cymraeg sydd yn Nhorfaen. Mae wedi’i leoli yn ardal Pont-y-pŵl ac yn cynnig 5 
darpariaeth gofal plant. Mae’r rhain yn cynnwys; 

 Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin – sesiynau bore a phrynhawn 
 Gofal cyn ac ar ôl ysgol  
 Pen a Chwt 
 Clwb Cinio  

 
Mae mwyafrif y meithrinfeydd diwrnod llawn wedi’u lleoli o fewn ardal Cwmbrân ac maen nhw’n cael eu darparu’n bennaf trwy gyfrwng 
y Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog, ac yn Saesneg. 
 
Mae yna 2 leoliad gofal diwrnod llawn dwyieithog yn ardal Cwmbrân. 
 
Mae’r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys: 
Meithrinfa Diwrnod Llawn 
Meithrinfa hanner diwrnod bore a phrynhawn 
Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin bore a phrynhawn 
Pen a Chwt 
 
Nid oes unrhyw ddarpariaeth gofrestredig Gymraeg na dwyieithog yn ystod y gwyliau yn ardal Cwmbrân.  
 
Nifer o leoedd plant wedi’u llenwi a’u math (llawn-amser, rhan-amser, ad-hoc) – Yn Ystod y Tymor Ysgol 
 
Mae yna gyfanswm o 898 lle ar gael (ar sail uchafswm capasiti) o fewn meithrinfeydd diwrnod llawn, gyda chyfanswm o 1262 o blant 
yn defnyddio’r lleoedd hyn ar sail lawn-amser, ran-amser ac ad-hoc. O drwch blewyn, darperir mwyafrif y lleoedd hyn ar draws 
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lleoliadau Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog a chyfrwng Saesneg, ac maen nhw yn ardal Cwmbrân. Sylwer bod llawer o 
leoliadau gofal plant yn darparu nifer o ddarpariaethau ac felly bydd eu ffigyrau ar gyfer uchafswm capasiti yn cael eu hymgorffori i 
fwy nag un ddarpariaeth gofal plant. Felly efallai y bydd nifer gwirioneddol y lleoedd gofal plant yn fwy na nifer y lleoedd gofal plant 
sydd ar gael ar unrhyw un adeg. Sylwer ymhellach fod uchafswm y capasiti yn is na’r nifer o leoedd cofrestredig sydd ar gael. Roedd 
yr wybodaeth ar sail lefelau presenoldeb yn ystod mis Gorffennaf 2016. 
 
Mae Ffigur 28 yn dangos yr uchafswm capasiti a’r nifer o leoedd sy’n cael eu defnyddio (atodiad 2) yn ystod y tymor ysgol 
 
Ffigur 28. Uchafswm capasiti lleoedd yn ystod y tymor ysgol Data’r SASS 2016 

Gwasanaethau Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg (19 o 
leoedd 
cofrestredig 
dros 1 lleoliad) 

Cymraeg a 
Saesneg (62 o 
leoedd 
cofrestredig dros 
2 leoliad) 

Saesneg gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog (582 o 
leoedd 
cofrestredig dros 
15 lleoliad) 

Saesneg 
(579 o leoedd 
cofrestredig dros 15 
lleoliad) 

Arall CYFANSWM 

Uchafswm Capasiti 
 

Meithrinfa 
Diwrnod Llawn 

0 46 413 439  898 

Meithrinfa 
hanner diwrnod 
(bore) 

0 0 229 153  382 

Meithrinfa 
hanner diwrnod 
(prynhawn) 

0 0 220 162  382 

Cyn ysgol 12 0 64 140  216 

Ar ôl ysgol 0 0 73 177  250 

Grŵp 
Chwarae/Cylch 
Meithrin (bore) 

19 1 140 203  363 
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Grŵp 
Chwarae/Cylch 
Meithrin 
(prynhawn) 

19 2 96 158  275 

Pen a Chwt 0 1 120 180  301 

Crèche 0 0 15 99  114 

Cinio 12 0 109 174  295 

Arall 0 0 0 118  118 

CYFANSWM 
UCHAFSWM 
CAPASITI 

62 49 1479 2003  3594 

Presenoldeb Wythnosol / Cyfnod Aros - cyfanswm 
 
 

 LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Meithrinfa 
Diwrnod Llawn 

0 0 0 18 25 0 71 534 7 186 289 132    1262 

Meithrinfa 
hanner diwrnod 
(bore) 

0 0 0 0 2 0 165 161 0 104 131 101    664 

Meithrinfa 
hanner diwrnod 
(prynhawn) 

0 0 0 0 0 0 33 114 0 99 115 101    462 

Cyn ysgol 8 0 0 0 0 0 9 28 0 111 109 105    370 

Ar ôl ysgol 0 0 0 0 0 0 16 47 0 147 178 113    501 

Grŵp 
Chwarae/Cylch 
Meithrin (bore) 

12 6 1 9 8 0 79 69 0 132 158 99    573 

Grŵp 
Chwarae/Cylch 

12 7 0 6 10 0 63 28 0 106 126 99    457 
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Meithrin 
(prynhawn) 

Pen a Chwt 0 0 0 0 0 0 22 117 1 141 198 106    585 

Cinio 12 0 0 0 0 0 24 40 1 117 131 99    424 

Crèche 0 0 0 0 0 0 0 19 0 99 99 99    316 

Arall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99 99    297 

CYFANSWM 
NIFER Y 
PLANT SY’N 
MYNYCHU 

44 13 1 33 45 0 482 1157 9 1341 1633 1153    5911 

 
Mae Atodiad 2 yn dangos bod nifer y plant sy’n defnyddio gofal plant yn llawn-amser, rhan-amser ac ad hoc o fewn yr holl 
ddarpariaethau gofal plant sy’n Ofal Diwrnod Llawn yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael. 
 
Mae mwyafrif y lleoedd sydd ar gael yn ystod y tymor ysgol mewn meithrinfa diwrnod llawn, meithrinfa hanner diwrnod (bore a 
phrynhawn) a Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin bore. Fodd bynnag mae mwyafrif y plant yn defnyddio gwasanaethau trwy Ofal Diwrnod 
Llawn, meithrinfa hanner diwrnod bore, Pen a Chwt, Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin (bore) ac ar ôl ysgol. Felly cynigir bod nifer fawr 
o blant yn cael gofal plant rhan-amser. Mae mwyafrif y lleoedd a ddefnyddir o fewn lleoliadau cyfrwng Saesneg. 
 
Roedd 297 o blant yn defnyddio gwasanaethau cyfrwng Saesneg ‘arall', fodd bynnag nid yw’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr SASS 
yn categoreiddio’r darpariaethau eraill.  
 
Yn y data a ddarparwyd gan yr SASS nodwyd bod uchafswm capasiti o 545 lle gofal plant wedi eu dosbarthu dros nifer o 
ddarpariaethau gofal plant yn ardal Blaenafon. Gellir cymharu hyn gyda 95 o leoedd gofal plant cofrestredig dros ddau leoliad. Datgela 
cofnodion presenoldeb a gyflwynwyd gan y darparwyr gofal plant fod 28% o’r lleoliadau hyn yn cael eu defnyddio. Awgrymir felly fod 
yna nifer o leoedd gwag. Sylwer y bydd niferoedd uchafswm capasiti yn fwy na’r nifer gwirioneddol o leoedd sydd ar gael ar unrhyw 
un adeg. Gweler Lleoedd Gwag isod am wybodaeth bellach. 
 
Defnyddir mwyafrif y lleoedd cyfrwng Cymraeg trwy Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin mewn sesiynau bore a phrynhawn o fewn ardal 
Pont-y-pŵl. Defnyddir 41% o’r rhain trwy leoedd llawn-amser.  
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Mae cyfanswm o 936 o blant ym Mhont-y-pŵl yn cael gofal diwrnod llawn trwy gyfrwng y Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog, ar 
sail lawn-amser, ran-amser ac ad hoc. Cymharir hyn gyda 323 o blant sy’n cael gofal plant trwy gyfrwng y Saesneg. 
 
Dosberthir 91% o leoedd Meithrinfa Diwrnod Llawn yn gyfartal ar draws lleoliadau Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog a chyfrwng 
Saesneg yng Nghwmbrân ac mae cyfanswm o 1128 o blant yn cael gofal plant ar sail lawn-amser, ran-amser ac ad hoc. 
 
Mae yna gyfanswm o 186 o leoedd gofal plant dwyieithog yng Nghwmbrân gyda 712 o blant yn cael gofal ar sail lawn-amser, ran-
amser ac ad hoc. Mae 86% o’r plant hyn yn cael gofal plant dwyieithog ar sail ran-amser ac yn defnyddio meithrinfa diwrnod llawn 
yn bennaf.   
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Gwyliau ysgol  
Dengys Ffigur 29 y capasiti ar gyfer gofal plant a phresenoldeb yn ystod gwyliau ysgol.  
 
Ffigur 29.  Capasiti’r lleoedd a phresenoldeb yn ystod gwyliau ysgol Data’r SASS 2016. 

 Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Uchafswm 
Capasiti Gofal 
plant yn ystod y 
gwyliau ysgol 

0 lle  46 lle dros 1 
lleoliad 

421 o leoedd 
cofrestredig dros 
15 lleoliad  

452 o leoedd 
cofrestredig dros 15 
lleoliad 

0 lle 919 

Presenoldeb Wythnosol / Cyfnod Aros 
 

 LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Gwyliau’r Haf    14 24 0 34 316 3 144 272 137    944 

Hanner Tymor Mis 
Hydref 

   13 26 0 25 157 60 133 156 117    687 

Gwyliau’r Nadolig    15 28 0 28 191 4 115 187 116    684 

Hanner Tymor Mis 
Chwefror 

   17 28 0 21 223 5 131 158 116    699 

Gwyliau’r Pasg    18 30 0 25 300 5 132 197 118    825 

Hanner Tymor Mis 
Mai 

   17 29 0 24 241 5 132 175 111    734 

CYFANSWM 
NIFER Y PLANT 
SY’N MYNYCHU 

   94 165 0 157 1428 82 787 1145 715    4573 

 
Mae data o’r SASS yn datgelu bod yna 919 o leoedd gofal plant cofrestredig ar gael yn ystod gwyliau ysgol. Mae hyn yn ostyngiad 
sylweddol o gymharu ag uchafswm capasiti’r lleoedd sydd ar gael yn ystod y tymor ysgol. Gallai hyn fod o ganlyniad i nifer o 
ddarparwyr gofal plant sesiynol fel Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin sydd ar waith yn ystod y tymor ysgol yn unig. Fodd bynnag mae 
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nifer y plant sy’n dal i ddefnyddio gofal plant yn ystod y gwyliau ysgol yn gymharol uchel. Adroddwyd bod cyfanswm o 4573 o blant 
wedi defnyddio gofal plant yn ystod y gwyliau ysgol, ac felly dim ond gostyngiad o 23% a welir ar y cyfan yn nifer y plant a fu’n 
mynychu. 
 
Nid oes unrhyw leoedd cofrestredig cyfrwng Cymraeg yn ystod y gwyliau ysgol. 
 
Roedd mwyafrif y plant yn cael gofal plant rhan-amser yn ystod y gwyliau ysgol, gyda nifer sylweddol o blant (1428) yn defnyddio 
lleoliad Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 
 
Roedd gwybodaeth a dynnwyd o’r SASS yn awgrymu bod mwyafrif y lleoedd sydd ar gael yn ystod gwyliau ysgol o fewn ardal Pont-
y-pŵl (626) o gymharu â Chwmbrân (510) a Blaenafon (65). Mae mwyafrif y lleoedd hyn o fewn lleoliadau cyfrwng Saesneg. Mae’r 
cofnodion presenoldeb a ddangosir yn Atodiad 2 yn datgelu bod nifer sylweddol o blant wedi cael gofal plant yn ystod y gwyliau ysgol 
mewn gofal plant a leolir yn ardal Pont-y-pŵl. Fodd bynnag nid yw’r wybodaeth a dynnwyd o’r SASS i lenwi’r adran hon yn Atodiad 2 
yn dweud pa ddarpariaethau gofal plant a ddefnyddiwyd. 
 
Lleoedd Gwag a Rhestrau Aros 
 
Mae Ffigur 30 yn cyfeirio at wybodaeth ynghylch lleoedd gwag a gyflwynwyd gan leoliadau gofal diwrnod llawn ar yr SASS. Er 
gwaethaf ffigurau presenoldeb rhan-amser uchel ar draws yr holl ddarpariaethau gofal plant mewn gofal diwrnod llawn, mae 
darparwyr gofal plant yn adrodd bod nifer o leoedd llawn-amser gwag ar gael.  
 
Ffigur 30. Lleoedd gwag Data’r SASS 2016 

Gwasanaethau Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Meithrinfa Diwrnod Llawn  70 349 (dros 7 lleoliad)* 60 dros 5 
lleoliad 

 479 

Meithrinfa hanner diwrnod 
(bore) 

  173 81 (un 
lleoliad) 

 254 

Meithrinfa hanner diwrnod 
(prynhawn) 

 2 192 148 (un 
lleoliad) 

 342 

Cyn ysgol 4  13 27  44 
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Ar ôl ysgol   6 128  134 

Grŵp Chwarae/Cylch Meithrin 
(bore) 

 8 115 128  251 

Grŵp Chwarae/Cylch Meithrin 
(prynhawn) 

 20 84 124  228 

Pen a Chwt   49 11  60 

Cinio   39 47  86 

Crèche   0 0  0 

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 
(bore) 

  0 6  6 

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau 
(prynhawn) 

  0 6  6 

Arall    0  0 

CYFANSWM 4 100 1020 766  1890 

 
Mae mwyafrif yr holl leoedd gwag o fewn lleoliadau cyfrwng Saesneg yn bennaf, tra bod darpariaethau Cymraeg yn adrodd bod 
niferoedd is o leoedd gwag, fodd bynnag mae nifer y lleoedd mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn gymharol is. Yn 
benodol, mae un lleoliad Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog yn adrodd bod 80 lle llawn-amser gwag. Gellid ystyried, oherwydd 
lefelau uchel y lleoedd gwag, fod rhai darparwyr gofal plant wedi camddehongli’r wybodaeth yr oedd ei hangen. Nid oedd rhai 
darparwyr gofal plant wedi riportio unrhyw leoedd gwag, felly eto ni ddylid gweld yr wybodaeth a gyflwynir fel gwir adlewyrchiad o’r 
nifer o leoedd gwag yn Nhorfaen. 
 
Dengys Atodiad 2 fod mwyafrif y lleoedd gwag yr adroddwyd yn eu cylch yn ystod y tymor ysgol a’r gwyliau ysgol mewn meithrinfeydd 
diwrnod llawn, a meithrinfeydd hanner diwrnod (bore a phrynhawn), fodd bynnag adroddir bod lefelau uchel o leoedd gwag hefyd 
mewn sesiynau Grwpiau Chwarae / Meithrin bore a phrynhawn.  
 
Mae yna fwy o leoedd gwag yn ardal Pont-y-pŵl gyda chyfanswm o 993 o leoedd gofal plant ar gael. Adroddir bod mwyafrif y lleoedd 
hyn o fewn meithrinfa diwrnod llawn, mewn sesiynau bore a phrynhawn mewn meithrinfa hanner diwrnod Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog ac mewn lleoliadau Grŵp Chwarae / Meithrin bore a phrynhawn cyfrwng Saesneg. 
 
Dim ond 2 le gofal plant ar restr aros a adroddir ar gyfer sesiynau Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin bore o fewn ardal Cwmbrân yn 
ystod tymor y Gwanwyn a’r Hydref. Nid oes unrhyw leoliad arall yn adrodd bod ganddynt restr aros. 
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Amrediad oedran y plant  
 
Mae Ffigur 31 o Atodiad 2 yn dangos dosbarthiad lleoliadau gofal diwrnod llawn sy’n darparu gofal ar gyfer y grwpiau oedran canlynol 
yn ôl eu lleoliad daearyddol. Sylwer nad yw pob lleoliad gofal plant wedi nodi grwpiau oed ar gyfer yr holl ddarpariaethau a gynigir ac 
mae’r crynodeb isod yn seiliedig ar yr ymateb cyfyngedig a fanylir o fewn data’r SASS.  
 
Ffigur 31. Amrediad oedran plant Data’r SASS 2016 

 

Amrediadau 
Oedran 

Cyfanswm Niferoedd Gofal Diwrnod Llawn fesul Ardal 

 Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg 

 Ardal 
1 

Ardal 2 Ardal 
3 

Ardal 
1 

Ardal 
2 

Ardal 3 Ardal 
1 

Ardal 2 Ardal 3 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 
3 

Dan 12 mis 
oed 

 0    1  4 4 1 2  

12-18 mis 
oed 

 0    1  4 4 1 2  

19-23 mis 
oed 

 0    1  4 4 1 2  

2 flwydd oed  1    2  8 6 2 4  

3 blwydd oed  1    2  8 7 2 5  

4 blwydd oed  1    2  8 7 2 5  

5 mlwydd oed  1    0  5 5 2 3  

5-7 mlwydd 
oed 

 0    0  3 4 2 2  

8 blwydd oed        3  2 2  

8-11 blwydd 
oed 

 0    0  2 2 2 1  

12 mlwydd 
oed 

       2 2 1 1  

12-14  0    0  0 0 0 0  
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15-17   0    0  0 0 0 0  

CYFANSWM  3 grŵp 
oedran 
dros 1 
lleoliad 

   9 grŵp 
oedran 
dros 2 
leoliad 

 51 grŵp 
oedran 
dros 8 
lleoliad 

45 grŵp 
oedran 
dros 7 
lleoliad 

18 grŵp 
oedran 
dros 2 
leoliad 

29 dros 
5 
lleoliad  

 

 
 Mae gofal plant diwrnod llawn Cyfrwng Cymraeg ar gael ar gyfer plant 2-5 blwydd oed yn unig mewn un lleoliad gofal plant  

yn ardal Pont-y-pŵl. 
 

 Mae gofal plant dwyieithog ar gael i blant dan 12 mis oed nes 4 blwydd oed mewn dau leoliad gofal plant yn ardal Cwmbrân.  
 

 Mae yna nifer fawr o leoliadau gofal diwrnod llawn sy’n darparu gofal ar gyfer plant 3 - 4 oed (25) a 2 oed (23). Sylwer bod 
nifer o ddarparwyr gofal plant yn nodi eu bod yn darparu gofal ar gyfer mwy nag un grŵp oedran, ac felly efallai bod y rhain 
wedi cael eu dyblygu yn y cyfansymiau.  

 
 Mae yna 6 lleoliad gofal diwrnod llawn sy’n darparu gofal plant ar gyfer pobl ifanc 12 oed, fodd bynnag nid oes unrhyw 

leoliadau gofal plant sy’n darparu gofal ar gyfer pobl ifanc 12-17 oed.  
 
Dengys Atodiad 2 fod lefelau presenoldeb uwch ar gyfer plant 3 oed yn ddaearyddol a thrwy bob categori iaith yn ystod y tymor ysgol. 
Dangosir bod cyfanswm o 377 o blant 3 blwydd oed yn mynychu lleoliadau gofal diwrnod llawn yn ystod y tymor ysgol. Gellir cymharu 
hyn gyda 366 pellach o blant 2 oed a 287 o blant 4 oed sydd hefyd yn defnyddio’r un ddarpariaeth gofal plant. Adroddir bod lefelau 
presenoldeb is i blant 12 mis oed ac iau, fodd bynnag mae mwyafrif y plant sy’n defnyddio gofal plant ar gyfer y grŵp oedran hwn 
hefyd yn gwneud hynny o fewn ardal Pont-y-pŵl. 
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Amserau agor, gan gynnwys y nifer sy’n cynnig oriau gofal plant hyblyg 
 
Yn Ystod y Tymor Ysgol  
 
Sylwer nad oedd yr holl ddarparwyr gofal plant a lenwodd yr SASS wedi nodi oriau agor. Felly mae’r wybodaeth isod yn grynodeb o’r 
data a goladwyd ac ni ddylai gynrychioli trosolwg o amserau agor o fewn gofal diwrnod llawn.  
 
Yn ystod y tymor ysgol mae gofal diwrnod llawn cyfrwng Cymraeg ar gael ym Mhont-y-pŵl rhwng 08.30yb a 15.15yp yn unig. Gellid 
dadlau nad yw hyn yn cyfrif fel oriau agor gofal diwrnod llawn ac mae’n dangos sut mae data’r SASS yn ddiffygiol wrth nodi lleoliadau 
gofal plant sy’n darparu gofal plant ar sail gofal diwrnod llawn. Fodd bynnag sylwer hefyd nad yw’r gofal plant a ddarperir yn yr ardal 
hon yn gyson o ddydd Llun i ddydd Gwener a bod mwy ar gael yn ystod sesiynau bore.  
 
Nododd dau leoliad gofal plant ym Mlaenafon eu bod ar agor o 7.30yb tan 6.00yh o ddydd Llun i ddydd Gwener (fodd bynnag dim 
ond un lleoliad nododd yr oriau cau).  
 
Mae amserau agor lleoliadau gofal diwrnod llawn yn ardal Pont-y-pŵl yn amrywio gyda mwyafrif y lleoliadau yn nodi amserau sesiynau 
hanner diwrnod rhwng 08.00yb- 1.00yp ac 1.00yp – 6yh, yn hytrach nag 8.00yb – 6.00yh. Fodd bynnag gellir cymryd bod y sesiynau 
hyn yn darparu gofal diwrnod llawn yn hytrach na sesiynau hanner diwrnod.  
 
Dim ond dau leoliad gofal dydd yn ardal Pont-y-pŵl sydd ar agor cyn 8.00yb (7.45yb) ac mae un lleoliad cyfrwng Saesneg yn cau ar 
ôl 6.00yh (6.15yh).  
 
Mae gofal plant dwyieithog yn ardal Cwmbrân ar gael rhwng 8.00yb a 6.00yh, fodd bynnag dim ond un lleoliad allan o ddau sydd 
wedi nodi amserau agor.  
 
Mae yna 6 lleoliad gofal diwrnod llawn yn ardal Cwmbrân sy’n agor am 7.30yb o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac nid oes unrhyw un 
ar gael ar ôl 6.00yh. 
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Hyd y sesiynau yn ystod gwyliau ysgol 
 
Dengys Ffigur 32 nifer y darparwyr gofal plant sy’n cynnig gofal diwrnod llawn yn ystod gwyliau ysgol  
 
Ffigur 32 Hyd sesiynau gwyliau ysgol Data’r SASS 2016 

 Hyd Sesiynau Gwyliau’r 
Haf 

Hanner 
Tymor Mis 
Hydref 

Gwyliau’r 
Nadolig 

Hanner 
Tymor Mis 
Chwefror 

Gwyliau’r 
Pasg 

Hanner 
Tymor Mis 
Mai  

 Dechrau Gorffen 

C
y
m

ra

e
g
 

  Nid oes unrhyw leoedd ar gael yn ystod gwyliau ysgol 

 

   

 

S
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h

a
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e
lf
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d
w

y
ie
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o
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08.00 13.00 3 3 3 3 3 3 Pont-y-
pŵl yn 
unig 

08.30 17.30 1 1 1 1 1 1 

08.30 13.00 1 1 1 1 1 1 

13.00 17.30 1 1 1 1 1 1 

13.00 18.00 1 1 1 1 1 1 

07.45 13.00 1 1 1 1 1 1 
*dim ond 1 allan o 2 leoliad ar gyfer Cymraeg a Saesneg nododd amserau agor 

C
y
m
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e
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S
a

e
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g
 

08.00 13.00 1* 1 1 1 1 1 

13.00 18.00 1 1 1 1 1 1 
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Nid oes unrhyw ofal diwrnod llawn Cyfrwng Cymraeg, Saesneg neu arall ar gael yn ystod gwyliau ysgol, fodd bynnag  mae yna ofal 
plant Dwyieithog ar gael rhwng 08.00yb a 6.00yh yn ystod gwyliau ysgol. Sylwer nad yw’r darparwr gofal plant hwn wedi nodi nifer yr 
wythnosau y mae ar agor, felly ni ellir cymryd bod y ddarpariaeth hon ar gael trwy gydol y flwyddyn. 
 
Mae 3 darparwr gofal plant yn nodi eu bod yn cynnal gofal sesiynol rhwng 8.00yb ac 1.00yp yn ystod gwyliau ysgol, fodd bynnag 
mae yna lai yn cynnig gofal rhwng 1.00yp a 5.30yp/6.00yh. Felly nid yw’r wybodaeth a ddarperir gan yr SASS yn gallu rhoi crynodeb 
terfynol o’r oriau agor yn ystod gwyliau ysgol. Awgrymir hyn ymhellach yn yr ymatebion yn Atodiad 2 ar gyfer nifer yr wythnosau mae 
ar agor yn ystod gwyliau ysgol. Dim ond 3 lleoliad Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog nododd y nifer o wythnosau maen nhw ar 
agor, ac eto dywedodd 2 leoliad beth oedd eu hamserau agor. Felly gellid ystyried bod 5 lleoliad yn darparu gwasanaeth yn ystod 
gwyliau Hanner Tymor mis Hydref a Chwefror a Mai a'r Pasg. Nododd 3 lleoliad gofal diwrnod llawn nifer yr wythnosau maen nhw ar 
agor dros y Nadolig, fodd bynnag roedd 4 wedi nodi amserau agor. Unwaith eto, gallai hyn awgrymu bod 4 lleoliad ar agor dros 
gyfnod y Nadolig. 
 

Amrediad ffioedd – Gofal Diwrnod Llawn 
 
Cyfrifir y costau cyfartalog ar gyfer gofal diwrnod llawn ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd o fewn data’r SASS. Mae’r crynodeb 
isod yn manylu ar bob darpariaeth gofal plant a gynigir o fewn lleoliad gofal diwrnod llawn. Sylwer bod nifer o leoliadau naill ai 
wedi cofnodi cyfraddau fesul awr neu fesul diwrnod llawn, ac felly efallai nad yw’r cyfartaleddau yn rhoi crynodeb cywir ar gyfer 
costau gofal diwrnod llawn yn Nhorfaen. 
 
 Y gost gyfartalog ar gyfer Meithrinfa Diwrnod Llawn yw £21.07 ar sail 17 ymateb 
 Y cyfartaledd ar gyfer Meithrinfa hanner diwrnod – bore, yw £14.79 ar sail 14 ymateb 
 Y cyfartaledd ar gyfer Meithrinfa hanner diwrnod – prynhawn, yw £14.51 ar sail 14 ymateb 
 Cost gyfartalog gofal cyn ysgol yw £4.52 ar sail 10 ymateb 
 Cost gyfartalog gofal ar ôl ysgol yw £7.42 ar sail 11 ymateb 
 Cost gyfartalog gofal Pen a Chwt yw £8.14 ar sail 18 ymateb 
 Cost gyfartalog Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin bore yw £5.22 ar sail 12 ymateb 
 Cost gyfartalog Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin prynhawn yw £5.26 ar sail 8 ymateb 
 Cost gyfartalog Creche yw £5.86 ar sail 3 ymateb 
 Cost Gyfartalog Bore yn ystod y Gwyliau yw £17.12 ar sail 7 ymateb 
 Cost Gyfartalog Prynhawn yn ystod y Gwyliau yw £15.42 ar sail 6 ymateb 
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Mae 18 lleoliad gofal diwrnod llawn yn Nhorfaen yn cynnig gostyngiad i frodyr a chwiorydd. Mae’r rhain yn amrywio o 5-10% ar gyfer 
brodyr a chwiorydd llawn-amser, gostyngiad o 10-20% i frodyr a chwiorydd, 5% i frodyr a chwiorydd llawn-amser a 5% i’r brawd neu 
chwaer cyntaf yn unig. Roedd gostyngiadau eraill yn cynnwys gostyngiad o 10% i frodyr a chwiorydd sy’n cael yr un gwasanaeth a 
5% i frodyr a chwiorydd sy’n mynychu ar 3 diwrnod llawn. 
 
 
Amrediad ffioedd fesul dosbarthiad daearyddol 
 
Yn Ffigur 33 ceir crynodeb o’r costau a gyflwynwyd i ddata’r SASS ar gyfer gofal diwrnod llawn. Sylwer bod hyn wedi’i ddosbarthu 
fesul darpariaeth gofal plant a bod y cyfartaleddau yn gyfuniad o gyfraddau “yr awr” a chostau diwrnod llawn. Cyflwynodd nifer o 
ddarparwyr gofal plant wybodaeth ar gostau “yr awr” neu gostau diwrnod llawn, ac felly efallai nad yw’r crynodeb yn adroddiad cywir 
ar y costau gofal plant.  Ble mae’r ffigurau’n isel gellir cymryd mai costau “yr awr” yw’r rhain. 
 
Ffigur 33. Amrediad y ffioedd Data’r SASS 2016 

Gofal Diwrnod 
Llawn  - costau 
cyfartalog 

Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân 

 Saesneg Cymraeg Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg 

Meithrinfa Diwrnod 
Llawn 

£37.63  £27.93 £30.00 £3.98 £8.39 £21.29 

Meithrinfa hanner 
diwrnod – bore 

£22.15 £3.00 £17.33 £16.67 £5.60 £6.60 £15.60 

Meithrinfa hanner 
diwrnod – prynhawn 

£22.15  £16.58 £16.33 £5.60 £6.60 £15.64 

Cyn ysgol £3.50  £5.50 £6.50  £3.00 £4.23 

Ar ôl ysgol £8.02  £8.50 £6.45  £8.00 £6.80 

Pen a Chwt £16.86  £9.23 £11.84 £3.00 £9.83 £3.50 
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Grŵp Chwarae  / 
Cylch Meithrin - 
bore 

 £8.50 £3.73 £4.33 £7.00 £7.50 £4.11  

Grŵp Chwarae  / 
Cylch Meithrin - 
prynhawn 

 £8.50 £3.79 £4.33 £7.00 £7.50 £2.80 

Creche      £5.84 £6.50 

Darpariaeth yn 
ystod y Gwyliau – 
bore 

£26.38  £14.93 £20.00   £14.34 

Darpariaeth yn 
ystod y Gwyliau – 
prynhawn 

£26.36  £14.59 £20.00   £2.40 

Arall £2.00 
cinio 

  £2.50 cinio a 
£30 heb nodi 

beth 

  £3.97 
cinio 

      

 
Nifer y lleoedd sydd wedi’u llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd 
anabledd 
 
Dengys Ffigur 34 nifer y plant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd ac sy’n cael gofal diwrnod llawn fel y darperir gan 
ddata’r SASS. Sylwer efallai fod y ffigur yn uwch na’r hyn sydd wedi’i nodi.  
 
Ffigur 34. Nifer y plant ag anghenion addysgol arbennig Data’r SASS 2016. 

Dosbarthiad Daearyddol  Cyfanswm Nifer y Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig neu Anabledd  

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall 

Ardal 1     2  

Ardal 2 2  9 3  
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Ardal 3   6 21 45 (30 wedi’u 
nodi mewn 1 

lleoliad) 

 

CYFANSWM 2 6 30 50  

 
Mae cyfanswm o 88 o blant yn cael gofal plant mewn lleoliad gofal diwrnod llawn cofrestredig. Dengys Atodiad 2 fod gan nifer o blant 
ddiagnosis clinigol neu eu bod yn aros am asesiad ffurfiol. 
 
Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu, anawsterau emosiynol ac ymddygiad ac anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia, ADHD, 
Dyspracsia) yw’r mwyaf cyffredin ymhlith plant sydd â datganiad neu sy’n aros am ddatganiad. Fodd bynnag oherwydd natur data’r 
SASS, gellir ond cymryd bod y nifer o blant yn coladu i’r categorïau a ddewiswyd. Felly nid yw hyn yn gasgliad terfynol oherwydd 
efallai fod gan rai plant nifer o gyflyrau. Roedd y categorïau eraill ar gyfer y rheiny sydd â datganiad neu sy’n aros am asesiad ffurfiol 
yn cynnwys Tiwmor ar yr Ymennydd, Alergeddau, Syndrom Downs a Pharlys yr Ymennydd. 
 
 
 
Nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg wedi’u llenwi 
 
Dengys Atodiad 2 fod 58 o blant rhwng 2 a 4 blwydd oed wedi cael lle cyfrwng Cymraeg o fewn ardal Pont-y-pŵl. Coladwyd yr 
wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o ddata’r SASS a oedd yn gofyn i ddarparwyr adrodd ar ffigurau presenoldeb yn ystod mis 
Gorffennaf 2016. Nid oedd unrhyw blant wedi cael gofal diwrnod llawn cyfrwng Cymraeg yn ystod gwyliau ysgol, fodd bynnag roedd 
80 o blant dan 12 mis oed i 4 blwydd oed wedi cael gofal diwrnod llawn dwyieithog yn ystod y tymor ysgol yn ardal Cwmbrân. Cafodd 
40 o blant eraill o’r un grŵp oedran ofal plant dwyieithog yn ystod y gwyliau ysgol. Nid yw’n wybyddus ai’r un plant oedd yn cael gofal 
plant yn ystod y Tymor Ysgol a’r gwyliau ysgol. 
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6.2.2. Crynodeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
 
Oherwydd natur anghyflawn yr wybodaeth a ddarparwyd gan ddata’r SASS ni ellir cyffredinoli mewn crynodeb o gryfderau a 
gwendidau fel gwir ddadansoddiad o’r ddarpariaeth gofal diwrnod llawn yn Nhorfaen. Mae’r crynodeb isod yn seiliedig ar y 
dadansoddiad uchod, fodd bynnag bydd angen ymchwilio ymhellach er mwyn dilysu’r cryfderau a’r gwendidau hyn. 
 
Cryfderau 
 

 Mae 56% o leoliadau gofal diwrnod llawn yn feithrinfeydd diwrnod llawn 
 Mae 95% o leoliadau gofal diwrnod llawn yn cynnig gostyngiad i frodyr a chwiorydd  
 Lleoedd gwag i blant sy’n 12 mis oed ac iau (ar sail ffigurau presenoldeb) 
 Mae 6 darparwr ar agor o 7.30yb  
 Defnyddir Cymraeg achlysurol mewn dros 50% o’r holl leoliadau gofal dydd 
 Mae yna leoedd llawn-amser ar gael mewn lleoliadau gofal diwrnod llawn (mae nifer uchel o blant yn defnyddio lleoedd rhan-

amser) 
 Yn bennaf mae’r rhestrau aros yn isel 
 

Gwendidau  
 

 Mae nifer y darpariaethau’n fwy na nifer y lleoliadau gofal diwrnod llawn oherwydd efallai bod lleoliadau’n darparu mwy nag 
un ddarpariaeth 

 Nodir gofal plant Cyfrwng Cymraeg dim ond o fewn lleoliad Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin  
 Nid oes unrhyw leoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg na dwyieithog yn ardal Blaenafon 
 Mae gofal plant dwyieithog ar gael o fewn lleoliadau yng Nghwmbrân yn unig 
 Mae’r gost ar gyfer gofal diwrnod llawn yn amhendant ar gyfer pob ardal yn Nhorfaen 
 Mae lleoedd gofal plant mewn lleoliadau gofal diwrnod llawn yn sylweddol is yn ystod gwyliau ysgol gan fod llawer o 

ddarparwyr yn gweithredu yn ystod y tymor ysgol yn unig. Fodd bynnag, mae lefelau presenoldeb yn ystod gwyliau ysgol yn 
dal i fod yn gymharol uchel, gan greu gostyngiad o 23% yn unig yn nifer y plant sy’n mynychu ar y cyfan 

 Mae amserau agor yn anghyson  
 Mae lleoedd Cyfrwng Cymraeg ar gael rhwng 08.30yb a 3.15yp yn unig ac nid yw’n gyson o ddydd Llun i ddydd Gwener  
 Mae lefelau presenoldeb ym Mlaenafon yn is na’r nifer o leoedd sydd ar gael 
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6.3  Gofal Dydd Sesiynol 
6.3.1. Dadansoddiad o Gyflenwad y Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen adrodd ar y dadansoddiad o ofal plant yn Nhorfaen ar sail data a gafwyd gan yr AGGCC 
yn ystod mis Tachwedd 2016. Mae’r cyfeiriadau mewn atodiadau a geir gan Lywodraeth Cymru yn ôl y math o Ofal Plant, fodd bynnag 
ceir cyfeiriad pellach ble nad oes modd cymharu’r data. Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant cofrestredig gwblhau datganiad 
hunanasesu’r gwasanaeth (SASS) ar ran AGGCC a chasglwyd y data yn ystod mis Gorffennaf 2016. Mae Bwrdeistref Sirol Torfaen 
wedi cadw at ofynion a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, fodd bynnag roedd y gyfradd ymateb o blith darparwyr gofal plant yn llai na 
90% ac felly ni ellir dweud bod y dadansoddiad canlynol yn wir adlewyrchiad o ofal plant yn Nhorfaen. Ceir cyfeiriadau (yn ôl yr 
angen) i ddangos unrhyw annormaleddau.  
 
Mae’r dadansoddiad o ofal dydd sesiynol yn seiliedig ar ddiweddariad i’r SASS gan AGGCC yn ystod mis Tachwedd 2016. Roedd y 
data gwreiddiol a gyflwynwyd yn dangos nifer uwch o ddarparwyr, fodd bynnag mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar y diweddariad 
oherwydd nodwyd nifer o anghysondebau gan awdurdodau lleol eraill.  
 
 
Cysylltodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen â darpariaethau gofal plant wedi’u heithrio (anghofrestredig) ar sail templedi’r SASS, 
fodd bynnag ni ddychwelwyd unrhyw gofnodion. Mae’r wybodaeth sy’n llunio’r adroddiad hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth ynghylch 
gofal plant cofrestredig a gyflwynwyd gan yr SASS a cheir adroddiad ar ddadansoddiad cynhwysfawr o ofal plant cofrestredig ac 
anghofrestredig yn y Cynllun Gweithredu. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud y dadansoddiad 
canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
Amrediad y gwasanaethau a ddarperir  
 
Datgela’r wybodaeth a ddadansoddir yn Atodiad 3 fod yna 3 darparwr gofal plant sesiynol yn Nhorfaen sy’n cynnig 6 gwahanol 
ddarpariaeth gofal plant trwy gyfrwng y Saesneg. Mae’r rhain yn cynnwys; 

 Clwb Cinio  
 Pen a Chwt 
 Sesiynau Bore yn unig (x3) 
 Sesiwn Prynhawn yn unig (x1) 
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Dengys y tabl isod y mathau o wasanaethau a gynigir fesul dewis iaith. 
 
Ffigur 35. Mathau o wasanaethau yn ôl dewis iaith. Data’r SASS 2016.  

Gwasanaethau a 
Ddarperir 

Iaith y Ddarpariaeth  

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Grŵp Chwarae / Cylch 
Meithrin Bore 

   0   

Grŵp Chwarae / Cylch 
Meithrin Prynhawn 

   0   

Cinio    1  1 

Pen a Chwt    1  1 

Arall    3 Bore yn Unig 
1 Prynhawn yn 

Unig 

 3 Bore yn Unig 
1 Prynhawn yn 

Unig 

CYFANSWM    6 darpariaeth 
dros 3 lleoliad 

 6 darpariaeth dros 
3 lleoliad 

 
Darperir Gofal Plant Sesiynol trwy gyfrwng y Saesneg yn unig ac yn ardal Pont-y-pŵl a Chwmbrân. Ni nodwyd unrhyw ofal plant 
sesiynol gan yr SASS yn ardal Blaenafon.   
 
Darperir gofal plant sesiynol yn ardal Pont-y-pŵl gan ddau ddarparwr gofal plant sy’n cynnig sesiynau bore yn unig. Mae’r darparwr 
gofal plant sesiynol arall wedi’i leoli yn ardal Cwmbrân ac yn cynnig darpariaeth pen a chwt, clwb cinio a sesiynau bore a phrynhawn.  
 
Nifer y lleoedd plant sydd wedi’u llenwi a’u math (llawn-amser, rhan-amser, ad-hoc)  
 
Mae yna gyfanswm o 64 o leoedd gofal plant cofrestredig wedi’u dosbarthu dros 3 darparwr gofal plant sesiynol cofrestredig, fodd 
bynnag ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd yn yr SASS adroddodd darparwyr gofal plant uchafswm capasiti o 123 o leoedd gofal 
plant yn bennaf mewn sesiynau bore a phrynhawn.  
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Dengys Ffigur 36 uchafswm y capasiti a’r nifer o bobl sy’n defnyddio lleoedd yn ôl eu lleoliad daearyddol yn ystod y tymor ysgol 
 
Ffigur 36. Uchafswm capasiti a’r lleoedd sydd wedi’u llenwi.  Data’r SASS 2016. 

Darpariaeth Gofal Plant Ardal 2 Ardal 3 CYFANSWM 

 Saesneg Saesneg  

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Bore    

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Prynhawn    

Pen a Chwt  8 8 

Cinio  3 3 

Arall Bore 16 x 2 
Prynhawn 16 x 2 

Bore x 24 
Prynhawn x 24 

112 

CYFANSWM UCHAFSWM CAPASITI 64 59 123 

Presenoldeb Wythnosol/ Cyfnod Aros LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Bore  0      

Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin Prynhawn  0      

Pen a Chwt  0  6   6 

Cinio  0  2   2 

Arall  10 bore x2 
9 prynhawn x2 

 12 x bore 
10 prynhawn 

30 x bore 
14 x prynhawn 

 104 

CYFANSWM NIFER Y PLANT SY’N MYNYCHU  38  30 44  112 

 
Mae cyfanswm o 112 o blant yn mynychu 3 darpariaeth gofal plant sesiynol gyda’r mwyafrif o leoedd yn cael eu defnyddio’n rhan-
amser fel sesiynau bore yn ardal Cwmbrân. Mae hyn yn cynrychioli 91% o gyfanswm uchafswm capasiti’r lleoedd sydd ar gael, ac 
felly’n awgrymu bod yna leoedd gwag o fewn y lleoliadau. 
 
Mae uchafswm o 32 o leoedd gofal plant yn ardal Pont-y-pŵl wedi’u nodi gan yr SASS yn ystod gwyliau ysgol, fodd bynnag nid yw 
nifer y lleoedd sydd wedi’u cymryd wedi’i nodi ac felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth ar gyfer y dadansoddiad.   
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Lleoedd Gwag a Rhestrau Aros 
 
Mae dadansoddiad nifer y plant sy’n defnyddio gofal plant sesiynol cofrestredig yn darogan bod gan rai lleoliadau leoedd gwag ar 
sail eu cofnodion presenoldeb. Mae data a dynnwyd o adroddiad yr SASS yn Atodiad 3 yn datgelu bod yna gyfanswm o 21 lle 
gwag (10 bore ac 11 prynhawn) wedi’u dosbarthu o fewn ardal Pont-y-pŵl. Ni nodwyd unrhyw leoedd gwag yn ardal Cwmbrân ac ni 
nodwyd unrhyw restrau aros gan yr holl ddarparwyr gofal plant sesiynol. Sylwer bod y dadansoddiad hwn yn seiliedig ar yr 
wybodaeth a gyflwynwyd gan adroddiad yr SASS ac felly nid yw’n awgrymu bod gan bob lleoliad gofal plant sesiynol leoedd gwag 
ar hyn o bryd.   
 
Amrediad oedran y plant  
 
Dengys Ffigur 37 o Atodiad 3 ddosbarthiad gofal plant sesiynol sy’n darparu gofal ar gyfer y grwpiau oedran canlynol; 
 
Ffigur 37. Amrediad oedran Data’r SASS 2016.  

Amrediad 
oedran 

Cyfanswm Nifer y Darparwyr Gofal Dydd Sesiynol fesul Ardal 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall 

 Ardal 
1 

Ardal 
2 

Ardal 1 Ardal 2 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 
1 

Ardal 
2 

Ardal 
3 

Ardal 
1 

Ardal 
2 

Dan 12 mis oed            

12-18 mis oed            

19-23 mis oed            

2 flwydd oed        2 1   

3 blwydd oed        2 1   

4 blwydd oed          1   

5-7 mlwydd oed             

8-11             

12-14            

15-17             

CYFANSWM        4 3   
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Mae dadansoddiad o Atodiad 3 yn datgelu bod 100% o ddarparwyr gofal plant sesiynol sydd wedi’u nodi yn adroddiad yr SASS yn 
darparu ar gyfer plant rhwng 2 a 3 blwydd oed a dim ond un lleoliad yn ardal Cwmbrân sy’n darparu ar gyfer plant hyd at 4 oed. 
 
Mae dadansoddiad o Atodiad 3 yn dangos bod mwyafrif y plant sy’n defnyddio gofal plant sesiynol cofrestredig yn 2 oed yn arda l 
Pont-y-pŵl (34), gyda 27 plentyn 2 oed arall yn cael gofal plant sesiynol yng Nghwmbrân. 
 
Mae mwyafrif y plant 3 a 4 oed yn mynychu lleoliad yn ardal Cwmbrân. 
 
Amserau agor, gan gynnwys y nifer sy’n cynnig oriau gofal plant hyblyg 
 
Datgela dadansoddiad o Atodiad 3 bod pob un o’r 3 darparwr gofal plant sesiynol a ymatebodd i’r SASS yn darparu sesiynau gofal 
plant rhan-amser rhwng 09.15yb ac 11.45yh a rhwng 12.30yp a 15.00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol. Mae 
pob un o’r lleoliadau’n darparu gofal plant cyfrwng Saesneg gyda dros hanner y rhain yn ardal Pont-y-pŵl. 
 
Mae’r wybodaeth a ddarperir o ddata’r SASS yn dangos nad oes unrhyw ofal plant sesiynol yn ystod y gwyliau ysgol.  
 
Amrediad costau 
 
Datgelodd gwybodaeth a dynnwyd o ddata’r SASS wybodaeth gyfyngedig ynghylch costau gofal plant sesiynol. Dim ond un lleoliad 
yn ardal Cwmbrân nododd gostau o £6.00 am sesiynau bore a phrynhawn. Nododd lleoliad pellach yn ardal Pont-y-pŵl ei fod yn 
darparu gofal plant Dechrau’n Deg, fodd bynnag mae’r lleoliad hwn hefyd yn darparu gofal plant am dâl ond ni nodwyd unrhyw gostau 
eraill.  
 
O ganlyniad, nid yw’r wybodaeth a ddarparwyd gan yr SASS yn rhoi crynodeb terfynol o’r amrediad costau ar gyfer gofal plant sesiynol 
yn Nhorfaen.   
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Nifer y lleoedd wedi’u llenwi gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 
 
Dengys y tabl nifer y plant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd sy’n mynychu gofal plant sesiynol cofrestredig. Sylwer 
y gallai’r ffigur fod yn uwch na’r hyn a nodwyd. 
 
Ffigur 38. Nifer y plant ag anghenion addysgol arbennig Data’r SASS 2016. 

Dosbarthiad Daearyddol  Cyfanswm Nifer y Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig neu Anabledd  

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall 

Ardal 1    Heb nodi  

Ardal 2    2  

Ardal 3      

      

      

CYFANSWM    2  

 
Mae cyfanswm o 2 o blant yn ardal Pont-y-pŵl yn mynychu lleoliad gofal plant sesiynol. Dengys Atodiad 3 fod y ddau leoliad gofal 
plant yn ardal Pont-y-pŵl yn cydnabod gofal ar gyfer plant â diagnosis clinigol neu blant sy’n aros am asesiad ffurfiol, fodd bynnag 
nid yw nifer y plant wedi’i nodi. Nid yw cyfanswm nifer y plant sy’n mynychu yn ardal Cwmbrân wedi’i nodi chwaith. Mae’r mathau o 
anghenion addysgol arbennig neu anableddau a nodwyd gan bob lleoliad yn cynnwys; 
 

 Anawsterau iaith, lleferydd a chyfathrebu  
 Anawsterau clyw 
 Anawsterau dysgu (e.e. oedi cyffredinol mewn datblygiad ayb.) 
 Anawsterau emosiynol ac ymddygiad 
 Corfforol 
 Aros am ddiagnosis ar gyfer cyflwr heb ei nodi 
 Alergeddau 
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6.3.2. Crynodeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau 
 

 Mae yna leoedd gwag ar gael yn ardal Pont-y-pŵl 
 Dim rhestrau aros  

 
Gwendidau  
 

 Darperir ar gyfer plant 2-3 oed yn unig  
 Ni nodwyd unrhyw ofal plant sesiynol yn ardal Blaenafon 
 Mae’r nifer o leoedd sydd ar gael yn ystod gwyliau ysgol yn amhendant, fodd bynnag mae’r amserau agor yn cadarnhau bod 

y lleoliadau ar gau  
 Ni nodwyd unrhyw leoedd gwag yn ardal Cwmbrân 
 Nodwyd bod y gofal plant sesiynol yn ddarpariaeth Cyfrwng Saesneg yn unig 
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6.4 Crèche  
6.4.1. Dadansoddiad o Gyflenwad y Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
Nodwyd gwybodaeth ar gyfleusterau crèche dan Gofal Diwrnod Llawn - Atodiad 1. Nid yw’r wybodaeth sydd wedi’i bwydo i mewn i 
Atodiad 4 yn dangos gwir adlewyrchiad o nifer y darpariaethau a’r lleoedd sydd ar gael yn Nhorfaen. 
 
Mae dadansoddiad Atodiad 4 ar sail gwybodaeth a dynnwyd o ddata’r SASS a ddarparwyd gan AGGCC ac mae’r wybodaeth isod at 
ddiben y crynodeb yn unig. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud y dadansoddiad canlynol ac wedi 
adrodd arno. 
 
Amrediad y gwasanaethau a ddarperir  
 
Mae yna gyfanswm o 2 gyfleuster crèche cofrestredig yn ardal Torfaen, a darperir un o fewn lleoliad gofal diwrnod llawn.  
 
Dengys Ffigur 39 fod y ddau gyfleuster crèche yn ardal Cwmbrân a’u bod yn cynnig gofal plant Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog, a chyfrwng Saesneg. 
 
Ffigur 39. Amrediad y gwasanaethau Data’r SASS 2016.  

Math o Ofal Plant a 
Gwasanaethau 

Iaith y Ddarpariaeth CYFANSWM 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall  

Ardal 3        

Cyfanswm Cyfleusterau 
Crèche  

  1 1  2 

Gwasanaethau       

Diwrnodau Llawn  Ni nodwyd yr amserau agor  

Bore 

Prynhawn 

Darpariaeth Gwyliau 

Arall 

 
Nid yw’r gwasanaethau a gynigir gan gyfleusterau crèche wedi’u nodi.  
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Nifer y lleoedd plant sydd wedi’u llenwi a’u math (llawn-amser, rhan-amser, ad-hoc a lleoedd gwag)  
 
Mae yna uchafswm o 31 lle gofal plant llawn-amser ar gael trwy gyfrwng y Saesneg, fodd bynnag mae’r lleoedd hyn yn seiliedig ar y 
lleoedd a gynigir mewn gofal diwrnod llawn, ac felly ni ellir gweld a yw nifer y lleoedd cyfwerth â’r rheiny sy’n cael eu cynnig o fewn 
cyfleuster crèche. 
 
Mae yna 15 lle gofal plant cofrestredig ychwanegol o fewn cyfleuster crèche Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog, ac felly 
uchafswm capasiti’r lleoedd gofal plant sydd ar gael yw 46.  
 
Dengys Atodiad 4 fod 54 o blant yn defnyddio cyfleusterau crèche mewn lleoedd llawn-amser, rhan-amser ac ad-hoc, 37 o blant yn 
defnyddio crèche o fewn lleoliad gofal diwrnod llawn cyfrwng Saesneg gyda 25% mewn lleoedd llawn-amser, 54% yn rhan-amser a 
21% mewn lleoedd ad-hoc.  
 
Mae cyfanswm o 17 o blant yn defnyddio lle rhan-amser mewn lleoliad Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 
 
Yn ystod gwyliau ysgol mae uchafswm o 31 o leoedd gofal plant ar gael mewn lleoliad cyfrwng Saesneg, fodd bynnag mae’r lleoedd 
hyn eisoes wedi cael eu cyflwyno o dan Gofal Diwrnod Llawn (Atodiad 1). 
 
Dengys Ffigur 40 (Atodiad 4) fod nifer y plant sy’n defnyddio crèche cofrestredig lawer yn uwch na nifer y plant sy’n defnydd io gofal 
plant yn ystod gwyliau ysgol.  
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Ffigur 40. Uchafswm capasiti a phresenoldeb yn ystod gwyliau ysgol Data’r SASS 2016.  

  Iaith y Ddarpariaeth 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Uchafswm capasiti 
gofal plant yn ystod 
gwyliau ysgol 

   0 yn ystod y tymor 
ysgol yn unig 

31*  31 

 Presenoldeb Wythnosol/ Cyfnod Aros 
 

  LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Gwyliau’r Haf           9 23 10    42 

Hanner Tymor Mis 
Hydref 

          4 4 2    10 

Gwyliau’r Nadolig           2 2 1    5 

Hanner Tymor Mis 
Chwefror 

          3 4 2    9 

Gwyliau’r Pasg           5 2 3    10 

Hanner Tymor Mis 
Mai 

          6 4 1    11 

CYFANSWM NIFER 
Y PLANT SY’N 
MYNYCHU 

          29 39 19    87 

 
Yn bennaf mae plant sy’n defnyddio cyfleuster crèche yn ystod gwyliau ysgol yn defnyddio’r gwasanaeth hwn yn rhan-amser yn ystod 
gwyliau’r haf (42 o blant) 
 
Dim ond 4 o leoedd gwag mewn gofal plant llawn-amser sydd wedi’u riportio o fewn lleoliad Cyfrwng Saesneg, fodd bynnag fel y 
riportiwyd yn flaenorol, mae’r wybodaeth hon eisoes wedi cael ystyriaeth yn Atodiad 1. Ni nodir unrhyw restrau aros ar ddata’r SASS 
ar gyfer y tymor ysgol a gwyliau ysgol.  
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6.5  Gofal Tu Allan i’r Ysgol  
6.5.1. Dadansoddiad o Gyflenwad y Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
Cysylltodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen â darpariaethau gofal plant wedi’u heithrio (anghofrestredig) ar sail templedi’r SASS, 
fodd bynnag ni ddychwelwyd unrhyw gofnodion. Mae’r wybodaeth sy’n llunio’r adroddiad hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth ar ofal 
plant cofrestredig a gyflwynwyd gan yr SASS a bydd adroddiad ar ddadansoddiad cynhwysfawr o ofal plant cofrestredig ac 
anghofrestredig yn y Cynllun Gweithredu. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud y dadansoddiad 
canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
Amrediad y gwasanaethau a ddarperir  
 
Ar sail yr wybodaeth a dynnwyd o adroddiad yr SASS, mae yna gyfanswm o 4 darparwr gofal cyfrwng Saesneg cofrestredig tu allan 
i’r ysgol yn cynnig cyfanswm o 6 darpariaeth gofal plant.  
 
Mae Ffigur 41 yn nodi nifer y darpariaethau gofal plant yn ôl categori iaith.  
 
Ffigur 41. Amrediad y gwasanaethau yn ôl categori iaith Data’r SASS 2016.  

Gwasanaethau a 
Ddarperir 

Iaith y Ddarpariaeth 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyn ysgol    2  2 

Ar ôl ysgol    3  3 

Darpariaeth yn ystod y 
Gwyliau 

   1  1 

Sesiynau Cynllun 
Chwarae  

      

Arall       

CYFANSWM    6  6 
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Mae 75% o ddarparwyr tu allan i’r ysgol yn cynnig clybiau ar ôl ysgol, gyda 50% hefyd yn cynnig gofal plant cyn ysgol, ac mae 
mwyafrif y rhain o fewn ardal Pont-y-pŵl. Dim ond un ddarpariaeth gofal plant yn ystod y gwyliau a nodwyd o ddata’r SASS yn ardal 
Cwmbrân. 
 
Nifer y lleoedd plant sydd wedi’u llenwi a’u math (llawn-amser, rhan-amser, ad-hoc)  
 
Mae yna gyfanswm o 64 o leoedd gofal plant cyn ysgol o fewn ardal Pont-y-pŵl yn unig. Mae mwyafrif y lleoedd ar ôl ysgol yn ardal 
Pont-y-pŵl (63) gyda 33 arall yn ardal Cwmbrân. Caiff bob un ohonynt eu darparu trwy Gyfrwng Saesneg yn ystod y tymor ysgol yn 
unig.  
 
Dengys Ffigur 42 uchafswm capasiti a’r nifer sy’n cymryd lleoedd (Atodiad 5) yn ystod y tymor ysgol 
 
Ffigur 42. Uchafswm capasiti a phresenoldeb yn ystod y tymor ysgol Data’r SASS 2016.  

Gwasanaethau Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 
 

Uchafswm capasiti 
 

Cyn ysgol    64  64 

Ar ôl ysgol    97  97 

Sesiynau Cynllun 
Chwarae  

   2 *  2 

Arall    0  0 

CYFANSWM 
UCHAFSWM 
CAPASITI 

   163  163 

Presenoldeb Wythnosol/ Cyfnod Aros 

 LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Cyn ysgol           25 25 0    50 
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Ar ôl ysgol          16 97 2    115 

Sesiynau Cynllun 
Chwarae  

         0 0 0    0 

Arall          0 0 0    0 

CYFANSWM NIFER 
Y PLANT SY’N 
MYNYCHU 

         41 122 2    165 

Sylwer nad yw data’r SASS yn nodi unrhyw ddarpariaeth Cynllun Chwarae, ac eto mae’r data ar gyfer y capasiti yn awgrymu fel 
arall. 
 
Mae nifer y plant sy’n defnyddio lleoedd yn awgrymu bod yna leoedd gwag mewn clybiau cyn ysgol yn ardal Pont-y-pŵl. Fodd bynnag 
mae ffigurau presenoldeb mewn clybiau ar ôl ysgol yn fwy na’r uchafswm capasiti sydd ar gael, gyda mwyafrif y plant (97) yn 
defnyddio’r ddarpariaeth hon ar sail ran-amser. 
 
Yn ddaearyddol, mae presenoldeb plant sy’n defnyddio gofal plant yn uwch yng Nghwmbrân o gymharu â Phont-y-pŵl, fodd bynnag 
mae uchafswm nifer y lleoedd sydd ar gael yn llai na’r rheiny sydd ar gael ym Mhont-y-pŵl. Felly ni ellir dweud os oes diffyg lleoedd 
yn ardal Cwmbrân, neu ormodedd o leoedd yn ardal Pont-y-pŵl.   
 
Mae’r wybodaeth a dynnwyd o ddata’r SASS yn dangos bod uchafswm o 92 o leoedd gofal plant cyfrwng Saesneg yn ystod gwyliau 
ysgol yn ardal Cwmbrân yn unig. Mae hyn yn creu gostyngiad o 71 o leoedd gofal plant yn ystod gwyliau ysgol. Fodd bynnag mae 
ffigur 43 isod yn dangos bod nifer y plant sy’n defnyddio clwb cofrestredig tu allan i’r ysgol yn ystod gwyliau ysgol lawer yn uwch na 
nifer y plant sy’n defnyddio gofal plant yn ystod y tymor ysgol.  
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Ffigur 43. Uchafswm capasiti a phresenoldeb yn ystod gwyliau ysgol Data’r SASS 2016. 

Gwasanaethau Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Uchafswm capasiti 
gofal plant yn ystod 
gwyliau ysgol 

   92  92 

Presenoldeb Wythnosol/ Cyfnod Aros 
 

 LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH LlA RhA AH CYFANSWM 
 

Gwyliau’r Haf          14 84 0    98 

Hanner Tymor Mis 
Hydref 

         14 71 0    85 

Gwyliau’r Nadolig            0    0 

Hanner Tymor Mis 
Chwefror 

         14 71 0    85 

Gwyliau’r Pasg          14 75 0    89 

Hanner Tymor Mis Mai          14 71 0    85 

CYFANSWM NIFER Y 
PLANT SY’N 
MYNYCHU 

         70 372 0    442 

 
Mae 84% o blant yn defnyddio lle gofal plant rhan-amser yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff bob un o’r rhain eu darparu trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 
Lleoedd gwag a rhestrau aros 
 
Yn yr wybodaeth a gyflwynwyd gan glybiau cofrestredig tu allan i’r ysgol ar gyfer yr SASS, riportiwyd fod nifer o ddarpariaethau tu 
allan i’r ysgol â lleoedd gwag dros nifer o ddarpariaethau y maen nhw’n eu darparu. Mae hyn yn cadarnhau awgrymiadau cynharach 
fod yna leoedd gwag ar sail y lefelau presenoldeb. Fodd bynnag gan fod adroddiad yr SASS yn anghyflawn, ni ellir cymryd bod gan 
bob darpariaeth tu allan i’r ysgol leoedd gwag. 
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Dengys Atodiad 5 fod cyfanswm o 254 o leoedd gofal plant gwag mewn gofal plant tu allan i’r ysgol, ac mae’r rhain wedi’u dosbarthu 
fel a ganlyn; 
 
37% lle gwag mewn darpariaeth ar ôl ysgol  
36% lle gwag mewn darpariaeth cyn ysgol  
27% lle gwag mewn darpariaeth yn ystod y gwyliau 
 
Nid oes gwybodaeth ynghylch y capasiti ar gyfer gofal plant yn ystod gwyliau ysgol yn ardal Pont-y-pŵl yn nata’r SASS, fodd bynnag 
mae gwybodaeth ynghylch lleoedd gwag yn datgelu bod 61% o leoedd gwag wedi’u nodi yn ardal Pont-y-pŵl ac eto nid yw darparwyr 
yn ardal Pont-y-pŵl yn riportio unrhyw restrau aros. Felly gallai hyn awgrymu bod camgymeriad gyda’r wybodaeth a gyflwynwyd, neu 
fod darparwyr gofal plant wedi camddehongli’r wybodaeth sydd ei hangen. O ganlyniad, gellir ystyried bod y data ynghylch l leoedd 
gwag yn ôl eu lleoliad daearyddol yn dila yn ystadegol.   
 
Amrediad oedran plant  
 
Dengys Ffigur 44 ddosbarthiad gofal plant tu allan i’r ysgol sy’n darparu gofal ar gyfer y grwpiau oedran canlynol. 
 
Ffigur 44. Amrediad oedran Data’r SASS 2016. 

Amrediad oedran Cyfanswm Nifer y Darparwyr Gofal Tu Allan i’r Ysgol fesul Ardal 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall 

 Ardal 2 Ardal 3 Ardal 2 Ardal 3 Ardal 2 Ardal 3 Ardal 2 Ardal 3 Ardal 2 Ardal 3 

3 blwydd oed       0 1   

4 blwydd oed       2 2   

5-7 blwydd oed       2 2   

8-11       2 2   

12-14       1 (dim 
ond hyd 

at 12 oed) 

1 (dim 
ond hyd 

at 12 oed) 

  

15-17           
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CYFANSWM       2 
ddarparwr 
ar gyfer 7 

grŵp 
oedran 

2 
ddarparwr 
ar gyfer 8 

grŵp 
oedran 

  

 
Isod, ceir crynodeb sy’n disgrifio cyfanswm nifer y clybiau tu allan i’r ysgol sy’n darparu gofal ar gyfer y grwpiau oedran canlynol; 
 

 Dim ond 1 darpariaeth tu allan i’r ysgol sy’n darparu ar gyfer plant 3 oed. Mae hon wedi’i lleoli yn ardal Cwmbrân.  
 Mae 100% o’r darparwyr tu allan i’r ysgol a ymatebodd i’r SASS yn cynnig gofal i blant 4 blwydd oed – 11 blwydd oed.  
 Mae 2 ddarparwr yn cynnig gofal i blant hyd nes eu bod yn 12 blwydd oed 
 Nid oes unrhyw ofal cofrestredig tu allan i’r ysgol ar gael i blant 12-17 blwydd oed 

 
Dengys yr wybodaeth a ddarperir yn Atodiad 5 fod plant 3 oed yn mynychu’r ddarpariaeth tu allan i’r ysgol yn ystod gwyliau ysgol yn 
unig.  
Dengys y dadansoddiad fod plant rhwng 5 a 7 oed a rhwng 8 ac 11 oed yn mynychu mwy o ofal plant tu allan i’r ysgol yn ystod y 
tymor ysgol.  
Aeth 88 plentyn 5-7 oed i ofal plant tu allan i’r ysgol yn ystod y tymor ysgol o gymharu â 44 yn ystod y gwyliau ysgol, tra bod 93 
plentyn 8-11 oed wedi mynychu yn ystod y tymor ysgol o gymharu â 41 yn ystod y gwyliau ysgol. Nid yw hyn yn cefnogi tystiolaeth 
flaenorol fod mwy o blant yn mynychu gofal plant yn ystod y gwyliau, ac felly unwaith eto mae’r wybodaeth yn cwestiynu p’un a i fod 
rhai darparwyr gofal plant wedi camdehongli data’r SASS. 
 
Amserau agor, gan gynnwys y nifer sy’n cynnig oriau gofal plant hyblyg 
 
Mae’r wybodaeth a gafwyd o ddata’r SASS ac sydd wedi’i bwydo i mewn i Atodiad 5 yn datgelu bod 75% o ddarparwyr gofal plant tu 
allan i’r ysgol yn gweithredu yn ystod gwyliau hanner tymor. Sylwer efallai bod rhai lleoliadau gofal plant yn darparu mwy nag un 
amser agor. 
Roedd yr amserau yr oedd y ddarpariaeth ar agor yn ystod y tymor ysgol yn cynnwys; 
 

 07.30yb – 08.50yb 
 08.00yb – 09.00yb 
 15.30yp – 17.30yp 
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 15.15yp – 18.00yh 
 15.15yp – 17.30yp 

 
Dim ond un darparwr gofal plant sy’n cynnig clwb cyn ysgol cyn 8yb a chlwb ar ôl ysgol ar ôl 5.30yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 
Mae wedi’i leoli yn ardal Pont-y-pŵl. Yn ôl yr wybodaeth sy’n seiliedig ar yr SASS nid oes unrhyw glybiau cyn ysgol cofrestredig yn 
ardal Cwmbrân, a dim ond un clwb ar ôl ysgol sy’n gweithredu 15.30yp – 17.30yp.  
 
Yn ystod gwyliau ysgol cyflwynodd dau ddarparwr amserau agor o fewn data’r SASS er gwaethaf y ffaith mai dim ond un clwb gwyliau 
a nodwyd yn y dadansoddiad blaenorol. Mae’r gofal plant a ddarperir gan y gwasanaethau hyn ar waith rhwng 08.00yb a 18.00yh a 
rhwng 08.30yb a 17.30yp. Ni nodwyd y nifer o wythnosau yr oedden nhw ar agor, fodd bynnag mae’r ddau leoliad yn darparu gofal 
o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod: 

 Gwyliau’r haf 
 Hanner Tymor Mis Hydref 
 Hanner Tymor Mis Chwefror 
 Gwyliau’r Pasg  
 Hanner Tymor Mis Mai (mae un lleoliad  yn gweithredu o ddydd Mawrth i ddydd Gwener) 

 
 
Amrediad costau yn ôl Dosbarthiad Daearyddol 
 
Dengys y tabl isod y costau cyfartalog ar gyfer darpariaeth gofrestredig tu allan i’r ysgol yn ôl ardal ddaearyddol ac iaith y ddarpariaeth. 
Sylwer bod rhai lleoliadau gofal plant wedi nodi cyfraddau “yr awr” a chyfraddau diwrnod llawn ac felly mae’r wybodaeth isod yn 
gyfartaledd sy’n seiliedig ar y ffigurau cyfunedig. Sylwer felly y gallai’r costau cyfartalog fod yn uwch neu’n is na’r gwir swm a godir 
am sesiwn. 
 
Ffigur 45. Amrediad costau Data’r SASS 2016.  

Gofal plant tu allan i’r ysgol Pont-y-pŵl Cwmbrân 

 Saesneg Saesneg 

Gofal Cyn ysgol  £2.00 £3.50 

Gofal Ar ôl ysgol  £6.50 £3.57 

Darpariaeth yn ystod y Gwyliau  £12.28 
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Y gost gyfartalog ar gyfer gofal cyn ysgol yw £2.75 
Y gost gyfartalog ar gyfer gofal ar ôl ysgol yw £5.04 
Y gost gyfartalog ar gyfer darpariaeth yn ystod y gwyliau yw £12.28 
 
 
Nifer y lleoedd sydd wedi’u llenwi gan blant ag anghenion addysgol arbennig neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 
 
Nodir bod gan un plentyn sy’n mynychu darpariaeth tu allan i’r ysgol yn ardal Pont-y-pŵl Anghenion Addysgol Arbennig neu Anabledd, 
fodd bynnag ni cheir unrhyw wybodaeth bellach ar y math o ddiagnosis clinigol/aros am ddatganiad o fewn data’r SASS.  
 
 
6.5.2. Crynodeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau  
 

 Yn ôl y diweddaraf ar leoedd gwag, awgrymir y gallai fod lleoedd ar gael mewn darpariaeth cyn ysgol 
 Mae yna rywfaint o ddarpariaeth tu allan i’r ysgol ar gyfer pobl ifanc 12-14 oed 
 Mae’r unig leoliad gofal plant yn ardal Pont-y-pŵl yn darparu gofal tu allan i’r ysgol cyn 8yb ac ar ôl 5.30yp, ond gellid gweld 

hyn fel gwendid hefyd  
 
Gwendidau 

 
 Mae’r wybodaeth ynghylch clybiau gwyliau yn amhendant 
 Gostyngiad yng nghyfanswm nifer y lleoedd sydd ar gael yn ystod y gwyliau, fodd bynnag mae nifer y lleoedd sydd wedi’u 

llenwi yn fwy na nifer y lleoedd a gymerir yn ystod y tymor ysgol 
 Yn ddaearyddol, mae presenoldeb yn uwch yn ardal Cwmbrân, fodd bynnag mae uchafswm nifer y lleoedd yn llai na Phont-

y-pŵl. Felly ni ellir pennu os oes diffyg lleoedd yng Nghwmbrân neu ormodedd o leoedd ym Mhont-y-pŵl 
 Mae’r holl ddarpariaeth tu allan i’r ysgol yn darparu gofal ar gyfer plant 4-11 oed yn unig, ac eithrio 1 sy’n darparu ar gyfer pobl 

ifanc 12-14 blwydd oed  
 Dim ond 1 ddarpariaeth tu allan i’r ysgol yn ardal Cwmbrân sy’n darparu gofal ar gyfer plant 3 oed 
 Mae’r costau ar gyfer gofal plant tu allan i’r ysgol yn amhendant  
 Nid oes unrhyw ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg tu allan i’r ysgol   
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6.6  Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored  
 

6.6.1. Dadansoddiad o Gyflenwad y Darpariaeth Gofal Plant  
 
Darparodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gyfanswm o 40 Cynllun Chwarae yn ystod haf 2016. Cafodd y rhain eu cydlynu a’u 
rhedeg gan Wasanaeth Chwarae Torfaen ac mewn partneriaeth weithiol gyda Chyngor Cymuned Cwmbrân. Nid yw’r dadansoddiad 
isod yn cyfeirio at Atodiad 6 oherwydd natur gymhleth yr wybodaeth sydd ei hangen a diffyg argaeledd data. Cyfeirir at nifer y lleoedd 
sydd ar gael, a’r categori iaith, yn ôl ardal ddaearyddol. Nid oedd ffigurau presenoldeb ar gael adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn. Bydd 
y dadansoddiad yn cyfeirio at Gynlluniau Chwarae mynediad agored a ddarparwyd yn ystod Chwefror - Hydref 2016. 
 
Darparodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen gyfanswm o 40 Cynllun Chwarae yn ystod haf 2016.  
 
 Roedd 37 o’r Cynlluniau Chwarae i blant 5-12 blwydd oed 
 Roedd 2 o’r Cynlluniau Chwarae i blant 8-12 blwydd oed 
 Roedd 1 Cynllun Chwarae i blant/pobl ifanc 12-18 blwydd oed ag anableddau 

 
Darparodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen 20 Clwb Chwarae hefyd (gan gynnwys gofal seibiant ar benwythnosau) 
  
Roedd 34 Cynllun Chwarae yn hygyrch i blant yn ôl taflen Mynediad Agored Torfaen 2016. Fodd bynnag yn ychwanegol at hyn 
cynhaliwyd Cynlluniau Chwarae ychwanegol yn Stadiwm Cwmbrân i blant/pobl ifanc 12-18 blwydd oed ag anghenion cymhleth, ac 
yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl ar gyfer sesiynau egwyl fer/chwarae seibiant i blant 5-12 blwydd oed ag anableddau cymhleth 
a difrifol. Mae uchafswm o 180 o leoedd gofal plant ar gael yn y sesiynau hyn, fodd bynnag mae mynediad atynt trwy atgyfeiriad yn 
unig a chânt eu dadansoddi ar wahân yn yr adran hon. 
 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud y dadansoddiad canlynol ac wedi adrodd arno, a bydd yn cyfeirio 
at y 34 Cynllun Chwarae mynediad agored sydd ar gael yn ôl taflen Cynllun Chwarae Haf Mynediad Agored Torfaen.  
 
Dengys Ffigur 46 nifer y cynlluniau chwarae a ddarparwyd yn ôl categori iaith yn ystod haf 2016. 
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Ffigur 46. Nifer y darpariaethau yn ôl dewis iaith. CBST 

Math o Ofal Plant Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored  
(Cofrestredig) 

2  32   34 

CYFANSWM       

 
Roedd cyfanswm o 3330 o leoedd gofal plant ar gael yn ystod Haf 2016 o fewn darpariaethau mynediad agored. Dengys Ffigur 47 
nifer y lleoedd a oedd ar gael yn ôl eu lleoliad. 
 
Ffigur 47. Nifer y lleoedd gofal plant a oedd ar gael yn ddaearyddol CBST 

Math o Ofal 
Plant a 
Gwasanaethau 

Iaith y Ddarpariaeth CYFANSWM 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall  

Ardal 1 
Blaenafon 

      

Cyfanswm 
Darpariaeth 
Chwarae 
Mynediad 
Agored 

  240   240 

Ardal 2 Pont-y-
pŵl 

      

Cyfanswm 
Darpariaeth 
Chwarae 

  840   840 
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Mynediad 
Agored 

Ardal 3 
Cwmbrân  

 
 

     

Cyfanswm 
Darpariaeth 
Chwarae 
Mynediad 
Agored 

180  2070   2250 

CYFANSWM 180  3150   3330 

 
Yn ychwanegol at hyn, roedd 30 lle arall ar gyfer cymorth egwyl fer/seibiant arbenigol ar gael i blant ag anghenion cymhleth 12+ 
blwydd oed a ddarparwyd yn ardal Cwmbrân. Roedd 30 lle pellach ar gael ar gyfer yr un cymorth i blant 5 -12 blwydd oed ag 
anableddau cymhleth a difrifol a ddarparwyd yn ardal Pont-y-pŵl. Mae’r ddwy ddarpariaeth trwy atgyfeiriad yn unig. 
 
Sylwer bod cyfanswm y lleoedd ar gael ar gyfer rhai grwpiau oedran yn unig. Dengys Ffigur 48 nifer y lleoedd ar gael mewn Cynlluniau 
Chwarae Haf i blant 5 i 8 blwydd oed, 5 i 12 blwydd oed ac 8 i 12 oed. Gall y plant sy’n mynychu’r cynlluniau chwarae hyn ofyn am 
gymorth 1-1 hefyd. 
 
Ffigur 48. Nifer y lleoedd yn ôl grŵp oedran a lleoliad CBST 

Math o Ofal 
Plant a 
Gwasanaethau 

Iaith y Ddarpariaeth CYFANSWM 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall / Seibiant / 
Egwyl Fer  

 

Grŵp oedran 5-8 5-
12 

8-
12 

5-8 5-
12 

8-
12 

5-8 5-12 8-
12 

5-8 5-
12 

8-
12 

12+ 
oed 

5-12 
oed 

 

Ardal 1 
Blaenafon 

       240       240 

Ardal 2 Pont-y-
pŵl 

       840      30* 840 
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Ardal 3 
Cwmbrân  

 180     50 1520 500    30*  2250 

CYFANSWM  180     50 2600 500      3330 

*heb ei gynnwys yng nghyfanswm nifer y lleoedd mynediad agored.  
 
Mae 78% o’r lleoedd sydd ar gael mewn cynlluniau chwarae haf mynediad agored i blant 5-12 blwydd oed. Darperir y rhan fwyaf o’r 
lleoedd hyn mewn darpariaethau sydd wedi’u lleoli yng Nghwmbrân.  
 
Mae cynlluniau chwarae mynediad agored sy’n cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn ardal Cwmbrân yn unig. Fodd 
bynnag mae’r holl Gynlluniau Chwarae Haf yn defnyddio rhai elfennau dwyieithog.  
 
Roedd cynlluniau chwarae haf mynediad agored ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y cyfnod rhwng Dydd Llun 1 Awst a 
Dydd Iau 25 Awst 2016 rhwng 10.00yb a 12.00yp neu 1.00yp a 3.00yp.  Isod ceir crynodeb o amserau agor Cynlluniau Chwarae. 
 

 Agorodd 17 Cynllun chwarae haf mynediad agored yn ystod y cyfnod o 10.00yb tan 12.00yp. Yn bennaf, darparwyd y sesiynau 
bore yn ardal Cwmbrân (11), 5 arall ym Mhont-y-pŵl ac 1 yn ardal Blaenafon. 

 Roedd 17 Cynllun chwarae haf mynediad agored ar agor yn ystod y cyfnod o 13.00yp tan 15.00yp. Unwaith eto, mae mwyafrif 
y cynlluniau chwarae prynhawn yng Nghwmbrân (11, 5 ym Mhont-y-pŵl ac 1 ym Mlaenafon). 

 Mae yna gynllun chwarae mynediad agored bore a phrynhawn ym Mlaenafon i blant 5-12 blwydd oed  
 Mae lleoedd cyfrwng Cymraeg ar gael yn ystod y cyfnod o 10.00yb tan 12.00yp a rhwng 1.00yp a 3.00yp i blant 5-12 oed yng 

Nghwmbrân, fodd bynnag mae nifer y lleoedd sydd ar gael yn is na darpariaethau eraill. 
 Nid oes unrhyw ddarpariaeth i blant ag anableddau cymhleth neu ddifrifol yn ardal Blaenafon.   

 
Yn ystod Hanner Tymor Mis Chwefror, Mis Mehefin a Mis Hydref 2016 darparwyd 10 cynllun chwarae mynediad agored pellach. 
Dengys Ffigur 49 y rhain yn ôl categori iaith. 
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Ffigur 49. Cynlluniau chwarae mynediad agored Hanner Tymor CBST 

Math o Ofal Plant Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

Cyfanswm Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored  
(Cofrestredig) 

1  9   10 

CYFANSWM 1  9   10 

 
 
Roedd cyfanswm o 890 o leoedd gofal plant ar gael yn ystod Hanner Tymor Mis Chwefror, Mis Mehefin a Mis Hydref 2016 mewn 
darpariaethau mynediad agored. Dengys Ffigur 50 nifer y lleoedd ar gael yn ôl eu lleoliad 
 
Ffigur 50. Nifer y lleoedd yn ddaearyddol yn ystod hanner tymor CBST 

Math o Ofal 
Plant a 
Gwasanaethau 

Iaith y Ddarpariaeth CYFANSWM 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall  

Ardal 1 
Blaenafon 

      

Cyfanswm 
Darpariaeth 
Chwarae 
Mynediad 
Agored 

  240   240 

Ardal 2 Pont-y-
pŵl 

      

Cyfanswm 
Darpariaeth 

  340   340 
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Chwarae 
Mynediad 
Agored 

Ardal 3 
Cwmbrân  

      

 Cyfanswm 
Darpariaeth 
Chwarae 
Mynediad 
Agored 

60  250   310 

CYFANSWM 60  830   890 

 
 
Yn ychwanegol at hyn roedd yna 150 o leoedd eraill ar gyfer cymorth seibiant/egwyl fer arbenigol ar gael i blant ag anghenion 
cymhleth rhwng 12 a 18 blwydd oed wedi’u darparu gan ddwy ddarpariaeth yn ardal Cwmbrân. Roedd yna 30 lle pellach ar gyfer yr 
un cymorth ar gael i blant 5 -12 blwydd oed ag anableddau cymhleth neu ddifrifol wedi’u darparu yn ardal Pont-y-pŵl. Mae’r holl 
ddarpariaethau hyn trwy atgyfeiriad yn unig. 
 
Sylwer bod cyfanswm y lleoedd sydd ar gael ar gyfer rhai grwpiau oedran yn unig. Dengys Ffigur 51 isod nifer y lleoedd sydd ar gael 
mewn cynlluniau chwarae mynediad agored yn ystod gwyliau Hanner Tymor i blant 5-8 blwydd oed, 5-12 blwydd oed ac 8-12 oed. 
Gall y plant sy’n mynychu’r cynlluniau chwarae hyn ofyn am gymorth 1-1 hefyd. 
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Ffigur 51. Nifer y lleoedd yn ôl grŵp oedran hanner tymor CBST 

Math o Ofal 
Plant a 
Gwasanaethau 

Iaith y Ddarpariaeth CYFANSWM 

 Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall / Seibiant / 
Egwyl Fer  

 

Grŵp oedran 5-8 5-
12 

8-
12 

5-8 5-
12 

8-
12 

5-8 5-12 8-
12 

5-8 5-
12 

8-
12 

12-18 
oed 

5-11 
oed 

 

Ardal 1 
Blaenafon 

       240       240 

Ardal 2 Pont-y-
pŵl 

       340      30* 340 

Ardal 3 
Cwmbrân  

 60     50 60 140    150*  310 

CYFANSWM  60     50 640 140      890 

*heb ei gynnwys yng nghyfanswm nifer y lleoedd mynediad agored - atgyfeiriad yn unig. 
 
Mae 72% o’r lleoedd sydd ar gael mewn cynlluniau chwarae mynediad agored hanner tymor i blant 5-12 blwydd oed yn unig. Darperir 
y mwyafrif o’r lleoedd hyn mewn darpariaethau sydd wedi’u lleoli ym Mhont-y-pŵl.  
 
Mae cynlluniau chwarae mynediad agored sy’n cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael yn ardal Cwmbrân yn unig yn ystod 
yr hanner tymor. Fodd bynnag mae’r holl Gynlluniau Chwarae Haf yn defnyddio rhai elfennau dwyieithog. 
 
Roedd cynlluniau chwarae mynediad agored yn ystod y gwyliau hanner tymor ar gael am 3 diwrnod rhwng 10.00yb a 12.00yp neu 
rhwng 1.00yp a 3.00yp.  Isod ceir crynodeb o amserau agor y Cynlluniau Chwarae; 
 

 Roedd 5 Cynllun Chwarae Mynediad Agored Hanner Tymor ar agor yn ystod y cyfnod rhwng 10.00yb a 12.00yp. Dosbarthir y 
sesiynau bore yn gyfartal rhwng ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pŵl a cheir darpariaeth fore bellach yn ardal Blaenafon. 

 Roedd 5 Cynllun Chwarae Mynediad Agored Hanner Tymor ar agor yn ystod y cyfnod rhwng 13.00yp a 15.00yp. Unwaith eto, 
dosberthir mwyafrif y cynlluniau chwarae prynhawn yn gyfartal yn ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pŵl a darpariaeth bellach yn 
y prynhawn ym Mlaenafon. 
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 Ym Mlaenafon mae yna gynllun chwarae mynediad agored bore a phrynhawn i blant 5-12 blwydd oed  
 Mae yna leoedd cyfrwng Cymraeg ar gael yn ystod y prynhawn yn unig (1.00yp – 3.00yp) i blant 5-12 oed yng Nghwmbrân, 

fodd bynnag mae nifer y lleoedd sydd ar gael yn is na darpariaethau eraill. 
 Nid oes darpariaeth i blant ag anableddau cymhleth neu ddifrifol yn ardal Blaenafon.   

 
Clybiau Chwarae Mynediad Agored - Yn Ystod y Tymor Ysgol 
 
Yn ystod y tymor ysgol mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn darparu 17 Clwb Chwarae Ar Ôl Ysgol. Yn ychwanegol at hyn, caiff 
dwy sesiwn cynhwysiant bellach eu rhedeg ar ddydd Sadwrn a dydd Sul i blant 8-18 blwydd oed, ac mae’r rhain trwy atgyfeiriad yn 
unig.  
 
Mae’r dadansoddiad canlynol yn grynodeb o wybodaeth a gyflwynwyd i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen, ac nid oedd 
ffigurau uchafswm y lleoedd ar gael adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn. Sylwer bod clybiau chwarae mynediad agored yn rhad ac am 
ddim i’r plant sy’n mynychu, fodd bynnag efallai y bydd yna rai ffioedd ac maen nhw wedi’u nodi yn y dadansoddiad isod. Gweithredir 
pob Clwb Chwarae trwy gyfrwng y Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog. 
 
Ffigur 52 Clybiau Chwarae Mynediad Agored - Yn Ystod y Tymor Ysgol -  Ardal 1 Blaenafon CBST 

 Hyd Sesiynau Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul 
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5-11 blwydd oed 
3.15yp 4.15yp 1 

lleoliad  
      

 
 
Ffigur 53 Clybiau Chwarae Mynediad Agored - Yn Ystod y Tymor Ysgol - Ardal 2 Pont-y-pŵl CBST 
 

 Hyd Sesiynau Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul 

 Dechrau  Gorffen  
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 5-12 blwydd oed 

4.00yp 5.15yp  1 lleoliad      

4.00yp 5.30yp  1 lleoliad   1 lleoliad   

4.30yp 6.00yp 1 lleoliad  1 lleoliad     

 
Ffigur 54 Clybiau Chwarae Mynediad Agored - Yn Ystod y Tymor Ysgol -  Ardal 3 Cwmbrân 
 

 Hyd Sesiynau Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Sadwrn Sul 
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5-12 blwydd oed 

3.30yp 5.30yp 1 lleoliad £1 o ffi       

3.45yp  5.15yp   1 lleoliad     

4.00yp 5.15yp 1 lleoliad       

4.00yp 5.30yp   1 lleoliad 1 lleoliad* 2 leoliad   

4.30yp 6.00yp    1 lleoliad    

         

5-11 blwydd oed 

4.30yp 6.00yp    1 lleoliad 50c o ffi    

         

8+ blwydd oed atgyfeiriad yn unig 

3.30yp 5.30yp  1 lleoliad £6 o ffi   1 lleoliad £6.00 o ffi   

         

Sylwer bod hwn yn wasanaeth allgymorth sydd wedi’i leoli dros sawl cwrt 
 
6.6.2. Crynodeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau  
 

 Nifer fawr o gynlluniau chwarae mynediad agored a chlybiau chwarae ar ôl ysgol ar gael i blant 5-12 blwydd oed 
 Cynlluniau Chwarae ar gael i blant ag anableddau cymhleth neu ddifrifol yn ardal Cwmbrân (i blant 12+blwydd oed) ac ardal 

Pont-y-pŵl (i blant 5-12 blwydd oed) 
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 Plant sydd angen cymorth 1:1 yn gallu mynychu’r cynlluniau chwarae haf a’r clybiau chwarae mynediad agored  
 Pob cynllun chwarae haf mynediad agored yn defnyddio Cymraeg achlysurol 

 
Gwendidau 
 
 

 Nifer y plant sy’n mynychu cynlluniau chwarae mynediad agored yn ôl eu lleoliad ddim ar gael, ac felly ni ellir pennu swm cywir 
ar gyfer nifer y lleoedd sydd wedi’u cymryd 

 Colli cynlluniau chwarae haf mynediad caeedig wedi gostwng nifer y lleoedd sydd ar gael rhwng 09.30yb a 4.30yp yn sylweddol 
 Llai o leoedd ar gael yn ardal Blaenafon o gymharu â Chwmbrân a Phont-y-pŵl 
 Darpariaeth Gymraeg ar gael yn ardal Cwmbrân yn unig 
 78% o gynlluniau chwarae haf mynediad agored yn cael eu darparu yn ardal Cwmbrân 
 Nid oes unrhyw ddarpariaeth i blant ag anableddau cymhleth neu ddifrifol yn ardal Blaenafon 

 
 
6.7 Nani 
 
6.7.1. Dadansoddiad o Gyflenwad Y Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen adrodd ar y dadansoddiad o ofal plant yn Nhorfaen ar sail data a gafwyd gan yr AGGCC 
yn ystod mis Tachwedd 2016. Mae’r cyfeiriadau mewn atodiadau a geir gan Lywodraeth Cymru yn ôl y math o Ofal Plant, fodd bynnag 
ceir cyfeiriad pellach ble nad oes modd cymharu’r data. Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant cofrestredig gwblhau datganiad 
hunanasesu’r gwasanaeth (SASS) ar ran AGGCC a chasglwyd y data yn ystod mis Gorffennaf 2016. Mae Bwrdeistref Sirol Torfaen 
wedi cadw at ofynion a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, fodd bynnag roedd y gyfradd ymateb o blith darparwyr gofal plant yn llai 
nag 90% ac felly ni ellir dweud bod y dadansoddiad canlynol yn wir adlewyrchiad o ofal plant yn Nhorfaen. Ceir cyfeiriadau (yn ôl yr 
angen) i ddangos unrhyw annormaleddau. 
 
Datgelodd gwybodaeth a dynnwyd o ddata’r SASS nad oes unrhyw ofal plant cofrestredig yn seiliedig yn y cartref (nani) yn Nhorfaen.  
Bydd angen ymchwilio ymhellach i weld os oes galw am Nanis o fewn ardal Torfaen. 
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7. Deall Anghenion Rhieni/Gofalwyr 
 

7.1 Trosolwg o’r Ymgynghoriad 
 
Mae'r adran hon yn cyflwyno darganfyddiadau’r Arolwg Rhieni/Gofalwyr a gynhaliwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel rhan 

o Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017. Coladwyd crynodeb yr wybodaeth a geir yn yr adroddiad hwn gan Gyngor Bwrdeistref 

Sirol Torfaen a chafodd ei ddadansoddi gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen. 

Methodoleg  

Datblygwyd yr Holiadur Rhieni/Gofalwyr (atodiad 17) yn unol â Chanllawiau Statudol Gofal Plant 2016 a thempledi a osodwyd gan 

Lywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd yr Holiadur Rhieni / Gofalwyr ar-lein yn www.forms.torfaen.gov.uk/CSA2016/survey.html 

<http://www.forms.torfaen.gov.uk/CSA2016/survey.html> a dosbarthwyd 15,000 o daflenni yn rhoi manylion y ddolen at yr arolwg 

(Atodiad 18) ymhlith rhieni trwy ysgolion yn Nhorfaen. Dosbarthwyd 3,000 arall law yn llaw gyda’r Arolwg Dewis y Gymraeg i gartrefi 

teuluoedd â phlant dan 3 blwydd oed. Dosbarthwyd 2,000 o daflenni a 500 copi wedi’u hargraffu o’r arolwg hefyd ymhlith 133 o 

ddarparwyr gofal plant, i’w rhoi i deuluoedd sy’n defnyddio’u lleoliadau. 

Hyrwyddwyd yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr trwy dudalennau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Gwasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen, ac ymgysylltwyd ar ffurf allgymorth trwy sesiynau magu plant Dechrau’n Deg. 

Cafwyd ymateb dilys i’r holiadur gan 274 o ymatebwyr. Mae hyn yn gyfradd ymateb is nag ar gyfer holiadur Rhieni/Gofalwyr Asesiad 

Digonolrwydd Gofal Plant 2014 (a gafodd 953 ymateb).  Mae’n werth nodi, yn ystod cyhoeddi’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr fod yna nifer 

o ymgynghoriadau ar waith gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Roedd y rhain yn cynnwys yr Asesiad 

Llesiant, Dweud eich Dweud ar Ofal Plant - y Cynnig i Gymru, Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, Ymgynghoriadau ynghylch 

darpariaeth ôl-16 yn Nhorfaen, Arolwg Dewis Ysgolion ac Arolwg Mynychu’r Ysgol CDDdC.  Gellid ystyried, oherwydd y nifer fawr o 

ymgynghoriadau a oedd yn targedu teuluoedd sy’n byw yn Nhorfaen, a hynny o fewn yr un cyfnod, y gallai hyn fod wedi effeithio ar 

y gyfradd ymateb i’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr. 

 

Mae’r adran hon yn dadansoddi’r darganfyddiadau o’r 274 ymateb dilys i’r holiadur a gafwyd gan rieni/gofalwyr. Mae’n edrych ar: 
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 Broffil rhieni/gofalwyr a ymatebodd i’r arolwg.  
 Amrediad y gwasanaethau sy’n cael eu defnyddio  
 Nifer o leoedd plant a ddefnyddir a’u math (llawn-amser, rhan-amser, ad-hoc)  
 Nifer y lleoedd sydd eu hangen i blant ag anghenion addysgol arbennig neu blant sydd angen gofal arbenigol oherwydd 

anabledd 
 Nifer y lleoedd a ddefnyddir yn ôl categori iaith 
 Amrediad oedran y plant sy’n defnyddio/ddim yn defnyddio gofal plant  
 Rhesymau dros ddefnyddio/peidio â defnyddio gofal plant 
 Hygyrchedd/argaeledd a fforddiadwyedd y ddarpariaeth gofal plant  
 Barn rhieni ar y gofal plant a gynigir 

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud y dadansoddiad canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
Trosolwg  

Statws Nifer 
Rhiant/Gofalwr yn gweitho (ddim yn disgwyl babi) 
 

69.7% (191) 

Rhiant/Gofalwr mewn addysg neu hyfforddiant (ddim yn disgwyl 
babi) 
 

1.5% (4) 

Rhiant/Gofalwr yn chwilio am waith (ddim yn disgwyl babi) 
 

2.6% (7) 

Rhiant/Gofalwr yn ceisio addysg neu hyfforddiant (ddim yn 
disgwyl babi) 
 

0.7%(2) 

Disgwyl neu ar gyfnod mamolaeth/tadolaeth gyda’r plentyn cyntaf 
 

2.9%(8) 

Mabwysiadu eu plentyn cyntaf 0 
Rhiant/Gofalwr yn feichiog neu ar gyfnod mamolaeth/tadolaeth 
gyda phlant ychwanegol  

7.7%(21) 
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Yn mabwysiadu neu ar gyfnod mabwysiadu gyda phlant 
ychwanegol 

0 

Rhiant/Gofalwr ddim yn gweithio 12.8%(35) 

Rhiant/Gofalwr ddim mewn addysg neu hyfforddiant 
 

2.2%(6) 

 

Ydych chi’n defnyddio gofal plant ar gyfer unrhyw rai o’ch plant? Nifer 

Ydw, rydw i’n disgwyl babi ac yn defnyddio gofal plant ar gyfer rhai/pob un o fy mhlant ac yn bwriadu defnyddio gofal plant 
ar gyfer fy mabi sydd heb ei eni, yn y dyfodol 

8 

Ydw, rydw i’n defnyddio gofal plant ar gyfer pob un o fy mhlant 98 

Ydw rydw i’n defnyddio gofal plant ar gyfer rhai o fy mhant 26 

Na, dw i ddim yn defnyddio gofal plant 134 

 
Ymatebwyr yn ôl incwm blynyddol yr aelwyd 
 

Incwm Blynyddol Cyfartalog yr Aelwyd Nifer 

£0-£10,000 9.4%(25) 
£10,001-£20,000 13.9% (37) 

£20,001-£30,000 17.3%(46) 
£30,001-£40,000 15.8%(42) 

£40,001-£50,000 11.7%(31) 

£50,001-£60,000 6.0%(16) 
£60,001-£70,000 4.9%(13) 

£70,000+ y flwyddyn 5.6%(15) 
Gwell gen i beidio â dweud 15.4%(41) 
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Ymatebwyr yn ôl grŵp ethnig 
 

Grŵp ethnig Nifer 
Gwyn 264 

Cymysg/ Grwpiau Ethnig Niferus 1 
Asiaidd/ Prydeinig Asiaidd 1 

Prydeinig Du/ Affricanaidd/ Caribïaidd / Du 0 
Grŵp ethnig arall 6 

Gwell gen i beidio â dweud  2 
 
Iaith yr ymatebwyr (prif iaith a siaredir yn y cartref) 
 

Iaith  Nifer 
Cymraeg yn unig 0.4%(1) 
Saesneg yn unig 88.9%(240) 

Dwyieithog 8.5%(23) 

Ieithoedd eraill 2.2%(6) 
 
 

Nodwyd yr ieithoedd eraill fel Portwgeeg (1), Tsiec 
(1), Pwyleg (2), Dwyieithog Saesneg a Phwyleg (1) 

Ddim yn wybyddus (1) 
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Plant yr ymatebwyr yn ôl grŵp oedran 
 

Oed Nifer 

Dan 12 mis oed 42 
12-18 mis oed 30 
19-23 mis oed 27 
2 flwydd oed 55 
3 blwydd oed 40 
4 blwydd oed 40 
5-7 mlwydd oed 111 
8-11 blwydd oed 72 
12-14 blwydd oed 32 
15-17 blwydd oed 19 
AMH 0 

 
Ymatebwyr â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd  
 

Anghenion Addysgol Arbennig/ Anabledd Nifer 
Iaith a lleferydd 21 
Dysgu penodol (dyslecsia) 4 
Anawsterau clyw 7 
Anawsterau dysgu 7 
Anawsterau gweld 4 
Anawsterau emosiynol ac ymddygiad 12 
Corfforol 3 
Cyflwr meddygol 12 
Arall (nodwch beth) 0 
AMH 0 

 
Mae’r data o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr yn datgelu bod 132 o’r 274 ymatebwr yn defnyddio gofal plant ac yn bwriadu defnyddio gofal 
plant ar gyfer plant dilynol. Nid yw 134 o’r rhieni a ymatebodd i’r arolwg yn defnyddio gofal plant. Ni ellir cynrychioli 8 ymateb. 
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7.2. Y Defnydd o Ofal Plant Ar Hyn o Bryd 
 
7.2.1. Dadansoddiad o’r Defnydd o’r Ddarpariaeth Gofal Plant Ar Hyn o Bryd 
 
Mae’r ymateb i’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr yn datgelu bod teuluoedd yn Nhorfaen yn defnyddio amrywiaeth o ofal plant ar gyfer plant 
0 - 17 blwydd oed.  
 
Amrediad y gwasanaethau a ddefnyddir  
 
Y prif fath o ofal plant sy’n cael ei ddefnyddio yn ôl yr hyn sy’n cael ei riportio gan rieni/gofalwyr a gwblhaodd yr Arolwg Rhieni / 
Gofalwyr yw; 
 

 Teulu a/neu ffrindiau (68)  
 Gofal dydd llawn-amser o fewn meithrinfa (49),  
 Clybiau ar ôl ysgol (38)  
 Clybiau cyn ysgol (Brecwast) (32) 

 
Mae yna wahanol fathau o wasanaethau sy’n cael eu defnyddio mewn lleoliadau gofal plant, ac mae rhai o’r gwasanaethau a 
ddefnyddir fwyaf aml yn y lleoliadau hyn yn cynnwys: 
 
Meithrinfa ddydd –  Gofal Diwrnod Llawn (49) 
                        Ar ôl ysgol (15) 
                        Cyn ysgol (12) 
 
Gwarchodwyr Plant -  Gofal Diwrnod Llawn (19) 
                         Ar ôl ysgol (12) 
                         Cyn ysgol (11)  
 
Gofal Tu Allan i’r Ysgol –  Ar ôl ysgol (38) 
                                  Cyn ysgol /Clwb brecwast (32) 
                                  Gofal plant yn ystod y gwyliau trwy gydol y dydd (22) 
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Gofal Dydd Sesiynol -  Grŵp Chwarae/ Meithrin - Bore (10) 
                                   Lleoliad pen a chwt ar gyfer lleoedd rhan-amser yn y Blynyddoedd Cynnar (6) 
                                   Grŵp Chwarae/Meithrin - prynhawn  (4) 
 
Crèche –  Gofal Diwrnod Llawn (5) 
                  Bore yn Unig (3) 
           
 
Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored – Cynllun Chwarae yn ystod y Gwyliau(3) 
                                                   Sesiynau Cynllun Chwarae (3) 
                                                   Cyn ysgol (3)  
 
Nani – Gofal diwrnod llawn, gofal hanner diwrnod bore a phrynhawn, ar ôl/cyn ysgol – (1) 
 
Mae’r prif fath o Ofal Plant a ddefnyddir ar gyfer plant dan 2 flwydd oed yn ofal diwrnod llawn o fewn meithrinfa ddydd.   Teulu a 
ffrindiau yw’r ail ddewis ar gyfer rhieni sy’n defnyddio gofal plant ar gyfer y grŵp oedran yma. 
 
Roedd y rhan fwyaf o rieni sy’n defnyddio gofal plant ar gyfer plant 2 flwydd oed yn defnyddio cyfuniad o ofal diwrnod llawn a theulu 
a ffrindiau, fodd bynnag mae dros hanner y rhieni sy’n defnyddio’r math yma o ofal plant yn ei ddefnyddio’n rhan-amser.  
Mae teuluoedd â phlant 3 a 4 blwydd oed yn defnyddio teulu a ffrindiau ar gyfer gofal plant a chyfuniad o ofal diwrnod llawn a gofal 
dydd sesiynol. Defnyddir gofal plant ar sail ran-amser.  
 
Mae’r data ar y defnydd pellach o ofal plant fel y tynnwyd o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr yn datgelu bod mathau eraill o ofal plant yn 
cynnwys; 
 

 Gwarchodwyr plant  
 Gofal plant sy’n amrywio oherwydd gwaith shifft 
 Gofal plant rhan-amser 
 Mathau eraill o ofal plant am fod darpariaeth yr ysgol yn llawn 
 Cyfleusterau clwb chwaraeon dros yr haf  
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Nifer y lleoedd a ddefnyddir yn ôl categori iaith yn ystod y tymor ysgol a gwyliau ysgol  
 
Yn ystod y tymor ysgol mae rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant ar gyfer eu plant/plentyn yn defnyddio meithrinfa Cyfrwng 
Saesneg neu Saesneg a Chymraeg yn bennaf. Dywedodd cyfanswm o 38 rhiant / gofalwr mai meithrinfa oedd eu prif ddarparwr gofal 
plant gydag 16 yn defnyddio lleoliad Cyfrwng Saesneg a 15 yn defnyddio lleoliad cyfrwng Cymraeg a Saesneg.   
                       
Dengys Ffigur 55 nifer y plant sy’n defnyddio gofal plant yn ystod y tymor ysgol ac yn ôl categori iaith, o ddata rhannol a dynnwyd o 
Atodiad 8  
 
Ffigur 55. Nifer y plant sy’n defnyddio gofal plant yn ystod y tymor ysgol. Arolwg Rhieni / Gofalwyr 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd Eraill 
(nodwch beth) 

Cyfanswm 
nifer y plant  

Gwarchodwyr 
Plant  

 2 2 11  15 

Meithrinfa 0 17 5 17  39 

Cylch Meithrin/ 
Grŵp Chwarae 
(bore) 

2 1 2 4  9 

Cylch Meithrin/ 
Grŵp Chwarae 
(prynhawn) 

 2  3  5 

Addysg Gynnar 
Ran-amser yn 
yr ysgol 

   1  1 

Lleoliad 
Dechrau’n Deg  

  1 2  3 

Crèche    2  2 
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Clwb Ar Ôl 
Ysgol 

5 3  15 2 25 

Clwb Brecwast 1 2 2 13  18 

Clwb Brecwast 
Am Ddim 

 1 1 5  7 

Cynllun 
Chwarae 

   1  1 

Mynediad 
agored 

      

Nani       

Arall (nodwch 
beth) 

     4 

Cyfanswm  8 28 13 74 2 129 

 
*Sylwer nad yw rhai o’r cyfansymiau iaith yn cyfateb i’r cyfanswm ar gyfer y nifer o wasanaethau gofal plant a nodwyd oherwydd 
gwybodaeth anghyflawn gan rieni ar yr adran hon o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr. Mae Arall yn cynnwys Teulu, Teulu a ffrindiau (x2) a 
Mam-gu a Thad-cu 
 
Mae yna gyfanswm o 129 o blant sy’n defnyddio gofal plant ar hyn o bryd ar sail yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr, gyda 57% o’r rhain yn 
defnyddio lleoliadau Cyfrwng Saesneg. Dim ond 8% o’r rhain sy’n cael darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, ac yn bennaf maen nhw’n 
defnyddio Clwb Ar Ôl Ysgol.  
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Dengys Ffigur 56 nifer y plant sy’n cael gofal plant yn ystod gwyliau ysgol ac yn ôl categori iaith, o ddata rhannol a dynnwyd o Atodiad 
8  
 
Ffigur 56 Nifer y plant sy’n cael gofal plant yn ystod gwyliau ysgol. Arolwg Rhieni / Gofalwyr 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg 
a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 
(nodwch 
beth) 

Cyfanswm 
nifer y 
plant 

Gwarchodwyr 
Plant 

1  2 7  10 

Meithrinfa 0 5 5 16  26 

Lle 
Dechrau’n 
Deg  

      

Crèche    1  1 

Cynllun 
Chwarae 

3   5  8 

Mynediad 
agored 

 1    1 

Nani       

Clwb Gwyliau  1 1 8  10 

Arall (nodwch 
beth) 

      

Cyfanswm  4 7 8 37  56 

 
Mae data rhannol a dynnwyd o Atodiad 8 yn datgelu, yn ystod y tymor ysgol, fod 88% o’r gofal plant a ddefnyddir yn Nhorfaen. 
Dengys Ffigurau 57, 58 a 59 ddosbarthiad y plant sy’n mynychu gofal plant yn ôl eu lleoliad yn Ystod y Tymor Ysgol a’r gwyliau ysgol. 
Sylwer nad yw pob rhiant wedi nodi nifer y plant sy’n defnyddio’r lleoliadau felly nid yw cyfanswm nifer y plant yn ddaearyddol yn 
cyfateb i gyfanswm nifer y plant yn ôl ffigurau 55 a 56.  
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Yn Ystod y Tymor Ysgol  
 
Ffigur 57 Blaenafon  - Nifer y plant sy’n cael gofal plant yn ystod y tymor ysgol Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 
(nodwch 
beth) 

Gwarchodwyr 
Plant 

 2    

Meithrinfa    1  

Cylch 
Meithrin/ 
Grŵp 
Chwarae 
(bore) 

     

Cylch 
Meithrin/ 
Grŵp 
Chwarae 
(prynhawn) 

     

Addysg 
Gynnar Ran-
amser yn yr 
ysgol 

     

Lle 
Dechrau’n 
Deg  

     

Crèche      

Clwb Ar Ôl 
Ysgol 

   1  
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Clwb 
Brecwast 

   1  

Clwb 
Brecwast Am 
Ddim 

     

Cynllun 
Chwarae 

     

Mynediad 
Agored 

     

Nani      

Arall (nodwch 
beth) 

Ffrindiau a Theulu 
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Ffigur 58  Pont-y-pŵl - Nifer y plant sy’n cael gofal plant yn ystod y tymor ysgol Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 
 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 
(nodwch 
beth) 

Gwarchodwyr 
Plant 

  1 4  

Meithrinfa  6 2 3  

Cylch 
Meithrin/ 
Grŵp 
Chwarae 
(bore) 

 1 1   

Cylch 
Meithrin/ 
Grŵp 
Chwarae 
(prynhawn) 

   1  

Addysg 
Gynnar Ran-
amser yn yr 
ysgol 

     

Lle 
Dechrau’n 
Deg 

     

Crèche    1  

Clwb Ar Ôl 
Ysgol 

 2 2   

Clwb 
Brecwast 

 1 1 1  
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Clwb 
Brecwast Am 
Ddim 

 1    

Cynllun 
Chwarae 

   1  

Mynediad 
agored 

     

Nani      

Arall (nodwch 
beth) 

Cynllun Chwarae, ffrindiau a theulu, mam-gu a thad-cu a phen a chwt 

        
 
 
Ffigur 59 Cwmbrân - Nifer y plant sy’n cael gofal plant yn ystod y tymor ysgol Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 
(nodwch 
beth) 

Gwarchodwyr 
Plant 

  1 6  

Meithrinfa  9 1 9  

Cylch 
Meithrin/ 
Grŵp 
Chwarae 
(bore) 

2  1 4  

Cylch 
Meithrin/ 
Grŵp 
Chwarae 
(prynhawn) 

 2  2  
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Addysg 
Gynnar Ran-
amser yn yr 
ysgol 

     

Lle 
Dechrau’n 
Deg 

  1 1  

Crèche      

Clwb Ar Ôl 
Ysgol 

4 1  9  

Clwb 
Brecwast 

 1 1 9  

Clwb 
Brecwast Am 
Ddim 

  1 3  

Cynllun 
Chwarae 

     

Mynediad 
agored 

     

Nani      

Arall (nodwch 
beth) 

Mam-gu a Thad-cu a Theulu (y rheiny sy’n defnyddio Cylch 
Meithrin/Grŵp Chwarae bore a phrynhawn). 
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Gwyliau ysgol  
Ffigur 60 Ardal 1 Blaenafon Nifer y plant sy’n cael gofal plant  Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 

dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 

(nodwch 
beth) 

Gwarchodwyr 
Plant 

     

Meithrinfa    1  

Lle 
Dechrau’n 
Deg 

     

Crèche      

Cynllun 
Chwarae 

     

Mynediad 
agored 

     

Nani      

Clwb Gwyliau      

Arall (nodwch 
beth) 

     

 
 
Ffigur 61 Ardal 2 Pont-y-pŵl. Nifer y plant sy’n cael gofal plant Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 

dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 

(nodwch 
beth) 

Gwarchodwyr 
Plant 

  1 3  
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Meithrinfa  2 1 3  

Lle 
Dechrau’n 
Deg 

     

Crèche    1  

Cynllun 
Chwarae 

   1  

Mynediad 
agored 

 1    

Nani      

Clwb Gwyliau   1 2  

Arall (nodwch 
beth) 

Mam-gu a thad-cu ar gyfer y rheiny sy’n defnyddio crèche a chynllun 
chwarae 

 
 
Ffigur 62 Ardal 3 Cwmbrân. Nifer y plant sy’n cael gofal plant Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

Gofal plant Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 

dwyieithog 

Saesneg Ieithoedd 
Eraill 

(nodwch 
beth) 

Gwarchodwyr 
Plant 

1  1 4  

Meithrinfa  3 2 10  

Lle 
Dechrau’n 
Deg 

     

Crèche      

Cynllun 
Chwarae 

3   4  

Mynediad 
agored 
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Nani      

Clwb Gwyliau  1  4  

Arall (nodwch 
beth) 

Ffrindiau (yn ychwanegol at warchodwyr plant a chynllun chwarae) 

 
Mae’n ymddangos bod y nifer o leoedd gofal plant sy’n cael eu defnyddio’n gymharol isel, fodd bynnag wrth edrych yn ôl gallai hyn 
fod o ganlyniad i’r nifer is o ymatebwyr i’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr. Felly ni ellir ystyried y data  a gyflwynir fel data sy’n gryf yn 
ystadegol ac ni ddylid edrych arno fel gwir adlewyrchiad o’r niferoedd sy’n cymryd lleoedd gofal plant yn Nhorfaen. 
 
Nifer o leoedd sydd eu hangen ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig neu sydd blant angen gofal arbenigol oherwydd 
anabledd 
 
Mae nifer y rhieni / gofalwyr sy’n bwriadu defnyddio gofal plant yn y dyfodol ar gyfer plant sydd angen gofal arbenigol oherwydd 
anabledd, yn weddol isel. Fodd bynnag nid yw ffigurau ymateb isel yn yr adran hon yn darparu tystiolaeth derfynol a byddai angen 
ymchwilio ymhellach er mwyn sefydlu beth yw’r galw o fewn y cyd-destun hwn. 
 
Amrediad oedran plant sy’n defnyddio/ddim yn defnyddio gofal plant  

 
Mae gan fwyafrif y rhieni a ymatebodd i’r arolwg blant rhwng 5 a 7 oed (118) 

 
Yn bennaf, nid yw plant rhwng 5 a 7 oed (56) 8 ac 11 oed (46), 12 a 14 oed (30) a dan 12 mis oed (28) yn defnyddio gofal plant, fodd 
bynnag nodir plant 5-7 oed (22) fel y grŵp oedran mwyaf niferus sy’n defnyddio gofal plant a dilynir hyn gan blant 2 flwydd oed (21) 
a 3 oed (19). Gellir nodi’r defnydd o ofal plant ar hyn o bryd o fewn y categori 2 flwydd oed fel un o’r prif resymau dros ddefnyddio 
gofal plant (gweler ‘rhesymau dros ddefnyddio gofal plant’ isod).  

 
Er bod cyfradd ymateb rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant rhan-amser ar gyfer plant rhwng 8 a 17 mlwydd oed yn isel, nodwyd 
nifer o ddarpariaethau gofal plant gwahanol. Defnyddir ffrindiau a/neu deulu, gofal tu allan i’r ysgol a gwarchodwyr plant yn aml ar 
gyfer plant 8 i 11 oed, tra bod plant 12-14 blwydd oed yn aros gyda ffrindiau a/neu aelodau’r teulu neu’n defnyddio gofal tu allan i’r 
ysgol fel arfer. 

 
Dywedodd un rhiant/gofalwr ei fod yn defnyddio gofal plant ar gyfer plentyn 15-17 oed, fodd bynnag ni nodwyd pa ddarpariaeth gofal 
plant.  
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Yn bennaf, mae gan rieni / gofalwyr sy’n bwriadu defnyddio gofal plant, blant sy’n 2 flwydd oed neu’n iau (30). Mae gan fwyafrif y 
rhieni/gofalwyr blant dan 12 mis oed (11) a rhwng 12 a 18 mis oed (7). 
 
 
 
Rhesymau dros ddefnyddio/peidio â defnyddio gofal plant 
 
Nodwyd cyfanswm o 141 o resymau dros ddefnyddio gofal plant gan rieni/gofalwyr a lenwodd yr adran hon.  
Y prif resymau y mae rhieni / gofalwyr yn defnyddio gofal plant ar sail yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr yw; 
 
I fynd i’r gwaith (110) 
Buddion cymdeithasol neu ddysgu (13) 
Manteisio ar Hawl i Ddechrau’n Deg (8)  
Rwy’n astudio (4) 
I fanteisio ar Hawl i Addysg y Blynyddoedd Cynnar (3) 
Rwy’n gwneud gwaith gwirfoddol heb dâl (2) 
Rwy’n ceisio cyfleoedd hyfforddiant neu addysg (1) 
 
Disgrifiodd rhieni/gofalwyr gyfanswm o 238 o resymau dros beidio â defnyddio gofal plant ar gyfer rhai o’u plant neu eu holl blant, ac 
mae hyn yn cynnwys 134 o rieni/gofalwyr a nododd nad ydynt yn defnyddio unrhyw fath o ofal plant. Mae’r prif resymau dros beidio 
â defnyddio gofal plant yn cynnwys: 
 
Partner/teulu/ffrindiau yn gofalu am y plant (64) 
Gofal plant yn rhy ddrud (57) 
Rydw i/Mae fy mhartner yn rhiant sy’n aros gartref  ac nid oes angen gofal plant arnaf (41) 
Mae fy mhlant yn ddigon hen i ofalu amdanyn nhw’u hunain (15) 
Nid oes gofal plant ar gael ar yr adegau rydw i ei angen (15) 
 
Nododd rhieni/gofalwyr resymau pellach pam nad ydynt yn defnyddio gofal plant ac mae’r rhain wedi eu gwahanu’n ddaearyddol; 
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Blaenafon 
 

 Ddim yn ymddiried ynddyn nhw. 
 
Pont-y-pŵl  
 

 Rwy’n dweud fy mod i ar gael i weithio dim ond pan fydd aelod o’r teulu ar gael i ofalu am fy mhlant. 
 Dw i ddim angen gofal plant 
 Mae fy mhlentyn 4 oed yn yr ysgol a dw i ar gyfnod mamolaeth felly dw i ddim angen gofal ar ôl ysgol. 
 Dw i ar gyfnod mamolaeth o hyd 
 Dw i’n gweithio’n rhan-amser ac adref cyn ac ar ôl ysgol  
 Mae fy mab yn mynd i Grŵp Chwarae rhai boreau 
 Mae fy mhlentyn yn yr ysgol 
 Ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd ond byddaf yn ei ddefnyddio wedi dychwelyd i’r gwaith 
 Dw i’n hunangyflogedig ac felly’n gallu aros gartref gyda fy mhlentyn. Dw i’n defnyddio fy rhieni pan fydd angen ar adegau 
 Rwy’n warchodwr plant 

 
Cwmbrân  

 Gweithio’n hyblyg pan fydd y plentyn yn y meithrin 
 Dw i’n gweithio gartref x2  
 Maen nhw yn yr ysgol yn llawn-amser. Mae’r un bach yn mynd am 2½ awr ddwywaith yr wythnos a galla i ddim fforddio mwy 
 Does dim angen nes i fi ddod o hyd i swydd addas unwaith fydd fy mhlentyn mewn ysgol go iawn 
 Dw i wedi gostwng fy oriau gwaith er mwyn ymdopi gyda’r gofal plant ac yn defnyddio gwyliau blynyddol yn ystod y gwyliau 

ysgol 
 Dyw fy mhlant i ddim yn hoffi mynd i ddarpariaeth gofal plant fel cynlluniau chwarae na chlybiau ar ôl Ysgol 
 Gweithio o amgylch oriau ysgol 
 Dw i ddim yn hoffi’r syniad o ofal plant 
 Partner ar gyfnod salwch, bydd yn dychwelyd i’r gwaith 
 Dw i’n gweithio oriau ysgol, felly ‘does dim angen gofal plant. 
 Fi sydd wedi eu cael nhw, fi fydd yn gofalu amdanyn nhw 
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Nododd rhieni sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd ar gyfer rhai o’u plant, neu bob un o’u plant, nifer o hoffterau ar gyfer 
gofynion gofal plant yn y dyfodol pan fydd ei angen. Roedd y gwerthoedd pwysicaf yn cynnwys; 
 

 Gofal plant fforddiadwy (121) 
 Gofal plant o ansawdd da (117) 
 Gofal plant yn agos i gartref (89) 
 Gofal plant yn agos i ysgol y plentyn a gofal plant ar ôl ysgol/yn ystod y gwyliau 

 
 
Hygyrchedd/argaeledd a fforddiadwyedd darpariaeth gofal plant 
 
Nododd rhieni sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd ofal plant cyn 8yb (8), ar ôl 7yh (7)  a dros y penwythnos (2) fel yr 
adegau pan nad yw gofal plant ar gael iddynt.   
 
Nododd rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant y gwelliannau pwysicaf canlynol ar gyfer hygyrchedd/argaeledd gofal plant yn ystod 
y tymor ysgol; 

1. Fforddiadwy 
2. Ar gael cyn 8yb 
3. Ar gael cyn ysgol  7.30yb-9yb  
4. Ar ôl ysgol 3.30yp-6yh 
5. Nid oes angen unrhyw welliannau  
6. Ar gael ar ôl 6yh 

 
Nododd rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant y gwelliannau pwysicaf canlynol ar gyfer hygyrchedd/argaeledd gofal plant yn ystod 
gwyliau ysgol; 

1. Fforddiadwy  
2. Ar gael cyn 8yb 
3. Gofal Diwrnod Llawn 8yb-6yh 
4. Ar gael rhwng 7.30yb a 9yb 
5. Ar gael rhwng 3.30yp a 6yh  
6. Nid oes angen unrhyw welliannau / Ar gael ar ôl 6yh 
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Er bod y data a ddarparwyd yn weddol isel ac yn dila’n ystadegol, nododd nifer o rieni'r angen am ofal plant dros benwythnosau yn 
ystod y tymor ysgol a gwyliau ysgol. Ymhellach, er gwaethaf yr ymateb isel, mae argaeledd gofal plant cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog 
yn hoffter o drwch blewyn fel gwelliant yn ystod y tymor ysgol. 
 
 
Barn rhieni ar y gofal plant a gynigir 

 
Dywedodd rhieni/gofalwyr a ymatebodd i’r arolwg ac sy’n defnyddio gofal plant ar gyfer rhai/pob un o’u plant; 
 

 Eu bod yn hapus gydag ansawdd gofal plant yn ystod y tymor ysgol (118) 
 Bod gofal plant yn rhy ddrud (113) 
 Bod gofal plant yn darparu ar gyfer anghenion eu plentyn/plant (104) 
 Bod gofal plant mewn lleoliad da yn Nhorfaen (94) 

 
 
Dywedodd rhieni/gofalwyr eu bod yn fodlon ar y cyfan gydag ansawdd eu gofal plant yn ystod y tymor ysgol (118), yn ystod y gwyliau 
ysgol (77) a’u bod yn credu bod yna ddewis da o ofal plant yn ardal Torfaen (63), fodd bynnag roedd 43 rhiant/gofalwr yn anghytuno 
bod dewis da o ofal plant yn Nhorfaen. 
 
Mae barn rhieni/gofalwyr ynghylch y dewis o fathau o ofal plant sydd ar gael a’r gwasanaethau a gynigir fwy neu lai’n gyfartal.  Mae 
54 o rieni/gofalwyr yn cytuno nad oes digon o ddewis o’r math o ofal plant sydd ar gael o gymharu â 45 o rieni/gofalwyr sy’n credu 
bod yna ddigon o ddewis. 
 
Dywedodd mwyafrif y rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant fod gofal plant mewn lleoliad da yn Nhorfaen fodd bynnag mae 40% 
yn credu nad oes gofal plant ar gael ar yr adeg y mae ei angen. 
 
Mae 70% o rieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant ar gyfer rhai o’u plant neu bob un o’u plant yn credu bod yna ofal plant digonol 
ar gyfer oed eu plant/plentyn. 
 
Mae mwyafrif y 129 o rieni/gofalwyr a ymatebodd i’r adran ynghylch gofal plant cyfrwng Cymraeg yn credu bod digon yn Nhorfaen 
(34%), fodd bynnag mae 30% yn ansicr a dywedodd 17% nad yw’n berthnasol iddynt. Ar y cyfan, mae dros 80% o rieni/gofalwyr sy’n 
defnyddio gofal plant yn credu bod digon o ofal plant ar gael yn eu dewis iaith. 
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Nid yw 50% o rieni/gofalwyr sy’n defnyddio’r gofal plant hwn (ar sail 126 a lenwodd y datganiad) am i’w plentyn/plant gael mwy o ofal 
plant cofrestredig (cynnydd yn yr oriau a dreulir yno’n barod), o gymharu â thraean a fyddai’n hoffi gweld eu plentyn/plant yn mynychu 
mwy o ofal plant cofrestredig. Mae’n ddiddorol nodi bod mwyafrif y rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant yn dweud y byddai’n 
well ganddynt ddefnyddio gofal plant na theulu a/neu ffrindiau.  
 
Mae’r rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant yn nodi lleiafrif o achosion ble mae trefniadau gofal plant yn chwalu neu’n 
annibynadwy ac nad yw gofal plant yn rhwystr iddynt rhag cael cyflogaeth neu hyfforddiant. 
 
Mae mwyafrif y rhieni/gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant, yn gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth ynghylch gofal plant, fodd bynnag 
roedd rhaniad ymhlith rhieni/gofalwyr ynghylch gwybodaeth ar y cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer costau gofal plant.  
 
Roedd yna gyfle i rieni / gofalwyr gynnig sylwadau ynghylch gofal plant arall maen nhw’n ei ddefnyddio ar gyfer eu plentyn/plant ac 
unrhyw sylwadau eraill yr oedden nhw am eu gwneud. Tynnwyd yr ymatebion canlynol o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr a’u gwahanu yn 
ôl lleoliad daearyddol 
 
 
Pont-y-pŵl 
 

 Rwy’n rhiant sengl sy’n gweithio’n llawn-amser. Rwy’n talu meithrinfa breifat nes bod fy mhlant yn gallu mynd i Dechrau’n Deg 
(Pont-y-pŵl) 

 Mae gwasanaeth clwb brecwast yr ysgol yn llawn- oni ddylai hyn fod ar gyfer pawb ac nid ychydig 
 Nid oes digon o ofal plant sy’n addas i blant ag Awtistiaeth. 
 Mae Clwb Brecwast Torfaen yn dda ond mae’r Clwb Ar Ôl Ysgol yn breifat, yn ddrud ac yn annibynadwy 
 Mae gen i 3 o blant ac mae’r ddau hynaf yn yr ysgol ac mae’r ifancaf yn mynd i feithrinfa breifat ar hyn o bryd. 
 Mae gennym warchodwr plant preifat ac mae ei  gwasanaeth yn wych 
 Byddai’n wych petai yna ofal plant ychwanegol ar gyfer sefyllfaoedd annisgwyl e.e. salwch, hwyr yn casglu 
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Cwmbrân  
 

 Mae gofal plant yn frwydr drwy’r amser oherwydd diffyg cyfleusterau a’r oriau cyfyngedig 
 Nid oes darpariaeth diwrnod llawn ar gyfer plant oed ysgol, dw i’n cymryd gwyliau heb gyflog ac mae hyn yn niweidiol if y 

swydd 
 Byddai’n wych petai gofal plant ychwanegol ar gyfer sefyllfaoedd annisgwyl e.e. salwch, hwyr yn casglu 
 Angen Clwb Brecwast 
 Dim ond 1 feithrinfa Cyfrwng Cymraeg sydd yn fy ardal i – costus iawn, ond dim dewis! 
 Nid yw fy nheulu yn lleol ac felly dw i’n dibynnu’n helaeth ar ddarpariaeth gofal plant yn Nhorfaen, yn enwedig yn ystod  gwyliau 
 Ry’ch chi’n cael beth ry’ch chi’n talu amdano – os nad ydych chi’n talu mae’n amhosib gweithio mwy nag ychydig oriau bob 

dydd  
 
 
7.2.2. Crynodeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau 
 

 70% o rieni / gofalwyr yn credu bod gofal plant yn ddigonol ar gyfer oed eu plant 
 Mae mwyafrif y rhieni / gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant yn dweud y byddai’n well ganddyn nhw ddefnyddio gofal plant na 

theulu a/neu ffrindiau  
 Mae boddhad ynghylch ansawdd gofal plant lawer yn bwysicach na’r angen am ofal plant fforddiadwy i rieni / gofalwyr sy’n 

defnyddio gofal plant ar hyn o bryd 
 
 
Gwendidau 
 

 Posibilrwydd fod galw am ofal yn ystod y penwythnos 
 Bylchau amser sy’n atal teuluoedd rhag defnyddio gofal plant 
 Riportiwyd defnydd gofal plant rhan-amser (wedi’i gyfuno gyda defnydd rhan-amser o’r teulu a/neu ffrindiau) 
 Gofal plant fforddiadwy yw’r prif rwystr i deuluoedd sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd 
 Posibilrwydd o fwlch oedran yn y nifer o leoedd sy’n cael eu defnyddio (mae mwyafrif y plant sy’n defnyddio gofal plant yn 5-

7 oed) 
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7.3. Y Galw am Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
7.3.1. Dadansoddiad o’r Galw am Ddarpariaeth Gofal Plant  
 
Y defnydd o ofal plant yn y dyfodol  
 
Llenwodd rhieni / gofalwyr neu’r rheiny sydd ar gyfnod mamolaeth/tadolaeth adran o fewn yr Arolwg Rhieini / Gofalwyr i archwilio’u 
bwriad o ddefnyddio gofal plant yn y dyfodol. Roedd hyn hefyd yn cynnwys darpar rieni, y rheiny sy’n mabwysiadu/ar gyfnod 
mabwysiadu a’r rhieni a allai ddefnyddio gofal plant ac sy’n bwriadu defnyddio gofal plant ar gyfer plant dilynol. 
 
Dengys Ffigur 63 ddata rhannol a dynnwyd o Atodiad 9 yn nodi’r galw am ddarpariaeth gofal plant yn y dyfodol yn Nhorfaen  
 
Ffigur 63. Y Galw am Ddarpariaeth Gofal Plant yn y Dyfodol. Arolwg Rhieini / Gofalwyr 

Math o Ofal Plant Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall *CYFANSWM 

Gwarchodwyr Plant   1  3  4 

Gofal Diwrnod Llawn  15  32  47 

Gofal Dydd Sesiynol    2  2 

Crèche    2  2 

Gofal Tu Allan i’r Ysgol  7  9  16 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

   3  3 

Nani      0 
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Teulu a/neu ffrindiau   3  4  7 

 
 
Sylwer bod sawl rhiant wedi methu â llenwi’r adran hon o’r arolwg, ac felly mae’r crynodeb isod yn seiliedig ar nifer yr ymatebwyr a 
ddangosodd eu defnydd o ofal plant yn y dyfodol. Felly efallai y bydd y crynodeb isod yn wahanol i’r ffigurau a nodwyd yn ffigur 63.  
 
Nododd rhieni/ gofalwyr a gymerodd rhan yn yr arolwg eu bod yn bwriadu defnyddio gofal diwrnod llawn (48) gyda’r mwyafrif yn dewis 
meithrinfa diwrnod llawn (17). Roedd yr ail ddewis fwyaf poblogaidd ar gyfer y defnydd o ofal plant yn y dyfodol yn cynnwys Gofal Tu 
Allan i’r Ysgol (20), gyda’r mwyafrif yn ffafrio clwb cyn ysgol/clwb brecwast (6) a gofal plant yn ystod y gwyliau trwy gydol y dydd. 
Roedd y dewisiadau eraill y bwriedir eu defnyddio’n cynnwys darpariaeth ar ôl ysgol (5) a Sesiynau Cynllun Chwarae (3). Mae yna 
alw isel yn y bwriad i ddefnyddio gofal plant sesiynol pen a chwt o gwmpas lleoliad Addysg Gynnar e.e. Grŵp Chwarae neu ysgol 
neu feithrinfa (2) neu ddarpariaeth Chwarae Mynediad Agored (1 cyn ysgol 1, 2 ar ôl ysgol, 2 cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau 
a 2 Sesiwn Cynllun Chwarae.  Ni ddywedodd unrhyw rieni a gymerodd rhan yn yr arolwg y byddent yn defnyddio nani. 
 
Dengys Ffigur 64 isod y defnydd o ofal plant yn y dyfodol yn ôl lleoliad. Sylwer nad yw cyfanswm nifer yr ymatebwyr yn cydberthyn i 
gyfanswm nifer yr ymatebwyr a lenwodd yr adran hon o’r arolwg rhieni/gofalwyr. Methodd nifer of rieni/gofalwyr â nodi’r dewis iaith 
ar gyfer y gofal plant y maen nhw’n bwriadu ei ddefnyddio, ac felly mae’r ffigurau hyn wedi cael eu hepgor o’r tablau isod. Mae’r 
tablau isod yn seiliedig ar 71 o ofynion ar gyfer gofal plant yn y dyfodol yn ôl eu lleoliad daearyddol, fodd bynnag efallai nad yw’r 
cyfansymiau hyn yn adlewyrchu galw cynhwysol am Ofal Plant yn Nhorfaen. 
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Ffigur 64. Y defnydd o ofal plant yn y dyfodol yn ôl eu lleoliad daearyddol Ardal 1 ac Ardal 2. Arolwg Rhieini / Gofalwyr 
 

Math o Ofal Plant Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 1 Ardal 2 

Gwarchodwyr Plant         1   0 1 

Gofal Diwrnod Llawn  2  5   2 14   2 21 

Gofal Dydd Sesiynol        0   0 0 

Crèche       1 1   1 1 

Gofal Tu Allan i’r Ysgol    1    4   0 5 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

       3   0 3 

Nani           0 0 

Teulu a/neu ffrindiau     3    3   0 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

129 
 

Ffigur 65. Y defnydd o ofal plant yn y dyfodol yn ôl eu lleoliad daearyddol Ardal 3. Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

Math o Ofal Plant Iaith y Ddarpariaeth 

Cymraeg Cymraeg a 
Saesneg 

Saesneg gyda 
rhai elfennau 
dwyieithog 

Saesneg Arall CYFANSWM 

 Ardal 3 Ardal 3 Ardal 3 Ardal 3 Ardal 3 Ardal 3 

Gwarchodwyr Plant   2  2  4 

Gofal Diwrnod Llawn  7  16  23 

Gofal Dydd Sesiynol       

Crèche       

Gofal Tu Allan i’r Ysgol  6  5  11 

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 

      

Nani       

Teulu a/neu ffrindiau     1  1 

 
 
Mae’r defnydd o ofal plant yn y dyfodol yn dibynnu ar anghenion cyflogaeth y rhieni/gofalwyr a ymatebodd i’r adran hon.  
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Amrediad oedran plant y mae angen gofal plant ar eu cyfer  
 
Deellir y bydd y gofal plant a fwriedir ar gyfer plant dan 12 mis oed yn defnyddio lle gofal plant llawn-amser o fewn lleoliad gofal 
diwrnod llawn gan fwyaf. Mae yna botensial y bydd plant 12-18 mis oed yn cymryd lle rhan-amser mewn lleoliad gofal diwrnod llawn 
a rhai’n defnyddio ffrindiau a theulu.  
 
Mae’r bwriad o ddefnyddio gofal plant ar gyfer plant rhwng 19  mis oed a 2 flwydd oed yn cynnwys cyfuniad o Ofal Diwrnod Llawn, 
Gofal Dydd Sesiynol, teulu a/neu ffrindiau fodd bynnag mae’r ystadegau’n isel ac wedi’u dosbarthu’n gyfartal ar sail botensial o 
ddefnyddio gofal llawn-amser, rhan-amser ac ad hoc.  
 
Y bwriad o ddefnyddio gofal plant sesiynol llawn-amser yw’r prif ofyniad ar gyfer plant 3 blwydd oed, fodd bynnag ni nodwyd gofal 
plant ar gyfer plant 4 blwydd oed, 8-11 oed, 12-14 oed a 15-17 oed. Mae yna botensial y bydd rhieni / gofalwyr sydd â phlant 5-7 
blwydd oed yn defnyddio Gofal Tu Allan i’r Ysgol yn rhan-amser. 
 
Dengys Ffigur 66 yr amrediad oedran a nifer y plant fydd angen gofal plant yn ôl eu lleoliad 
 
Ffigur 66. Nifer y plant fydd angen gofal plant yn ôl eu lleoliad. Arolwg Rhieini / Gofalwyr 

Oed y plant Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân 

Dan 12 mis oed  5 5 

12-18 mis oed  5 2 

19-23 mis oed  1 1 

2 flwydd oed 2 2  

3 blwydd oed   3 3 

5-7 mlwydd oed  3 1 

 
Sylwer nad oes modd cael hyd i nifer y lleoedd fydd eu hangen ar sail lawn-amser, ran-amser ac ad-hoc o’r Arolwg Rhieini / 
Gofalwyr ar gyfer y rheiny sy’n bwriadu defnyddio gofal plant. Nid yw’r templed a grëwyd gan Lywodraeth Cymru yn nodi’r cwestiwn 
hwn yn Adran C (Bwriad o Ddefnyddio Darpariaeth Gofal Plant) ac felly nid yw’r data’n coladu at yr wybodaeth honno sydd ei 
hangen yn atodiad 9. Gweler Y Defnydd o Ofal Plant ar Hyn o Bryd am y nifer o leoedd sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd. 
 
Mae yna botensial y bydd 20 o rieni / gofalwyr â’r bwriad o ddefnyddio gofal plant am y rhesymau canlynol, a dangosir y rhain yn ôl 
eu lleoliad yn ffigur 67  
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Ffigur 67. Rhesymau dros ddefnyddio gofal plant yn y dyfodol. Arolwg Rhieini / Gofalwyr 

Rhesymau dros ddefnyddio 
gofal plant 

Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân 
 

Rwyf /Byddaf yn gweithio 1 8 6 

Rwyf/Byddaf yn chwilio am 
waith 

 2  

Rwyf/Byddaf yn ceisio 
cyfleoedd hyfforddiant neu 
addysg 

  1 

Buddion cymdeithasol neu 
ddysgu i fy mhlentyn 

 1  

I fanteisio ar Hawl i Dechrau’n 
Deg 

1   

 
Amserau agor sydd eu hangen ar y rheiny nad ydynt yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd, neu’r rheiny sy’n defnyddio gofal plant i 
rai plant ac yn bwriadu defnyddio gofal plant ar gyfer plant dilynol 
 
Yn bennaf, hoffai rhieni / gofalwyr fydd angen gofal plant yn y dyfodol ddefnyddio gofal plant rhwng 08.00yb a 18.00yh o ddydd Llun 
i ddydd Mawrth. Mae’r data hefyd yn nodi dangosydd ar gyfer yr un amserau o ddydd Mercher i ddydd Gwener ond mae’r gwerth yn 
llai.  
 
Gofal plant yn ystod 12.00yp-13.00yp (18) a rhwng 09.00yb -12.00yp (14) yw’r ail a’r trydydd amser mwyaf poblogaidd y byddai 
rhieni/gofalwyr eisiau gofal plant. Nodwyd gofal plant ar ôl 18.00yh hefyd fel gofyniad ar gyfer y defnydd o ofal plant yn y dyfodol.  
 
O ran gofynion iaith, byddai’n well gan deuluoedd sydd â’r potensial i fod yn defnyddio gofal plant ddefnyddio lleoliadau cyfrwng 
Saesneg (14) a chyfrwng Cymraeg a Saesneg. Nid oes unrhyw ofynion am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg nac unrhyw iaith arall. 
 
Byddai rhieni / gofalwyr sydd â’r potensial o ddefnyddio gofal plant yn gwneud hynny petai modd iddynt gael mynediad at y gofynion 
canlynol; 
 

 Gofal plant i bobl ifanc 12 oed sy’n mynychu ysgol uwchradd  
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 Gofal plant yn ystod y dydd 
 Rhwng 4yh a 6yh ar ôl ysgol, ac (yn bwysig iawn) yn ystod gwyliau ysgol 8yb tan 4yp 
 Gofal plant yn ystod gwyliau ysgol 

 
 
Nifer o leoedd sydd eu hangen gan blant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu sydd angen gofal arbenigol oherwydd anabledd 
 
Bydd dau riant / gofalwr a nodwyd o fewn ardal Cwmbrân a Blaenafon angen gofal plant am fod gan eu plentyn/plant angen addysgol 
arbennig neu am eu bod angen gofal arbenigol oherwydd anabledd. Dim ond un rhiant nododd y bydd angen gofal plant ar gyfer eu 
plentyn 2 flwydd oed o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ardal Blaenafon.   
 
Yn bennaf, mae rhieni/gofalwyr sy’n bwriadu defnyddio gofal plant yn y dyfodol agos eisiau gofal plant sy’n lleol i’w cartref. Dengys 
Ffigur 68 y galw am ofal plant y lleol yn ôl eu dewis iaith.  
 
Ffigur 68. Y Galw am ofal plant yn ôl eu lleoliad. Arolwg Rhieini / Gofalwyr.  

Gofal plant sydd 
eisiau 

Cymraeg Cymraeg a Saesneg Saesneg gyda rhai 
elfennau dwyieithog 

Saesneg 

 Ardal 
1 

Ardal 
2 

Ardal 
3 

Ardal 
1 

Ardal 
2 

Ardal 3 Ardal 
1 

Ardal 
2 

Ardal 
2 

Ardal 
1 

Ardal 2 Ardal 
3 

Cartref     5 3    2 2 6 

Gwaith/Astudio           Angen gofal 
plant i 2 

yng 
nghanol y 
dref yng 

Nghwmbrân 
a Phont-y-

pŵl  

 

Ger ysgol y plentyn      1 Ysgol 
Gymraeg 
(angen 

    2 
Ysgol 

Gynradd 
Llantarnam  
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Clwb 
Brecwast) 

 
 
 
 
7.3.2. Cryndoeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau 
 

 Mae’r Galw am Ofal Plant yn gymharol isel yn ardal Blaenafon, ac mae hyn yn cefnogi’r dadansoddiad o’r cyflenwad a oedd 
yn dangos bod yna ddigon o ofal plant 

 Nid oes angen darpariaeth Cyfrwng Cymraeg nac unrhyw iaith arall  
 
Gwendidau  
 

 Sawl rhiant / gofalwr wedi methu â llenwi’r adran hon o’r arolwg  
 Bylchau amser ar gyfer gofal plant ar ôl 6yh 
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7.4.  Rhwystrau i’r Ddarpariaeth Gofal Plant 
 
7.4.1.  Rhwystrau sy’n cael eu profi gan grwpiau targed penodol 
 
Cyflwyna’r adran hon ddadansoddiad o’r darganfyddiadau o’r grŵp ffocws a gynhaliwyd gyda rhieni a gofalwyr yn Nhorfaen ynghylch 
digonolrwydd gofal plant, a’r rhwystrau a nodwyd o’r Ymgynghoriad gyda Rhieni a Gofalwyr. Gellir gweld enghreifftiau o’r rhwystrau 
y mae grwpiau targed penodol wedi eu profi yn yr ymgynghoriad gyda’r Ganolfan Byd Gwaith, Rhanddeiliaid ac Amcan Craidd Un yn 
Adran 2.4. Manylir ar y prif ddarganfyddiadau o’r ymgynghoriad â’r grŵp rhanddeiliaid yn adran 14. 
 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud yr ymchwil hwn ac wedi creu’r crynodeb hwn.   
 
Methodoleg y Grwpiau Ffocws  

 
Cynhaliwyd Grwpiau Ffocws gyda rhieni/gofalwyr yn Nhorfaen. Cynlluniwyd y Grwpiau Ffocws i gasglu eu barn a’u profiadau o 
ddefnyddio gofal plant a sut mae modd gwella gofal plant yn Nhorfaen.  
  
Cynhaliwyd cyfanswm of 4 grŵp ffocws rhwng mis Tachwedd 2016, Ionawr 2017 a Chwefror 2017 gydag 19 o rieni/gofalwyr. Roedd 
y rhain yn targedu grwpiau penodol o rieni/gofalwyr ar sail Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru 2016 a chasglwyd barn:  
 

 Rhieni sy’n Gweithio 

 Rhieni sy’n chwilio am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant 

 Aelwydydd Di-waith 

 Teuluoedd ar incwm isel 
 

 Teuluoedd rhiant unigol 
 

 Teuluoedd o gefndiroedd lleiafrif ethnig  
 

 Teuluoedd â phlant ag anghenion addysgol arbennig, neu anabledd 
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 Unrhyw grwpiau targed penodol eraill sy’n berthnasol i ardal yr Awdurdod Lleol  

 
Tynnodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ar wasanaethau a gynigir ar hyn o bryd gan y Cyngor a hefyd gan fudiadau 
partner, er mwyn cyrraedd rhieni o’r grwpiau penodol uchod gyda’r nod eu bod yn cymryd rhan mewn grŵp ffocws. 
 
Cafwyd mynediad at grŵp o rieni unigol trwy Brosiect Break Through yr Adran Gwaith a Phensiynau yn eu bore coffi wythnosol a 
gynhelir yng Nghwmbrân. Roedd y grŵp ffocws hefyd yn cyfuno’r categori ‘Rhieni sy’n chwilio am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant’. 
Roedd eu plant hefyd yn bresennol.  

 
Gwnaethpwyd sawl ymgais yn ystod mis Tachwedd 2016 i gynnal grŵp ffocws gyda Theuluoedd sy’n Gweithio yn ardal Blaenafon, 
fodd bynnag oherwydd materion gofal plant tu allan i oriau gwaith ni allent ymrwymo i grŵp gyda’r hwyr. 

 
Gwahoddwyd rhieni a oedd yn dilyn rhaglen magu plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i roi eu barn ynghylch gofal plant hefyd. 
Nodwyd gan y rhieni fod pob plentyn yn blant oed ysgol ac nad oeddent yn defnyddio gofal plant. Felly adroddodd y grŵp na fyddai’n 
fuddiol iddynt gymryd rhan a gwrthodwyd y  gwahoddiad. 

 
Trefnwyd grŵp ffocws yn ystod mis Rhagfyr 2016 mewn fforwm i deuluoedd â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig, neu 
anabledd. Fodd bynnag oherwydd newid i leoliad y fforwm canslwyd y fforwm. Er mwyn ymgynghori â’r un rhieni, anfonwyd 
cwestiynau yn Atodiad 20 trwy Wasanaeth Chwarae Torfaen at aelodau’r fforwm. Yn ychwanegol at hyn, cysylltwyd â’r Ganolfan yn 
y Dafarn Newydd hefyd i ddosbarthu’r un cwestiynau i deuluoedd sy’n defnyddio gwasanaethau yn y ganolfan. 
 
Cafwyd mynediad at grŵp o rieni sy’n gweithio trwy Dîm Gofal Plant Torfaen, a gwahoddwyd ffrindiau a theulu i gymryd rhan hefyd. 
 
Gwnaethpwyd sawl ymgais i ymgynghori â theuluoedd o gefndiroedd lleiafrif ethnig trwy ddosbarth sgiliau sylfaenol a ddarperir gan 
Addysg Oedolion a Chymunedol Torfaen.  Yn ystod mis Chwefror 2017 cynhaliwyd grŵp ffocws gyda theuluoedd o Syria gyda 
Saesneg yn ail iaith iddynt a oedd yn derbyn Addysg Oedolion. Cynhaliwyd hwn yn ardal Cwmbrân. 
 
Hwyluswyd pob grŵp ffocws gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen. Lluniwyd templed y grŵp ffocws gan y Tîm Gofal 
Plant. Ceir copi o ganlyniadau llawn y grŵp ffocws a’r templed yn Atodiadau 20 a 21. 
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Trefnwyd grŵp ffocws i aelwydydd di-waith mewn darpariaeth gofal plant Dechrau’n Deg yn ardal Pont-y-pŵl (a oedd hefyd yn 
cynnwys rhieni ar incwm isel), fodd bynnag oherwydd nifer o achosion o salwch canslwyd y sesiwn.  Anogwyd yr un rhiant a oedd yn 
bresennol i lenwi’r Arolwg Rhieini / Gofalwyr ar-lein. 
 
At ddiben yr adroddiad hwn, teimlwyd y byddai’n briodol ymgynghori â’r rheiny sydd â diddordeb mewn gofal plant. Mae’r cwrs 
Dewisiadau mewn Gofal Plant yn rhaglen 5 wythnos sy’n rhoi crynodeb o yrfaoedd mewn gofal plant. Mae yna gyfle i’r rheiny sy’n 
cwblhau’r Cwrs Dewisiadau mewn Gofal Plant i geisio am NVQ mewn Gofal Plant a ariennir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. 
Cynhaliwyd grŵp ffocws gyda’r grŵp hwn yn ystod mis Tachwedd 2016, a darparwyd cyfleuster crèche ar gyfer eu plant.  
 
Ceisiodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen gael barn grwpiau ffydd ar ofal plant. Anfonwyd llythyron y manylir arnynt 
yn Atodiad 19 yn gwahodd plwyfi i gymryd rhan mewn grŵp ffocws strwythuredig. Allan o’r 41 plwyf y cysylltwyd â hwy, dim ond 5 
plwyf ymatebodd. Yn anffodus, nid oedd y rheiny a ymatebodd mewn sefyllfa i gymryd rhan.  Bydd angen ymchwilio ymhellach i weld 
oes yw gofal plant yn rhwystr i’r grŵp penodol hwn. 
 
Ymgynghorodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen â rhaglen Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (PaCE) i gael hyd i deuluoedd ar incwm isel. Anfonwyd llythyron at gyfranogwyr y rhaglen, sydd i’w weld yn Atodiad 22, 
yn eu gwahodd i grŵp ffocws yn ystod mis Ionawr. Ni chafwyd unrhyw ymateb. 
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Canlyniadau’r Grŵp Ffocws  
 
Trosolwg o’r defnydd o ofal plant ar hyn o bryd 
Gofynnwyd i rieni/gofalwyr weithio mewn parau i ddarganfod mwy am eu partner a’u cyflwyno. Wrth gyflwyno gwybodaeth ar aelodau’r 
grŵp nodwyd rhai enghreifftiau o’u defnydd o ofal plant ar hyn o bryd. Dengys Ffigur 69 mai’r dewisiadau mwyaf poblogaidd ar gyfer 
gofal plant a ddefnyddir yw Grŵp Chwarae a Creche, fodd bynnag dywedodd cyfanswm o 8 o rieni nad ydynt yn defnyddio unrhyw 
ofal plant o gwbl. 
 
Ffigur 69. Crynodeb o’r defnydd o ofal plant ar hyn o bryd. Grwpiau Ffocws 

 
 
 

Math o ofal plant a 
ddefnyddir 

Rhieni 
sy’n 

Gweithio- 
Tîm Gofal 

Plant 

Rhieni 
unigol/rhieni sy’n 

chwilio am 
gyfleoedd gwaith 
neu hyfforddiant- 
Break Through 

Y rheiny 
sydd â 

diddordeb 
mewn gofal 

plant - 
Dewisiadau 

mewn 
Gofal Plant 

Teuluoedd o 
Syria a’r 

Saesneg yn 
ail iaith 
iddynt 
ESOL 

Teuluoedd â 
phlant sydd 

ag 
Anghenion 
Addysgol 
Arbennig, 

neu 
anabledd 

 

Teuluoedd 
ar incwm 

isel – 
PaCE 

Teulu neu ffrindiau 2    

Ni chafwyd 
ymateb  

Ni 
chafwyd 
ymateb 

Gwarchodwyr Plant     
Meithrinfa ddydd     
Grŵp Chwarae 2 2   
Cylch meithrin     

Dosbarth meithrin yn 
yr ysgol 

   
1 

Crèche    4 
Derbyn    1 

Nani neu au pair     
Clwb Brecwast 2    
Clwb Cyn Ysgol      
Clwb Ar Ôl Ysgol 1  1  

Meithrinfa pen a chwt     
Clwb Gwyliau     
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Cynllun Chwarae     

Ni ddefnyddir gofal 
plant 

1 3 4* 
 

*1 rhiant ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd, ond bydd y plentyn yn mynychu Dechrau’n Deg ym mis Ionawr 2017. Nid oes 
gan un aelod o’r grŵp blant. 
 
Trosolwg o’r Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau  
 
Ffigur 70. Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i ofal plant. Grŵp Ffocws 

 
 
 
Math o Welliant 

Rhieni sy’n 
Gweithio- 
Tîm Gofal 

Plant 

Rhieni 
unigol/rhieni sy’n 

chwilio am 
gyfleoedd gwaith 
neu hyfforddiant- 
Break Through 

Y rheiny sydd â 
diddordeb 

mewn gofal 
plant - 

Dewisiadau 
mewn Gofal 

Plant 

Teuluoedd â 
phlant sydd ag 

Anghenion 
Addysgol 

Arbennig, neu 
anabledd 

 

Teuluoedd ar 
incwm isel – 

PaCE 

Cost / 
Fforddiadwyedd 

1 5 5 

Ni chafwyd 
ymateb 

Ni chafwyd 
ymateb 

Amserau agor 1 0 3 
Awgrym Arall   2 1 
Hyblygrwydd 1 0 3 
Lleoliad y Gofal plant  3 3 
Gofal plant sy’n 
darparu ar gyfer 
anghenion penodol fy 
mhlentyn 

 1 3 

Argaeledd lleoedd 
gofal plant.  

2 0  

 
Ni chymerodd y grŵp ffocws gyda Theuluoedd o Syria ran yn y gweithgaredd gwelliannau, fodd bynnag datgelodd rhieni eu bod yn 
dewis gofal plant ar sail ei leoliad yn bennaf. 
Ceir canlyniadau llawn yr holl grwpiau ffocws yn Atodiad 21.  
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7.4.2. Rhieni sy’n Gweithio – Canlyniadau’r Grŵp Ffocws gyda Rhieni sy’n Gweithio a gynhaliwyd ar ddydd Mercher 4 
Ionawr 2016 

 
Ymgynghorwyd â chyfanswm o 5 rhiant sy’n gweithio a chawsant wahoddiad i ymuno â Thîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen. Gwahoddwyd ffrindiau a theulu i’r grŵp ffocws hefyd. Roedd 3 o’r rhieni’n byw yn ardal Cwmbrân, a 2 riant yn ardal Pont-y-
pŵl.  
 
Rhesymau dros ddefnyddio neu beidio â defnyddio gofal plant 
 
Mae mwyafrif y rhieni sy’n gweithio sydd â phlant dan 13 oed yn defnyddio cyfuniad o ofal plant gan y teulu a gofal plant ffurfiol.  
Mae’r prif resymau dros ddefnyddio gofal plant yn cynnwys; 
 

 Diffyg cymorth gan y teulu 
 Cymdeithasu yn 2 flwydd oed a pharhau yn yr un lleoliad ar gyfer lleoliad addysg 
 Gallu dechrau gwaith ar amser  
 Parhau i weithio 
 

Prif resymau dros beidio â defnyddio gofal plant 
 

 Plant yn hunangynhaliol  
 Drysu rhwng yr opsiynau gofal plant niferus  

 
Roedd lleoliaeth gofal plant yn brif drafodaeth ymhlith y rhieni sy’n gweithio, gyda rhieni’n dewis gofal plant yn nalgylch yr ysgol o’u 
dewis, ac ar yr un safle a’u gwaith. 
Dywedodd un rhiant y gallai defnyddio gofal plant yn lleol i’r ysgol hwyluso symudiad llyfn i mewn i’r dosbarth derbyn, yn dilyn trafferth 
gyda’r plentyn hynaf i wneud y symudiad hwn wedi defnyddio gofal plant tu allan i’r ardal. Mynegodd rhiant arall fuddion cael gofal 
plant ar yr un safle â’u gwaith, gan eu galluogi i allu mynd i’r gwaith yn hawdd.  Teimlwyd bod lleoliaeth yn brif ffactor wrth ddewis 
gofal plant addas. 
 
Cyfeiriwyd at ofal plant sydd eisoes yn bodoli ac yn gallu darparu ar gyfer anghenion penodol plant ar hyn o bryd. Nododd nifer o 
rieni fod ganddynt blant ag alergeddau a chyflyrau meddygol a bod angen i leoliadau gofal plant fod yn wyliadwrus a darparu ar gyfer 
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eu hanghenion unigol. Roedd y rheiny a oedd yn bresennol yn rhoi adborth positif ynghylch y gwasanaethau a dderbyniwyd yn eu 
lleoliad gofal plant. 
 
Roedd y rhesymau dros beidio â defnyddio gofal plant heblaw am ddarpariaethau brecwast yn yr ysgol, yn nodi diffyg gwybodaeth 
wrth ddewis gofal plant addas. Mynegodd un rhiant ei phryder nad oedd yn gallu dewis gofal plant addas am fod gormod o opsiynau, 
a diffyg argaeledd i ddarparu ar gyfer yr holl blant ar yr un pryd.  
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau   
 
Argaeledd lleoedd o fewn lleoliadau gofal plant oedd y prif awgrym ar gyfer gwelliant ymhlith rhieni sy’n gweithio, gyda’r mwyafrif o 
rieni’n cael trafferth chwilio am warchodwyr plant sy’n gallu darparu ar gyfer mwy nag un plentyn. Hefyd, fel arfer nid oes modd 
defnyddio argymhelliad a gafwyd gan eraill i ddefnyddio gwarchodwyr plant addas oherwydd diffyg lleoedd gwag.   
 
Nodwyd amserau agor ar gyfer clybiau brecwast fel un gwelliant, gyda’r awgrym o agor am 8.00yb yn hytrach nag 8.15yb. Nodwyd 
hefyd o fewn un ardal yng Nghwmbrân nad oes meithrinfa na chyfleusterau pen a chwt gan y wladwriaeth. Mae’r darparwr gofal plant 
a ddefnyddir yn cynnig lleoliadau a ariennir gan addysg, fodd bynnag mynegodd un rhiant y byddai’n well cael cyfleuster pen a chwt 
i fynd law yn llaw â’r sesiwn Grŵp Chwarae. Cydnabuwyd gofal plant arall a allai ddarparu ar gyfer yr angen hwn, fodd bynnag, roedd 
y dyhead i aros o fewn y dalgylch i fanteisio ar y canlyniadau pontio yn bwysicach wrth benderfynu. 
 
Nododd rhiant arall broblemau gyda chyfleusterau pen a chwt  a arweiniodd at newid at leoliad gofal plant arall. Teimlwyd petai’r 
lleoliad gofal plant gwreiddiol yn cynnig cyfleusterau pen a chwt y byddent wedi aros yno. 
 
Nodwyd hyblygrwydd gofal plant hefyd fel awgrym ar gyfer gwelliant, gydag un rhiant yn mynegi pryderon ynghylch talu am ofal plant 
nad oes ei angen yn ystod y gwyliau ysgol. Fel athro, mynegodd un rhiant sut nad oes angen gofal plant yn ystod gwyliau’r haf, ond 
er mwyn cadw lle gofal plant mewn lleoliad mae’n rhaid talu o hyd. Er bod y rhiant yn sylweddoli’n iawn mai busnes yw’r lleol iad a 
bod y taliad yn adlewyrchu hyn, teimlai fod diffyg hyblygrwydd wedi atal y defnydd o ofal plant a fyddai wedi bod o fudd i’r teulu. 
Trafodwyd y ffaith fod Clybiau Ar Ôl Ysgol yn codi tâl am y sesiwn gyfan, waeth faint o amser sy’n cael i dreulio yn y lleoliad. Unwaith 
eto, mae hyn wedi tarfu ar y defnydd o ofal plant. 
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Arolwg Rhieini / Gofalwyr - Rhieni sy’n Gweithio 
 
Nododd yr ymateb i’r adroddiad gan Rieni / Gofalwyr fod 191 o rieni sy’n gweithio (68%) ac o’r rhain nid yw 79 o’r rhieni sy’n gweithio 
yn defnyddio gofal plant. Y prif reswm i 41 o’r ymatebwyr yw bod ‘Fy mhartner/teulu/ffrindiau yn gofalu am fy mhlant’. Mae 31 arall 
yn dweud bod gofal plant yn rhy ddrud a dywedodd 10 ‘mae fy mhlant yn ddigon hen i ofalu amdanyn nhw’u hunain’. Dywedodd 10 
arall nad oedd gofal plant ar gael ar yr adegau yr oedd ei angen. Cofnodwyd rhesymau eraill dros beidio â defnyddio gofal plant gan 
10 ymatebwr arall ac maen nhw’n cynnwys; 
 

 Rwy’n gweithio o gartref 
 Rwy’n gweithio’n hyblyg pan fydd fy mhlentyn yn y feithrinfa 
 Rwy’n sicrhau fy mod i ar gael i weithio dim ond pan fydd aelod o’r teulu ar gael i ofalu am fy mhlant. 
 Dw i ddim angen gofal plant 
 Rwy’n gweithio gartref 
 Rwy’n gweithio o amgylch oriau ysgol 
 Dw i ddim yn hoff o’r syniad o ofal plant 
 Partner ar gyfnod salwch, bydd yn dychwelyd i’r gwaith 
 Dw i’n gweithio oriau ysgol, felly nid oes angen gofal plant. 
 Dw i’n hunangyflogedig felly dw i’n gallu aros gartref gyda fy mhlentyn. Dw i’n defnyddio fy rhieni pan fydd angen ar adegau 

 
Y ffactorau pwysicaf ar gyfer gofal plant a nodwyd gan y grŵp hwn yw bod y gofal plant o ansawdd da (58 ymateb) ac yn fforddiadwy, 
58 ymateb. Dywedodd 40 rhiant arall fod angen i’r gofal plant fod yn agosach at y cartref. 
 
7.4.3 Rhieni sy’n chwilio am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant a rhieni unigol  
 
Ymgynghorwyd â chyfanswm o 5 rhiant ym more coffi Prosiect Break Through, ac roedd pob un o’r rhieni hyn yn byw yn ardal 
Cwmbrân. Dywedodd 2 riant eu bod yn defnyddio Grŵp Chwarae ar gyfer eu plentyn, a dywedodd 3 nad ydynt yn defnyddio gofal 
plant ar hyn o bryd. Roedd y rhesymau dros beidio â defnyddio gofal plant yn ystod y dasg gyntaf yn nodi bod rhai plant yn yr ysgol 
yn llawn-amser. 
 
Rhesymau dros ddefnyddio neu beidio â defnyddio gofal plant 
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Dywedodd y rhan fwyaf o’r rhieni nad ydynt angen gofal plant ar hyn o bryd am eu bod yn ddi-waith, fodd bynnag roeddent yn 
cydnabod hefyd y byddan nhw angen gofal plant yn y dyfodol agos ond mynegwyd bod cost gofal plant yn broblem. 
 
Er y nodwyd y gost fel rheswm dros beidio â defnyddio gofal plant, mynegodd un rhiant y gall gofal plant helpu gyda datblygiad, gan 
nodi y byddan nhw’n dod ymlaen yn arbennig o dda. Fodd bynnag nodwyd pryderon ynghylch ymddiriedaeth a’r buddion i’r plentyn 
hefyd. 
 
Yn y rhesymau dros ddefnyddio gofal plant nodwyd angen pellach i recordio o fewn y lleoliad gofal plant. Teimlwyd petai digwyddiad 
o fewn y lleoliad y byddai’r rhiant eisiau gweld sut oedd wedi digwydd.  
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau 
 
Cost/ Fforddiadwyedd oedd y prif awgrym ar gyfer gwelliant i’r holl rieni unigol. Roedd mwyafrif y rhieni’n cytuno nad yw’r cymorth 
ariannol tuag at ofal plant yn ddigon ac y bydd mwyafrif eu cyflog yn cael ei wario ar ofal plant. Awgrymwyd felly na fyddai unrhyw 
welliant ariannol o fewn y teulu.  
 
Lleoliad gofal plant yw’r ail awgrym ar gyfer gwelliant gyda rhieni’n codi pryderon ynghylch teithio ar gludiant cyhoeddus. Gwelwyd 
hyn fel y prif benderfyniad wrth feddwl am gyflogaeth oherwydd yr angen i adael yr aelwyd, teithio i’r lleoliad gofal plant ac yna teithio 
i’r gwaith.   Nodwyd y gost o ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus fel rhwystr hefyd, ac felly awgrymwyd y byddai angen i’r gofal plant 
fod o fewn pellter cerdded. Rhoddodd rhieni sylw pellach i’r angen i ddibynnu ar deulu a ffrindiau. 
 
Ymddiriedaeth oedd y trydydd prif faes ar gyfer gwelliant gyda nifer o rieni’n trafod y gallu i ymddiried yn y lleoliadau gofal plant. 
Mynegodd rhieni amharodrwydd i ddefnyddio gwasanaethau pen a chwt am na fyddent yn gwybod pwy fyddai’n cludo eu plant o un 
lleoliad i’r nesaf. Codwyd pryderon eraill ynghylch cymwysterau staff o fewn y lleoliadau, a pheidio â gwybod am eu profiadau unigol. 
Roedd hyn yn mynd law yn llaw gyda’r trafodaethau ynghylch ymddiriedaeth. 
 
Gofal plant sy’n darparu ar gyfer anghenion penodol fy mhlentyn oedd y pedwerydd awgrym ar gyfer gwelliant. Mynegodd rhieni 
angen i wybod beth yw’r polisïau gofal plant er enghraifft delio gydag ymddygiad gwael ac a yw’r polisïau yn rhai cyffredinol neu a 
ydyn nhw’n unigryw i bob lleoliad. Eto, byddai’r cais i gael gwybod mwy am y staff gofal plant yn dylanwadu ar eu penderfyniad i 
ddefnyddio gofal plant, oherwydd teimlwyd nad yw rhai o’r gweithwyr yn rhieni eu hunain ac mae eu rôl yn gyfle i gael swydd yn unig. 
 
Ni ddewiswyd Argaeledd lleoedd gofal plant, Amserau agor na Hyblygrwydd.  
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Arolwg Rhieini / Gofalwyr  
 
Nododd yr ymatebion i’r Arolwg Rhieini / Gofalwyr 9 riant sy’n chwilio am waith, cyfleoedd hyfforddiant ac addysg. Nid yw 8 o’r rhieni’n 
defnyddio gofal plant ac mae’r mwyafrif o’r rhain yn aros gartref neu mae eu partner yn aros gartref. Yn y categori hwn, nododd 3 
riant fod gofal plant yn rhy ddrud, ac ni nodwyd unrhyw resymau eraill. 
 
Gofal plant fforddiadwy a gofal plant o ansawdd da yw’r prif ystyriaethau ar gyfer defnyddio gofal plant (8 ymateb) ynghyd â gofal 
plant yn agosach at y cartref (6 ymateb) a gofal plant yn agos at ysgol y plentyn ( 5 ymateb).  
.  

(i) Aelwydydd Diwaith  
 
Gan na ofynnwyd y cwestiwn hwn yn benodol, nid yw’r canlyniadau hyn yn fanwl gywir. Daw’r canlyniadau o 14 ymatebwr a nodwyd 

yn yr Arolwg Rhieini / Gofalwyr sydd ddim yn gwaith ac sy’n byw ar eu pen eu hun. Felly efallai bod mwy, nad ydynt yn ymwybodol 

ohonynt, sydd hefyd yn byw gyda phartner a’r ddau yn ddiwaith. Gweler hefyd y canlyniadau o’r grŵp ffocws gyda rhieni sy’n chwilio 

am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant. Roedd canlyniadau’r grŵp ffocws hwn yn cynnwys aelwydydd di-waith 

O’r data a gafwyd o’r Arolwg Rhieini / Gofalwyr nid yw 12 rhiant yn defnyddio gofal plant am fod gofal plant yn rhy ddrud (6 ymateb) 

ac am eu bod yn rhieni sy’n aros gartref (6 ymateb). Roedd awgrymiadau eraill yn cynnwys problemau gyda chludiant (1 ymateb) ac 

nad oes angen iddynt ddod o hyd i ofal plant hyd nes y ceir hyd i swydd addas pan fydd y plentyn yn cyrraedd oed ysgol. Nododd un 

rhiant ymhellach nad oedd am ddefnyddio gofal plant am fod yn well ganddo/ganddi ofalu am y plant ei hun.  

Gofal plant fforddiadwy ac o ansawdd da yw’r prif resymau dros eisiau defnyddio gofal plant (9 ymateb). Nodwyd yr angen am ofal 

plant yn agos at y cartref (8 ymateb) ac opsiynau talu hyblyg (6 ymateb) hefyd fel y prif reswm dros y posibilrwydd o ddefnyddio gofal 

plant. 
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7.4.4 Teuluoedd ar incwm isel  
 
Arolwg Rhieini / Gofalwyr  
 
Diffinnir incwm isel yn y cyd-destun hwn fel dan £20,000 y flwyddyn. Mae yna gyfanswm o 62 o ymatebwyr sy’n disgyn i’r categori 

hwn ar sail yr Arolwg Rhieini / Gofalwyr. Nid yw 38 o’r ymatebwyr hyn yn defnyddio gofal plant, mae 18 yn aros gartref gyda’r plant / 

mae eu partner yn aros gartref gyda’r plant, 17 yn credu bod gofal plant yn rhy ddrud ac mae gan 10 riant/teulu/ffrindiau i ofalu am 

eu plant. Mae’r rhesymau eraill dros beidio â defnyddio gofal plant yn cynnwys diffyg ymddiriedaeth, bod ar gyfnod mamolaeth a 

phlant sydd ddim yn hoffi mynd i leoliadau gofal plant fel Clybiau Ar Ôl Ysgol a Chynlluniau Chwarae.  

Nodir gofal plant o ansawdd da a gofal plant fforddiadwy fel y prif resymau dros ystyried defnyddio gofal plant (31 ymateb). Fodd 

bynnag yn y categori hwn, mae nifer o resymau eraill wedi’u nodi, sef; gofal plant yn agos at y cartref (26 ymateb), agos at ysgol y 

plentyn (18), cyfleoedd chwarae (16), taliadau hyblyg (16), ar ôl ysgol/yn ystod gwyliau (15), oriau hyblyg Ad Hoc (13), cyfleoedd 

cymdeithasol (9) darpariaeth ar gyfer anghenion addysgu ychwanegol/anabledd (6), gofal plant sy’n darparu ar gyfer anghenion 

ychwanegol/diwylliannol fy mhlentyn (5). Mae’r dewis iaith yn agos ymhlith y categori hwn gyda’r rhieni/gofalwyr yn nodi’r angen am 

ofal plant Cyfrwng Cymraeg (4 ymateb), Cymraeg a Saesneg (7), a Saesneg (7). 

 

7.4.5 Teuluoedd o gefndiroedd lleiafrif ethnig 
 
Nododd y data o’r Arolwg Rhieini / Gofalwyr 1 rhiant sydd ddim yn defnyddio gofal plant sydd o grŵp ethnig heb ei ddiffinio. Mae’r 
rhesymau dros beidio â defnyddio gofal plant yn cynnwys mae fy mhartner/teulu/ffrindiau yn gofalu am fy mhlant. Mae’r rhesymau 
dros ddefnyddio gofal plant yn cynnwys yr angen am ofal plant yn agos at ysgol y plentyn, gofal plant sy’n darparu ar gyfer anghenion 
ychwanegol/diwylliannol fy mhlentyn a Chyfrwng Cymraeg a Saesneg. 
 
  



  

145 
 

7.4.6 Teuluoedd â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig, neu anabledd 
 
Arolwg Rhieini / Gofalwyr 
 
Nododd yr wybodaeth o’r Arolwg Rhieini / Gofalwyr fod;  
 
17 ddim yn defnyddio gofal plant. 

11 yn dweud rydw i /fy mhartner yn rhiant sy’n aros gartref a dw i ddim angen gofal plant 

6 Mae gofal plant yn rhy ddrud  

3 Mae fy mhartner/teulu/ffrindiau yn gofalu am fy mhlant 

1 Nid oes gofal plant ar gael ar yr adegau rydw i ei angen 

1 Nid oes gofal plant sy’n gallu darparu ar gyfer anghenion ychwanegol fy mhlentyn/plant 

1 Nid oes darpariaeth pen a chwt neu Glwb Ar Ôl Ysgol yn ysgol fy mhlentyn/plant 

1 Dw i’n gweithio o gartref 

3 Dewis o wahanol fathau o ofal plant  

14 Gofal plant o ansawdd da 

16 Gofal plant fforddiadwy 

1 Cludiant  / casglu  

13 Agos i gartref 

12 Agos i ysgol y plentyn  
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3 Agos i’r gwaith 

6 Cyfleoedd chwarae 

10 Ar ôl ysgol / yn ystod gwyliau 

7 Darpariaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol/anabledd 

 
7.4.7 Unrhyw grŵp targed penodol arall sy’n berthnasol i ardal yr Awdurdod Lleol – Pobl â diddordeb mewn gofal plant 
 
Daeth cyfanswm o 5 myfyriwr, 3 yn rhieni sydd ddim yn defnyddio gofal plant, fodd bynnag bydd un yn defnyddio gofal plant Dechrau’n 
Deg ym mis Ionawr 2017.  Nododd un rhiant nad yw’n defnyddio gofal plant, ond fod y plant yn mynychu Clybiau Ar Ôl Ysgol.  
 
Rhesymau dros ddefnyddio neu beidio â defnyddio gofal plant 
 
Dywedodd dau riant eu bod yn hoff o ddefnyddio gofal plant pan oedd eu plant hynnaf yn ifanc. Fodd bynnag mynegodd un rhiant 
ddiffyg gwybodaeth ynghylch yr opsiynau gofal plant sydd ar gael erbyn hyn ar gyfer ei dau o blant ifancaf. Teimlwyd mai dod o hyd 
i wahanol fathau o ddarpariaeth ar gyfer pob plentyn oedd y prif rwystr.   
 
Nodwyd ymddiriedaeth ymhellach fel prif bryder wrth ddychwelyd i’r gwaith. Fodd bynnag disgrifiodd rhiant arall brofiadau positif wrth 
ddefnyddio meithrinfa ddydd breifat a oedd yn darparu ar gyfer cyflyrau meddygol ei mab. Gwerthfawrogwyd ymhellach nad oedd y 
darparwr gofal plant yn gadael ei phlentyn allan a’i fod yn gwneud yr ymdrech, ond credai nad oedd pob lleoliad yn derbyn [plant] ag 
anghenion ychwanegol. Mynegodd y rhiant hwn y byddai’n defnyddio gofal plant ar gyfer ei phlentyn ifancaf ar gyfer buddion lleferydd 
a rhyngweithio. 
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau 
 
Cost/ Fforddiadwyedd oedd y prif awgrym ar gyfer gwelliant i’r myfyrwyr a ddaeth i’r grŵp ffocws. Trafododd y grŵp gost gofal plant 
pan yn gweithio ac effaith niweidiol hyn ar incwm yr aelwyd. Mynegodd y grŵp ddyhead i ddychwelyd i’r gwaith fodd bynnag byddai 
cost gofal plant yn tarfu ar unrhyw ymgais i sicrhau cyflogaeth. Mynegodd rhieni eu pryderon y byddai goblygiadau hyn yn arwain at 
bobl yn eu labelu’n ‘ddiog’. Teimlwyd bod angen cymorth cychwynnol gyda chost gofal plant hyd nes bod y gyflogaeth yn ddigon 
diogel a sefydlog i barhau gyda’r taliadau’n annibynnol. 
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Trafodwyd cost lleoliad gofal plant yn erbyn ansawdd y lleoliad, ac roedd rhieni’n credu bod cost lleoliad gofal plant yn ganlyniad 
uniongyrchol i safon yr ansawdd. 
 
Nodwyd hefyd, pan fydd pobl yn derbyn budd-daliadau, nad oes unrhyw help tuag at gost gofal plant. Awgrymodd un rhiant, er iddi 
ddewis gofal plant i helpu datblygiad ei phlentyn, na allai barhau oherwydd nad oedd ei thaliadau budd-daliadau yn gallu talu’r costau 
i gyd.   
 
Amserau agor, lleoliad, hyblygrwydd a gofal plant sy’n darparu ar gyfer anghenion penodol fy mhlentyn oedd yr ail awgrym fwyaf 
poblogaidd ar gyfer gwelliannau o fewn y grŵp. Os ceisir cyflogaeth mewn ysgol, yna teimlir y bydd angen gofal plant cyn 8yb, ac 
mai gwarchodwr plant yw’r unig ddarparwr gofal plant sy’n gallu cynnig y gwasanaeth hwn. 
  
Teimlwyd bod lleoliad yn bwysig wrth ddewis gofal plant, yn enwedig pan fydd gan rieni blant o wahanol oed ac mae angen nifer o 
leoliadau gofal plant. Trafododd un rhiant achlysur pan na allai ddilyn ei chwrs addysg uwch oherwydd lleoliad ei gofal plant, a sut na 
fyddai’r angen i deithio yn galluogi’r rhiant i gyrraedd y brifysgol ar amser. Teimlwyd petai’r gofal plant yn agosach at y cartref y byddai 
o fudd sylweddol i’r teulu. 
 
Roedd gwelliannau i hyblygrwydd yn awgrymu’r angen i ddarparu ar gyfer gwaith shifft, fodd bynnag mae nifer of rieni yn ymwybodol 
o gyfleusterau pen a chwt. Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn cynnwys yr angen am fwy o argaeledd ad hoc tu allan i 
bresenoldeb dyddiol/wythnosol arferol oherwydd cyflogaeth gydag asiantaethau. Mae yna ofn o fethu â chyflawn rhai rolau sy’n 
gysylltiedig â swydd oherwydd diffyg hyblygrwydd.     
 
Trafododd y rhieni wybodaeth gymysg o’r gofal plant sy’n darparu ar gyfer anghenion penodol eu plentyn. Yn flaenorol, roedd un 
rhiant y mae gan ei phlentyn gyflwr meddygol wedi siarad yn uchel am ei phrofiadau o ddefnyddio gofal plant, ond awgrymodd bod 
angen gwneud gwelliannau wrth bontio i mewn i’r ysgol. Codwyd pryderon nad oes digon o staff wedi’u hyfforddi a bod y nawdd i 
helpu gyda materion sy’n cael eu nodi cyn derbyn plant i’r ysgol yn gyfyngedig. 
 
Trafododd rhieni hefyd y newidiadau i ofal plant (a nodir yn ddiweddarach fel  newidiadau i ysgolion),gydag un rhiant yn mynegi ei 
phryder ynghylch creu ‘super ‘sgolion’ yn Nhorfaen. Teimlwyd y byddai cyflwyno ysgolion mwy o faint yn golygu bod rhai plant yn 
cael eu colli o fewn y system. Disgrifiodd un rhiant y profiad o dynnu ei mab allan o’r ysgol a cheisio am ysgol arall gan ei bod yn 
teimlo nad oedd ei anghenion yn cael eu diwallu. Roedd y rhiant yn bryderus ynghylch hyn gan ei bod wedi cael profiadau blaenorol 
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o fewn ysgolion a theimlai bod angen i bobl fod yn frwdfrydig ynghylch y gwaith cyn cael rôl ym maes gofal plant, rhywbeth y teimlai 
oedd ar goll yn benodol mewn ysgolion y mae wedi ymweld â nhw ac wedi gweithio ynddyn nhw. 
 
7.4.8 Unrhyw grwpiau targed penodol eraill sy’n berthnasol i ardal yr Awdurdod Lleol  
 
Grwpiau ffydd - Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gael barn grwpiau ffydd ynghylch gofal plant. Anfonodd Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen lythyron y manylir arnynt yn Atodiad 19 yn gwahodd plwyfi i gymryd rhan mewn grŵp ffocws 
strwythuredig. Cysylltwyd â chyfanswm o 41 plwyf. Fodd bynnag dim ond 5 plwyf ymatebodd. Yn anffodus, nid oedd y rheiny a 
ymatebodd mewn sefyllfa i gymryd rhan.  Bydd angen ymchwilio ymhellach i weld oes yw gofal plant yn rhwystr ar gyfer y grŵp 
penodol hwn. 
 
7.4.8 Teuluoedd Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill 
 
Daeth cyfanswm o 4 rhiant / gofalwr gan gynnwys cyfieithydd ar y pryd. Oherwydd natur y grŵp ffocws, ail-werthuswyd rhai rhannau 
o’r templed fel eu bod yn haws i’r teuluoedd a’r cyfieithydd ar y pryd. Nodwyd bod un plentyn yn defnyddio meithrinfa ar hyn o bryd, 
fodd bynnag cafwyd eglurhad pellach ar hyn a nodwyd mai mynychu dosbarth derbyn mewn ysgol yr oedd. 
 
Rhesymau dros ddefnyddio neu beidio â defnyddio gofal plant 
 
Roedd ymateb rhieni/gofalwyr ynghylch defnyddio gofal plant yn adlewyrchu’r angen i’r plant gael mynediad at wasanaethau i 
gyfoethogi eu gallu i addasu i fywyd yng Nghymru. Disgrifiodd rhieni/gofalwyr hefyd eu bod yn defnyddio gofal plant i helpu’u plant i 
ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac i gyfoethogi eu hiaith, gyda rhai rhieni/gofalwyr hefyd yn dweud eu bod wedi gwneud ffrindiau 
newydd gyda rhieni eraill yn yr ysgol. 
 
Dywedodd yr holl rieni/gofalwyr sy’n defnyddio’r cyfleusterau creche yn y dosbarth Saesneg am y buddiannau. Cyn mynd i’r creche 
roedd pob plentyn wedi mynd i’r dosbarth gyda’u rhieni. O ganlyniad roedd dysgu’r dosbarth yn arbennig o anodd am fod cyfanswm 
of 9 o blant hefyd yn bresennol. Adroddodd y tiwtor ymhellach nad oedd y rhieni’n gallu canolbwyntio ac oherwydd trafferthion gyda’r 
gofal plant roedd rhai rhieni heb fod yn mynd i’r cwrs. Unwaith yr oedd y cyfleuster creche ar gael, teimlai rhieni/gofalwyr fod y plant 
yn ddiogel ac aethant ymlaen i barhau gyda’u hastudiaethau. 
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Adroddodd teuluoedd eu bod yn hapus gyda’r gofal plant yr oeddent yn ei ddefnyddio gan fod eu plentyn/plant hefyd yn hapus, a’u 
bod yn defnyddio’r creche er mwyn cwblhau eu hastudiaethau. Adroddodd rhieni/gofalwyr ymhellach eu bod yn defnyddio meithrinfa 
i helpu eu plentyn/plant i ddatblygu  
 
Dywedodd un rhiant/gofalwr fod gan eu merch anghenion penodol a bod y rhain yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd ysgol. Fodd 
bynnag trafodwyd y ffaith fod ei merch yn cael therapi lleferydd ac weithiau’n ei chael yn anodd gwneud ffrindiau newydd oherwydd 
ei hanghenion penodol. Wrth feddwl dros hyn, dywedodd y rhiant/gofalwr fod yr ysgol yn helpu ei merch a bod pawb yn cydweithio i 
roi cymorth iddi.  
 
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau 
 
Ni allai’r teuluoedd gymryd rhan yn Nhasg Rhif 3, a holwyd cwestiynau eraill gan y cyfieithydd ar y pryd. Roedd y rhain yn cynnwys; 
 

 Sut/Pam ydych chi’n dewis math penodol o ofal plant? 
 Ydych chi’n dewis gofal plant ar sail lleoliad; argaeledd lleoedd; neu’r gost? 
 Ydych chi’n hoffi’r hyblygrwydd / amserau agor? 

 
Dewisodd mwyafrif y rhieni/gofalwyr ofal plant oherwydd ei leoliad. Roedd yr awgrymiadau’n cynnwys yr angen am ofal plant yn 
agosach at y cartref, gofal plant o fewn yr un ysgol â brodyr a chwiorydd a’r angen i ofal plant fod wedi’i leoli yn yr un adeilad â’u 
hastudiaethau. 
 
Nid yw cost gofal plant yn berthnasol i’r teuluoedd fu’n cymryd rhan yn y grŵp ffocws oherwydd darperir y cyfleusterau creche gan 
Addysg Oedolion a Chymunedol.  
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8. Addysg Ran-amser y Blynyddoedd Cynnar (Cyfnod Sylfaen) a Darpariaeth Dechrau’n Deg 
 
8.1. Dadansoddiad o Addysg Ran-amser y Blynyddoedd Cynnar (Cyfnod Sylfaen) 
 
Nifer y darparwyr gofal plant (wedi’u dadansoddi yn ôl Gofal Diwrnod Llawn/ Meithrinfa, Gofal Dydd Sesiynol, Gwarchodwyr Plant) 
a ariennir i ddarparu Addysg Ran-amser y Blynyddoedd Cynnar 
 
Cafwyd y data ynghylch y niferoedd sy’n defnyddio lleoedd wedi’u hariannu mewn addysg feithrin ar gyfer plant tair a phedair blwydd 
oed, ac argaeledd lleoedd o’r fath, gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ystod mis Tachwedd 2016. Ar hyn o bryd ni chesglir 
gwybodaeth broffilio, fel ethnigrwydd ac anabledd, ar gyfer plant sy’n ceisio am addysg feithrin wedi’i ariannu. Mae plant sy’n cael 
addysg feithrin wedi’i hariannu yn Nhorfaen yn dair neu’n bedair ar ddechrau’r tymor y maen nhw’n dechrau eu haddysg feithrin. At 
ddiben yr asesiad hwn, mae’r holl ffigurau’n cyfeirio at leoedd sydd ar gael ac yn cael eu defnyddio yn ystod tymor yr Hydref 15, 
Gwanwyn 16, Haf 16 a Medi 16. Nid oedd y data ar gyfer derbyniadau ym mis Ionawr 2017 ac Ebrill 2017 ar gael adeg coladu’r adran 
hon.   
 
Gall plant tair a phedair oed yn Nhorfaen geisio  am leoedd addysg feithrin rhan-amser ar gyfer y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair 
oed naill ai mewn dosbarth/ysgol feithrin a gynhelir neu mewn lleoliad gofal plant yn y sector preifat neu wirfoddol fel Grŵp Chwarae, 
meithrinfa ddydd neu gylch meithrin, cyhyd â bod y lleoliad wedi’i gofrestru ac wedi cael cymeradwyaeth i ddarparu lleoedd addysg 
feithrin. Caiff yr holl leoliadau eu rheoleiddio ac maen nhw’n ddarostyngedig i arolwg Estyn. 
Dengys Ffigur 71  fod 36 o leoliadau yn Nhorfaen wedi’u cymeradwyo i ddarparu lleoedd addysg feithrin rhan-amser, rhad ac am 
ddim, ar gyfer plant tair a phedair blwydd oed. O’r rhain: 
 

 Mae 20 yn ysgolion meithrin neu’n ddosbarthiadau meithrin mewn ysgolion a gynhelir  
 15 yn ofal diwrnod llawn / Meithrinfa 
 1 yn ofal dydd sesiynol   

 
Dengys Ffigur 71 nifer y darparwyr a gynhelir a darparwyr y sector preifat/gwirfoddol sy’n darparu lleoedd addysg feithrin, fesul 
ardal 
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Ffigur 71.  Darparwyr addysg feithrin a gynhelir a darparwyr addysg feithrin yn y sector preifat/gwirfoddol CBST 

Ardal yn Nhorfaen Ysgolion meithrin neu 
ddosbarth meithrin mewn 

ysgol a gynhelir 

Gofal Diwrnod Llawn Gofal Dydd Sesiynol 

Blaenafon 1   

Pont-y-pŵl 8 7  

Cwmbrân  11 8 1 

 
Mae darparwyr gofal plant yn ardal Pont-y-pŵl yn cynnwys gofal diwrnod llawn yn Abersychan 5, Pont-y-pŵl a Phontnewynydd a’r 
Dafarn Newydd 4.  
 
Mae darparwyr gofal plant yn ardal Cwmbrân yn cynnwys gofal sesiynol yng Ngogledd Llanyrafon a gofal diwrnod llawn yn Ne 
Croesyceiliog, De Llanyrafon 2, Gogledd Croesyceiliog 1, Llantarnam 3, Dwy Loc 2, Cwmbrân Uchaf 3 a Phontnewydd 3. 
 
Nid oes unrhyw ddarparwyr gofal plant wedi’u cymeradwyo i ddarparu meithrinfa ran-amser rad ac am ddim, ac eithrio’r feithrinfa a 
gynhelir sydd wedi’i lleoli yn ardal Blaenafon 
 
Lleolir mwyafrif yr ysgolion meithrin a gynhelir yn ardal Cwmbrân. Mae’r rhain wedi eu dosbarthu o fewn Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is Fairwater 2, Coed Efa x 2, Gogledd Croesyceiliog 1, Llantarnam 2, Pontnewydd 3, Llantarnam 3, Cwmbrân Uchaf, 
Pontnewydd 3 a Sain Derfel 1.  
 
Mae’r meithrinfeydd a gynhelir yn ardal Pont-y-pŵl wedi’u dosbarthu o fewn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is Abersychan 5, 
Abersychan 2, Brynwern, Panteg 2, Y Dafarn Newydd 2, Sant Cadog a Phen-y-garn, Panteg 2 ac Abersychan 1.  
 
Yn ystod 2016, symudodd Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam o Lantarnam 3 i mewn i Lantarnam 2 fel rhan o Raglen Ysgolion 
ar Gyfer yr 21ain Ganrif Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae capasiti'r ysgol wedi cynyddu o 213 i 315. 
 
Dengys Ffigur 72 nifer y darparwyr lleoedd addysg feithrin a gynhelir a’r darparwyr yn y sector preifat/gwirfoddol yn ôl eu hiaith a’u 
lleoliad 
 
 
Ffigur 72. Darparwyr lleoedd addysg feithrin a gynhelir a darparwyr yn y sector preifat/gwirfoddol yn ôl categori iaith. CBST 
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 Gofal Diwrnod Llawn/ Meithrinfa Gofal Dydd Sesiynol Gwarchodwyr Plant 

Iaith Blaenafon Pont-y-
pŵl 

Cwmbrân Ardal 1 Ardal 2 Ardal 3 Ardal 1 Ardal 2 Ardal 3 

Cymraeg  1 1       

Cymraeg 
a 
Saesneg 

         

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

 6 7   1    

Saesneg 
 

         

Arall 
 

         

 
Ffigur 73 Ysgolion meithrin neu ddosbarth meithrin mewn ysgol a gynhelir wedi’u dosbarthu yn ôl iaith a lleoliad. CBST 

Iaith Blaenafon Pont-y-
pŵl 

Cwmbrân 

Cymraeg  2 1 

Cymraeg a 
Saesneg 

   

Saesneg 
gyda rhai 
elfennau 
dwyieithog 

1 6 7 

Saesneg 
 

  3 

Arall 
 

   

Nid yw darparwyr addysg feithrin breifat a gwirfoddol yn Nhorfaen wedi gallu darparu unrhyw ffigurau yn ymwneud â’r capasiti ar 
gyfer lleoedd addysg. Oherwydd newidiadau diweddar i reoliadau’r AGGCC hefyd, gwelwyd cynnydd neu ostyngiad yn nifer y lleoedd 
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gofal plant cofrestredig mewn lleoliadau yn ystod y cyfnod o amser hwn. Felly ni fuasai’n briodol cynnwys nifer y lleoedd cofrestredig 
sydd ar gael fel ffigur y gellir ei gymharu. Fodd bynnag, mae data a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn datgelu bod 
cyfanswm of 850 o blant 3-4 oed wedi cael eu hariannu o fewn darparwyr addysg preifat a gwirfoddol yn ystod Hydref 15, Gwanwyn 
16 a Haf 16. Ariannwyd 202 plentyn 3 oed ychwanegol yn ystod Hydref 16. 
 
Dangosodd y lleoedd wedi’u hariannu trwy gydol y cyfnod o’r Hydref 15 hyd nes Haf 16, o fewn y lleoliadau preifat a gwirfoddol, a 
nodwyd yn Atodiad 10, fod; 

 Mwyafrif y plant 3/4 oed yn mynychu lleoliadau Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog rhwng ardal Cwmbrân 
(cyfanswm of 497) ac ardal Pont-y-pŵl (cyfanswm of 403) 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg yn weddol isel, fodd bynnag ariennir hyn trwy un darparwr gofal plant yn unig, a hynny yn 
ardal Pont-y-pŵl.  

 
Roedd yr wybodaeth a dynnwyd o ddata’r SASS a gyflwynwyd o AGGCC yn seiliedig ar giplun o blant wedi’u hariannu yn ystod 1 
wythnos ym mis Gorffennaf 2016. Ni ymatebodd holl ddarparwyr preifat neu wirfoddol lleoedd addysg feithrin i’r SASS, ac felly mae 
cyfanswm y ffigurau presenoldeb yn anghyflawn. Yn ychwanegol at hyn, symudodd un lleoliad gofal plant sesiynol cyfrwng Cymraeg 
a daeth yn lleoliad gofal diwrnod llawn. Felly mae’r cofnodion presenoldeb a ddangosir yn yr SASS wedi cael eu hepgor er mwyn 
osgoi dryswch. 
 
Sylwer y gallai’r ffigurau cyfanswm a gynhyrchwyd gynnwys yr un plant yn mynychu bob dydd neu blant sy’n cael lleoedd llawn-
amser. Sylwer hefyd fod rhai darparwyr gofal plant wedi nodi’r iaith a siaredir o fewn eu lleoliad yn anghywir, ac felly nid yw data’r 
SASS yn cydberthyn i’r wybodaeth sydd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. 
 
Datgelodd y data a dynnwyd o’r SASS fod y presenoldeb wythnosol yn ystod mis Gorffennaf 2016 yn cynnwys; 
 

 Cyfanswm o 48 o blant tair a phedair oed yn mynychu  lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn ystod y bore o ddydd Llun i 
ddydd Gwener yn ardal Pont-y-pŵl, 34 o blant tair a phedair oed eraill yn mynychu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y 
prynhawn. 

 Cyfanswm o 153 plentyn tair a phedair oed yn mynychu lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ystod y bore o 
ddydd Llun i ddydd Gwener yn ardal Cwmbrân, 72 plentyn tair a phedair oed arall yn mynychu o ddydd Llun i ddydd Gwener 
yn ystod y prynhawn. 
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 Cyfanswm o 500 plentyn tair a phedair oed yn mynychu lleoliad gofal plant Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog yn ystod 
y bore o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ardal Pont-y-pŵl, gyda 190 plentyn tair a phedair oed arall yn mynychu o ddydd Llun 
i ddydd Gwener yn ystod y prynhawn.  

 Cyfanswm o 123 o blant tair a phedair oed yn mynychu lleoliad gofal plant Saesneg gyda rhai elfennau dwyieithog yn y bore 
o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ardal Cwmbrân, gyda 123 plentyn tair a phedair oed arall yn mynychu o ddydd Llun i ddydd 
Gwener yn ystod y prynhawn. 

 Cyfanswm o 152 plentyn tair a phedair oed yn mynychu lleoliadau Saesneg yn y bore o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ardal 
Cwmbrân, gydag 89 plentyn tair a phedair oed arall yn mynychu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y prynhawn 

 
 
Dengys Ffigur 74 nifer y derbyniadau meithrin a gafwyd mewn ysgolion yn ystod mis Medi 2016 a niferoedd derbyn yr ysgolion ar y 
cyfan. Bydd y Ffigur yn dangos y nifer o leoedd sydd ar gael o hyd i blant sy’n dair yn ystod mis Ionawr a mis Ebrill 2017. Efallai nad 
oes gan ysgolion sy’n nodi nad oes ganddyn nhw unrhyw leoedd gwag gapasiti ar gyfer plant sy’n dair yn ystod 2017. 
 
Ffigur 74 Nifer y lleoedd gofal plant ar y cyfan, erbyn tymor yr Hydref 2016 (Derbyniadau mis Medi) CBST 

Ysgolion Nifer Derbyn Lleoedd a Gymerwyd Lleoedd sydd ar gael 

Ysgol Gynradd Wirfoddol 
Reoledig Blaenafon 

130 69 61 

Ysgol Gynradd Blenheim 
Road  

52 38 14 

Ysgol Gynradd Brynteg  78 42 36 

Ysgol Gynradd Coed Efa  60 61 -1 

Ysgol Gynradd Croesyceiliog  60 58 2 

Ysgol Gynradd Garnteg  60 49 11 

Ysgol Gynradd George Street  86 63 23 

Ysgol Gynradd Griffithstown  60 30 30 

Ysgol Gynradd Llantarnam  78 51 27 

Ysgol Gynradd Maendy  68 35 33 

Ysgol Gynradd Nant Celyn  52 52 0 

Ysgol Gynradd Y Dafarn 
Newydd 

64 64 0 

Ysgol Gynradd Penygarn  70 61 9 
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Ysgol Gynradd Pontnewydd  108 44 64 

Ysgol Gynradd Woodlands  74 52 22 

Ysgol Panteg  41 34 7 

Ysgol Bryn Onnen 30 16 14 

Ysgol Gymraeg Cwmbrân 58 46 12 

Our Lady of the Angels RC  30 *Ddim yn wybyddus Ddim yn wybyddus 

Ysgol Gynradd Gatholig Dewi 
Sant 

39 *Ddim yn wybyddus Ddim yn wybyddus 

 
Dengys Ffigur 74 fod cyfanswm o 1,298 o leoedd o fewn meithrinfeydd/dosbarthiadau meithrin a gynhelir yn Nhorfaen. O’r nifer yma, 
aeth 865 *(nid oes ffigurau ar gael gan ddwy ysgol) o blant i mewn i addysg feithrin yn ystod mis Medi 2016.  
 
Dengys Ffigur 74 nad oes capasiti, neu mae’r capasiti’n gyfyngedig, ar gyfer plant sy’n dair oed ac ar gynnydd yn ardaloedd Y Dafarn 
Newydd  2, Coed Efa, Gogledd Croesyceiliog 1, a Phenygarn a Sant Cadog. Mae yna argaeledd cyfyngedig hefyd i blant sy’n dair 
oed ac ar gynnydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Panteg  
 
Mae niferoedd derbyn uwch yn ardaloedd Blaenafon a Chwmbrân Uchaf 4, ac maen nhw hefyd yn adrodd bod mwy o leoedd gwag 
i blant sy’n dair oed ac ar gynnydd.  
   
Datgelodd data a dynnwyd o’r Arolwg Rhieini / Gofalwyr fod 26% o ymatebwyr â phlentyn sy’n 3 neu’n 4 blwydd oed (Cyfanswm o 
31 o blant). 
 
Mae 58% o ymatebwyr yn defnyddio’u hawl i Addysg y Blynyddoedd Cynnar rad ac am ddim bob wythnos. Mae mwyafrif y 
rhieni/gofalwyr a ymatebodd i’r arolwg yn hawlio’r hawl rhad ac am ddim hwn yn ardal Cwmbrân a Phont-y-pŵl. 
 

Nododd 8 rhiant/gofalwr nad ydynt yn defnyddio’r hawl rhad ac am ddim ar gyfer eu plant 3-4 oed. Roedd y rhesymau’n 
cynnwys; 

 
 Dydw i ddim yn gwybod am yr hawl (2 ymatebwr yn byw yn ardal Pont-y-pŵl a Chwmbrân) 
 Mae fy mhlentyn/plant eisoes mewn addysg lawn-amser (1 ymatebwr a oedd yn byw yn ardal Pont-y-pŵl a 2 yn byw yn ardal 

Cwmbrân) 
 Ni allwn gael lle yn y darparwr o’n dewis (1 ymatebwr sy’n byw yn ardal Cwmbrân) 
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Tynnodd ymatebwyr sylw at ofynion gofal plant ychwanegol i’w galluogi i ddefnyddui’u hawl yn llawn. Roedd y gofal plant yr oedd ei 
angen yn cynnwys clwb brecwast yn ardal Cwmbrân a Grŵp Chwarae/Meithrin/Meithrinfa ychwanegol yn ardal Pont-y-pŵl. 
 
 
8.2 Cryndoeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau 
 

 Mae’r data ynghylch lleoedd gwag yn nodi bod lleoedd ar gael i blant sy’n dair ac ar gynnydd yn ardal Blaenafon a 
Chwmbrân Uchaf 4. Felly cynigir bod digon o leoedd ar gael  

 Dosbarthiad teg darparwyr gofal plant a gynhelir a phreifat/gwirfoddol yn Nhorfaen 
 Mae’r Cynllun Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif wedi gweld cynnydd yn nifer y lleoedd sydd ar gael yn Llantarnam, Cwmbrân  
 Darperir addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Cwmbrân a Phont-y-pŵl  

 
Gwendidau 
 

 Mae data’r SASS yn darparu trosolwg anghyson o nifer y plant sy’n mynychu meithrinfa yn ystod mis Gorffennaf 2016 
 Nid oes addysg cyfrwng Cymraeg ym Mlaenafon  
 Datgelodd lleiafrif o deuluoedd a gymrodd ran yn yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr nad oeddent yn gwybod am eu hawl i addysg 

feithrin, neu na allent gael lleoliad yn y ddarpariaeth o’u dewis 
 Dim ond 1 lleoliad a gynhelir sydd yn ardal Blaenafon 
 Nid oes darpariaeth ddwyieithog mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau preifat/gwirfoddol 
 Lleoedd yn gyfyngedig / nid oes lleoedd i blant sy’n dair ac ar gynnydd a allai ddechrau addysg yn gynnar yn 2017 ym 

Mhont-y-pŵl (Y Dafarn Newydd 2, Penygarn a Sant Cadog) a Chwmbrân (Coed Efa a Gogledd Croesyceiliog 1) 
 Nid yw’r ffigurau presenoldeb ar gael  
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8.3. Dadansoddiad o’r Ddarpariaeth Dechrau’n Deg  
 
Ceir y data ynghylch y nifer sy’n defnyddio lleoedd gofal plant Dechrau’n Deg, a’i argaeledd, ar gyfer plant dwy flwydd oed, gan Dîm 
Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. 
 
Mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at ymyrryd ym mywydau’r plant mwyaf difreintiedig er 
mwyn gwella’u cyfleoedd mewn bywyd. Darpara’r rhaglen wasanaethau ymwelwyr iechyd estynedig, magu plant a datblygiad iaith 
gynnar a gofal plant. 
 
Yn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn ddwy flwydd oed, mae gan blant sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg yr hawl i ofal plant 
rhan-amser a ariennir gan Lywodraeth Cymru am 12.5 awr yr wythnos, sy’n golygu 2.5 awr y dydd, Llun-Gwener am 39 wythnos o’r 
flwyddyn.  Mae dalgylchoedd Dechrau’n Deg yn Nhorfaen yn cynnwys: 
 

 Blaenafon  
 Penygarn  
 Woodlands  
 De-orllewin Cwmbrân  
 Pentre Uchaf  
 Garndiffaith  
 Cwm-ynys-cou  

 

Mae’r dalgylchoedd Dechrau’n Deg yn seiliedig ar godau post a dim ond plant sy’n byw yn un o’r codau post cymwys sydd â hawl i 
ofal plant Dechrau’n Deg 
 
At ddiben yr adroddiad hwn, caiff ardaloedd eu gwahaniaethu fel Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is a’u crynhoi yn ôl 3 ardal 
setliad Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân). 
 
Mae yna 20 lleoliad gofal plant yn Nhorfaen a gymeradwywyd i ddarparu Dechrau’n Deg (cynnydd o 4 ers 2014), a darperir y rhain 
gan 6 lleoliad gofal diwrnod llawn, 9 lleoliad gofal dydd sesiynol a 5 gwarchodwr plant. Mae 2 o’r lleoliadau gofal dydd sesiynol yn 
darparu gofal plant Dechrau’n Deg yn arbennig i blant 2-3 oed sy’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg, ac mae’r lleoliadau eraill yn 
darparu’r ddau.  
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Uchafswm nifer y lleoedd sydd ar gael ar gyfer Dechrau’n Deg yn Nhorfaen yw 304, ar sail ffigurau a gyflwynwyd yn Hydref 2016. 
Mae nifer y lleoedd yn cynnwys cyfanswm nifer y plant sy’n cael lle Dechrau’n Deg yn ystod Gwanwyn 2016, Haf 2016, Hydref 2016. 
 
Ffigur 75. Uchafswm nifer y lleoedd yn ôl eu lleoliad CBST 

Enw’r lleoliad  Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is / 
Ardal Setliad 

Capasiti Nifer sy’n 
Defnyddio Lle 

Canran y lleoedd a 
ddefnyddir 
 

Busy Bees BICC Blaenafon 2 / Blaenafon 16 16 100% 

Busy Bees Park 
Street 

Blaenafon 3 / Blaenafon 
 

17 (gall gynyddu i 
fodloni’r galw) 

17 100% 

Little Ducklings 
Garnteg 

Aberysychan 2 28 19  68% 

Cylch Meithrin 
Aber 

Aberysychan 5 11 11 100% 

Penygarn Un 5 Sant Cadog a Phenygarn 39 39 100% 

Little Duckling Tre Trefddyn 2 23 23 100% 

Pontymoil Un Pont-y-pŵl 12 12 100% 

Meithrinfa  Pontnewydd 3 5 3 60% 

Little Red Berrries Dwy Loc 1 17 17 100% 

Little Angles Fairwater 2 26 26 100% 

Building Blocks 
Too 

Fairwater 2 22 22 100% 

Maendy  Pontnewydd 3 25 18 72% 

Buzzy Bees Cwmbrân Uchaf 3 11 11 100% 

Little Seedlings Cwmbrân Uchaf 1 10 10 100% 

Thornhill Cwmbrân Uchaf 1 32 28 88% 

 Brynwern 4 1 25% 

 Wainfelin 1 2 0 0% 

 Panteg 5 2 0 0% 

 Llantarnam 3 2 0 0% 

 Cyfanswm 304 273 90% 
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Nododd canlyniadau’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr 13 o deuluoedd yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg, gyda mwyafrif y rhain yn byw yn 
ardal Cwmbrân (7 Cwmbrân, 3 Pont-y-pŵl, 3 Blaenafon, Atodiad 11). Mae’r canlyniadau’n dangos bod 100% o deuluoedd yn ardal 
Cwmbrân yn defnyddio gofal plant rhad ac am ddim trwy Dechrau’n Deg, fodd bynnag roedd y data ond yn nodi bod 5 o blant yn 
hawlio gofal plant rhad ac am ddim mewn gwirionedd. Mae 44% o deuluoedd Pont-y-pŵl yn cael gofal plant rhad ac am ddim, fodd 
bynnag ni roddodd y rheiny sydd ddim yn cael gofal plant rhad ac am ddim reswm i werthuso pam nad ydyn nhw wedi hawlio’r 
ddarpariaeth. Dywedodd 1 teulu yn ardal Blaenafon nad oedd yn gwybod am yr hawl ac felly nad yw’n cael gofal plant rhad ac am 
ddim, tra bod teulu arall wedi nodi nad oedd y gofal plant wedi’i ariannu ar gael fel y rheswm nad ydyn nhw’n defnyddio’u hawl. 
 
8.4. Cryndoeb o’r prif gryfderau a gwendidau 
 
Cryfderau 
 

 Nifer sylweddol o leoliadau gofal plant preifat a gwirfoddol yn darparu gofal plant Dechrau’n Deg yn Nhorfaen  
 Dewisiadau hyblyg o ran y math o Ofal Plant gan gynnwys gofal diwrnod llawn, sesiynol a gwarchodwyr plant  
 Lleoedd gwag mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg 
 Mae data o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr yn datgelu bod teuluoedd cymwys yn defnyddio’u lleoedd gofal plant wedi’u hariannu. 

Daw 100% o’r ymatebwyr hyn o ardal Cwmbrân. Fodd bynnag, yn ystadegol mae nifer y plant sy’n mynychu mewn 
gwirionedd yn sylweddol isel. 

 Mae presenoldeb da ymhlith y rheiny sy’n defnyddio lleoedd gofal plant Dechrau’n Deg, gydag 11 lleoliad yn dweud bod eu 
capasiti’n llawn  

 Efallai bod teuluoedd sy’n symud allan o’r ardal Dechrau’n Deg yn gymwys am le allgymorth wedi’i ariannu ar sail 
amgylchiadau unigol 

 
Gwendidau 
 

 Llai o leoedd gofal plant yn cael eu cymryd trwy warchodwyr plant cofrestredig, fodd bynnag mae hyn o ganlyniad i ddewis 
lleoliad gofal plant rhieni 

 Datgelodd data o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr fod 1 teulu yn ardal Blaenafon ddim yn gwybod am ei hawl ac felly ddim wedi 
defnyddio’r lle gofal plant wedi’i ariannu 
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9 Darpariaeth Clybiau Brecwast Am Ddim 
 
9.1. Dadansoddiad o Ddarpariaeth Clybiau Brecwast Am Ddim  
 
Archwilia’r dadansoddiad isod nifer y lleoedd mewn mentrau Brecwast Am Ddim yn ôl eu lleoliad yn Nhorfaen.  
  
Mae’n rhaid i Arlwyo Torfaen ddarparu brecwast ar gyfer pob plentyn o’r dosbarth derbyn i flwyddyn 6 sydd eisiau un yn ôl canllawiau 
Llywodraeth Cymru. Mae nifer y lleoedd yn seiliedig ar uchafswm capasiti derbyn fel y nodir yn Llyfryn Gwybodaeth i Rieni / Gofalwyr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2017.  
 
Mae yna gyfanswm o 7,253 o leoedd sy’n cynnig menter brecwast am ddim yn Nhorfaen(cynnydd  o 3,378 ers 2014). Oherwydd y 
newidiadau i Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif y Cyngor gwelwyd cynnydd yng nghapasiti Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer ac 
Ysgol Gynradd Garnteg yn sgil cau Ysgol Gynradd Pontnewynydd. Dengys Ffigur 76 bod nifer y lleoedd wedi’u dosbarthu fel a 
ganlyn; 
 
Crynodeb o’r Lleoedd sydd ar gael fesul ardal  
 
Blaenafon = 450 
Cwmbrân = 4046 
Pont-y-pŵl = 2757 
 
Mae’n amlwg fod mwyafrif y lleoedd brecwast am ddim yn ardal Cwmbrân, er gwaethaf y ffaith fod nifer yr ysgolion wedi’u dosbarthu’n 
weddol gyfartal rhwng ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pŵl. Mae yna ostyngiad sylweddol yn nifer y lleoedd brecwast am ddim sydd 
ar gael ym Mlaenafon gan mai dim ond un ysgol sy’n gweithredu yn yr ardal. 
  
Ar hyn o bryd nid yw nifer y plant sy’n mynychu pob safle ar gael gan Arlwyo Torfaen. 
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Ffigur 76. Nifer y lleoedd sydd ar gael CBST 

Ardal Enw’r Ysgol Lleoedd sydd ar gael (Medi 
2016) 
 

Blaenafon 2 (Blaenafon) YSGOL WIRFODDOL REOLEDIG TREFTADAETH 
BLAENAFON  

450 (cap – heb rif meithrin) 

Fairwater 2 (Cwmbrân) BLENHEIM ROAD 315 (cap – heb rif meithrin) 

Abersychan 5(Pont-y-pŵl) MEITHRINFA BRYNTEG **(mewnol) 16 

Coed Efa (Cwmbrân) YSGOL GYNRADD COED EFA  420 (cap – heb rif meithrin) 

Gogledd Croesyceiliog 
1(Cwmbrân) 

YSGOL GYNRADD CROESYCEILIOG  420 (cap – heb rif meithrin) 

De Croesyceiliog (Cwmbrân) CROWNBRIDGE 101 (cap – heb meithrin) 

Llantarnam 3 (Cwmbrân) OUR LADY OF THE ANGELS RC 210 (cap – heb meithrin) 

Pontnewynydd (Pont-y-pŵl) CWMFFRWDOER 210 (cap) 

Abersychan 2 (Pont-y-pŵl) GARNTEG 259 (cap – heb meithrin) 

Brynwern (Pont-y-pŵl) GEORGE STREET 420 (cap – heb meithrin) 

Fairwater 3 (Cwmbrân) DÔL WERDD 279 (cap) 

Panteg 2 (Pont-y-pŵl) GRIFFITHSTOWN 420 (cap – heb meithrin) 

Llantarnam 2 (Cwmbrân) LLANTARNAM (Safle newydd) 315 (cap – heb meithrin) 

Gogledd Llanyrafon (Cwmbrân) LLANYRAFON 407 (cap) 

Pontnewydd 3 (Cwmbrân) MAENDY 229 (cap – heb meithrin) 

Coed Efa (Cwmbrân) NANT CELYN 420 (cap – heb meithrin) 

Brynwern (Pont-y-pŵl) PADRE PIO 210 (cap) 

Sant Cadog a Phenygarn PENYGARN 469 (cap – heb meithrin) 

Cwmbrân Uchaf 4 (Cwmbrân) PONTNEWYDD 386 (cap  - heb meithrin) 

Y Dafarn Newydd 2 (Pont-y-pŵl) Y DAFARN NEWYDD** (Sonic) 40  

Pontnewydd 2 (Cwmbrân) DEWI SANT **(playworks) 226 (cap – heb meithrin) 

Abersychan 3 (Pont-y-pŵl) VICTORIA 215 (cap) 

Cwmbrân Uchaf 3 (Cwmbrân) WOODLANDS                                                                                                                                    318 (cap – heb meithrin) 

Abersychan 1 (Pont-y-pŵl) YSGOL BRYN ONNEN 210 (cap – heb meithrin) 

Panteg 3 (Pont-y-pŵl) YSGOL PANTEG BABANOD  150 (cap – heb meithrin) 

Panteg 2 (Pont-y-pŵl) YSGOL PANTEG IAU 138 (cap  - heb meithrin) 
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10. Credyd Treth Gwaith/ Credyd Cynhwysol a Gofal Plant a Gefnogir gan y Cyflogwr/ Gofal Plant Di-dreth 
 
10.1. Dadansoddiad o Gredyd Treth Gwaith/ Credyd Cynhwysol a Gofal Plant a Gefnogir gan y Cyflogwr/ Gofal Plant Di-dreth 
 
10.2 Crynodeb 
 
Ar sail y crynodeb o’r Arolwg Rhieni/Gofalwyr, llenwodd cyfanswm o 207 (76% o’r holl rieni/gofalwyr a ymatebodd) yr adran Cymorth 
Ariannol, fodd bynnag nid oedd pob rhiant / gofalwr wedi ateb pob cwestiwn. Felly mae yna anghysondeb yn y data.  
 
Dim ond 10% o’r teuluoedd sy’n hawlio Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol, gyda 20% yn dweud nad yw’n 
berthnasol.   
 
Yn bennaf, mae’r rheiny sy’n hawlio Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol yn defnyddio meithrinfa ddydd breifat 
ac mae’r mathau eraill o ofal plant yn cynnwys Cylch Meithrin/Grŵp Chwarae, Gwarchodwyr Plant a Chlwb Ar Ôl Ysgol. Fodd bynnag, 
mae nifer y lleoliadau gofal plant a ddefnyddir yn fwy na nifer y rhieni sy’n hawlio Credyd Treth Gwaith a fyddai’n awgrymu defnydd 
o nifer o wahanol fathau o Ofal Plant.  
 
Datgelodd y rheiny a lenwodd yr adran Cymorth Ariannol yn yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr fod 14 rhiant/ gofalwr o ardal Cwmbrân yn 
hawlio elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol, o gymharu â 5 rhiant / gofalwr a oedd yn hawlio yn ardal Pont-y-
pŵl. Nid oes unrhyw riant / gofalwr o ardal Blaenafon yn hawlio elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol 
 
Nid oes gan fwyafrif y rhieni/gofalwyr a lenwodd yr adran hon unrhyw fwriad o  hawlio Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/Credyd 
Cynhwysol yn y dyfodol agos.  
 
Bydd y rheiny sy’n bwriadu hawlio Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol yn ei ddefnyddio mewn meithrinfa (17). 
Roedd y prif fathau eraill o Ofal Plant yn cynnwys Cylch Meithrin/ Grŵp Chwarae (8), Gwarchodwyr Plant (5) a Chlwb Ar Ôl Ysgol 
(5). 
 
Dywedodd 6 rhiant / gofalwr o ardal Blaenafon na fyddan nhw’n hawlio Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol yn 
y dyfodol agos, o gymharu â 44 rhiant / gofalwr yn ardal Pont-y-pŵl a 57 rhiant /gofalwr yn ardal Cwmbrân.  
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Yn bennaf, mae 11% o rieni/gofalwyr sydd ddim yn hawlio Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol yn dweud eu 
bod y gwybod nad ydynt yn gymwys, ac mae 6% o rieni/gofalwyr hefyd yn dweud nad ydynt yn gwybod am elfen gofal plant Credyd 
Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol. Mae 5% o rieni/gofalwyr yn ansicr a ydynt yn medru hawlio.  
 
Ni nododd 69% o’r holl rieni/gofalwyr sydd ddim yn bwriadu hawlio elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol reswm 
dros eu penderfyniad. 
 
Dim ond 9% o rieni/gofalwyr a ymatebodd i’r Arolwg Rhieni/Gofalwr sy’n hawlio Gofal Plant Di-dreth neu’n cael cymorth trwy gynllun 
a gefnogir gan eu cyflogwr ac, yn gyffredinol, maen nhw’n defnyddio’r cymorth hwn mewn meithrinfa. Mae rhieni/gofalwyr sy’n bwriadu 
defnyddio gofal plant (ar sail 24 ymateb) yn y dyfodol agos hefyd yn nodi meithrinfa fel y prif fath o Ofal Plant a ddefnyddir. Roedd 
mathau eraill o Ofal Plant yn cynnwys Clwb Ar Ôl Ysgol (7), Clwb Brecwast a Chlwb Gwyliau (3). 
 
Yn bennaf, dywedodd rhieni/gofalwyr sydd ddim yn bwriadu hawlio gofal pant di-dreth na chymorth trwy gynllun a gefnogir gan y 
cyflogwr (78% ar sail 198 ymateb yn yr adran hon) nad oeddent yn sicr a ydynt yn gymwys (46 ymateb, 3 yn byw yn ardal Blaenafon, 
29 yng Nghwmbrân a 14 yn ardal Pont-y-pŵl), nad ydynt yn gwybod am ofal plant di-dreth/cynllun a gefnogir gan y cyflogwr (45 
ymateb, 2 yn byw yn ardal Blaenafon, 31 yng Nghwmbrân a 12 ym Mhont-y-pŵl) a’u bod yn gwybod nad ydynt yn gymwys (35 
ymateb). Roedd datganiadau eraill yn cynnwys ‘Dw id dim yn talu am y gofal plant rydw i’n ei ddefnyddio’(15) a dywedodd 
rhieni/gofalwyr ymhellach nad ydynt yn bwriadu hawlio oherwydd; 
 

 Mae talebau gofal plant ar gael i’w prynu ar ddechrau’r flwyddyn ariannol (Ebrill) yn unig 
 Mae teulu a ffrindiau’n helpu gyda gofal plant felly nid oes unrhyw gost 
 Ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd / nid oes angen gofal plant 
 Rwy’n rhiant sy’n aros gartref, felly nid oes angen gofal plant 
 Yn derbyn cymorth trwy Gredydau Treth Plant 
 Ar fudd-daliadau 
 Yn deall nad ydynt yn gallu hawlio gofal plant di-dreth na chymorth trwy gyflogwr wrth hawlio credydau treth 
 Dymuniad i’w plant gael gofal yn y cartref yn hytrach na gofal mewn lleoliad gofal plant (yn enwedig 0-3 oed) / mwy buddiol 
 Wedi defnyddio gofal plant yn flaenorol, ond nid oes ei angen mwyach 
 Plant yn rhy hen 
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10.2. Crynodeb ar sail yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 

 Cyfradd ymateb isel i’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr yn datgelu bod niferoedd isel yn derbyn Credyd Treth Gwaith / Credyd 
Cynhwysol  

 Yn bennaf, mae teuluoedd sy’n hawlio Credyd Treth / Credyd Cynhwysol yn defnyddio Meithrinfeydd Dydd Cofrestredig, 
Grŵp Chwarae / Cylch Meithrin, Gwarchodwyr Plant a Chlwb Ar Ôl Ysgol 

 Mae’r data o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr yn dangos bod teuluoedd sy’n hawlio Credyd Treth / Credyd Cynhwysol yn 
defnyddio darpariaethau gofal plant niferus 

 Mae’r nifer sy’n derbyn Credyd Treth / Credyd Cynhwysol yn uwch yn ardal Cwmbrân o gymharu â Phont-y-pŵl 
 Nid oes unrhyw riant / gofalwr yn ardal Blaenafon yn hawlio Credyd Treth / Credyd Cynhwysol 
 Mae’r galw am geisiadau i Gredyd Treth / Credyd Cynhwysol yn isel yn bennaf 
 Nid oedd 69% o’r rheiny a oedd yn bwriadu hawlio Credyd Treth / Credyd Cynhwysol wedi nodi rheswm  
 Dim ond 9% o rieni / gofalwyr sy’n derbyn cymorth trwy gynllun a gefnogir gan y Cyflogwr 
 Mae lleiafswm o rieni / gofalwyr yn dweud nad ydynt yn gwybod a ydynt yn gymwys ai peidio, ac roedd hyn yn uwch yn ardal 

Cwmbrân 
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11. Cynaliadwyedd  
 
Grantiau uniongyrchol/ nawdd i ddarparwyr gofal plant a rhieni/gofalwyr 
 
Mae nawdd ar gyfer gofal plant ar gael trwy’r Grant Cymorth Lleoedd a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Gall rh ieni / 
gofalwyr yn Nhorfaen geisio am Grant Cymorth Lleoedd i helpu talu ffioedd gofal plant neu am gymorth un i un o fewn lleoliad gofal 
plant cofrestredig. Mae ceisiadau i’r Grant Cymorth Lleoedd trwy atgyfeiriad yn unig.  
 
Darperir y Grant Cymorth Lleoedd trwy Dîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a diben y grant yw cefnogi gwelliant yn 
llesiant neu ansawdd bywyd y plentyn trwy ddarparu mynediad at leoliadau gofal plant o ansawdd da sydd wedi cofrestru gyda’r 
AGGCC, i gefnogi datblygiad y plentyn a/neu roi sylw i unrhyw anghenion sy’n dod i’r amlwg. 
 
Bydd y grant yn talu’r ffioedd gofal plant a/neu’n talu am gymorth ychwanegol er mwyn i blant unigol ddefnyddio gofal plant sesiynol 
mewn lleoliad gofal plant wedi’i gymeradwyo am gyfnod cychwynnol o un tymor. Efallai y bydd rhai teuluoedd yn gymwys i ymgeisio 
am y ffioedd gofal plant ac elfennau cymorth ychwanegol y grant. 
 
Rhaid i rieni / gofalwyr cymwys sy’n ceisio am ffioedd gofal plant a sydd â phlant 0-3 blwydd oed (neu 3-11 blwydd oed os yw’r rhieni’n 
dilyn hyfforddiant) ac sy’n ceisio am gymorth ychwanegol ac sydd â phlant 2-12 blwydd oed, fodloni meini prawf cymhwystra. Caiff 
cymhwystra’r plentyn ei wirio yn erbyn y meini prawf a’r amodau a thelerau. 
 
Gall y grant dalu am leoedd mewn lleoliadau gofal plant sydd wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(AGGCC) ac sydd hefyd wedi’u cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol dan y Cynllun Grant Cymorth Lleoedd. Gallai hyn gynnwys grwpiau chwarae, 
cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant a Chlybiau Cyn/Ar Ôl Ysgol. 
 
Mae’r isod yn grynodeb o’r nawdd a ddyrannwyd i ddarparwyr gofal plant yn ystod Ebrill 2016  - Chwefror 2017 a nifer y plant sy’n 
defnyddio’r Grant Cymorth Lleoedd (ar gyfer ffioedd gofal plant a chymorth 1:1); 
 

 Mae 26 lleoliad gofal plant cofrestredig yn Nhorfaen yn gymwys i gael nawdd trwy’r Grant Cymorth Lleoedd ac mae cyfanswm 
o 51 o blant yn defnyddio’r Grant Cymorth Lleoedd 

 Yn ôl eu lleoliad, ariennir 15 lleoliad cofrestredig yn ardal Cwmbrân, 7 ym Mhont-y-pŵl ac 1 ym Mlaenafon 
 Yn ystod Ebrill 2016 - Chwefror 2017 dyfarnwyd £29,167.29 o’r Grant Cymorth Lleoedd i leoliadau yng Nghwmbrân 
 Yn ystod Ebrill 2016 - Chwefror 2017 dyfarnwyd £23,183.25 o’r Grant Cymorth Lleoedd i leoliadau ym Mhont-y-pŵl 
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 Yn ystod Ebrill 2016 - Chwefror 2017 dyfarnwyd £1,125.60 o’r Grant Cymorth Lleoedd i leoliadau ym Mlaenafon 
 Ar hyn o bryd mae cyfanswm o 28 o blant yn cael eu cyllido trwy Grant Cymorth Lleoedd mewn lleoliadau yng Nghwmbrân, 

13 o’r rhain ar gyfer ffioedd gofal plant, 8 o blant yn cael eu hariannu ar gyfer cymorth 1:1 a 5 o blant yn cael eu hariannu ar 
gyfer ffioedd gofal plant a chymorth 1:1  

 Ar hyn o bryd, mae cyfanswm o 22 o blant yn cael eu hariannu trwy’r Grant Cymorth Lleoedd mewn lleoliadau ym Mhont-y-
pŵl, 13 o’r rhain ar gyfer ffioedd gofal plant, 7 o blant yn cael eu hariannu ar gyfer cymorth 1:1 a 2 o blant yn cael eu hariannu 
ar gyfer ffioedd gofal plant a chymorth 1:1  

 Ar hyn o bryd, mae 1 plentyn yn derbyn ffioedd gofal plant trwy’r Grant Cymorth Lleoedd mewn lleoliad ym Mlaenafon  
 Mae yna gyfanswm o 10 o geisiadau’n aros am gymeradwyaeth 

 
 
Dadgofrestriad gyda’r AGGCC  
 
Yn ystod 2016 cofnodwyd nifer y dadgofrestriadau gyda’r AGGCC gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen. Mae’r crynodeb 
isod yn gwerthuso nifer y darparwyr gofal plant cofrestredig a ddadgofrestrodd yn ystod ciplun o amser, rhwng Ionawr 2016 a 
Chwefror 2017.  
 
Dadgofrestrodd cyfanswm of 8 gwarchodwr plant cofrestredig yn ystod y cyfnod hwn, sydd gyfwerth â cholli 52 o leoedd gofal plant. 
Yn ychwanegol at hyn, mae 2 warchodwr plant cofrestredig arall wedi’u hatal, sy’n golygu bod 15 o leoedd gofal plant ddim ar gael. 
Felly collwyd cyfanswm o 67 o leoedd gofal plant trwy ddadgofrestru ac atal. Yn ôl eu lleoliad, mae’r darparwyr gofal plant wedi’u 
dosbarthu fel a ganlyn; 
 

 Dadgofrestrodd 7 gwarchodwr plant cofrestredig o ardal Cwmbrân, sydd gyfwerth â cholli 48 o leoedd gofal plant 

 Dadgofrestrodd 1 gwarchodwr plant cofrestredig o ardal Pont-y-pŵl, sydd gyfwerth â cholli 4 o leoedd gofal plant 

 Mae 2 warchodwr plant cofrestredig wedi’u hatal yn ardal Pont-y-pŵl, sydd gyfwerth â cholli 15 o leoedd 
 
Yn ystod y cyfnod hwn cofrestrodd 2 warchodwr plant yn ardal Pont-y-pŵl gyda 13 o leoedd gofal plant rhyngddynt. Felly colled net 
y lleoedd gyda gwarchodwyr plant cofrestredig yw 54 (48 yn ardal Cwmbrân, 6 yn ardal Pont-y-pŵl). 
 
Yn ychwanegol at hyn, yn ystod y cyfnod o fis Ionawr 2016 tan fis Chwefror 2017 mae’r darparwyr gofal plant canlynol hefyd wedi 
dadgofrestru. 
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 Dadgofrestrodd 3 Grŵp Chwarae yn ardal Cwmbrân, sydd gyfwerth â 63 o leoedd gofal plant. Roedd y rhesymau’n cynnwys 
un darparwr gofal plant yn symud oherwydd difrod tân, cau Grŵp Chwarae ac achos arall o symud i safle newydd. Ail-
gofrestrodd un Grŵp Chwarae gyda chyfanswm o 19 o leoedd (gostyngiad o 10 o leoedd o’r cofrestriad gwreiddiol) ac ail-
gofrestrodd Grŵp Chwarae arall ar gyfer 18 o leoedd (cynnydd o 2 o leoedd cofrestredig o’r cofrestriad gwreiddiol). Felly 
collwyd cyfanswm net o 26 o leoedd gofal plant sesiynol yn ardal Cwmbrân. 
 

 Dadgofrestrodd 1 Clwb Ar Ôl Ysgol yn ardal Cwmbrân, ond arhosodd ar agor ac mae ar waith dan ddwy awr (cyfanswm of 
24 o leoedd gofal plant) 
 

 Dadgofrestrodd 1 Cylch Meithrin yn ardal Cwmbrân sydd gyfwerth â 24 o leoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg. Fodd bynnag 
rhaid adrodd, er gwaethaf colli’r Cylch Meithrin, yr agorodd lleoliad Gofal Diwrnod Llawn cyfrwng Cymraeg yn ardal 
Cwmbrân gan gynnig 62 o leoedd gofal plant cofrestredig i blant 0-5 blwydd oed. Felly enillwyd 38 o leoedd cyfrwng 
Cymraeg yn ardal Cwmbrân.  

 
Oherwydd newidiadau i safonau lleiaf cenedlaethol AGGCC, codwyd amrediad oedran gofal plant wedi’i reoleiddio sy’n gweithredu fwy na 

2 awr, o 0-8 blwydd oed i 0-12 blwydd oed yn ystod mis Ebrill 2016. O  ganlyniad i’r newidiadau hyn, gwelwyd nifer o Gynlluniau Chwarae 
Haf mynediad caeedig a gydlynwyd gan Gyngor Cymuned Cwmbrân yn cau yn ystod haf 2016, gan nad oeddent yn cael darparu 
sesiynau hirach nag 1 awr a 59 munud mwyach. Roedd hyn yn cynnwys cyfanswm colled o 1,350 o leoedd gofal plant cofrestredig yn 
ystod haf 2016 (cynigiwyd 150 o’r rhain trwy gyfrwng y Gymraeg).  
 
Nawdd a sianelir at rieni, fel defnyddwyr gofal plant (Credyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, Gofal Plant a Gefnogir gan y Cyflogwr, 
Gofal Plant Di-dreth) 
 
Gall rhieni / gofalwyr gael mynediad at rywfaint o nawdd tuag at gost gofal plant, fodd bynnag mae hyn yn dibynnu ar nifer o feini 
prawf cymhwystra a gall faint o gymorth a dderbynnir amrywio’n sylweddol rhwng teuluoedd ar sail nifer o ffactorau, gan gynnwys y 
plant yn defnyddio gofal plant cofrestredig, incwm blynyddol yr aelwyd a nifer yr oriau a weithir. 
 
Gall rhieni / gofalwyr fod yn gymwys i gael help tuag at gostau gofal plant os yw’r gofal plant maen nhw’n ei ddefnyddio’n gofrestredig. 
Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn gyfrifol am gofrestru a rheoleiddio gofal plant yng 
Nghymru. Gall rhieni/gofalwyr wirio gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd os yw eu darparwr gofal plant wedi’i gofrestru gyda’r 
AGGCC a gallant ofyn i ddarparwr o’u dewis am y rhif cofrestru.  Mae’r crynodeb isod yn gwerthuso’r nawdd sydd ar gael ar hyn o 
bryd i rieni / gofalwyr  a’r nawdd a gynigir yn ystod 2017, gan gynnwys 
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 Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith 
 Talebau gofal plant 
 Credyd Cynhwysol 
 Cynllun Gofal Plant Di-dreth  

 
Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith 
 
Mae Elfen Gofal Plant Credyd Treth Gwaith yn gymorth ariannol tuag at gostau gofal plant. Caiff ei dalu i’r sawl sy’n bennaf gyfrifol 
am ofalu am y plentyn neu’r plant, ynghyd â thaliadau Credyd Treth Plant ac elfennau eraill Credyd Treth Gwaith.  Mae Elfen Gofal 
Plant Credyd Treth Gwaith yn dibynnu ar incwm yr aelwyd. Fodd bynnag, gallai’r swm a dderbynnir fod yn wahanol oherwydd nifer y 
plant sy’n defnyddio gofal plant neu os oes gan y plentyn/plant anabledd.  
 
Ar hyn o bryd, os yw rhiant / gofalwr yn gweithio 16 awr neu fwy ac yn talu am ofal plant cofrestredig neu gymeradwy yna gallant fod 
yn gymwys i gael help tuag at gost gofal plant.  
 
Os ydynt yn gymwys, yna gallai rhieni / gofalwyr dderbyn hyd at 70% o’u costau gofal plant, fodd bynnag gellir ond hawlio hyn os 
ydynt yn derbyn Credyd Treth Gwaith. 
 
Mae yna derfyn i’r uchafswm sydd ar gael i rieni cymwys, ac mae hyn fel a ganlyn; 
 
 

 £175 mewn costau'r wythnos ar gyfer un plentyn a £300 ar gyfer dau blentyn neu fwy. Ni ddefnyddir unrhyw gostau gofal plant 
y mae rhieni / gofalwyr yn eu  talu dros y symiau hyn, yn y cyfrifiad. 

 Felly, gallai rhieni / gofalwyr cymwys hawlio £122.50 (70% o £175 ar gyfer un plentyn) neu £210 (70% neu £300 ar gyfer dau 
o blant) tuag at eu costau gofal plant, yr wythnos. Mae costau gofal plant dros y swm yma’n daladwy gan y rhiant / gofalwr.  

 
Gall rhieni / gofalwyr hawlio ar gyfer unrhyw blentyn mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy hyd nes y dydd Sadwrn yn dilyn 
1 Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 15, neu’r dydd Sadwrn yn dilyn 1 Medi ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 16 os yw’r plentyn: wedi’i 
gofrestru’n ddall, neu wedi cael ei dynnu oddi ar gofrestr y deillion o fewn y 28 wythnos cyn iddynt hawlio, neu os ydynt yn derbyn 
Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer y plentyn hwnnw. 
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Talebau Gofal Plant  
 
Mae Talebau Gofal Plant yn gynllun gan y Llywodraeth a gynigir trwy gyflogedigion ac mae’n gadael i rieni / gofalwyr sy’n gweithio 
dalu’u costau gofal plant o gyflog cyn treth. Gweinyddir Talebau Gofal Plant trwy gwmni talebau (fel arfer trwy gynllun ‘aberthu cyflog’), 
a gallai helpu rhiant / gofalwr arbed hyd at £933.00 y flwyddyn mewn cyfraniadau treth ac Yswiriant Gwladol (ar sail yr arbedion uchaf 
sydd ar gael i drethdalwr cyfradd sylfaenol).  
 
Tynnir Talebau Gofal Plant o’r cyflog cyn taliadau treth ac Yswiriant Gwladol. Mae’r swm wedi’i eithrio rhag cyfraniadau treth ac 
Yswiriant Gwladol hyd at werth o £55 yr wythnos. Mae’r cyflogedigion yn arbed trwy beidio â thalu treth ac Yswiriant Gwladol ar yr 
un swm. Os yw rhiant / gofalwr yn drethdalwr cyfradd uwch, yna gallai’r swm sydd wedi’i eithrio fod yn is. Sylwer bod yn rhaid i’r gofal 
plant y telir amdano gyda Thalebau Gofal Plant fod yn gofrestredig neu’n gymeradwy 
 
Bydd Talebau Gofal Plant yn dod i ben yn raddol erbyn 2018 gyda chyflwyniad Gofal Plant Di-dreth. Fodd bynnag gall rhieni/ gofalwyr 
sy’n parhau i ddefnyddio Talebau Gofal Plant wneud hynny hyd nes bod eu cyflogwr yn stopio cynnig y cynllun, ac nid oes angen 
iddynt symud at Ofal Plant Di-dreth o angenrheidrwydd.  
 
Cynllun Gofal Plant Di-dreth  
 
Mae Gofal Plant Di-dreth yn fenter gan y Llywodraeth a fydd yn cael ei chyflwyno’n raddol yn gynnar yn 2017. Yn y pendraw, bydd 
ar gael i deuluoedd â phlant dan 12 (hyd at 17 blwydd oed i blant ag anabledd), os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwystra.  Bydd 
rhieni / gofalwyr sy’n talu am ofal plant cofrestredig yn gallu agor cyfrif ar-lein y byddant yn gallu talu i mewn iddo i dalu am gost gofal 
plant cofrestredig. Am bob 80c y bydd rhieni / gofalwyr yn ei roi yn y cyfrif, bydd y Llywodraeth yn ychwanegu 20c. Gallai hyn gynnig 
arbediad uchaf posib o £2,000 y flwyddyn, y plentyn (£4,000 i blentyn ag anabledd) i rieni / gofalwyr. 
 
Er mwyn bod yn gymwys, rhaid bod rhieni / gofalwyr yn gweithio ac yn ennill o leiaf £115 yr un yr wythnos. Y cap incwm ar gyfer ceisio am 
Ofal Plant Di-dreth yw £100,000 ar hyn o bryd. Bydd rhieni / gofalwyr hunangyflogedig hefyd yn gallu hawlio Gofal Plant Di-dreth, sydd 
ddim yn cael ei gynnig ar hyn o bryd trwy gynlluniau talebau gofal plant.   

 
Gall unigolion eraill hefyd dalu i mewn i’r cyfrif, er enghraifft aelodau’r teulu neu gyflogwyr, gan roi hyblygrwydd i rieni / gofalwyr arbed 
arian yn y cyfrif ar gyfer adegau pan fydd anghenion gofal plant yn uwch. Os bydd amgylchiadau rhieni / gofalwyr yn newid, gallant 
dynnu’r arian sydd wedi’i gynilo, ar ôl didynnu cyfraniadau’r llywodraeth.  
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Credyd Cynhwysol 
 
Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei estyn allan i bob hawliwr newydd yn ystod 2017 gan gymryd lle nifer o fudd-daliadau gan gynnwys 
Credyd Treth Gwaith. Bydd cymorth tuag at gostau gofal plant ar gael i rieni / gofalwyr sy’n gyflogedig (os yn un o bâr, rhaid i’r ddau 
riant / gofalwr fod yn gyflogedig) ac yn defnyddio gofal plant cofrestredig. Cynigir y gallai Credyd Cynhwysol helpu teuluoedd dalu 
hyd at 85% o’u costau gofal plant gydag uchafswm hawliad o £646 y mis ar gyfer un plentyn, neu £1108 ar gyfer dau o blant (GOV.UK) 
os ydynt yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol. Fodd bynnag, bydd hyn yn seiliedig ar feini prawf cymhwystra a bydd y swm a 
ddyfernir yn seiliedig ar amgylchiadau’r teulu. 
 
Bydd mwy o wybodaeth ynghylch cymorth gyda chostau gofal plant ar gael i rieni / gofalwyr unwaith fydd Credyd Cynhwysol wedi 
cael ei weithredu yn Nhorfaen. 
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12. Trawsffiniol 
 
Ymgynghorodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ag Awdurdodau Lleol cyfagos i gael gwybodaeth ar y defnydd o ofal plant yn 
Nhorfaen a thu allan i Dorfaen. Cysylltodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd, gan ofyn am yr wybodaeth ganlynol; 
 

 Nifer yr ymholiadau a dderbyniwyd gan drigolion Torfaen yn chwilio am ofal plant (y math o ofal plant ac ar gyfer pa oed)  
 Gwybodaeth ar leoedd addysg feithrin a ariennir tu allan i’ch awdurdod lleol ar sail derbyniadau mis Medi 2016. 

 
Ar yr adeg y gofynnwyd am yr wybodaeth, cysylltodd sawl awdurdod lleol â’r gwasanaethau cyfagos ar yr un pryd, fodd bynnag nid 
oedd yr wybodaeth y gofynnwyd amdani yn gyffredinol nac yn gallu cael ei chymharu. Mae’r wybodaeth ganlynol yn grynodeb o’r hyd 
a gyfnewidiwyd rhwng Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd eraill a goladodd ac a ddadansoddodd yr adran hon.  
 
Rhoddodd Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Blaenau Gwent wybodaeth i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ar sail cais gan 
Awdurdod Lleol arall. Nodwyd o’u Harolwg Rhieni / Gofalwyr bod; 
 

 435 o rieni/gofalwyr wedi ymateb i’r arolwg rhieni, gyda 24 ohonynt yn defnyddio gofal plant tu allan i’r sir yn ystod y tymor 
ysgol (ni ddywedodd 15 ohonynt ym mhle) 

 Dewiswyd Torfaen fel rheswm dros ddefnyddio gofal plant tu allan i Ardal Blaenau Gwent gan ei fod yn “agosach at y 
gwaith a chafwyd sylwadau da gan famau” 

 Dywedodd 22 riant / gofalwr eu bod yn defnyddio gofal plant tu allan i’r sir yn ystod y gwyliau ac ni ddywedodd 13 ym mhle’r 
oedd hyn 

 Dywedodd Rhieni / Gofalwyr a ddywedodd eu bod yn defnyddio gofal plant tu allan i Flaenau Gwent yn ystod gwyliau ysgol  
mai eu rhesymau oedd am fod gofal plant “Yn agosach at eu  gwaith a chafwyd sylwadau da gan famau” a  “Mae’r wraig 
yn gweithio mewn meithrinfa ddydd breifat” 

 
Nodwyd hefyd bod Meithrinfa Ddydd newydd wedi’i chynnig yn ardaloedd Swffryd, a byddai hyn ar y ffin gyda Thorfaen a Chaerffili. 
 
Cysylltodd GGiD Sir Fynwy â GGiD Torfaen trwy e-bost i ofyn am y nifer o drigolion Sir Fynwy sydd wedi gofyn am wybodaeth ar ofal 
plant ar gyfer Sir Fynwy neu Dorfaen, nifer y plant o Sir Fynwy sy’n derbyn nawdd y blynyddoedd cynnar yn Nhorfaen, a nifer y 
darparwyr gofal plant yn Sir Fynwy sy’n cael eu hysbysebu trwy GGiD Torfaen am eu bod yn agos at y ffin. Gofynnodd GGiD Sir 
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Fynwy ymhellach am unrhyw wybodaeth arall ynghylch yr angen am ofal plant yn Sir Fynwy. Ymatebodd GGiD Torfaen i’r cais a 
rhoddodd yr un wybodaeth i GGiD Casnewydd a Chaerffili.  
 
Ers mis Medi 2015 derbyniwyd cyfanswm o 11 o ymholiadau gan drigolion tu allan i ardal Torfaen. Mae’r wybodaeth isod yn grynodeb 
o’r ymholiadau a dderbyniwyd yn ôl awdurdod lleol cyfagos; 

 Derbyniwyd 3 ymholiad gan drigolion Sir Fynwy yn gofyn am wybodaeth ar ofal plant yn Nhorfaen 
 Derbyniwyd 3 ymholiad gan drigolion Blaenau Gwent yn gofyn am wybodaeth ar ofal plant yn Nhorfaen 
 Derbyniwyd 2 ymholiad gan drigolion Casnewydd yn gofyn am wybodaeth ar ofal plant yn Nhorfaen 
 Derbyniwyd 1 ymholiad gan drigolyn o Sir Fynwy yn gofyn am wybodaeth ar ofal plant yn Nhorfaen 
 Adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn, ni allai GGiD Torfaen ddarparu gwybodaeth ar gyfer awdurdodau lleol cyfagos ar y nifer 

o blant Sir Fynwy sy’n cael eu hariannu ar gyfer Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn Nhorfaen 
 Nid yw Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn hysbysebu darparwyr gofal plant yn Sir Fynwy / Casnewydd na 

Blaenau Gwent sydd wedi’u lleoli’n agos at y ffiniau. Fodd bynnag dywedodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Torfaen fod meithrinfa ddydd yn agos at Gasnewydd, a bod dwy feithrinfa ddydd ger y ffin gyda Sir Fynwy, ond eu bod oll 
wedi’u categoreiddio fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. 

 Roedd yr ymholiadau a dderbyniwyd gan drigolion Casnewydd yn cynnwys gwybodaeth ar ofal plant tu allan i’r ysgol, 
clybiau gwyliau a chyfleusterau hamdden 

 Roedd yr ymholiadau a dderbyniwyd gan drigolion Blaenau Gwent yn cynnwys gwybodaeth ar feithrinfeydd dydd, clybiau 
gwyliau, cyfleusterau hamdden, gwarchodwyr plant a gofal plant tu allan i’r ysgol 

 Roedd yr ymholiadau a dderbyniwyd gan drigolion Sir Fynwy yn cynnwys gwybodaeth ar gyfleusterau hamdden, gofal plant 
tu allan i’r ysgol a chlybiau gwyliau 

 Roedd yr ymholiadau a dderbyniwyd gan drigolion Caerffili yn cynnwys gwybodaeth ar gyfleusterau hamdden, sesiynau 
amser stori ac amser rhigwm / canolfannau chwarae meddal. 

 Derbyniodd bob ymholiad a gafwyd gan drigolion tu allan i ardal Torfaen ffurflen adborth gan wasanaethau cwsmeriaid, 
ond nid oeddent wedi’i chwblhau.  

 
Datgelodd gwybodaeth a dderbyniwyd gan GGiD Caerffili fod ymholiadau a gawsant gan 5 o drigolion Torfaen yn gofyn am 
wybodaeth ar grwpiau ti a fi (2), gofal diwrnod llawn (1), gwirfoddoli (1) a hyfforddiant/gweithio gyda phlant a phobl ifanc (1).  
 
Datgelodd gwybodaeth a dderbyniwyd gan GGiD Sir Fynwy na chawsant unrhyw ymholiadau gan drigolion o Dorfaen yn ystod y 
cyfnod hwn. Fodd bynnag yn ystod yr Hydref 2015 roedd 2 o blant a oedd yn byw yn Nhorfaen yn cael eu cyllido ar gyfer Addysg y 
Blynyddoedd Cynnar, 2 plant yn ystod Gwanwyn 2016 a 5 o blant yn ystod Haf 2016.  



  

173 
 

 
Datgelodd ymgynghoriad pellach ag awdurdodau lleol eraill fod y gyfradd ymateb ar gyfer yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr wedi bod yn 
sylweddol is nag ar gyfer yr Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant blaenorol. Mae’r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar ragamcan o’r 
ymatebion a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad  
 
Torfaen – 274 (cyfrif terfynol) 
Blaenau Gwent – 435 
Pen-y-bont ar Ogwr  - 200 
Caerffili – 451 
Ceredigion – 297 
Port Talbot – 250 
Powys – 200 
 
Trwy ymgynghori ag awdurdodau lleol eraill, cytunwyd yn unfrydol fod yr ymateb yn anffodus o gymharu â chyfanswm ffigurau’r 
boblogaeth. Gellid cwestiynu o fewn awdurdodau lleol a oedd ymgynghoriadau niferus gan Lywodraeth Cymru a’r rheiny a 
gynhyrchwyd yn lleol yn ffactor a gyfrannodd at y gyfradd ddychwelyd is ar gyfer yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr. 
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13. Datblygu’r Gweithlu 
 
Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen adrodd ar Ddatblygu’r Gweithlu yn Nhorfaen ar sail data a gafwyd gan AGGCC yn ystod 
mis Tachwedd 2016, i lenwi Atodiad 13 a gafwyd gan Lywodraeth Cymru. Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant cofrestredig lenwi 
datganiad hunanasesu’r gwasanaeth (SASS) ar ran AGGCC a chasglwyd y data yn ystod mis Gorffennaf 2016. Mae Bwrdeistref 
Sirol Torfaen wedi cadw at ofynion a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, fodd bynnag roedd y gyfradd ymateb o blith darparwyr gofal 
plant yn llai na 90% ac felly ni ellir dweud bod y dadansoddiad canlynol yn wir adlewyrchiad o ofal plant yn Nhorfaen. Ni ddefnyddiwyd 
Atodiad 13 yn y dadansoddiad hwn oherwydd cymhlethdod tynnu’r wybodaeth o ddata’r SASS. Felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen wedi  gwneud ymdrech gynhwysfawr i ddarparu crynodeb rhannol ar sail ffigurau anghyflawn. Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Torfaen sydd wedi gwneud y dadansoddiad canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
Wrth edrych ar ddata’r SASS a ddarparwyd ar gyfer datblygu’r gweithlu, cwblhaodd cyfanswm o 459 o staff gofal plant ddata ar 
ddatblygu’r gweithlu.  O’r rhain, categoreiddiwyd 54 fel gwarchodwyr plant a chategoreiddiwyd 405 fel gofal dydd i blant. 
 
O’r 405 a gategoreiddiwyd fel gofal dydd i blant, roedd 322 yn ofal diwrnod llawn, roedd 39 yn ddarparwyr tu allan i’r ysgol a 44 yn 
ddarparwyr gofal sesiynol. 
 
 
Ni fydd yr wybodaeth a goladwyd ar gyfer yr adran hon yn darparu manylion yr holl ddarparwyr gofal plant ar ddatblygu’r gweithlu 
oherwydd dychwelyd dan 90% o ymatebion ar gyfer data’r SASS.  
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Ffigur 77.. Nifer o staff mewn lleoliadau gofal plant                                  Ffigur 78 Crynodeb o’r math o ofal plant Data’r  
a gwblhaodd ddata’r gweithlu’r Data’r SASS 2016                          SASS 2016 
 

 
 
Gwarchodwyr plant 
 
Dengys Ffigur 79 isod lefel uchaf y cymwysterau (AR restr Cyngor Gofal Cymru) yn ôl y math o warchodwyr plant a lefel cymhwyster 
nesaf y maen nhw’n gweithio tuag ato.   Mae’r rhain yn seiliedig ar ymateb 54 o warchodwyr plant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

54

405

Childminders Day Care

Full Day Care
70%

Childminders
12%

Out of School 
Care
8%

Sessional Care
10%
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Ffigur 79 Cymwysterau Gwarchodwyr Plant (AR restr Cyngor Gofal Cymru) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf cymhwyster 
perthnasol (CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster nesaf maen nhw’n gweithio 
tuag ato (CGC) 

Nifer 

Heb ddweud Ymaferydd Gofal Plant 1 Dim  1 

Lefel 2 Ymaferydd Gofal Plant 
 

1 Dim  1 

Lefel 3 
 
 
 

Ymaferydd Gofal Plant 18 Lefel 3 
Dim 

Heb ddweud 

2 
8 
8 

Lefel 5 Ymaferydd Gofal Plant 3 Lefel 3 
Heb ddweud 

1 
2 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 1 Lefel 3 1 

RI/RP/Cyfarwyddwr/Perchennog 1 Lefel 3 1 

 
 
Dengys Ffigur 80 isod lefel uchaf y cymhwyster (DDIM ar restr Cyngor Gofal Cymru) yn ôl y math o warchodwr plant a lefel nesaf y 
cymhwyster y maen nhw’n gweithio tuag ato 
 
Ffigur 80 Cymwysterau Gwarchodwyr Plant (DDIM ar restr Cyngor Gofal Cymru) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf cymhwyster 
(DDIM ar CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n 
gweithio tuag ato (CGC) 

Nifer 

Dim Ymaferydd Gofal Plant  4 Dim 4 
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Heb ddweud Ymaferydd Gofal Plant 11 Dim 
Heb ddweud 

6 
5 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 1 Dim 1 

Heb ddweud 1 Lefel 2 1 

Lefel 1 Ymaferydd Gofal Plant 
 

2 Lefel 2 
Dim 

1 
1 

Lefel 3 Ymaferydd Gofal Plant 
 

5 Lefel 3 
Lefel 5 

Dim 

1 
1 
3 

Lefel 5 Ymaferydd Gofal Plant 1 Dim 1 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 1 heb ddweud 1 

Lefel 6 Ymaferydd Gofal Plant 1 Dim 1 

 
Roedd dau Ymaferydd Gofal Plant wedi nodi ‘Amhenodol’ ar gyfer Lefel Uchaf y Cymhwyster a Ddim ar Restr Cymhwyster. Nid 
yw’r naill na’r llall yn gweithio tuag at gymhwyster. 
 
Gofal Diwrnod Llawn  
Dengys Ffigur 81 isod lefel uchaf y cymwysterau (AR Restr Cyngor Gofal Cymru) yn ôl y math o Ofal Dydd a lefel nesaf y cymhwyster 
y maen nhw’n gweithio tuag ati.    Mae hyn yn seiliedig ar 322 ymateb ar gyfer Gofal Diwrnod Llawn.  Sylwer bod nifer o ddarparwyr 
gofal plant wedi cynnwys rolau swydd o fewn y lleoliadau. Roedd y rhain yn cynnwys Cyfrifon, Gweinyddol, Prentis, Staff Arlwyo, 
Staff Glanhau, Myfyrwyr a Staff Heb Gyflog 
 
Ffigur 81 Cymwysterau Gofal Diwrnod Llawn (AR Restr Cyngor Gofal Cymru) 
 

Lefel uchaf 
cymhwyster perthnasol 
(CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n 
gweithio tuag ato (CGC) 

Nifer 

Lefel 1 (1) Ymaferydd Gofal Plant 1 Lefel 2 
 

1 
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Lefel 2 (27) Prentis  7 Lefel 3 
 

7 

Staff Arlwyo 2 Heb ddweud 
Dim 

1 
1 

Ymaferydd Gofal Plant 
 

18 Lefel 3 
Heb ddweud 

Dim 

15 
1 
2 

Lefel 3 (155) 
 
 
 

Ymaferydd Gofal Plant 136 Lefel 2 
Lefel 3 
Lefel 5 
Lefel 6 
Lefel 7 

Dim 
Heb ddweud 

2 
6 
18 
3 
1 
73 
33 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 17 Lefel 5 
Heb ddweud 

Dim 

10 
3 
4 

RI / RP / Cyfarwyddwr / 
Perchennog 
 

2 Dim 2 

Lefel 4 (30)  Ymaferydd Gofal Plant 5 Lefel 5 
Heb ddweud 

Dim 

1 
1 
3 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd     25 Lefel 5 
Heb ddweud 

Dim 

6 
15 
4 

Lefel 5 (42) Ymaferydd Gofal Plant 42 Lefel 3 
Lefel 5 

Dim 
Heb ddweud 

1 
1 
26 
14 

Lefel 6 (7) Ymaferydd Gofal Plant 3 Lefel 5 
Dim 

1 
6 Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 3 

RI/ RP/ Cyfarwyddwr/ Perchennog 1 
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Dengys Ffigur 82 isod lefel uchaf y cymhwyster (DDIM ar restr Cyngor Gofal Cymru) yn ôl y math o warchodwr plant a lefel nesaf y 
cymhwyster maen nhw’n gweithio tuag ato 
 
Ffigur 82 Cymwysterau Gofal Diwrnod Llawn (DDIM ar restr Cyngor Gofal Cymru) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf cymhwyster 
(DDIM ar CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n 
gweithio tuag ato 
(CGC) 

Nifer 

Lefel 1 (1)  Ymaferydd Gofal Plant 1 Lefel 2 1 

Lefel 2 (9) Staff Arlwyo 1 Lefel 3 1 

Ymaferydd Gofal Plant 
 

6 Lefel 3 
Dim 

4 
2 

Staff Glanhau 1 Dim 1 

Arweinydd / Rheolwr / 
Goruchwylydd 

1 Dim 1 

Lefel 3 (8) Ymaferydd Gofal Plant 4 Lefel 3 
Dim 

1 
3 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 2 Dim 2 

Staff Arlwyo 1 Dim 1 

Gwirfoddolwyr / Heb dâl 1 Dim 1 

Lefel 4 (1) RI/RP/Cyfarwyddwr/Perchennog 1 Lefel 5 1 

Lefel 6 (6) Ymaferydd Gofal Plant 3 Lefel 3 
Lefel 5 

Dim 

1 
1 
1 
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RI/ RP/ Cyfarwyddwr/ Perchennog 2 Dim 2 

Staff Glanhau 1 Dim 1 

Lefel 7 (1) Gwirfoddolwyr / Heb dâl 1 Dim 1 

 
 
Nododd Ymaferydd Gofal Plant arall gyda Chymhwyster Lefel 1 Amhenodol ar ‘Ar Restr Cymhwyster’ ac nid yw’n gweithio tuag at 
unrhyw gymwysterau pellach. 
 
Nododd 5 lleoliad gofal diwrnod llawn gyda Chymwysterau Lefel 2 Amhenodol ar gyfer ‘Ar Restr Cymhwyster’ 
 
Nododd 7 lleoliad gofal diwrnod llawn gyda Chymwysterau Lefel 3 Amhenodol ar gyfer ‘Ar Restr Cymhwyster’ 
 
Dywedodd 5 lleoliad gofal diwrnod llawn nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterau a ni nododd 16 arall eu cymwysterau uchaf.  
 
Gofal Dydd Sesiynol 
 
Dengys Ffigur 83 isod lefel uchaf y cymwysterau (AR Restr Cyngor Gofal Cymru) yn ôl Gofal Dydd Sesiynol a lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n gweithio tuag ati.     
 
Ffigur 83 Gofal Dydd Sesiynol (AR Restr Cyngor Gofal Cymru) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf cymhwyster 
perthnasol (CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster nesaf 
maen nhw’n gweithio tuag 
ato (CGC) 

Nifer 

Lefel 2 (4) 
 

Ymaferydd Gofal Plant 3 Lefel 3 3 

Heb ddweud 1 Heb ddweud 1 

Lefel 3 (21) Ymaferydd Gofal Plant 15 Lefel  5 
Heb ddweud 

Dim 

2 
7 
6 
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Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd  4 Lefel 5 4 

Heb ddweud 2 Dim 2 

Lefel 4 (4) 
 
 
 

Ymaferydd Gofal Plant 1 Heb ddweud 
 

1 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 3 Heb ddweud 
Dim 

2 
1 

Lefel 5 (4) Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd     2 Heb ddweud 2 

Heb ddweud 2 Dim 2 

Lefel 6 Ymaferydd Gofal Plant  1 Heb ddweud 1 

 
Dengys Ffigur 84 isod lefel uchaf y cymwysterau (DDIM ar restr Cyngor Gofal Cymru) yn ôl Gofal Dydd Sesiynol a lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n gweithio tuag ato.     
 
Ffigur 84  Cymwysterau Gofal Dydd Sesiynol (DDIM ar restr Cyngor Gofal Cymru) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf cymhwyster 
perthnasol (CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster nesaf 
maen nhw’n gweithio tuag 
ato (CGC) 

Nifer 

Heb ddweud (1) Ymaferydd Gofal Plant  1 Dim 1 
Lefel 3(8) 
 

Ymaferydd Gofal Plant 2 Dim 2 

Arweinydd / Rheolwr / 
Goruchwylydd 
 

6 Dim 6 

 
Darparwyr Tu Allan i’r Ysgol  
 
Dengys Ffigur 85 isod lefel uchaf y cymwysterau (AR restr Skills Active) yn ôl darparwr tu allan i’r ysgol a lefel y cymhwyster nesaf 
maen nhw’n gweithio tuag ato.     
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Ffigur 85 Cymwysterau Darparwyr Tu Allan i’r Ysgol (AR restr Skills Active) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf 
cymhwyster perthnasol 
(CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n 
gweithio tuag ato (CGC) 

Nifer 

Lefel 2 (5) Ymaferydd Gofal Plant 
 

5 Lefel 3 
Lefel 6 

Heb ddweud 
Dim 

2 
1 
1 
1 

Lefel 3 (24) 
 
 
 

Ymaferydd Gofal Plant 21 Lefel 3 
Lefel 5 

Dim 

2 
3 
16 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 3 Lefel 5 
Dim 

1 
2 

Lefel 4 (2) Ymaferydd Gofal Plant 2 Dim 2 
Lefel 5  (5) Ymaferydd Gofal Plant 1 Dim 1 

Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 4 Dim 4 

Lefel 6 (1) Ymaferydd Gofal Plant 1 Dim 1 

 Arweinydd/Rheolwr/Goruchwylydd 
 

   

 
Darparwyr Tu Allan i’r Ysgol  
 
Dengys Ffigur 86 isod lefel uchaf y cymwysterau (DDIM AR restr Skills Active) yn ôl darparwr tu allan i’r ysgol a lefel y cymhwyster 
nesaf maen nhw’n gweithio tuag ato.     
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Ffigur 86  Cymwysterau Darparwyr Tu Allan i’r Ysgol (DDIM AR restr Skills Active) Data’r SASS 2016 
 

Lefel uchaf cymhwyster 
perthnasol (CGC) 

Teitl y Swydd Nifer Lefel y cymhwyster nesaf 
maen nhw’n gweithio tuag 
ato (CGC) 

Nifer 

Dim 
 

Ymaferydd Gofal Plant 1 Lefel 3 1 

 
 
Ni ddywedodd yr 1 Ymaferydd Gofal Plant a oedd y cymhwyster a ddaliwyd ar y rhestr Skills Active, ond mae’n gweithio tuag at Lefel 
3. 
 
Trosolwg o hyfforddiant ychwanegol a gwblhawyd, yn ôl nifer y mathau o Ofal Plant 
 

Hyfforddiant a 
Gwblhawyd 

 Gwarchodwyr Plant 
 

Gofal Diwrnod Llawn Gofal Dydd Sesiynol 

Cymorth Cyntaf Pediatrig 48 258 41 
Diogelu/Amddiffyn Plant 43 264 43 
Hylendid Bwyd 48 257 37 

 
Hyfforddiant ychwanegol a gwblhawyd gan warchodwyr plant 
 

 Gofalu’n Ddiogel yn y Cartref (1) 
 Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth (1) 
 Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur (1) 
 Iechyd a Diogelwch (4) 
 Ymddygiad positif wrth weithio gyda phobl ifanc (1) 
 Diogelu lefel 1, 2 a 3 (1) 
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Dywedodd 44 o warchodwyr plant nad ydynt wedi cymryd rhan mewn unrhyw hyfforddiant pellach a dywedodd 1 gwarchodwr plant 
beth oedd dyddiad yr hyfforddiant ond ni nododd pa gwrs.  
 
 
Hyfforddiant ychwanegol a Gwblhawyd gan Ofal Diwrnod Llawn, Gofal Dydd Sesiynol a Chyfleusterau Crèche 
 
Sylwer bod yr wybodaeth a gyflwynwyd gan yr SASS yn galluogi darparwyr i gynnig sylwadau unigol ar yr hyfforddiant a gafwyd. 
Felly efallai bod nifer o ddarparwyr wedi cael yr un hyfforddiant, fodd bynnag gallai’r dehongliad o’r hyfforddiant a gafwyd fod yn 
wahanol iawn. 
 
 
Gofal Diwrnod Llawn 
 
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (7) 
Cymraeg 30 wythnos (1) 
5 Ffordd at Lesiant (5) 
Ymwybyddiaeth o Alergeddau (12) 
Elklan (2) 
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth (2) 
Iechyd Meddwl i Fabanod (1) 
Chwarae Bloc (9)  
Bechgyn Dewr (5) 
Solihuill (1) 
Ysgol y Goedwig (5) 
Traed Prysur (2) 
CACHE 3 (1) 
Cod Ymarfer AAA (1) 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (16) 
Creadigrwydd (1) 
Codi a Chario (1) 
Swyddog Diogelu Dynodedig (1) 
ECOLI (2) 
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Dysgu Effeithiol Cynnar (EEL)  (1) 
Iaith a Lleferydd Elklan (15) 
Warden Tân (4) 
Hyrwyddwr Cyfathrebu (8) 
SOGS (10) 
Prince 2 (1) 
Materion Amgylcheddol (3)  
Ymarfer Gofal Plant Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar EYDCP (4) 
EYTS (1) 
Cymorth mewn Argyfwng i Athrawon Ysgol (5) 
Cymorth mewn Argyfwng i Athrawon Ysgol Cymorth Cyntaf Chwaraeon (1) 
Diogelwch Tân (1) 
Codi a Chario (13) 
Iechyd a Diogelwch Lefel 2 (3) 
Hyfforddiant Esgeulustod (2) 
Cam wrth Gam (1) 
Adolygu Cyfresi Achosion Lefel 3 (1) 
FPP (5) 
Hyfforddiant Màths (1) 
Ymwybyddiaeth o’r Cyfnod Sylfaen (2) 
Gweithdai Dechrau’n Deg (1) 
ISO 9001 (1) 
Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (2) 
Gweithdai Lleol (4) 
PYYLS 4 (2) 
Gwaith Chwarae (1) 
Safoni (1) 
Gweithdy NDNA (1) 
Maeth yn y Blynyddoedd Cynnar (1) 
NVQ Lefel 3 a 4 (1) 
Chwarae i Blant Hŷn (1) 
Asesu Risg (2) 
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Chwarae Actif (2) 
Llesiant (2) 
Gweithio gyda Babanod (1) 
Cymraeg (16) 
 
Dywedodd 93 lleoliad gofal diwrnod llawn nad ydynt wedi cymryd rhan mewn unrhyw hyfforddiant pellach, tra bod 86 arall heb nodi 
unrhyw hyfforddiant ychwanegol a gwblhawyd.  
 
Gofal Sesiynol  
 
Cymorth Cyntaf Person Dynodedig (1) 
Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant (1) 
Diogelu Dynodedig (2) 
Iaith a Lleferydd Elklan (5) 
Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng yn y Gwaith  
Asesu Risg / Codi a Chario / Ymwybyddiaeth o Dân (3) 
Hyfforddiant ‘Epi Pen’ (1) 
Cysylltiadau â’r Teulu (1) 
Modiwlau Dechrau’n Deg (4) 
Iechyd a Diogelwch (1) 
Jabadao – Cyfranogiad Corfforol (1) 
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth (1) 
Lefel 3 Diogelu (2) 
Darpariaeth Awyr Agored (1) 
Trais yn y Cartref (3) 
Ymwybyddiaeth o’r Cyfnod Sylfaen (2) 
Hyfforddiant Solihull (2) 
Cymraeg (2) 
Ymddygiad Positif (1) 
Plant Hyglwyf (1) 
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Dywedodd 7 darparwr gofal plant sesiynol nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ychwanegol, ac ni nododd 9 arall unrhyw 
hyfforddiant penodol a gafwyd.  
 
Gofal Tu Allan i’r Ysgol  
 
DPP (4) 
Diabetes (2) 
Warden Tân (2) 
HLTA Lefel 4 (2) 
HLTA Lefel 3 (1) 
NVQ Cache Datblygiad Gofal Plant (1) 
Cynnal Bywyd Sylfaenol Pediatrig (1) 
Cymorth Cyntaf mewn Ysgolion (1) 
Cymraeg (2) 
 
Dywedodd 22 lleoliad Gofal Tu Allan i’r Ysgol nad oeddent wedi cael unrhyw hyfforddiant pellach.  
 
 
Trosolwg o’r hyfforddiant sydd ar fin dod i ben, yn ôl y nifer o fathau o Ofal Plant 

 

 Tystysgrifau fydd yn dod i ben yn y 12 mis nesaf Tystysgrifau fydd yn dod i ben yn y 2 flynedd 
nesaf 

 

 
Math o Ofal Plant 

 
Tystysgrif 
Cymorth Cyntaf 
Pediatrig  

 
Hyfforddiant 
Amddiffyn Plant  
 

 
Hyfforddiant 
Hylendid Bwyd  

 
Tystysgrif 
Cymorth 
Cyntaf 
Pediatrig  

 
Hyfforddiant 
Amddiffyn Plant 

 
Hyfforddiant 
Hylendid Bwyd  

Gwarchodwyr 
Plant 

22 
 

43 48 43   
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Gofal Diwrnod 
Llawn 

154 264 257 258   

Gofal Dydd 
Sesiynol 

23 43 37 23   

Crèche Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ar yr SASS 

Gofal Tu Allan i’r 
Ysgol 

22 31 35 22   

Darpariaeth 
Chwarae 
Mynediad Agored 

Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ar yr SASS 

Nani Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ar yr SASS 
 

 
 
Mae’n ymddangos o ddata’r SASS a ddarparwyd ar gyfer yr uchod fod rhywfaint o ddryswch ynghylch dyddiadau terfyn tystysgrifau 

yn hytrach na dryswch ynghylch dyddiad yr hyfforddiant a gafwyd.   Er enghraifft, mae’r Dystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatrig yn gofyn 

am ddyddiadau terfyn ond mae amddiffyn plant a hylendid bwyd yn gofyn am ddyddiad yr hyfforddiant.  Felly, ni ellir creu darlun 

manwl gywir o ran gofynion hyfforddiant ar gyfer y 12 mis nesaf neu ymhen 2 flynedd.  Fodd bynnag, gellir cymryd bod y rheiny sydd 

wedi nodi dyddiadau ar ôl 2016 yn ddyddiadau terfyn.  Mae data pellach o arolwg gweithlu CWLWM 2016 wedi’i gynnwys yn y 

crynodeb isod.      

Anghenion hyfforddiant y gweithlu, yn ôl y math o Ofal Plant – o fewn y 12 mis nesaf 

Cynhaliodd Cwlwm Arolwg o’r Gweithlu Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar yn ystod 2016 a defnyddiwyd y canlyniadau a goladwyd 
i ffurfio rhan o’r dadansoddiad ar gyfer yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant. Anfonwyd Holiadur y Gweithlu Gofal Plant a’r 
Blynyddoedd Cynnar 2016-17 Cwlwm trwy e-bost at holl aelodau PACEY ac NDNA Cymru yng Nghymru a chafodd ei hyrwyddo ar 
gyfryngau cymdeithasol.  Cymerodd 56 o ddarparwyr gofal plant ran yn yr arolwg ac mae’r wybodaeth ganlynol yn grynodeb sy’n 
seiliedig ar yr ymateb. Cafodd ei rannu gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd hefyd a’i hybu trwy e-bost a chyfryngau 
cymdeithasol. 
 

 Roedd 31% o’r lleoliadau a ymatebodd i’r arolwg yn cael eu hariannu gan yr awdurdod lleol i ddarparu Cyfnod Sylfaen 
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 Roedd 21% o’r lleoliadau a ymatebodd i’r arolwg yn cael eu hariannu gan yr awdurdod lleol i ddarparu Dechrau’n Deg 
 Mae gan 93% o’r holl ddarparwyr gofal plant a ymatebodd i’r arolwg weithlu benywaidd rhwng 18 oed a 60 oed +, ac mae gan 

6% weithlu benywaidd dan 18 
 Mae gan 2% o’r lleoliadau gofal plant weithlu gwrywaidd rhwng 41 a 60 oed 
 Nid oes gan 13% o’r lleoliadau unrhyw gymwysterau 
 Mae gan 13% o’r lleoliadau naill ai  Gymhwyster Lefel 2 mewn Gofal Plant neu Gymhwyster Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae 

(gostyngiad o 3% ers 2015) 
 Mae gan 49% o leoliadau naill ai Gymhwyster Lefel 3 mewn Gofal Plant neu Gymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae 

(gostyngiad o 10% ers 2015) 
 Mae gan 23% o leoliadau naill ai Gymhwyster Lefel 4 mewn Gofal Plant neu Gymhwyster Lefel 4 mewn Gwaith Chwarae 

(cynnydd o 2% ers 2015) 
 Mae gan 2 % o leoliadau gymhwyster gradd (gostyngiad o 1% ers 2015) 

 
Datgela’r wybodaeth gan Cwlwm nad oes gan dros 70% o leoliadau gofal plant a ymatebodd i’r arolwg gyllideb ar gyfer hyfforddiant, 
ac nid yw 43% o staff yn cael eu talu i gael hyfforddiant. Mae hyn yn gynnydd o 11% ar sail arolwg y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r galw 
am hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg wedi gostwng ers 2015 gyda dim ond 2% o leoliadau gofal plant yn gofyn amdano fel eu 
dewis iaith ac mae yna gynnydd o 6% yn y lleoliadau sydd angen hyfforddiant trwy gyfrwng y Saesneg (95% o’r lleoliadau gofal plant 
a ymatebodd i’r arolwg). 
 
Yn bennaf, roedd y lleoliadau gofal plant a ymatebodd i’r holiadur yn gofyn bod yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu wyneb yn wyneb 
(73%, cynnydd o 6% ers 2015), fodd bynnag mae nifer y lleoliadau sy’n gofyn am hyfforddiant ar-lein hefyd wedi cynyddu (45% o 
gymharu â 34% yn ystod 2015). 
 
Gellid cwestiynu p’un ai fod y dewis ynghylch y ffordd y darperir yr hyfforddiant wedi newid oherwydd bod nifer cynyddol o staff ddim 
yn cael eu talu i fynd i’r hyfforddiant. Fodd bynnag byddai angen ymgynghori ymhellach cyn cadarnhau’r rhagdybiaeth hwn. 
 
Yn Ffigur 87 ceir crynodeb o’r gofynion hyfforddiant yn y 12 mis nesaf ar sail yr wybodaeth a goladwyd gan Bartneriaeth Cwlwm. 
Sylwer nad yw hyn yn rhannu’n effeithiol yn ôl y math o Ofal Plant, na chofrestriad, ac felly nid yw’r wybodaeth yn ein hysbysu’n 
derfynol ble mae angen cymorth. 
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Ffigur 87. Gofynion hyfforddiant yn y 12 mis nesaf Data’r SASS 2016 
 

 Cymorth 
Cyntaf 

Pediatrig 

Diogelu / 
Amddiffyn 

Plant 
 

Ymarfer y 
Blynyddoedd 

Cynnar 
 

Iechyd a 
Diogelwch 

 

Arweinyddiaeth 
a Rheolaeth 

 

Gwaith 
Chwarae 

 

Hylendid 
Bwyd 

 

Cymorth 
Busnes 

 

TG/Llythrennedd 
Cyfrifiadurol 

 

Cyfanswm 
nifer y 
darparwyr 

17 20 12 20 6 11 15 8 10 

 
Dengys y darparwyr gofal plant a ymatebodd i arolwg Cwlwm gynnydd sylweddol yn y gofynion hyfforddiant o gymharu â’r ymateb 
yn 2015, fodd bynnag nid yw hyn yn darparu gofynion hyfforddiant terfynol ar gyfer yr holl leoliadau yn Nhorfaen a chynhelir 
archwiliad hyfforddiant gan Swyddog Datblygu’r Gweithlu Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ystod mis Ebrill 2017. 
 
 

14. Canlyniadau Ymgynghoriad â Rhanddeiliaid (fel yr amlinellir yn adran 2) 
 
Ymgynghorodd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen a’r Tîm Gofal Plant â nifer o randdeiliaid ble’n briodol yn unol ag 
Atodlen 2 y Canllawiau Statudol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.   
 
Mae Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdod Lleol) (Cymru) 2016, Rheoliadau 6 a 7, yn nodi’r rheiny y gallai 
awdurdodau lleol ymgynghori â nhw a’r rheiny y mae’n rhaid ymgynghori â nhw wrth baratoi’r asesiad, gan gynnwys y rheiny sy’n 
cynrychioli pobl sydd â diddordeb mewn gofal plant.  
 
Yn y dadansoddiad canlynol, cyflwynir y darganfyddiadau y daethpwyd o hyd iddynt gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Torfaen a’r Tîm Gofal Plant.  
 
 
14.1 Ymgynghori ag Ysgolion  
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Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ceisio ymgynghori ag ysgolion i adnabod unrhyw bryderon a bylchau o fewn gofal plant 
a allai effeithio ar eu hysgol mewn ffordd bositif neu negyddol. Yn fwy penodol, ymgynghorodd Bwrdeistref Sirol Torfaen ag ysgolion 
i adnabod gwybodaeth leol ynghylch gofal plant ac i ymchwilio i’r potensial ar gyfer datblygu darpariaethau gofal plant newydd.   
 
Methodoleg 

 
Anfonodd Adran Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen holiadur electronig a ddatblygwyd gan Dîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Torfaen at 34 o ysgolion (Atodiad 15). Anfonwyd e-bost atgoffa arall cyn y dyddiad cau. 
 
Roedd cyfanswm o 9 o ysgolion wedi ymateb ac wedi cymryd rhan, ac anfonwyd pob holiadur yn ôl trwy e-bost. Cyfeiriwyd pob 
arolwg, a chafodd ymatebion meintiol eu bwydo i mewn i daenlen  a chynhyrchwyd tablau (Atodiad 15).  Dadansoddwyd ymatebion 
ansoddol a’u cofnodi (Atodiad 15). Dengys Ffigur 88 ddosbarthiad daearyddol ymatebion yr ysgolion 
 
Gwahanwyd yr ymatebwyr a chawsant eu categoreiddio fel; 

 
 Ysgolion Cynradd (Amrediad oedran 3/4 – 11 mlwydd oed) 
 1 Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg (Amrediad oedran3/4 – 11 mlwydd oed) 
 1 Ysgol Uwchradd ( Amrediad oedran 11-16 blwydd oed) 

 
Ffigur 88 Dosbarthiad Daearyddol ymatebion ysgolion. 

Ardal Gynnyrch 
Ehangach Haen Is Cynradd 

Cyfrwng 
Cymraeg Uwchradd 

Abersychan 3 1   

Abersychan1   1  
Gogledd Croesyceiliog 
1 1   

Fairwater 1   1 

Llantarnam 3 1   

Gogledd Llanyrafon 1   

Panteg 2 1   



  

192 
 

Pontnewydd2 1   
Sant Cadog a 
Phenygarn 1   

Cyfansymiau  7 1 1 
 
Mae gan bob ymatebwr 1 ddarpariaeth gofal plant neu fwy o fewn eu hysgol. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn fentrau brecwast am ddim 
ac yn glybiau ar ôl ysgol (Atodiad 15) 
 
Mae 78% o’r ysgolion a ymatebodd yn ymwybodol o ddarpariaeth gofal plant leol yn eu hardal, ac yn adnabod gwarchodwyr plant fel 
y ddarpariaeth gofal plant fwyaf adnabyddus sy’n cael ei defnyddio tu allan i’r ysgol. Fodd bynnag roedd dwy ysgol yn cydnabod nad 
oeddent yn gwybod am unrhyw ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal. Gellid cynnig bod hyn oherwydd amrediad oedran y plant yn yr 
ysgol neu oherwydd diffyg darpariaeth yn yr ardal. Dywedodd yr un ysgolion nad oeddent yn sicr a oedd digon o ofal plant ar gael yn 
lleol i ddarparu ar gyfer anghenion y teuluoedd sy’n mynychu eu hysgolion.  
 
Cred 44% o’r ymatebwyr bod yna ddigon o ofal plant yn lleol i fodloni anghenion teuluoedd sy’n mynychu eu hysgol.  
Fodd bynnag, nododd 33% o ymatebwyr ddiffyg gofal plant yn eu hardal leol, gan nodi materion fel; 
 

 Diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg  
 Rhestrau aros mewn Clybiau Ar Ôl Ysgol 
 Ymyrraeth i helpu rhieni gael mynediad at ddarpariaethau ar ôl ysgol a phen a chwt  

 
Er gwaethaf awgrym o welliant, datgelodd dros hanner yr ymatebwyr nad yw teuluoedd yn eu holi ynghylch gofal plant (Atodiad 15), 
fodd bynnag dywedodd 45% o ysgolion fod teuluoedd yn gofyn am wybodaeth yn bennaf ynghylch darpariaeth clybiau ar ôl ysgol, 
pen a chwt a Dechrau’n Deg. 
 
Dengys Ffigur 89 argaeledd lle i greu darpariaeth gofal plant newydd ar dir ysgolion 
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Ffigur 89 Argaeledd darpariaeth gofal plant ar y safle yn y dyfodol 
Ardal 

Gynnyrch 
Ehangach 
Haen Is 

Oes Nac Oes 
Ddim yn 
Gwybod 

Abersychan 3   1 
Abersychan1  1   

Gogledd 
Croesyceiliog 

1  1  
Fairwater 1 1   

Llantarnam 3  1  
Gogledd 

Llanyrafon  1  
Panteg 2  1  

Pontnewydd2 1   
Sant Cadog a 

Phenygarn 1   

Cyfansymiau  4 4 1 
 
 
Dywedodd 45% o ysgolion a ymatebodd fod ganddynt ddigon o le ar gyfer y posibilrwydd o greu darpariaeth gofal plant newydd, gan 
awgrymu datblygiad darpariaeth cyn ysgol newydd a chlwb ar ôl ysgol. 
 
“Mae gennym adeilad allanol sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer grŵp chwarae a darpariaeth pen a chwt ar hyn o bryd. Gallai’r adeilad 
hwn gael ei ddefnyddio ar gyfer Dechrau’n Deg hefyd.” 
 
“Clwb Ar Ôl Ysgol – lle ar gael” 
 
Mae gan un ysgol y lle i ddatblygu darpariaeth gofal plant newydd, fodd bynnag maen nhw’n mynegi pryder ynghylch y galw am hyn 
yn lleol. 
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“Byddai lle ar gael cyn ysgol ac ar ôl ysgol ond nid oes galw amdano. Mae un teulu, sy’n casglu eu tri o blant ar ôl pedwar o’r gloch 
yn eu cael i ddefnyddio’r llyfrgell hyd nes 4yp yna maen nhw’n aros yn y dderbynfa” 
 
Ymgynghorwyd ag ysgolion ynghylch fforddiadwyedd gofal plant a’r tebygolrwydd i deuluoedd ddefnyddio’r gofal plant petai’n cael ei 

gynnig? Roedd yr ymateb fel a ganlyn; 

 Rydyn ni’n defnyddio Clwb Ar Ôl Ysgol sy’n cael ei redeg gan Isobel Yacomen. Mae rhieni sy’n gweithio’n defnyddio’r 

ddarpariaeth. Fodd bynnag, petai modd cynnig cyfleuster ar ôl ysgol am ddim, dw i’n credu y byddai llawer mwy o rieni yn ei 

ddefnyddio. 

 Tebygol iawn 

 Tebygol 

 Unwaith eto, nid oes galw; mae’r ffreutur ar gael ac yn cael ei staffio o 08.00yb ac mae disgyblion yr Ysgol Uwchradd sydd 

ddim yn cael eu casglu gan eu rhieni ar ôl ysgol yn gwneud eu ffordd eu hunain adref. 

 Byddai teuluoedd yn defnyddio gofal plant petai’r prisiau’n ffafriol a phetai o ansawdd da. 

 Ar hyn o bryd mae rhieni’n manteisio ar y Clwb Ar Ôl Ysgol a’r Clwb Gwyliau - caiff y cyfleusterau hyn gefnogaeth dda er 

gwaethaf y costau. Pan fydd darpar-rieni yn gwneud ymholiadau ynghylch anfon eu plant atom, un o’r cwestiynau maen 

nhw’n eu gofyn i ni yw os oes darpariaeth ar ôl ysgol. 

 Mae rhieni sy’n gweithio yn hapus i dderbyn costau gofal plant. 

Gallai’r ymateb ddangos bod ysgolion yn credu bod fforddiadwyedd gofal plant yn dibynnu ar y nifer sy’n ei ddefnyddio, fodd bynnag 

mae sawl ysgol yn dweud bod eu darpariaeth ar ôl ysgol yn cael defnydd eang a bod galw amdano, er gwaethaf y cynnydd mewn 

costau. Fodd bynnag roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn cynnwys y posibilrwydd o agor Clwb Ar Ôl Ysgol rhad ac am 

ddim a fyddai’n ennyn diddordeb ymhlith teuluoedd. 

 

14.2 Ymgynghori â Chyflogwyr 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ceisio ymgynghori â chyflogwyr i weld beth yw’r pryderon a’r bylchau o fewn gofal plant 
a allai effeithio ar eu mudiad mewn ffordd bositif neu negyddol. Yn fwy penodol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ceisio 
ystyried barn cyflogwyr ar y galw am ofal plant, ansawdd a hygyrchedd gofal plant, a fforddiadwyedd gofal plant. 
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Ceisiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen hefyd adnabod buddion i gyflogedigion fel trefniadau gweithio hyblyg a’r defnydd o fuddion 
sy’n gysylltiedig â gofal plant fel Talebau Gofal Plant a Chredydau Treth Gwaith. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd 
wedi coladu’r dadansoddiadau isod ac wedi adrodd arnynt.  

 
 
Methodoleg  
 
Ymgynghorwyd â Thîm Economi, Menter a’r Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen trwy e-bost i gysylltu â chyflogwyr yn 

Nhorfaen trwy eu rhwydwaith busnes.  

Anfonodd y Tîm Economi, Menter a’r Amgylchedd holiadur electronig at dros 500 o gyflogwyr (Atodiad 16). Anfonwyd holiaduron 

ychwanegol hefyd at aelodau o fewn Tîm Cyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen er mwyn eu dosbarthu.  

 Hyrwyddwyd yr holiadur i gyflogwyr yn ddwyieithog ar-lein yn http://www.southwalesbusiness.co.uk/en/Welcome-
Zone/News/2016/October/Childcare-Sufficiency-Assessment.aspx English a http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Welcome-
Zone/News/2016/October/Childcare -Sufficiency-Assessment.aspx Welsh  
 

Ar y cyfan, cafwyd ymateb gan 8 mudiad. Ymatebodd bob un trwy lenwi’r holiadur eu hunain a’i ddychwelyd trwy e-bost.  
Gwahanwyd yr ymatebion yn ôl categorïau maint. Nodwyd maint y mudiadau yn ôl nifer y cyflogedigion o fewn y busnes. Roedd y 
rhain yn cynnwys; 

 
Mudiadau bach (sy’n cyflogi 20 o gyflogedigion neu lai) 
Mudiadau canolig (sy’n cyflogi 21 – 50 o gyflogedigion) 
Mudiadau mawr (sy’n cyflogi 50+ o gyflogedigion) 
 

Cyfeiriwyd pob arolwg a chafodd yr ymatebion meintiol eu bwydo i daenlen a chrëwyd tablau yn ôl maint a lleoliad Daearyddol.  
Dadansoddwyd yr ymatebion ansoddol a chawsant eu cofnodi. 
 

Cofnodwyd a dadansoddwyd yr ymatebion ymhellach i dynnu sylw at gyflogedigion yn y Sector Preifat, y Sector Cyhoeddus a’r 
Trydydd Sector. 

http://www.southwalesbusiness.co.uk/en/Welcome-Zone/News/2016/October/Childcare-Sufficiency-Assessment.aspx
http://www.southwalesbusiness.co.uk/en/Welcome-Zone/News/2016/October/Childcare-Sufficiency-Assessment.aspx
http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Welcome-Zone/News/2016/October/Childcare%20-Sufficiency-Assessment.aspx
http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Welcome-Zone/News/2016/October/Childcare%20-Sufficiency-Assessment.aspx
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Roedd 5 o’r cyflogedigion a gymerodd rhan yn yr arolwg o’r Sector Preifat (4 mudiad bach ac 1 mudiad canolig), 1 o’r Sector 
Cyhoeddus (1 mudiad mawr) a 2 o’r Trydydd Sector (1 mudiad bach ac 1 mudiad mawr).  
 
Crynodeb o’r canlyniadau cyfunol a dosbarthiad daearyddol 
 
Datgelodd dosbarthiad daearyddol yr ymgynghoriad â chyflogwyr fod pob busnes bach (4) wedi’u lleoli yn ardal Cwmbrân, ac roedd 
y ddau fusnes mawr a gymerodd rhan yn yr arolwg wedi’u lleoli yn ardal Pont-y-pŵl. Ni chafwyd ymateb gan unrhyw gyflogedigion 
yn ardal Blaenafon.  
  
Cynigia cyflogedigion yn ardal Pont-y-pŵl nifer o drefniadau gweithio hyblyg i gyflogedigion. Gweithio rhan-amser, amser hyblyg, 
dychwelydd yn raddol i’r gwaith, gwirfoddoli i weithio oriau llai, oriau tymor ysgol, gweithio o gartref (i reolwyr fel y nodir gan un 
cyflogwr bach), seibiant gyrfa a gweithio llai o oriau dros dro yw’r mwyaf cyffredin gyda’r ddau fudiad mawr. Mae gan y ddau gyflogwr 
mawr yn ardal Pont-y-pŵl y gweithlu benywaidd mwyaf o gymharu ag unrhyw gyflogwr a ymatebodd i’r arolwg, gyda’r ddau’n dweud 
bod dros 70% o’u gweithlu’n fenywaidd, sydd gyfwerth â 2872 o fenywod. 
 
Mae 1 cyflogwr mawr ym Mhont-y-pŵl wedi cael llawer o broblemau gyda chyflogedigion yn cymryd swydd neu’n parhau yn eu swydd, 
fodd bynnag dim ond mewn nifer fach o achosion y mae gofal plant ynghlwm. 
 
Mae gwelliannau i ofal plant i helpu gyda recriwtio a chadw staff yn ardal Pont-y-pŵl yn cynnwys; 
 

 Mwy o sesiynau hyblyg e.e. galw heibio neu ychydig oriau 
 Mwy fforddiadwy 
 Gofal plant ar gael ar amserau gwahanol 

 
Mae dros hanner y cyflogedigion ym Mhont-y-pŵl wedi cael rhai problemau gyda chyflogedigion ddim yn aros yn eu swyddi yn dilyn 
cyfnod mamolaeth / tadolaeth.  
 
Y cynnig ynghylch 30 awr o ofal plant rhad ac am ddim gan y Llywodraeth oedd yr unig bryder a nodwyd ynghylch y farchnad gofal 
plant yn y dyfodol agos. Teimlwyd y gallai gael effaith ar incwm lleoliadau gofal plant preifat yn ardal Pont-y-pŵl.  
 
Mae 62% o’r cyflogedigion a ymatebodd i’r arolwg wedi’u lleoli o fewn ardal Cwmbrân gydag 80% o’r rhain yn fudiadau bach a’r 
mwyafrif o fewn ardal Llantarnam neu Gwmbrân.   
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Mae’r rhan fwyaf o’r cyflogedigion yng Nghwmbrân a gymerodd rhan yn yr astudiaeth yn darparu un neu fwy o drefniadau gweithio 
hyblyg  
 
Mae’r rhai a gynigir amlaf yn cynnwys: 
 

 Rhan-amser 
 Amser hyblyg 
 Gostwng oriau dros dro 

 
Nid yw un mudiad bach yn ardal Cwmbrân yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, fodd bynnag mae’n adrodd bod rhai mân broblemau 
gyda chadw staff a recriwtio staff, a bod gofal plant wedi cyfrannu ychydig at hyn Ni adroddodd y mudiadau eraill yn yr ardal hon 
unrhyw broblemau gyda chyflogedigion yn dychwelyd o’u cyfnod mamolaeth/tadolaeth.  
 
Mae’r awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i ofal plant, i helpu recriwtio staff a’u cadw, yn cynnwys: 
 

 Mwy fforddiadwy 
 Mwy o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg  

 
Dim ond un cyflogwr o ardal Cwmbrân sy’n darparu Talebau Gofal Plant ar hyn o bryd fel budd sy’n gysylltiedig â gofal plant, fodd 
bynnag mae’r nifer sy’n defnyddio’r budd hwn yn gymharol isel. Dywedodd mudiadau eraill eu bod yn ystyried darparu gwybodaeth 
ynghylch cymorth ariannol tuag at ofal plant, Talebau Gofal Plant, gwybodaeth ynghylch darpariaeth gofal plant a Chredydau Treth 
Gwaith.  
 
Ni nodwyd unrhyw bryderon ynghylch y farchnad gofal plant, nawr nac yn y dyfodol, gan unrhyw gyflogwyr yn ardal Cwmbrân, fodd 
bynnag gofynnodd un mudiad bach yn Llantarnam am fwy o gyfleusterau ar ôl ysgol.  
 
 
Crynodeb o fudiadau’r Sector Preifat 
 

 Daw 80% o’r cyflogwyr bach a ymatebodd i’r arolwg o’r sector preifat  
 Mae gan bob mudiad weithlu benywaidd o rhwng 1-100 
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 Mae gan 80% o gyflogedigion yn y sector preifat blant 14 mlwydd oed ac iau 
 Mae pob un yn cynnig 1 neu fwy o drefniadau gweithio hyblyg, gan gynnwys oriau rhan-amser, gostwng oriau gwaith dros dro, 

gweithio o gartref, dychwelyd yn raddol i’r gwaith, gwirfoddoli i weithio llai o oriau 
 Mae 20% wedi cael rhai problemau gyda chyflogedigion yn cymryd swydd neu’n parhau i weithio, fodd bynnag mae 80% yn 

dweud nad ydynt yn cael unrhyw broblemau gyda chyflogedigion yn dychwelyd i’r gwaith yn dilyn cyfnod mamolaeth/tadolaeth  
 Mae 80% o fudiadau wedi dweud nad yw gofal plant wedi bod yn rhwystr i rai cyflogedigion rhag cymryd swydd neu barhau i 

weithio 
 Nid yw’n amlwg a yw cyflogwyr yn y sector hwn yn credu bod gofal plant yn ddigonol ai peidio, fodd bynnag mae’r sylwadau’n 

awgrymu bod gofal plant addas ar gael i deuluoedd ac yn gofyn am fwy o weithgareddau ar ôl ysgol  
 Dim ond 2 o’r cyflogwyr sy’n cynnig buddion sy’n gysylltiedig â gofal plant, ond maen nhw’n dweud eu bod yn ystyried eu 

defnyddio yn y dyfodol. Mae’r niferoedd sy’n defnyddio’r buddion hyn yn isel.  
 Mae un cyflogwr (lleoliad gofal plant cofrestredig) yn cynnig gofal plant rhad ac am ddim i’r rheiny mewn swyddi rheolwyr fel 

mantais i’r gyflogaeth, oherwydd cyflogau canolig.  Ar hyn o bryd, nid oes gan unrhyw staff yn y lleoliad blant ond mae un ŵyr 
yn mynychu’n rhad ac am ddim. 

 Mae cyflwyno 30 awr o ofal plant yn rhad ac am ddim yn bryder i un cyflogwr preifat. Teimlir y byddai’n bryder petai’r fenter 
rad ac am ddim ond yn cael ei chynnig i feithrinfeydd y wladwriaeth, a phetai Clybiau Ar Ôl Ysgol yn cael eu creu mewn 
ysgolion. Byddai hyn â goblygiadau ariannol i’r busnes.  
 

Crynodeb o fudiadau’r sector cyhoeddus 
 

 Gyda’r 1 cyflogwr mawr, mae 25% o’r gweithlu’n fenywaidd, ac nid yw’n wybyddus faint o’r cyflogedigion sydd â phlant dan 
14 oed  

 Mae’n cynnig 12 o drefniadau gweithio hyblyg 
 Nid oes ganddo unrhyw brofiad o broblemau o ran staff yn cymryd swyddi neu’n parhau yn y gyflogaeth. Fodd bynnag 

awgrymir bod gofal plant wedi cyfrannu ychydig bach at benderfyniadau i dderbyn swyddi neu barhau yn y gyflogaeth. 
Adroddwyd ymhellach fod rhai mân broblemau wedi codi gyda chyflogedigion yn parhau i weithio yn dilyn cyfnod 
mamolaeth/tadolaeth.  

 Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i ofal plant yn cynnwys ‘mwy o sesiynau hyblyg’, ‘mwy fforddiadwy’, ‘cynllun 
chwarae’. 

 Talebau Gofal Plant yw’r prif fudd gofal plant a’r unig fudd gofal plant a gynigir, ac mae’r nifer sy’n eu defnyddio’n gymedrol. 
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Crynodeb o fudiadau’r trydydd sector 
 

 Mae gan 100% o fudiadau’r trydydd sector weithlu o 20+ o gyflogedigion benywaidd 
 Mae 50% yn dweud bod gan gyflogedigion blant dan 14 mlwydd oed 
 Mae pob un o fudiadau’r trydydd sector a ymatebodd i’r arolwg yn cynnig un neu fwy o drefniadau gweithio hyblyg ac Amser 

Hyblyg yw’r trefniant gweithio mwyaf cyffredin 
 Mae 50% o fudiadau’r trydydd sector yn cael llawer o broblemau gyda chyflogedigion yn cymryd swydd neu’n parhau i weithio 

– gyda 50% yn dweud nad ydynt yn cael unrhyw broblemau 
 Mae 50% yn dweud bod gofal plant yn rhywfaint o ffactor wrth gymryd swyddi neu barhau i weithio 
 Cred 50% fod darpariaeth gofal plant yn ddigonol, fodd bynnag roedd y prif welliannau i ofal plant i helpu recriwtio staff a’u 

cadw yn cynnwys gofal plant fforddiadwy, sesiynau hyblyg, ar gael ar amserau gwahanol, mwy o ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg / Dwyieithog 

 Nid oes unrhyw rai o fudiadau’r trydydd sector yn cael problemau gyda chyflogedigion yn parhau i weithio yn dilyn cyfnod 
mamolaeth / tadolaeth ac nid oes ganddynt unrhyw bryderon ynghylch y farchnad gofal plant nawr nac yn y dyfodol.  

 
Cryfderau  
 

 Pryderon cyfyngedig ynghylch y farchnad gofal plant yn Nhorfaen nawr ac yn y dyfodol, gyda chyfeiriad at gynnig Llywodraeth 
Cymru i gynnig 30 awr o ofal plant rhad ac am ddim i blant 3 i 4 oed. Roedd lleiafswm o brofiadau yn nodi gofal plant fel ffactor 
wrth recriwtio staff a’u cadw 

 Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr a ymatebodd i’r arolwg yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg 
 
Gwendidau 
 

 Mae lleiafswm o gyflogedigion yn cynnig buddion sy’n gysylltiedig â gofal plant, gyda Thalebau Gofal Plant ymhlith y mwyaf 
cyffredin i gael eu cynnig 

 Nid yw’r mwyafrif o gyflogedigion yn sicr os oes gofal plant digonol yn Nhorfaen ac nid yw llawer yn rhoi gwybodaeth i 
gyflogedigion ynghylch darpariaeth gofal plant 

 Ni chafwyd unrhyw ymateb gan gyflogwyr yn ardal Blaenafon 
 Cyfradd ymateb isel. Ni ellir ystyried yr wybodaeth a gafwyd fel gwir adlewyrchiad o’r holl gyflogwyr yn Nhorfaen a dylid ei thrin 

fel gwybodaeth sy’n dila yn ystadegol.  
 



  

200 
 

14.3 Ymgynghori â’r Ganolfan Byd Gwaith 
 
Methodoleg 
 
Ymgynghorodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen â’r Ganolfan Byd Gwaith i adnabod unrhyw rwystrau gofal plant ymhlith y rheiny 
sy’n chwilio am waith.  Anfonwyd cwestiynau at y Ganolfan Byd Gwaith (Atodiad 24) fel y paratowyd ar gyfer ymgynghori â 
rhanddeiliaid, a chafwyd ymateb gan gynrychiolydd Prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE). Mae canlyniadau llawn yr 
ymgynghoriad â’r Ganolfan Byd Gwaith yn Atodiad #. Sylwer bod y canlyniadau’n seiliedig ar ymateb cynrychiolydd o ardal Pont-y-
pŵl ac felly na ellir rhagdybio bod hyn yn wir gynrychiolaeth ar gyfer ardal gyfan Torfaen. Er gwaethaf ymgeisio droeon, ni allai Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen gael ymateb cyffredinol gan y Ganolfan Byd Gwaith. Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen sydd 
wedi coladu’r dadansoddiad canlynol ac wedi adrodd arno. 
 
Crynodeb o’r ymgynghoriad â’r Ganolfan Byd Gwaith 
 
Beth yw eich barn ar ofal plant yn Nhorfaen?  
 

 Nodwyd argaeledd gofal plant dros gyfnod y penwythnos fel un o’r prif rwystrau i rieni unigol wrth chwilio am waith.  
 Roedd bylchau yn narpariaeth Meithrinfeydd yn ardaloedd Pontnewydd a’r Dafarn Newydd, fodd bynnag ni nodwyd a yw’r 

bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer meithrinfa ddydd breifat sy’n darparu ar gyfer plant 0 - 5 oed neu leoedd addysg lleol i blant 
3 - 4 oed. 

 Diffyg opsiynau gofal plant yn ardal Blaenafon (nid gwarchodwyr plant cofrestredig), sy’n cael effaith niweidiol ar deuluoedd 
sydd â chyfyngiadau ar drafnidiaeth. Teimlir y bydd rhai teuluoedd yn gwrthod cyfleoedd cyflogaeth oherwydd goblygiadau 
teithio allan o ardal Blaenafon.  

 
Beth yw’ch barn ar ofal plant i blant â; 
 
Rhieni sy’n Gweithio  
 

 Nodwyd problemau i rieni y mae eu plant yn mynd i feithrinfeydd y wladwriaeth a grwpiau chwarae. Nid yw’r darpariaethau 
hyn ar agor yn ystod gwyliau ysgol ac mae’n anodd i rieni sicrhau trefniadau gofal plant eraill. 
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 Mae gweithwyr shifft yn ei chael yn anodd bod yn hyblyg pan fydd eu plentyn/plant yn sâl ac angen cael eu casglu o’r lleoliad 
gofal plant. Tynnwyd sylw at y ffaith fod rhai darparwyr gofal plant yn gofyn i’r plant fynd adref i atal salwch pellach o fewn y 
lleoliad gofal plant. Mae gweithwyr shifft o fewn gweithrediadau cynhyrchu yn llai tebygol o weithio trefniadau hyblyg.  

 Nodwyd contractau sero awr fel un o’r prif broblemau ariannol i rieni sy’n gweithio wrth ddefnyddio gofal plant. Teimlir bod rhai 
meithrinfeydd ddim yn gallu cynnig opsiynau gofal plant hyblyg a bod rhieni’n aml yn talu am ofal plant yn ystod yr wythnos 
pan na fydd ei angen. Gallai hyn olygu bod rhai teuluoedd ddim yn derbyn amodau a thelerau’r gyflogaeth.  
 

Rhieni sy’n chwilio am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant 
 

 Diffyg darpariaeth yn y bore mewn ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau brecwast a chyfleusterau pen a chwt/ar ôl ysgol 
cyfyngedig i’r rheiny sy’n dilyn hyfforddiant/derbyn cyflogaeth rhwng 7.00yb-8.00yb neu’n gorffen am 4.30yp. 
 

Aelwydydd di-waith 
 

 Nodwyd fforddiadwyedd gofal plant a diffyg gwybodaeth ynghylch y cymorth ariannol sydd ar gael fel un o’r prif rwystrau. 
 

Teuluoedd ar incwm isel  
 

 Mae cyfyngiadau ariannol yn rhwystro teuluoedd ar incwm isel rhag defnyddio gofal plant 
 
Rhieni unigol 
 

 Mae rhieni unigol yn profi nifer of rwystrau wrth ddewis gofal plant a’i ddefnyddio, ac mae’r rhain yn cynnwys diffyg 
ymddiriedaeth, cyfyngiadau ariannol a materion emosiynol. 

 
Teuluoedd o gefndiroedd lleiafrif ethnig 
 

 Oherwydd materion diwylliannol, gall fod yn anodd defnyddio gofal plant. Fodd bynnag ni nodwyd unrhyw enghreifftiau.  
 
 
 
Teuluoedd â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anabledd. 
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 Mae rhieni wedi nodi achosion pan nad oeddent yn gallu defnyddio gofal plant am nad oeddent yn gallu darparu ar gyfer 

anghenion unigol penodol. 
 
Cyfrwng Cymraeg 
 

 Ni nodwyd unrhyw rwystrau gan deuluoedd a oedd yn cael eu cefnogi gan y Ganolfan Byd Gwaith, fodd bynnag adroddwyd 
bod y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig.  

 
Pa welliannau ellir eu gwneud i Ofal Plant yn Nhorfaen os oes modd gwneud unrhyw welliannau o gwbl? 
 

 Gofal plant fforddiadwy am 52 wythnos o’r flwyddyn  
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14.4 Ymgynghori â Phlant a Phobl Ifanc mewn Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored.  
 
Methodoleg 
 
Ymgynghorodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen â chyfanswm o 98 o blant a phobl ifanc mewn 11 gwahanol leoliad chwarae mynediad 
agored, ar draws y fwrdeistref, ar ran Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn ystod mis Tachwedd 2016.   Roedd y 
lleoliadau wedi’u gwasgaru ar draws y tri phrif ardal drefol yn Nhorfaen, sef Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân.    
 
Holwyd cyfres o gwestiynau i’r plant a phobl ifanc, fel y nodir yn Atodiad 19, i gasglu eu barn ar statws cyflogaeth eu rhieni; i weld a 
ydynt yn mynychu gofal plant ac, os felly, pa fath o ofal plant; a’r math o weithgareddau maen nhw’n cymryd rhan ynddynt. Gel lir 
gweld canlyniadau llawn yr ymgynghoriad yn Atodiad 19 hefyd. 
 
Cynrychiola Ffigur 90 nifer y plant yr ymgynghorwyd â hwy ar draws yr ardaloedd 
 
Ffigur 90. Nifer y plant yr ymgynghorwyd â hwy CBST 

Clwb Chwarae Blaenafon Pont-y-pŵl Cwmbrân 

Ysgol Treftadaeth Blaenafon  6   

Clwb Rygbi’r Garn, Varteg  8  

Cold Barn Farm Trefddyn  9  

Tranch Road Wainfelin  9  

ICC All 2 play 4   7 

Oakfield   14 

Victory Church   30 

Cockerel Club Dôl Werdd   7 

Wood Club Henllys   2 

Allgymorth yn Llys Mynwy / 
Monow Court Thornhill 

  6 
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Crynodeb o’r ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc 
 
Ar sail yr ymateb o blith y plant a’r bobl ifanc a gymerodd rhan yn yr ymgynghoriad, nodwyd bod; 
 

 86% yn dweud bod eu rhieni’n gweithio 

 
 38% yn mynychu clwb brecwast – er nid yw’n sicr a oedd hyn yn ddarpariaeth gofal plant neu’n fenter brecwast am ddim a 

ddarperir gan yr ysgol.  

 
 Roedd 29% yn mynychu clwb ar ôl ysgol (yn yr ysgol) – ni nodwyd a oedd hyn yn ofal plant ar y safle neu’n weithgaredd ar ôl 

ysgol a ddarperir gan yr ysgol. 

 
 Roedd 71% yn mynychu cynllun chwarae yn ystod gwyliau’r haf o gymharu â 0% yn ystod gweddill y gwyliau ysgol. Dywedodd 

32% o’r plant a phobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy eu bod yn derbyn gofal gan aelod o’r teulu neu ffrindiau yn ystod y 

cyfnodau hyn. 

 
 Gweithgareddau awyr agored oedd fwyaf poblogaidd ymhlith y rheiny a fynychai gynlluniau chwarae haf (22%).   

 
 Dim ond 12% o’r rheiny yr ymgynghorwyd â hwy oedd yn defnyddio gwarchodwyr plant fel darpariaeth gofal plant. 

 
Barn ynghylch gofal plant 
 
Ymgynghorwyd â phlant a phobl ifanc ynghylch gofal plant i dynnu sylw at eu barn ar y gweithgareddau maen nhw’n cymryd rhan 
ynddynt.  
 
Dywedodd plant a phobl ifanc yn ardal Blaenafon eu bod yn cymryd rhan mewn celfyddydau a bod yn ystyriol yn ystod y darpariaethau 
brecwast ac ar ôl ysgol. Roedd y gweithgareddau yr oedden nhw’n eu mwynhau yn ystod cynlluniau chwarae’r haf yn cynnwys; 
 

 Chwarae gemau 
 Mynd tu allan 
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 Chwarae’r gêm ‘alien’ 
 Tag 
 Dodgeball 
 Chwarae dal 

 
Nid oes unrhyw rai o’r plant neu’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn defnyddio darpariaeth gwarchodwr plant.  
 
Nododd y plant a phobl ifanc yn ardal Pont-y-pŵl nifer o weithgareddau yr oedden nhw’n cymryd rhan ynddynt yn ystod brecwast gan 
gynnwys gweithgareddau dan do ac awyr agored, a chymdeithasu gyda’u ffrindiau. Roedd plant a phobl ifanc yn gallu nodi nifer o 
weithgareddau actif fel chwarae tu allan, chwarae rygbi/pêl-droed ond nodwyd cynifer o weithgareddau technegol hefyd fel Jenga, 
cwpanau clou, tennis bwrdd a chwarae gydag eitemau magnetig. Dywedodd y plant a’r bobl ifanc ymhellach fod cyfleusterau i fwyta 
brecwast a threulio amser yn darllen, lliwio a darlunio.  
 
Dywedodd y rheiny a fynychai glwb ar ôl ysgol yn ardal Pont-y-pŵl eu bod yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau dan do fel Lego, 
chess, coginio a’r celfyddydau perfformio. Roedd y gweithgareddau awyr agored yn cynnwys garddio, pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, 
chwarae gemau grŵp a ‘parkour’. 
 
Roedd y gweithgareddau yr oedden nhw’n eu mwynhau yn ystod cynlluniau chwarae’r haf yn ardal Pont-y-pŵl yn cynnwys; 
 

 Chwarae yn y Parc 
 Peintio 
 Clai a Chelf a Chrefft 
 Ffrindiau (Es i i un cwpwl o flynyddoedd yn ôl ond doeddwn i ddim yn gwybod bod rhai’n ddigon agos i fi fynd iddyn nhw eleni) 
 Losin 
 Peintio Wynebau 
 Castell Gwynt 
 Bulldog a gemau awyr agored 
 Gemau parasiwt 
 Pêl-droed 
 Chess 
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Mae tri o’r plant/pobl ifanc sy’n byw yn ardal Pont-y-pŵl yn defnyddio gwarchodwr plant ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel 
chwarae gyda ffrindiau a cherdded cŵn.  
 
Dywedodd mwyafrif y plant a phobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy yn ardal Cwmbrân eu bod yn gwneud gweithgareddau dan do yn 
y darpariaethau clwb cyn ysgol. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys celf a chrefft, darllen, chwarae gemau gydag arweinyddion 
chwarae, cymdeithasu gyda ffrindiau, helpu paratoi gweithgareddau a bwyta brecwast.  
 
Roedd y gweithgareddau clwb ar ôl ysgol yn amrywio yn yr ymatebion a gafwyd gan blant a phobl ifanc yn ardal Cwmbrân. Roedd y 
gweithgareddau’n cynnwys cyfuniad o ddarllen, garddio, ysgol y goedwig, dawnsio gwlad, pêl-droed, jiwdo, chwarae tu allan, celf, 
clwb papur newydd, canu mewn côr a chwarae rygbi.  
 
Roedd y gweithgareddau yr oedden nhw’n eu mwynhau yn ystod cynlluniau chwarae’r haf yn ardal Cwmbrân yn cynnwys; 
 

 Cael hwyl a chwarae tu allan 
 Chwarae gemau gyda ffrindiau  
 Pêl-droed/Rygbi/Pêl-droed Americanaidd 
 Tag a Chwarae Cuddio  
 Nofio 
 Chwarae pŵl 
 Arweinyddion cyfeillgar 
 Gemau consol 

 
Dywedodd plant a phobl ifanc yn ardal Cwmbrân sy’n mynd at warchodwyr plant eu bod yn chwarae gyda ffrindiau, gemau car trydan, 
consols ac yn mynd i’r dref. 
 
Cryfderau a gwendidau 
 
Er bod y plant a’r bobl ifanc yn disgrifio’r gweithgareddau maen nhw’n cymryd rhan ynddynt, nid yw’n sicr a ydynt mewn perthynas â 
darpariaethau gofal plant ffurfiol neu weithgareddau ar ôl ysgol a ddarperir o fewn yr ysgolion.  
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Mae’n amlwg fod y plant a’r bobl ifanc sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn mwynhau yn y darpariaethau gofal plant gyda’u 
ffrindiau. Ceir sawl cyfeiriad at gymdeithasu a mwynhau gweithgareddau ar y cyd. Fodd bynnag dywedodd un plentyn/person ifanc 
nad oedd yn gwybod am ddarpariaeth y gallai fod wedi mynd iddi. 
 
 
14.5 Ymgynghori â Phlant a Phobl Ifanc sy’n mynychu darpariaethau gofal plant cofrestredig. 
 
Methodoleg  
 
Cynhaliodd Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus (UCGC) Torfaen ymgynghoriadau gyda chyfanswm o 60 o blant a phobl ifanc 
rhwng 1 a 10 oed mewn 4 darpariaeth gofal plant gofrestredig wahanol, ar draws y fwrdeistref, ar ran Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Torfaen, yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2016.  Roedd y lleoliadau’n cynnwys dau glwb ar ôl ysgol (5-10 oed a 7-
10 oed) a meithrinfa ddydd (1-5 oed) yn ardal Cwmbrân, a Grŵp Chwarae (2-4 oed) yn ardal Pont-y-pŵl.  
 
Cyflwynwyd Swyddog Cyfranogiad ac Ymchwil UCGC i’r plant a’r bobl ifanc ac esboniodd mai diben yr ymweliad oedd cael eu barn 
ar y lleoliad gofal plant yr oedden nhw’n mynd iddo. 
 
Rhoddwyd wynebau hapus a thrist allan o bapur i’r plant a gofynnwyd iddynt eu rhoi ar eitemau a gweithgareddau penodol yr oedden 
nhw’n eu mwynhau neu ddim yn eu hoffi. Rhoddwyd cyfle hefyd i’r plant fynegi eu barn ar lafar. I gasglu, bu’r plant a’r bobl ifanc yn 
cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp i awgrymu unrhyw welliannau sydd eu hangen i’r lleoliad gofal plant. Dogfennwyd pob ymateb a 
chrëwyd crynodeb. Ailadroddwyd y weithdrefn hon ymhob un o’r pedwar lleoliad.  
 
Crynodeb o’r ymgynghoriad â Phlant a Phobl Ifanc sy’n mynychu darpariaethau gofal plant cofrestredig  
 
Datgelodd y plant a’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad nifer o weithgareddau positif yr oedden nhw’n eu mwynhau 
tra’n mynychu gofal plant. Roedd y gweithgareddau a oedd yn well gan y plant a’r bobl ifanc yn yr holl leoliadau yn cynnwys; 
 

 Bocs celf, Lliwio, Crefftau creadigol 

 Teganau mawr; Castell. Garej, Tryc, Cwch Môr-ladron 

 Posau  
 Teganau rhyngweithio/digidol: camerâu i blant, cyfrifiaduron  



  

208 
 

 Amser byrbryd: nodwyd hwn fel gweithgaredd poblogaidd ymhob un o’r darpariaethau. Yn benodol roedd y plant yn hoffi’r 
cyfrifoldeb o ddewis beth sydd ar y fwydlen a pharatoi’r bwyd. Roedden nhw hefyd yn gwerthfawrogi’r amser yr oedden nhw 
wedi’i gael yn eistedd i lawr fel grŵp.  

 Gwylio’r teledu 

 Gemau addysgiadol, dysgu trwy chwarae, byrddau Cymraeg, gwneud bisgedi 
 Gemau/cyfarpar synhwyraidd: gwneud toes, sortio lliwiau  

 Gemau tîm: hoci aer, gemau parasiwt  

 

Nododd y plant a’r bobl ifanc eitemau/ardaloedd penodol o fewn y lleoliad gofal plant yr oedden nhw’n eu mwynhau’n arbennig 
hefyd, ac roedd y rhain yn cynnwys; 
 

 Aelodau staff – gosododd pob plentyn ‘wyneb hapus’ ar staff yn y lleoliad gofal plant 
 Yr ardd/ardal awyr agored – nododd bob plentyn hyn fel un o’u hoff bethau yn eu lleoliad 
 Bocs gwisgo i fyny – disgrifiodd y plant sut maen nhw’n mwynhau defnyddio’u dychymyg  
 Cymryd rhan mewn gweithgareddau wedi’u trefnu fel ‘noson ffilm’  
 Ardal ddarllen; llyfrau (clustogau / ardal cysgu) yn boblogaidd iawn ymhob darpariaeth yr ymwelwyd â hwy 

 Roedd y plant a fynychai glwb yn yr ysgol yn mwynhau defnyddio neuadd yr ysgol (neu ofod mwy o faint) ar gyfer gemau. 

Roedden nhw’n hoffi’r cyfle i fod gyda’i gilydd mewn grŵp mawr, chwarae gemau i grwpiau mawr a chanu  

Mynegodd y plant a’r bobl ifanc a fynychai’r lleoliadau gofal plant eu hoffter o chwarae gyda’u ffrindiau. Datganiad a adleis ir hefyd 
gan y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu’r clybiau chwarae mynediad agored. Dywedodd nifer o blant hefyd eu bod wedi gwneud 
ffrindiau tra’n mynychu’u clwb a’u bod wedi creu llysenwau ar gyfer ei gilydd.  
 
Gofynnwyd hefyd i’r plant a’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad i osod ‘wyneb trist’ ar bethau nad oedden nhw’n eu 
hoffi. Yn bennaf, adroddwyd bod y plant yn cael y dasg hon yn anodd ond gwelwyd nad oeddent yn mwynhau tacluso na’r gadair 
meddwl.  
 
Cafwyd trafodaeth grŵp ar derfyn yr ymgynghoriad gyda phlant a phobl ifanc yn cael cyfle i rannu eu barn ar welliannau y gellid eu 
gwneud i’r lleoliad gofal plant. Nodwyd yr awgrymiadau canlynol ar gyfer gwelliannau; 
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 Mwy o amrywiaeth o eitemau yn y bocs gwisgo i fyny 
 Offer chwarae sy’n fwy addas i’r oedran. Soniodd rhai plant/pobl ifanc fod rhai o’r eitemau yn ‘blentynnaidd’ 
 Dywedodd y plant/pobl ifanc a fynychai ddarpariaeth mewn adeilad symudol ar safle’r ysgol eu bod yn teimlo bod y gofod yn 

fach ac nad ydynt yn gallu mynd i’r ardaloedd awyr agored i chwarae.  
 Dywedodd rhai plant/pobl ifanc ymhellach eu bod yn colli allan ar rai gweithgareddau weithiau oherwydd ymrwymiadau eraill 

(er enghraifft gweithgareddau ar ôl ysgol) 
 
Mae’r ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc yn tanlinellu’r ffaith fod mwyafrif y plant wedi ei chael yn anodd nodi gweithgareddau ac 
eitemau penodol nad ydynt yn eu hoffi am y gofal plant. Roedd y plant a’r bobl ifanc wrth eu bodd yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad 
gan fynegi eu barn a chael pobl i glywed eu lleisiau.  
 
Roedd yr elfennau yr oedden nhw’n dweud eu bod yn eu ‘hoffi’ ymhlith yr holl leoliadau gofal plant yn cynnwys hoffter y plant/pobl 
ifanc o’r staff, mynd allan, yr ardaloedd tawel a chwarae creadigol/addysgiadol. Bu’r plant a’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad yn rhoi sylw pellach i’r angen am welliannau mewn amrywiaeth o gyfarpar chwarae awyr agored  a gemau ychwanegol 
sy’n addas i’w hoed. Nodwyd y rhan fwyaf o awgrymiadau adeiladol ar gyfer gwelliant gan y grwpiau oedran hŷn a fynychai’r 
lleoliadau.  
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14.6 Ymgynghori â Rhanddeiliaid ac Amcan Craidd Un 
 
Cyflwyna’r adroddiad hwn ddadansoddiad o’r darganfyddiadau o’r ymgynghoriad â Mudiadau Gofal Plant Ambarel Cenedlaethol sydd 
wedi’u lleoli yn Nhorfaen yn ogystal ag Amcan Craidd Un. 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ceisio ymgynghori â mudiadau ambarél cenedlaethol ac aelodau Amcan Craidd Un i 
gasglu barn a phrofiadau rhanddeiliaid allweddol ynghylch gofal plant a sut ellid gwella gofal plant yn Nhorfaen. Yn fwy penodol, er 
mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen geisio barn mudiadau ambarél ac aelodau Amcan Craidd 1 ar ofal plant, ansawdd a 
hygyrchedd gofal plant a fforddiadwyedd gofal plant. 
 
Methodoleg: 
 
Roedd y pum mudiad gofal plant ambarél cenedlaethol yr ymgynghorwyd â hwy trwy bartneriaeth CWLWM yn ystod mis 
Tachwedd/Rhagfyr 2016, yn cynnwys: 

 Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru (WPPA) 

 Pacey 

 Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs (CPCKC) 

 Cymdeithas Meithrinfeydd Dydd Cenedlaethol (NDNA) 

 Mudiad Meithrin (MM) 

 Gwasanaeth Chwarae Torfaen (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen) 

 

Anfonwyd holiaduron hefyd at aelodau Amcan Craidd 1  
 
Anfonwyd holiadur electronig at bob mudiad ambarél a phob aelod o grŵp Amcan Craidd 1 ar ran Tîm y Blynyddoedd Cynnar. 
Tynnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar Fudiadau Ambarel sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Cyngor ar hyn o bryd. Mae rhai 
o’r rhanddeiliaid yn gweithio ar draws yr awdurdod a thu hwnt a theimlai rai yn gyfyngedig o ran yr hyn y gallent ei gyfrannu, ac felly 
roedd rhai o’r ymatebion wedi darparu mwy o wybodaeth nag eraill. Y Tîm Gofal Plant sydd wedi coladu’r dadansoddiad canlynol ac 
wedi adrodd arno.  
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Canlyniadau’r Ymgynghoriad – Y Farchnad Gofal Plant  
 
Gofynnwyd i fudiadau ambarél sgorio’r farchnad gofal plant gyfredol mewn perthynas â nifer o feysydd gan gynnwys; ansawdd y 
ddarpariaeth, amrediad y ddarpariaeth, nifer o leoedd, fforddiadwyedd, hyblygrwydd, amserau agor, lleoliad a darpariaeth 
Ddwyieithog/Gymraeg. 
 
Ffigur 91. Sgoriau’r farchnad gofal plant  

 Rhanddeiliaid 
1 

 

Rhanddeiliaid 
2 

 

Rhanddeiliaid 
3 
 

Rhanddeiliaid 
4 
 

Rhanddeiliaid 
5 
 

 
Canlyniadau 

Ansawdd y 
ddarpariaeth 

Da 
 
 

Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 40% da 

Amrediad y darparwyr Da 
 
 

Dim sylw Dim sylw Dim sylw Boddhaol 20% da 
20% boddhaol 

Nifer o leoedd Ddim yn 
gwybod 
 
 

Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 20% ddim yn 
gwybod 
20% da 

Fforddiadwyedd Boddhaol 
 
 

Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 20% da 
20% boddhaol 

Hyblygrwydd y 
ddarpariaeth a’r 
sesiynau 

Boddhaol Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 20% da 
20% boddhaol 

Addasrwydd amserau 
agor 

Da 
 
 

Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 40% da 

Lleoliad a hygyrchedd 
gofal plant 

Da Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 40% da 
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Darpariaeth 
Ddwyieithog/Gymraeg 

Gwael Dim sylw Dim sylw Dim sylw Da 20% gwael 
20% da 
 

 
Gofynnwyd i randdeiliaid ddisgrifio’r hyn yr oedden nhw’n ei feddwl am y farchnad gofal plant gyfredol. Fodd bynnag, gan eu bod yn 
cefnogi mathau penodol o Ofal Plant teimlwyd na fyddai’n briodol cynnig sylwadau gan nad yw hyn yn dod o fewn eu cylch gwaith 
cymorth penodol. Yn ychwanegol at hyn, ni chaiff y Mudiadau Ambarel eu hariannu i anfon swyddog datblygu gofal plant i ymweld  â 
grwpiau’n rheolaidd i asesu’r wybodaeth hon. 
 
Nid oedd gan un cyfranogwr unrhyw ddata ar gyfer yr holl fathau o ofal plant, fodd bynnag maen nhw’n ymwybodol o’r ffaith fod y 
nifer o leoliadau gofal diwrnod llawn heb eu cynnal yn Nhorfaen yn 34, a bod 13 yn derbyn nawdd y Cyfnod Sylfaen ar hyn o bryd. 
Data adroddiad blynyddol AGGCC 2014-15: roedd cyfradd y lleoedd gofal dydd i blant yn ôl y boblogaeth o blant dan 8 ar 31 Mawrth 
2015 yn 35.6 gyda rhagamcanion y boblogaeth ganol flwyddyn 2014 ONS yn 8,730.  
 
Teimlai un cyfranogwr, yn dilyn Asesiad Cwlwm Busnes, ei fod yn amlwg fod nifer fawr o ddarparwyr gofal plant wedi cymryd rhan 
mewn gwobr Cynllun Sicrhau Ansawdd i godi’r safonau lleiaf cenedlaethol. Tra bod darparwr arall wedi nodi pwysigrwydd 
ailachrediad, “Mae 20 darparwr wedi ennill gwobr Ansawdd i Bawb, 12 o’r rhain wedi cael canmoliaeth uchel. Caiff y darparwyr sydd 
â’r wobr asesiad blynyddol ar gyfer ailachrediad, sy’n sicrhau bod y rheiny sydd â’r wobr yn gweithredu uwchben y gofynion lleiaf 
cyfredol ac yn parhau i ymdrechu i wella’u gwasanaeth.” Dywedodd un cyfranogwr fod eu darparwyr hefyd yn cael eu hariannu i 
ddarparu Dechrau’n Deg a’u bod ar hyn o bryd yn cael nawdd i gwblhau eu gwobr Sicrhau Ansawdd. 
 
Yn ychwanegol at gymryd rhan mewn cynlluniau Gwobr Sicrhau Ansawdd, a gan fod hyn yn ofyniad yn y cytundeb lefel gwasanaeth 
a ariennir trwy Dechrau’n Deg, teimlai un cyfranogwr y dylid cynnig nawdd i bob darparwr a fyddai’n helpu datblygu a gwella 
gwasanaethau darparwyr. Teimlwyd ymhellach y gallai hyn gynnig lefel cymorth a oedd yn fwy cyson, a sicrhau cynaliadwyedd 
lleoliadau. 
 
O arolwg a gyhoeddwyd yn ddiweddar, teimlai un cyfranogwr fod darparwyr gofal plant yn ei chael yn anodd aros mewn busnes 
oherwydd costau cynyddol ac am fod llai o blant yn cymryd lleoedd. Teimlent hefyd fod costau busnes ar gynnydd, “yn enwedig 
gyda’r Cyflog Byw Cenedlaethol ym mis Ebrill yn edrych fel y bydd yn arwain at godiad o 13% yng nghostau’r gyflogres”, meddai un 
rhanddeiliaid yn Arolwg Blynyddol Cymru 2016.” 
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Teimlai un cyfranogwr fod niferoedd y plant sy’n mynychu wedi gostwng: “eleni mae’r cyfartaledd ar  gyfer y lleoedd sy’n cael eu 
defnyddio yn 67%, o gymharu â 69% y llynedd, gan fod mwy o blant yn dechrau’r ysgol yn dair ac oherwydd bod y codiad yn y costau, 
nad oes modd ei osgoi, yn gwneud gofal plant yn llai fforddiadwy i rieni.” 
 
Effeithiwyd ar hyder busnesau hefyd, gyda “llai o feithrinfeydd yn dweud eu bod yn hyderus; dim ond 41% o gymharu â 60% y 
llynedd.” 
 
Teimlai un cyfranogwr trwy beidio â chael eu Swyddogion Datblygu Gofal Plant eu hunan wedi’u hariannu trwy’r  Grant Gofal Plant 
Tu Allan i’r Ysgol nad oedd ganddynt unrhyw wybodaeth ddwys mwyach o ofal plant o fewn yr Awdurdod Lleol. 
 
Dywedodd un cyfranogwr er mwyn cynnal gofal plant presennol a chreu gofal plant newydd ble mae ei angen, fod angen nawdd 
parhaus i sicrhau digonolrwydd ac, yn benodol, y Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol ar ôl mis Ebrill 2017. Byddai hyn yn sicrhau bod 
modd cael cymorth parhaus i helpu clybiau gofal plant i ddod yn gofrestredig i gefnogi ansawdd, fforddiadwyedd a chynaliadwyedd.   
 
Teimlai un cyfranogwr fod Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol wedi gweld y sector yn datblygu ac yn tyfu dros y saith mlynedd 
diwethaf, gan alluogi i rieni a gofalwyr ddychwelyd i’r gwaith, ymestyn eu horiau gwaith neu ddychwelyd at hyfforddiant gan wybod 
bod eu plant yn derbyn gofal mewn clybiau tu allan i’r ysgol sydd o ansawdd da. Mae’r grant hefyd wedi sicrhau cefnogaeth ar gyfer 
y sector gofal plant mewn cyfnod sydd wedi bod yn anodd yn ariannol ac yn gyfnod o newid. Yn ddelfrydol, dylai parhad cymorth 
trwy’r grant fod ar gylch o dair blynedd; er mwyn sicrhau bod modd datblygu cynllun strwythuredig i uchafu’r defnydd o’r gronfa 
grantiau hyn a’i galluogi i gynnal cynaliadwyedd y lleoliadau gofal plant presennol a sicrhau datblygiad ble nodwyd bylchau gan yr 
Archwiliadau Digonolrwydd Gofal Plant. Byddai hyn yn sicrhau bod rhieni a gofalwyr yn cael dewis a hyblygrwydd mewn lleoliadau 
gofal plant o ansawdd da, tu allan i’r ysgol, a chyfleoedd chwarae a dysgu diogel o ansawdd da i blant. 
 
Teimlai un cyfranogwr y byddai’r Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol yn sicrhau bod modd parhau i gynnig cymorth i sicrhau bod yr 
holl glybiau gofal plant yn cofrestru.  “Ar hyn o bryd mae yna 243 lleoliad tu allan i’r ysgol anghofrestredig a 38 nad oes modd eu 
cofrestru ar draws Cymru (18% o’r holl glybiau) am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys diffyg staff cymwys.  Ar hyn o bryd, nid yw 
clybiau o’r fath yn gallu cael mynediad at Brentisiaethau Gwaith Chwarae ac ni fydd y rhieni sy’n eu defnyddio yn gallu cael mynediad 
at Ofal Plant Di-dreth na Chredyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol, sy’n golygu y cyfaddawdir ar fforddiadwyedd (a chynaliadwyedd) 
ac ansawdd.  Mae angen cymorth parhaus ar lawr gwlad i annog ac i ddarparu cymorth ymarferol i i glybiau gofrestru gydag AGGCC.” 
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Yn ogystal â chymorth i gofrestru, teimlai un cyfranogwr, gyda’r newidiadau diweddar i’r Safonau Lleiaf Cenedlaethol ar gyfer Gofal 
Plant wedi’i Reoleiddio i blant hyd at 12 oed, ac yn benodol cyflwyno’r SASS ar-lein a fframwaith barnu newydd, fod angen cymorth 
ar lawr gwlad gan Swyddogion Datblygu Gofal Plant i gadw i fyny gyda’r newidiadau. 
 
Roedd un cyfranogwr yn cydnabod bod y nifer o awdurdodau lleol sy’n ariannu Swyddogion lleol wedi gostwng, ynghyd â maint y 
nawdd.  Nododd fod darparwyr yn gwerthfawrogi cymorth ar lawr gwlad, “yn enwedig gan fod darparwyr yn esblygu drwy’r amser a 
rheolwyr a staff yn newid drwy’r amser, mae darparwyr angen cymorth rheolaidd a pharhaus gyda materion rheoleiddio, rheolaeth 
ac ansawdd, i barhau i fod yn gynaliadwy ac i gynnal ansawdd.” Gellid priodoli hyn i ostyngiad mewn nawdd i gefnogi’r sector. Byddai 
nawdd parhaus yn galluogi i’r sector tu allan i’r ysgol gael gwell cynrychiolaeth a chael ei ddeall yn well ar lefel genedlaethol, darparu 
parhad mewn ansawdd, gwasanaethau cymorth busnes sefydledig ac arbenigedd a gwybodaeth staff, cynnig cyfleoedd i arloesi ac 
i weithio mewn partneriaeth i barhau i wella trosglwyddiad gwasanaethau, galluogi prosiectau, adnoddau a phecynnau cymorth 
newydd ac arloesol, darparu cymorth arloesol wedi’i deilwra’n arbennig gan fudiad annibynnol y maen nhw wedi meithrin 
ymddiriedaeth ynddo.” 
 
Roedd un cyfranogwr yn cydnabod yr angen i gynyddu gofal plant tu allan i’r ysgol, yn enwedig yn ystod y gwyliau ac i blant hŷn 
(unwaith fyddan nhw’n dechrau yn yr ysgol uwchradd).  Fodd bynnag, tanlinellwyd fforddiadwyedd gan nifer o gyfranogwyr, gan 
awgrymu efallai bod rhieni yn torri yn ôl ar ofal plant yn ystod  y gwyliau, a chydnabod bod angen ystyried cynaliadwyedd hefyd. 
“Rydyn ni wedi clywed am nifer o achosion ble mae’r clybiau gwyliau wedi gostwng y nifer o ddiwrnodau neu’r nifer o wyliau ysgol 
maen nhw’n gweithredu, gan fynegi y byddent yn agor yn hirach petai yna alw gan y rhieni.  Rydyn ni’n credu bod rhieni angen clybiau 
gwyliau, ond nid am y ffioedd maen nhw’n cael eu cynnig.  Fodd bynnag, gyda staff yn gweithio trwy’r dydd, mae clybiau gwyliau yn 
ddrud i’w rhedeg ac mae angen i’r ffioedd fod yn gynaliadwy hefyd. 
 
Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd gan un cyfranogwr, coladwyd y data canlynol: 
 

 “Roedd 35% o’r rhieni a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg eisiau mynediad at fwy o ofal yn ystod y gwyliau. 
 Dywedodd 17% o’r rhieni a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg fod cost yn rhwystr iddynt rhag defnyddio mwy o ofal plant. 
 Dywedodd 30% o’r rhieni a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg nad oedd gofal addas ar gael iddynt yn ystod y gwyliau.” 

 
Dywedodd un cyfranogwr er nad oes ganddynt Swyddog Datblygu Gofal Plant wedi’i ariannu i ymweld â lleoliadau, fod yna Gydlynydd 
y Gymraeg yn ogystal â Chydlynydd y Cyfnod Sylfaen. Ariennir y ddau gan Lywodraeth Cymru, ac maen nhw’n gweithio gyda grwpiau 
unigol ledled Cymru i yrru gwelliannau mewn ansawdd. 
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Dywedodd un cyfranogwr fod prisiau gofal plant yn Nhorfaen yn deg ac yn gystadleuol, gyda’r lleoliadau wedi’u gwasgaru ar draws 
y sir. 
 
Teimlai un cyfranogwr fod Torfaen yn cydnabod pwysigrwydd eu math penodol o ofal plant o ran cefnogi trosglwyddiad gwasanaethau 
gofal plant digonol, hygyrch o ansawdd da, gan gynnwys darparu gwasanaethau yn ystod oriau anghymdeithasol i rieni sy’n gweithio 
ac i deuluoedd mewn angen. Cydnabuwyd cymorth ychwanegol hefyd, fel darparu sesiynau briffio, rhan-ariannu’r hyfforddiant 
mandadol cyn cofrestru, yn ogystal â mentora, darparu hyblygrwydd o ran dulliau amgen o hyfforddiant a dysgu hefyd gan y mudiad 
ambarél penodol hwn. 
 
Roedd un cyfranogwr yn cydnabod bod Torfaen yn defnyddio’i gymorth strategol craidd ar gyfer Awdurdodau Lleol ac yn mynychu 
cyfarfodydd Amcan Craidd Un yr ALl, ac felly’n gallu cynnig cymorth ar lefel strategol  yn ogystal â chynnwys y darparwyr mae’n eu 
cynrychioli mewn trafodaethau. 
 
Roedd un cyfranogwr yn cydnabod yr angen am hyfforddiant yn ogystal â Datblygiad Proffesiynol Parhaus.  Roedd yn cydnabod bod 
Torfaen yn darparu cyrsiau gyda’r hwyr yn ogystal ag ar ddydd Sadwrn, sy’n golygu y gall yr ymarferwyr hynny sydd ddim yn gallu 
cael eu rhyddhau o leoliadau gael cyfleoedd i ddilyn hyfforddiant mandadol a DPP. Roedden hefyd yn cydnabod bod hyfforddiant yn 
cael ei ran-ariannu gan Dorfaen. 
 
Dywedodd un cyfranogwr fod eu holl leoliadau wedi cofrestru gyda Llyfrgell Teganau Torfaen ac roedd yn cydnabod y buddion niferus 
mae hyn yn eu cynnig. “Mae hyn yn cynnig cyfleoedd gwell i gylchdroi teganau ac i gaffael ar adnoddau penodol y gellir eu teilwra i 
fodloni anghenion plant.” 
 
Dywedodd un cyfranogwr beth oedd y grantiau amrywiol sydd ar gael yn Nhorfaen, gan gynnwys Grant Dechrau i Fyny i gefnogi’r 
rheiny sy’n cofrestru o’r newydd, cyfraniad at hyfforddiant ar-lein neu yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â grant ychwanegol unwaith 
fydd y darparwr wedi cofrestru, sy’n cynnwys aelodaeth, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, gwaith papur hanfodol a nawdd i brynu 
offer ac adnoddau. 
 
Tynnwyd sylw hefyd at grant ychwanegol ar gyfer darparwyr sydd newydd gofrestru sy’n gallu dangos tystiolaeth o’u contract cyntaf, 
er mwyn cefnogi’r misoedd cyntaf o ddod yn gofrestredig. Fodd bynnag roedden nhw hefyd wedi nodi bod hyn yn debygol o ostwng 
neu ddod i ben dros y misoedd nesaf. Roedden nhw’n cydnabod bod cynaliadwyedd ac ansawdd felly’n cael eu cefnogi yn Nhorfaen. 
Soniwyd hefyd am nawdd ar gyfer cynaliadwyedd, fodd bynnag teimlai un cyfranogwr bod angen i’r Awdurdod Lleol ei hybu’n fwy 
eang. 
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Tynnodd un cyfranogwr sylw at Gymorth Lleoedd fel rhywbeth sy’n cefnogi rhieni i ddychwelyd i’r gwaith neu chwilio am waith yn 
ogystal â darparu cymorth 1:1 i blant ag anghenion ychwanegol, sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan weithiwr proffesiynol. Nodwyd bod 
y Grant Cymorth Lleoedd yn cefnogi cynaliadwyedd gan ei fod yn fwy tebygol o fodloni anghenion plant unigol, “Mae hyn hefyd yn 
debygol o gefnogi gwell deilliannau i blant trwy ddarparu parhad yn y gofal sy’n bodloni anghenion plant mewn perthynas â llesiant.” 
 
Dywedodd un cyfranogwr eu bod wedi ariannu rhai darparwyr gofal plant i gynnig darpariaeth Dechrau’n Deg a’u bod wedi cael 
cymorth ariannol i gyflawni eu  gwobr Sicrhau Ansawdd eu hunain y mae eu darparwyr bellach yn mynychu eu cyfarfodydd rhanbarthol 
lleol yn rheolaidd, sy’n cynnig cymorth cyfoedion. Yn ychwanegol at hyn, tanlinellwyd y ffaith fod Torfaen wedi gweithio gyda’u 
darparwyr i gytuno ar gynllun gwaith hyfforddiant, sy’n cydymffurfio â gofynion Dechrau’n Deg, sydd wedi darparu cymorth a 
chyfleoedd i uwchsgilio. Cynhaliwyd y rhain gyda’r hwyr i ffitio i mewn gydag ymrwymiadau gwaith. Mae hyn wedi sicrhau bod y 
darparwyr yn cael cyfle i leisio’u barn ac i deimlo’u bod yn rhan o bethau. Fodd bynnag nodwyd bod y math hwn o gymorth ar gyfer 
darparwyr Dechrau’n Deg yn unig a thrwy gynnig yr un cyfleoedd uwchsgilio i bob darparwr gofal plant ar draws y sir y byddai’n 
sicrhau lefel cymorth sy’n fwy cyson. 
 
Tanlinellodd un cyfranogwr y ffaith nad oedd yn cefnogi unrhyw ddarparwyr ar gyfer darpariaeth Cyfnod Sylfaen, ond teimlai y dylai 
fod cyfleoedd i’w ddarparwyr gael mynediad at nawdd petaent yn bodloni’r meini prawf a ddiffiniwyd. “Rydyn ni’n deall y goblygiadau 
o ran cost o ddefnyddio gwarchodwyr plant i ddarparu gwasanaethau wedi’u hariannu ond credwn y dylai’r deilliannau i blant fod yn 
ganolog i unrhyw benderfyniadau a wneir.” 
 
Nododd un cyfranogwr fod gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wybodaeth fanwl ynghylch eu gwasanaeth sy’n cynnwys 
gwybodaeth ychwanegol, sy’n gallu bodloni anghenion penodol. “Ceir gwybodaeth fanwl i rieni yng Nghyfeiriadur Gofal Plant y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd sy’n cynnwys adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol’ i ychwanegu testun personol i hybu’u 
gwasanaeth i fodloni anghenion teuluoedd. Er enghraifft, os oes ganddynt hwy brofiad penodol a fyddai’n cefnogi plant gydag 
anghenion ychwanegol, cymwysterau neu brofiad perthnasol arall. Canlyniad hyn yw bod cyfle i ddarparwyr gynnwys gwybodaeth 
yn ymwneud er enghraifft ag ansawdd neu bwyntiau gwerthu unigryw sy’n gallu cefnogi cynaliadwyedd gwasanaethau trwy farchnata  
a hyrwyddo priodol. 
 
Nododd un cyfranogwr fod y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn defnyddio Facebook i gefnogi ymgysylltiad a hyrwyddo 
gwasanaethau, sy’n hyrwyddo natur broffesiynol darparwyr gofal plant mewn ffordd anuniongyrchol yn ogystal â chynaliadwyedd 
gwasanaethau. 
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Tanlinellodd un cyfranogwr yr angen parhaus i CBS Torfaen hybu pwysigrwydd defnyddio gofal plant cofrestredig, ac o ganlyniad 
bydd hyn yn cefnogi fforddiadwyedd i deuluoedd a chynaliadwyedd lleoliadau gofal plant sydd eisoes yn bodoli. Yn ogystal â thynnu 
sylw teuluoedd a’r gymuned yn gyffredinol at effaith newidiadau diweddar i reoleiddiad a bod yn rhaid i ofal plant a ddarperir ar gyfer 
plant dan 12 fod yn gofrestredig erbyn hyn. 
 
 
Awgrymiadau penodol ar gyfer gwelliant yn y ffordd y gallai gofal plant fodloni anghenion y grwpiau hyn yn well. 
 
Gwelliannau i deuluoedd ar incwm isel       
 
Tynnodd nifer o gyfranogwyr sylw at y ffaith mai uchelgais Llywodraeth Cymru yw cefnogi plant a theuluoedd trwy ymestyn addysg 
rad ac am ddim i’r blynyddoedd cynnar a gofal plant i 30 awr yr wythnos am 48 wythnos o’r flwyddyn, a’r ffaith y byddent yn gobeithio 
y byddai hyn yn cefnogi teuluoedd ar incwm isel. “Bydd cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru yn helpu trechu tlodi pan fydd yn cael 
ei estyn allan, yn enwedig ymhlith y rheiny sy’n dioddef tlodi “mewn gwaith” ar draws Cymru gyfan.” 
 
Dywedodd un cyfranogwr fod angen cymorth ariannol ychwanegol a fyddai o fudd i deuluoedd ar incwm isel sydd angen cymorth 
gyda gofal plant. “Mae hyn yn cael ei ddiwallu’n rhannol gan brosiect PaCE.” 
 
Byddai cymorth ariannol o fudd i deuluoedd ar incwm isel, sydd angen cymorth gyda gofal plant yn yr wythnosau cyntaf ar ôl dechrau 
swydd newydd.” 
 
Tanlinellodd un cyfranogwr yr angen am gymorth ychwanegol er mwyn i ddarparwyr ddeall anghenion penodol teuluoedd ar incwm 
isel a’u cefnogi. 
 
Teimlai un cyfranogwr y dylai fod gofal plant fforddiadwy, o ansawdd da, ymhob cymuned sydd ei eisiau, yn ogystal â nawdd gan y 
Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol sy’n gallu cefnogi gofal plant tu allan i’r ysgol, sy’n gallu arwain at well hygyrchedd i deuluoedd 
ar incwm isel. Mae’r nawdd ar gyfer Cymorth Lleoedd yn gyfyngedig ac felly mae angen ei flaenoriaethu, a gallai olygu bod rhai plant 
yn colli allan ar gyfleoedd y mae mawr eu hangen i gymdeithasu a dysgu trwy chwarae.  Tynnwyd sylw at y ffaith y gellid cyflawn hyn 
drwy: 
 

 “Sicrhau bod yna ddigon o hyfforddiant i staff ennill cymwysterau, a fydd yn galluogi lleoliadau i gofrestru neu barhau i fod 

yn gofrestredig.  
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 Cefnogi lleoliadau i gofrestru gydag AGGCC, sy’n galluogi rhieni i gael mynediad at nawdd ar gyfer ffioedd gofal plant fel 

Elfen Gofal Plant Credydau Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio, Credyd Cynhwysol a’r Gofal Plant Di-dreth fydd yn cael ei 

gyflwyno cyn hir 

 
Dywedodd un cyfranogwr fod angen digon o nawdd ar gyfer cynllun Cymorth Lleoedd ymhob sir, sy’n rhoi cyfle i blant o deuluoedd 
ar incwm isel i gymdeithasu, cael mynediad at deganau, adnoddau ayb. sydd efallai ddim ar gael gartref. Mae’r plant hefyd yn gallu 
chwarae a ffurfio cyfeillgarwch tu allan i’r diwrnod ysgol, gan elwa o fyrbrydau iach a’r cyfle i flasu bwydydd newydd sydd efallai ddim 
ar gael gartref, yn ogystal â throsglwyddo negeseuon allweddol gan y lleoliadau yn ôl i gartref y teulu. Tanlinellwyd y ffaith hefyd fod 
rhieni yn elwa o’r cynllun Cymorth Lleoedd o ran y gallu i godi dyheadau os yn dychwelyd i’r gwaith neu hyfforddiant neu ymestyn eu 
horiau gwaith, gyda’r posibilrwydd o gynyddu incwm y teulu a fyddai’n gallu cael ei wario yn y gymuned leol. 
 
Tanlinellodd un cyfranogwr y ffaith fod rhai cynlluniau Cymorth Lleoedd wedi eu cau i ddefnyddwyr blaenorol a’i fod bellach wedi’i 
anelu at deuluoedd sy’n gymwys ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf yn unig, sydd ymhell o ddychwelyd i’r farchnad swyddi.  Gallai hyn 
olygu bod teuluoedd ar incwm isel yn disgyn i dlodi. 
 
“Mae hyn wedi gadael bwlch y mae teuluoedd ar incwm isel wedi disgyn iddo, gan ostwng eu cyfleoedd a gadael i’w plant fyw mewn 
tlodi.” 
 
Dywedodd un cyfranogwr petai Awdurdodau Lleol yn ariannu Cymorth Lleoedd y gallent wneud hynny dim ond am ddiwrnod neu 
ddau'r wythnos. “Mae rhai yn ariannu 1 neu 2 ddiwrnod yr wythnos yn unig o bosib, sy’n gostwng y buddion yn enwedig i rieni sy’n 
gweithio sydd ar incwm isel.” 
 
Dywedodd un cyfranogwr petai adeiladau cymunedol ac ysgolion ar gael ar gyfraddau rhesymol, y byddai’n golygu bod y lleoliadau 
gofal plant yn fwy cynaliadwy a fforddiadwy i deuluoedd ar incwm isel. 
“Ni ddylai Awdurdodau Lleol edrych ar ennill refeniw coll trwy gynyddu rhent ar gyfer yr adeiladau hyn, ac yn hytrach dylent roi cap 
ar y cyfraddau i sicrhau bod clybiau’n rhedeg yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy.” 
 
Tanlinellodd un cyfranogwr yr angen i ariannu gweithgareddau o ansawdd da a fyddai’n ymgysylltu, ysbrydoli dychymyg ac yn helpu 
plant i ddysgu trwy chwarae, a fydd yn sicrhau bod y lleoliad y fwy deniadol a chynaliadwy. “Mae annog lleoliadau i ymdrechu at 
ansawdd a’i wella’n gyson, a chefnogi hynny gyda nawdd i gyflawni hyn, yn bwysig.” 
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Dywedodd un cyfranogwr fod angen ymgyrch farchnata genedlaethol ar fuddion a chyfleoedd gofal plant. “Byddai o fudd i’r lleoliadau 
ond byddai hefyd yn gwneud i rieni na fyddai’n defnyddio gofal plant fel arall i feddwl eto.”   
 
Tanlinellodd un cyfranogwr y ffaith fod yr angen am ofal plant fforddiadwy yn rhan annatod o atal lefelau tlodi sy’n cynyddu. 
 
Dywedodd un cyfranogwr nad yw pob teulu’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg nac yn gallu cael gofal plant wedi’i ariannu, er y buasai’r 
plant yn elwa o ofal plant o ansawdd da. 
 
Gwelliannau i deuluoedd sydd â phlant ag anableddau       
 
Roedd un cyfranogwr yn ymwybodol nad oes gan rai mudiadau gofal plant eraill y cynllun Cymorth Lleoedd mwyach, sy’n golygu ei 
bod yn anodd cefnogi teuluoedd â phlant ag anableddau. 
 
Teimlai un cyfranogwr petai plant angen cymorth un i un i gael gofal plant, yna byddai’n rhaid i’r darparwr gofal plant dalu am y gost 
yma, a byddai’n ei chael yn anodd parhau i fod yn gynaliadwy neu ni fyddai’r plentyn yn gallu mynychu’r lleoliad. Tynnwyd sylw at y 
ffaith fod nawdd wedi gostwng dros y blynyddoedd, fodd bynnag ble’n bosib dylai plant ag anghenion ychwanegol gael eu 
hintegreiddio i mewn i leoliadau gofal plant. “Ble mae plant wedi cael eu hintegreiddio i mewn i leoliadau gofal plant maen nhw wedi 
dangos eu bod yn ffynnu a hefyd wedi cael effaith bositif ar blant yn yr un lleoliad sydd heb unrhyw anghenion ychwanegol. Dylid 
tynnu sylw at yr arfer da hwn a’i rannu gyda lleoliadau eraill i ddangos sut mae modd cyflawni hyn.” 
 
Teimlai un cyfranogwr fod diffyg hyder ymhlith lleoliadau gofal plant i ofalu am blant ag anghenion ychwanegol, gan ddweud er mwyn 
i staff ddeall yr angen a sut i sicrhau bod eu lleoliad yn hygyrch ac yn gynhwysol fod angen nawdd i gynnal hyfforddiant addas yn 
ogystal â sesiynau gwybodaeth. Yn ychwanegol at hyn, mae angen nawdd ar y lleoliadau hefyd er mwyn gwneud addasiadau er 
mwyn rhoi lle i’r plant ag anghenion ychwanegol. “Mae angen i’r nawdd hefyd fod ar gael ar gyfer mân-addasiadau i’r safle i alluogi 
lleoliad gofal plant i gynnig gofal i blant ag anghenion ychwanegol.” 
 
Pan fydd grantiau “Dwylo Ychwanegol” ar gael, dywedodd sawl cyfranogwr fod lleoliadau gofal plant yn gallu cyflogi aelod o staff 1:1, 
fodd bynnag mae hyn wedi’i gyfyngu at rai Awdurdodau Lleol yn unig. “Mae angen i’r cynllun hwn fod yn eang ledled Cymru gyda 
phob lleoliad gofal plant yn cael ei annog i gymryd plant ag anghenion ychwanegol. Mae rhai awdurdodau lleol yn ariannu Dwylo 
Ychwanegol o’u dyraniad Grantiau Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol ond nid yw hyn yn gyson ledled Cymru.” Mae’r nawdd hwn yn 
galluogi lleoliadau i fod yn gynaliadwy, ble gallent ei chael yn anodd fel arall i gyflogi staff un i un ychwanegol. Ble nad oes nawdd ar 
gael tynnwyd sylw at hyn fel maes pryder ac ni fydd cyflwyno’r cynnig o 30 awr yn helpu’r mater gan nad yw’r galw presennol am 
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wasanaethau o’r fath yn cael eu bodloni bob tro dan y trefniadau presennol. “Mae hyn er gwaethaf y ffaith fod ymyrraeth gynnar yn  
cael ei gweld fel elfen allweddol o ddatblygiad plentyn a’i gyrhaeddiad mewn bywyd yn y pendraw.” 
 
Teimlai un cyfranogwr fod ymarferwyr angen cymorth a hyfforddiant parhaus, “Fel y gallant uchafu’r cyfleodd i blant ag anableddau 
a gorau po fwyaf o hyfforddiant a gynigir.” 
 
Enwyd Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf fel rhaglenni sy’n cefnogi teuluoedd â phlant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, 
ond roeddent hefyd wedi nodi bod bwlch o ran teuluoedd sy’n gweithio ac sydd eisiau gofal plant ar gyfer eu plant. 
 
Nododd un cyfranogwr ei fod yn teimlo bod teuluoedd sydd â phlant ag anableddau yn ei chael yn anoddach cael gofal plant. Maen 
nhw’n ymwybodol fod darpariaeth gofal plant ar gael ar gyfer y plant hynny â lefel uwch o anableddau sy’n gysylltiedig ag ysgol 
Crownbridge, fodd bynnag, mae’r gofodau i blant ag anghenion ychwanegol cymedrol yn gyfyngedig. 
 
Dywedodd un cyfranogwr fod yr holl leoliadau a gefnogir ganddynt â pholisïau cynhwysiant mewn lle. 
 
 
Gwelliannau i deuluoedd sy’n gweithio 
 
Nododd sawl cyfranogwr eu bod yn gobeithio, trwy ymestyn gofal plant ac addysg rad ac am ddim ar gyfer y blynyddoedd cynnar, i 
30 awr yr wythnos am 48 wythnos o’r flwyddyn, y byddai’n cefnogi teuluoedd ar incwm isel. Ychwanegwyd eu bod yn teimlo bod 
Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd economi cymysg mewn gofal plant a’r cyfraniad y bydd ei angen gan y sector preifat 
a gwirfoddol i sicrhau dysgu cynnar a gofal plant o ansawdd uchel, sy’n hyblyg, yn hygyrch ac yn fforddiadwy i’w galluogi i gyflawni’r 
ymrwymiad o 30 awr. 
 
Dywedodd cyfranogwr arall y bydd angen gwneud gwelliannau ar gyfer y rhieni hynny sy’n gweithio fwy nag 16 awr yr wythnos, gan 
gynnwys oriau agor hyblyg a modelau gofal plant hyblyg. Bydd hyn yn sicrhau y gall plant fwynhau’r cyfleoedd gofal plant gyda chyn 
lleied â phosib o darfu arnynt, yn ogystal â hysbysu’r rhieni ynghylch y dewis o opsiynau sydd ar gael. “Gallai un model fod yn Grŵp 
Chwarae ar gyfer yr hawl i addysg, ac yna gwarchodwr plant pen a chwt ar gyfer gweddill diwrnod gwaith y rhiant.” 
Gallai’r rheiny sy’n gweithio llai nag 16 awr gael cymorth gan ddarparwyr sy’n codi cyfraddau ‘yr awr’ ond efallai na fydd hyn yn 
ymarferol i bob darparwr, gan y gallai fygwth eu cynaliadwyedd. 
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Er mwyn i rieni/gofalwyr weithio, dychwelyd i’r gwaith neu ddilyn hyfforddiant gyda’r bwriad o ddychwelyd i’r gwaith, dywedodd un 
cyfranogwr fod angen i rieni/gofalwyr fod yn sicr fod eu plant yn ddiogel ac yn cael gofal da mewn lleoliad gofal plant sy’n cael ei 
redeg i safon dda ac os nad yw hyn yn wir yna ni fydd rhieni/gofalwyr sydd angen dychwelyd i’r gwaith/chwilio am waith yn gwneud 
hynny. Dylai gofal plant fod yn hygyrch, y fforddiadwy ac yn hyblyg er mwyn bodloni anghenion rhieni/gofalwyr, yn ogystal â bod y 
lleoliad yn gynaliadwy. I’r rhieni hynny sy’n dychwelyd i’r farchnad swyddi, mae angen i hyn oll fod mewn lle i sicrhau bod l leoliadau 
gofal plant wedi galluogi rhieni/gofalwyr i fynd i mewn i gyflogaeth, ymestyn eu horiau gwaith, hyfforddi i wella cyfleodd swyddi a 
dyrchafiad yn ogystal â chael tawelwch meddwl er mwyn iddynt ganolbwyntio tra yn y gwaith. 
 
“Dywedodd 17% o’r rhieni a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg fod mynediad at ofal plant wedi eu galluogi i gael swydd newydd, gyda 
9% o’u partneriaid/cymheiriaid hefyd yn cael gwaith. 
 
Roedd 20% o’r ymatebwyr wedi gallu cynyddu eu horiau gwaith gydag 17% o’u partneriaid/cymheiriaid wedi hefyd “ 
 
Tynnodd un cyfranogwr sylw at y ffaith nad oes hyblygrwydd ar gyfer y teuluoedd hynny sy’n gweithio oriau anarferol a bod hyn yn 
gwneud y lleoliad yn anghynaladwy. Mae rhai teuluoedd angen gofal plant am fwy na 2 awr ar ôl ysgol ond yn aml lleiafrif yw’r  
teuluoedd hyn ac felly ni all clwb ar ôl ysgol redeg am 2 awr ychwanegol gyda 2 aelod o staff ar gyfer 1 neu 2 o blant. “Efallai y dylid 
ystyried rhoi rhywfaint o gymhorthdal i leoliadau sy’n parhau i fod ar agor i ddarparu ar gyfer angen bach? Gellid defnyddio nawdd 
parhaus y Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol i gynnal gofal plant cyfredol yn hytrach na datblygu gofal plant newydd.” 
 
Tanlinellodd un cyfranogwr yr angen i Rôl Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant barhau i ddarparu cymorth a fydd yn galluogi 
lleoliadau i gofrestru yn ogystal â darparu nawdd i gynnig hyfforddiant Gwaith Chwarae i’r rheiny sy’n gweithio mewn lleoliad 
anghofrestredig. Tynnwyd sylw at y ffaith na all rieni gael mynediad at gymorth gyda chostau gofal plant os nad yw lleoliad wedi 
cofrestru gydag AGGCC. Trwy gofrestru, mae’n galluogi rhieni/gofalwyr i ddewis gofal plant o ansawdd da, gan wybod bod eu plentyn 
mewn lle diogel gyda staff cymwys. 
 
Tynnodd un cyfranogwr sylw at y ffaith fod 2 allan o bob 3 o’r lleoliadau maen nhw’n eu cefnogi ag oriau estynedig, ac felly eu bod 
yn bodloni anghenion teuluoedd sy’n  gweithio. 
 
Dywedodd un cyfranogwr ei fod yn teimlo nad oedd pob gofal plant wedi’i leoli ble mae’r rhieni ei eisiau, e.e. “nid yw un Clwb Ar Ôl 
Ysgol ar yr un safle â’r ysgol.” 
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Dywedodd un cyfranogwr fod rhieni/gofalwyr sy’n gweithio yn dibynnu’n helaeth ar ofal plant a bod cost lleoedd gofal plant yn straen 
sylweddol ar deuluoedd. Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer y rheiny sy’n gysylltiedig ag ardaloedd Dechrau’n Deg/Cymunedau 
yn Gyntaf, fodd bynnag, mae’r teuluoedd hynny sydd ddim o fewn y cylch gwaith hwn yn ei chael yn anodd. Yn ychwanegol at hyn, 
mae mwy a mwy o deuluoedd yn dibynnu ar fam-gu a thad-cu i ddarparu gofal plant heb ei reoleiddio. Efallai bod cyfle i archwilio 
hyfforddiant ymwybyddiaeth o chwarae rhad ac am ddim ar gyfer unrhyw fam-gu a thad-cu sy’n darparu gofal plant heb ei reoleiddio. 
 
Dywedodd un cyfranogwr, oherwydd newidiadau yn y rheoliadau gofal plant ym mis Ebrill, y bydd cynnig darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored yn gorfod cael ei ailasesu. Roedd llawer o deuluoedd yn dibynnu ar gynlluniau chwarae mynediad agored diwrnod 
llawn fel math o ofal plant dros gyfnod yr haf. Gan nad oes un o’r cynlluniau chwarae yn Nhorfaen wedi’u cofrestru, yr haf hwn bu’r 
holl gynlluniau chwarae yn rhedeg am 1 awr a 59 munud yn unig. Roedd llawer o rieni/gofalwyr yn ei chael yn anodd iawn dod o hyd 
i ofal plant fforddiadwy arall.  
 
Gwelliannau i deuluoedd sy’n chwilio am waith       
 
Soniodd sawl cyfranogwr yn benodol am brosiect PaCE. 
Tynnodd cyfranogwr arall sylw at y ffaith y bydd hyblygrwydd ynghylch y nifer o oriau y gellir cael gofal plant yn helpu, gan ychwanegu 
y bydd y prosiect PaCE yn helpu trwy dalu am ofal plant tra bod rhieni’n cael hyfforddiant neu’n chwilio am waith. Nodwyd gofal plant 
fel rhwystr rhag mynd yn ôl at gyflogaeth. Fodd bynnag bydd rhieni hefyd angen cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i fynd i 
gyfweliadau ayb. ac am ychydig wythnosau cyntaf eu cyflogaeth.  Nodwyd y cafwyd rhai modelau effeithiol. 
 
Soniodd un cyfranogwr am yr angen i leoliadau gael help a chymorth er mwyn cofrestru gydag AGGCC sydd yn ei dro’n cefnogi 
ansawdd ac yn galluogi rhieni sy’n gweithio i gael help gyda chostau gofal plant. Roeddent yn teimlo bod peth ffordd i fynd i sicrhau 
bod pob lleoliad yn cofrestru a rhai rhwystrau i’w goresgyn. “Nawdd parhaus ar gyfer cymwysterau gwaith chwarae, nawdd i alluogi 
lleoliadau i wneud gwelliannau i’r safle, cymorth ar draws pob sir er mwyn i bwyllgorau wneud y gwaith papur”. 
 
Tynnodd un cyfranogwr sylw at yr angen am gymhorthdal ymlaen llaw ar gyfer lleoedd gofal plant i’r rheiny sy’n mynd i mewn i’r 
gweithlu, a fyddai’n hwyluso’r ffordd i mewn i gyflogaeth. Roedden nhw’n teimlo bod costau gofal plant yn dal i fod yn rhwystr 
sylweddol, yn enwedig ar gyfer y rheiny ar incwm isel/rhieni/gofalwyr unigol. “Rydyn ni wedi clywed straeon am rieni sengl sydd wedi 
gorfod diweddu eu cyflogaeth ar ddechrau gwyliau’r haf a chael swydd arall ym mis Medi, neu gymryd benthyciadau i dalu costau 
gofal plant dros yr haf.” Roedden nhw’n argymell cynnig sesiynau blasu rhad ac am ddim i blant o deuluoedd sydd ddim yn gweithio. 
Roedden nhw’n teimlo y dylai’r math hwn o gymorth fod yn gysylltiedig â Dechrau’n Deg. “Ar hyn o bryd mewn ardaloedd Dechrau’n 
Deg, mae rhieni’n mwynhau gofal plant cyn ysgol rhad ac am ddim.  Yna nid oes parhad yn y gofal plant wrth i’r plant ddechrau yn yr 



  

223 
 

ysgol mewn llawer o ardaloedd, gan fod  gofal plant yn fwy anodd ei sefydlu a’i gynnal mewn ardaloedd mwy difreintiedig ac mae’r 
adnoddau dynol ac ariannol sydd eu hangen yn uwch.” 
 
O brofiad, roedd un cyfranogwr yn cydnabod bod gofal plant yn mynd law yn llaw gyda rhieni sy’n ceisio cyfleoedd hyfforddiant. Mae 
llawer o’r partneriaid yng Ngrŵp Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae yn ceisio adnabod cyfleusterau gofal plant wrth ddarparu 
hyfforddiant. “O fewn y fforwm Dad a Fi, rydyn ni wedi dangos y ffordd i dadau at ddarparwyr gofal plant mewn perthynas â chael 
hyfforddiant ac addysg bellach.” 
  
Dywedodd un cyfranogwr fod y lleoliadau maen nhw’n eu cefnogi yn aml yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i gwblhau eu cymhwyster 
lefel 3 neu 5 yn eu grwpiau gan eu bod yn aml yn chwilio am staff sy’n siarad Cymraeg. 
 
Unrhyw sylwadau pellach       
 
Gwnaeth un cyfranogwr sylwadau ar y ffaith fod angen gofal plant mewn rhai ardaloedd penodol yn aml yn ôl Asesiadau Digonolrwydd 
Gofal Plant diweddar, ond nad yw’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant hwn yn cynnwys y cwestiwn ynghylch y parodrwydd neu’r gallu 
i dalu. Petai’r cwestiwn yn cael ei gyflwyno yna byddai’n rhoi arwydd cryfach ynghylch ble mae’r angen am ofal plant i rieni sy’n 
gweithio ac yn dilyn hyfforddiant. 
 
Dywedodd un cyfranogwr y dylai’r Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol gael ei gyfyngu at gefnogi Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol i 
sicrhau parhad yng nghynaliadwyedd y ddarpariaeth tu allan i’r ysgol. Tynnwyd sylw at y ffaith fod gostyngiad amlwg ble mae’r nawdd 
i gymorth tu allan i’r ysgol wedi cael ei dynnu yn ôl (gan gynnwys Swyddogion Datblygu Gofal Plant) yn y nifer o ddarpariaethau gofal 
plant tu allan i’r ysgol sydd ar gael. “Mae’r Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol yn galluogi clybiau i gael eu datblygu (grant lleoedd 
newydd), parhau i fod yn gynaliadwy (grant cynaliadwyedd), darparu Cymorth Lleoedd (i deuluoedd ar incwm isel) a Dwylo 
Ychwanegol (staffio  1-1 i blant ag anghenion ychwanegol) a daw’r cyfan gyda chymorth Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant 
profiadol gyda chefnogaeth adnoddau’r mudiad sydd wedi’u treialu a’u datblygu dros nifer o flynyddoedd n y sector gofal plant.” 
 
Mae datblygu a sicrhau cynaliadwyedd lleoliadau hefyd yn creu swyddi lleol ac yn eu diogelu, gan wella sgiliau Gweithiwyr Chwarae. 
Bydd darparu nawdd ar gyfer hyfforddiant Prentisiaethau Gwaith Chwarae ar gyfer y rheiny sydd ddim yn cwrdd â Cynnydd ar gyfer 
Llwyddiant neu Dysgu Seiliedig ar Waith Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn elfen allweddol i lwyddiant y sector gofal plant ac i 
helpu pobl i anelu at dargedau uwch gan gynnwys codi eu teulu allan o’r tlodi mewn gwaith sy’n bla ar fywydau teuluoedd ar incwm 
isel. 
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Gallai llwybrau posib at gefnogi darpariaethau newydd, neu gynyddu’r ddarpariaeth, a fydd efallai’n angenrheidiol mewn rhai lleoedd 
ble mae datblygiadau tai neu gyflogaeth newydd, fod trwy ddefnydd doethach o’r system gynllunio. Ar hyn o bryd, mae’r system 
gynllunio yn galluogi’r awdurdod cynllunio lleol i ofyn i ddatblygwyr gyfrannu at fodloni’r galw sy’n cael ei greu gan y datblygiad 
newydd. Mae ysgolion eisoes yn elwa o’r ymagwedd hon ble gallai datblygiad tai newydd gynyddu’r pwysedd ar ddarpariaeth 
bresennol yr ysgol, trwy gyfraniad ariannol i liniaru hyn. Yn yr un modd, gallai fod gofyn i ddatblygiad cyflogaeth newydd gefnogi gofal 
plant ychwanegol tu allan i’r ysgol fel rhan o gymeradwyo’r datblygiad. 
 
Ar gyfer y hieni/gofalwyr hynny sydd ddim yn gweithio, mae gofal plant yn hanfodol gan y bydd yn galluogi rhieni/gofalwyr i gael 
swyddi.  O ganlyniad, gall hyn gynyddu eu hincwm ariannol ac, i rai teuluoedd, gall hyn o bosib arwain at well ansawdd bywyd.  
 
Nid yw teuluoedd o gefndir ethnig yn gyffredin ar draws Torfaen, fodd bynnag mae’n hanfodol i ddarparwyr gofal plant fod yn 
gynhwysol a darparu ar gyfer pob un, tra’n chwalu rhai o’r rhwystrau fel hybu gwerth gofal plant o ansawdd da a chefnogi anawsterau 
iaith. 
 
Mae gofal plant cyfrwng Cymraeg ar gael a chaiff ei gefnogi trwy ddarpariaeth chwarae reolaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, fodd bynnag 
nid yw pob darpariaeth sy’n hysbysebu gofal plant cyfrwng Cymraeg yn ei ddarparu trwy Gyfrwng y Gymraeg. 
 
Prif Ddarganfyddiadau: 
 
Y Farchnad Gofal Plant: 
 

 Mae darparwyr gofal yn ei chael yn anodd aros mewn busnes oherwydd costau cynyddol a llai o blant yn cymryd lleoedd gofal 

plant. Yn ychwanegol at hyn, mae nifer y plant sy’n mynychu mewn gwirionedd wedi gostwng o ddefnydd cyfartalog o 69% y 

llynedd i 67% eleni, gan fod plant nawr yn dechrau yn yr ysgol yn dair oed, ac oherwydd y cynnydd yn y ffioedd, nad oes modd 

eu hosgoi. Yn ychwanegol at hyn, mae costau busnes ar gynnydd oherwydd y Cyflog Byw Cenedlaethol ym mis Ebrill sy’n 

debygol o arwain at gynnydd o 13% yng nghostau’r gyflogres. 

 
 Mae hyder busnesau hefyd wedi gostwng gyda llai o feithrinfeydd yn dweud eu bod yn hyderus. 

 
 Dylid dyfarnu nawdd ar gyfer cynlluniau gwobr Sicrhau Ansawdd i bob darparwr gofal plant ac nid o angenrheidrwydd dim ond 

darparwyr Dechrau’n Deg. Fodd bynnag roedd yn amlwg fod nifer mwy o ddarparwyr gofal plant wedi cymryd rhan mewn 

gwobr Sicrhau Ansawdd a phwysleisiwyd pwysigrwydd cael ailachrediad blynyddol. 
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 Roedd parhad gyda’r nawdd ar ôl 2017, yn enwedig Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol, yn angenrheidiol, a byddai’n cynnal 

y ddarpariaeth gofal plant ac yn creu darpariaeth newydd ac, yn fwy pwysig, yn sicrhau bod clybiau tu allan i’r ysgol sydd heb 

gofrestru yn cofrestru, i gefnogi ansawdd, fforddiadwyedd a chynaliadwyedd. Argymhellwyd hefyd bod y nawdd ar gylch o dair 

blynedd i gynnal cynaliadwyedd darparwyr gofal plant cyfredol yn ogystal â datblygu darpariaeth newydd ble gwelwyd bylchau 

yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant.  

 
 Mae 18% o’r holl ddarparwyr tu allan i’r ysgol ar draws Cymru naill ai heb gofrestru neu’n methu â chofrestru, sy’n golygu na 

all rieni/gofalwyr gael Gofal Plant Di-dreth na Chredyd Treth Gwaith/Credyd Cynhwysol, sy’n golygu y cyfaddawdir ar 

fforddiadwyedd, cynaliadwyedd ac ansawdd. Mae angen cymorth parhaus ar lawr gwlad i ddarparu cymorth ymarferol i helpu 

darparwyr gofrestru gydag AGGCC. Yn ychwanegol at hyn, ni all ddarparwyr sydd heb gofrestru gael mynediad at 

brentisiaethau Gwaith Chwarae. 

 
 Hyrwyddo pwysigrwydd defnyddio gofal plant cofrestredig, a fydd yn cefnogi fforddiadwyedd i deuluoedd a chynaliadwyedd 

lleoliadau gofal plant presennol. Yn ogystal â pharhau i hyrwyddo’r newidiadau diweddar i’r rheoliadau a bod angen i ofal plant 

a ddarperir ar gyfer plant dan 12 oed fod yn gofrestredig. 

 
 Oherwydd y newidiadau diweddar i gofrestriad ac arolygiad AGGCC, mae angen staff ar lawr gwlad ar ddarparwyr, i gadw i 

fyny gyda’r newidiadau. Fodd bynnag trwy beidio â chael Swyddogion Datblygu Gofal Plant teimlai cyfranogwyr nad oes 

ganddynt wybodaeth ddwys ynghylch gofal plant o fewn yr Awdurdod Lleol mwyach, a dywedwyd bod darparwyr yn 

gwerthfawrogi cymorth ar lawr gwlad. 

 
 Cynnal gofal plant tu allan i’r ysgol a’r angen i gynyddu gofal plant tu allan i’r ysgol yn ystod y gwyliau ysgol ac i blant hŷn 

(plant oed ysgol uwchradd). Fodd bynnag mae fforddiadwyedd yn dal i fod yn her sylweddol i deuluoedd. 

 
 Nodwyd y Grant Cymorth Lleoedd fel ffordd o sicrhau cyfleoedd cyfartal ar draws y sector, gan gefnogi cynaliadwyedd a dewis 

rhieni, yn ogystal â darparu parhad mewn gofal sy’n bodloni anghenion unigol plant ac yn gysylltiedig â llesiant. 
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 Dylai darpariaeth Cyfnod Sylfaen fod yn hygyrch i bob darparwr gofal plant, gan gynnwys darparwyr sy’n gweithio o’u cartref, 

fodd bynnag gyda’r ddealltwriaeth fod yna oblygiadau cost, a chredir y dylai’r deilliannau i’r plant fod yn ganolog i unrhyw 

benderfyniadau a wneir. 

 
 Hyfforddiant parhaus cyn cofrestru gyda chefnogaeth y Swyddogion Datblygu Gofal Plant gan roi dewis i ddarparwyr a 

hyblygrwydd ynghylch dulliau eraill o ddysgu a hyfforddiant.  

 
 Yr angen am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus - bod Torfaen yn darparu cyfleoedd hyfforddiant i fodloni anghenion darparwyr 

trwy ddarparu sesiynau hyfforddiant gyda’r hwyr ac ar ddydd Sadwrn. Yn ogystal â chyrsiau hyfforddiant wedi’u rhan-ariannu 

ac ar adegau sy’n addas iddyn nhw. 

 
 Yr angen i ddefnyddio’u cynnig craidd o gymorth strategol i Awdurdodau Lleol i ymuno â nhw yn eu cyfarfodydd Amcan Craidd 

Un chwarterol, gan roi llais i’w ddarparwyr ar lefel strategol. 

 

 Parhau i gynnig y Llyfrgell Teganau. 

 

 Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i barhau i ddarparu gwybodaeth fanwl i fodloni anghenion teuluoedd unigol. Yn ogystal 

â defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gefnogi gwasanaethau a’u hyrwyddo. 

 
 Cydnabuwyd bod grantiau Cynaliadwyedd a Dechrau i Fyny yn cefnogi’r rheiny sy’n cofrestru o'r newydd, a bod hyn yn 

cefnfogi cynaliadwyedd ac ansawdd. 
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Gwelliannau i deuluoedd ar incwm isel: 
 

 Byddai cefnogaeth Llywodraeth Cymru i blant a theuluoedd trwy ymestyn Addysg y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant rhad ac 

am ddim i 30 awr yr wythnos am 48 wythnos o’r flwyddyn, yn cefnogi teuluoedd ar incwm isel, yn enwedig y rheiny sy’n profi 

tlodi mewn gwaith ar draws Cymru gyfan. 

 
 Dylai fod gan bob cymuned sy’n dymuno hynny fynediad at ofal plant o ansawdd da sy’n fforddiadwy, yn ogystal â nawdd gan 

y Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol, sy’n gallu cefnogi gofal plant tu allan i’r ysgol. Byddai hyn yn galluogi gwell hygyrchedd 

i deuluoedd ar incwm isel. 

 
 Sicrhau bod digon o hyfforddiant i staff i’w galluogi i ennill cymwysterau a fydd yn helpu lleoliadau i gofrestru gydag AGGCC 

neu i barhau i fod yn gofrestredig. Byddai hyn yn galluogi rhieni i gael help gyda gofal plant fel ffioedd gofal plant ar ffurf elfen 

Gofal Plant Credyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol a Gofal Plant Di-dreth. 

 
 Yr angen i adeiladau cymunedol ac ysgolion fod ar gael ar gyfraddau rhesymol ac y dylai awdurdodau lleol roi cap ar y gyfradd 

i sicrhau bod clybiau’n cael eu rhedeg yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy. 
 

 Yr angen am nawdd digonol trwy’r cynllun Cymorth Lleoedd. 
 

 Byddai cymorth ariannol digonol o fudd i deuluoedd ar incwm isel sydd angen cymorth gyda gofal plant yn yr wythnosau cynnar 

ar ôl dechrau swydd newydd, gan gydnabod yn arbennig gwaith y prosiect PaCE. 
 

 Yr angen i ariannu gweithgareddau o ansawdd da a fydd yn ymgysylltu â phlant tra’u bod yn y lleoliad i helpu lleoliadau i ddod 

yn fwy deniadol ac yn fwy cynaliadwy. 
 

 Byddai darparu ymgyrch farchnata genedlaethol ar fuddion gofal plant a’r cyfleoedd y gall eu cynnig i blant sydd efallai ddim 

yn cael y profiadau hyn fel arall, o fudd i’r lleoliadau ond hefyd yn gwneud i’r rhieni na fyddai’n defnyddio gofal plant fel arall 

feddwl ddwywaith. 
  

 Mwy o gymorth i ymarferwyr ddeall anghenion penodol teuluoedd ar incwm isel. 

 
 Nid yw pob teulu’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg ond byddai eu plant yn elwa o ofal plant o ansawdd da. 
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Gwelliannau i deuluoedd â phlant ag anableddau  
 

 Oherwydd y toriadau, mae’r ddarpariaeth i blant ag anghenion ychwanegol wedi gostwng dros yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf, a ble’n bosib dylid integreiddio plant ag anghenion ychwanegol i mewn i leoliadau gofal plant presennol. 

 
 Mae darparwyr sydd â phlant ag anghenion ychwanegol yn gorfod talu’r costau i fodloni anghenion unigol, ac felly’n brwydro i 

barhau i fod yn gynaliadwy, neu ni all y plentyn fynychu’r lleoliad gan nad yw’n addas i’w anghenion. Felly dylid hefyd sicrhau 

bod nawdd ychwanegol ar gael i leoliadau gofal plant wneud mân-addasiadau i’r safle i alluogi lleoliad gofal plant i gynnig gofal 

i blentyn ag anghenion ychwanegol. 

 
 Ni fyddai cyflwyno’r cynnig o 30 awr yn helpu gan fod y galw cyfredol am wasanaethau ddim yn cael ei fodloni, er gwaethaf y 

ffaith y gwelir bod ymyrraeth gynnar yn allweddol i ddatblygiad plentyn. 

 
 Roedd gan ymarferwyr ddiffyg hyder i ofalu am blant ag anghenion ychwanegol a mynegwyd yr angen am sesiynau 

gwybodaeth ac am hyfforddiant arbenigol er mwyn i staff deimlo’u bod yn gwybod digon ac yn ddigon cymwys. 

 
 Dylid lledaenu arfer da i leoliadau gofal plant eraill, er mwyn arddangos sut mae integreiddio plant ag anghenion ychwanegol 

wedi dangos eu bod yn ffynnu a bod deilliannau positif i’r plant sydd ddim ag anghenion ychwanegol ond sydd yn yr un lleoliad. 
 

 Roedd gwelliannau i deuluoedd â phlant ag anableddau yn faes pryder gan ei fod yn ymddangos bod plant sydd angen cymorth 

un i un ddim yn gallu cael mynediad at y fath gymorth bob tro. Teimlent na fyddai hyn yn gwella pan fydd y cynnig addysg/gofal 

plant 30 awr yn cael ei estyn allan, gan fod y galw am wasanaethau o’r fath ar hyn o bryd ddim yn cael eu diwallu bob tro o 

dan y trefniadau presennol, gan fod y nawdd yn gyfyngedig. 

 
 Mae rhai awdurdodau’n cynnig grantiau ychwanegol fel Dwylo Ychwanegol sy’n ddyraniad gan y Grant Gofal Plant Tu Allan 

i’r Ysgol i gyflogi staff un i un i fodloni anghenion plant ag anghenion ychwanegol. Fodd bynnag nid yw hyn yn gyson ar draws 

Cymru. 

 
 Mae teuluoedd sy’n gweithio’n ei chael yn anodd cael gofal plant i’w plant. 
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Gwelliannau i Deuluoedd sy’n Gweithio  
 

 Byddai ymestyn Addysg y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant rhad ac a ddim i 30 awr yr wythnos am 48 wythnos o’r flwyddyn 
yn cefnogi teuluoedd ar incwm isel. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd economi cymysg mewn gofal plant 
a’r cyfraniad y bydd ei angen gan y sector preifat a gwirfoddol i sicrhau dysgu cynnar a gofal plant o ansawdd uchel, sy’n 
hyblyg, yn hygyrch ac yn fforddiadwy.  Byddai angen i’r gwelliannau ar gyfer y rheiny sy’n gweithio dros 16 awr yr wythnos 
gynnwys oriau agor hyblyg a modelau gofal plant hyblyg y gellir eu datblygu i sicrhau bod plant yn gallu mwynhau’r cyfleoedd 
gyda chyn lleied â phosib o darfu o ganlyniad i fynychu amrywiaeth o opsiynau gofal plant. Gan gofio hyn, mae’n bwysig fod 
teuluoedd yn gwybod beth yw’r gwahanol fathau o ofal plant a pha opsiynau hyblyg y gallant eu defnyddio yn eu hardal neu 
yn agos at eu gwaith, gan darfu cyn lleied â phosib. Ar gyfer y rheiny sy’n gweithio llai nag 16 awr, gallai cael darparwyr i godi 
cyfraddau ‘yr awr’ helpu, er efallai na fydd yn ymarferol ac y gallai fygwth cynaliadwyedd. 
 

 Roedd darparwyr gofal plant yn elfen hanfodol i alluogi rhieni/gofalwyr i weithio, dychwelyd i’r gwaith neu hyfforddi gyda’r 

bwriad o ddychwelyd i’r gwaith. 

 
 Er mwyn i rieni/ofalwyr ddychwelyd i’r gwaith neu hyfforddi gyda’r bwriad o ddychwelyd i’r gwaith, roedd angen i rieni/ofalwyr 

fod yn sicr bod eu plant yn ddiogel ac yn cael gofal da mewn lleoliad gofal plant sy’n cael ei redeg i safon dda, a phe na bai 

hyn yn wir yna ni fyddent yn gwneud hynny. 

 
 Mae angen i ofal plant fod yn hygyrch, yn fforddiadwy ac yn hyblyg i fodloni anghenion rhieni/gofalwyr ac mae angen i leoliadau 

gofal plant barhau i fod yn gynaliadwy. Mae clybiau gofal plant wedi cael effaith sylweddol ar deuluoedd gan eu galluogi i gael 

swydd, ymestyn eu horiau gwaith, hyfforddi i wella’u siawns am swydd a dyrchafiad a hyd yn oed rhoi tawelwch meddwl iddynt 

i ganolbwyntio tra’u bod yn y gwaith. 

 
 Mae rhai teuluoedd sy’n gweithio oriau anarferol angen gofal plant, fodd bynnag nid oes y fath hyblygrwydd ar gael i deuluoedd 

o’r fath. Gallai awgrymiadau gynnwys darparu cymhorthdal i leoliadau aros ar agor i ddarparu ar gyfer galw bach am 

wasanaeth, yn ogystal â pharhau i ddefnyddio’r Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol i gynnal y ddarpariaeth gofal plant gyfredol 

yn hytrach na datblygu gofal plant newydd. 

 
 Teimlai cyfranogwyr yr angen am Swyddogion Datblygu Busnes Gofal Plant i barhau i gefnogi clybiau yn ogystal â sicrhau y 

rhoddir cymorth i ddarparwyr newydd gofrestru. 
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 Tynnodd cyfranogwyr sylw at yr angen i ddarparu nawdd i gynnig hyfforddiant gwaith chwarae i’r rheiny sy’n gweithio mewn 

lleoliadau sydd heb gofrestru. 

 
 Dywedodd cyfranogwyr onid yw lleoliadau gofal plant wedi cofrestru gyda’r AGGCC na all rieni gael cymorth gyda ffioedd gofal 

plant. 

 
 Mae rhieni/gofalwyr sy’n gweithio yn dibynnu’n  helaeth ar ofal plant ac mae cost lleoedd gofal plant yn straen mawr ar 

deuluoedd. Mae  cymorth ariannol ar gael ar gyfer y rheiny sy’n gysylltiedig ag ardaloedd Dechrau’n Deg/Cymunedau yn 

Gyntaf, fodd bynnag mae’r teuluoedd hynny nad ydynt o fewn y cylch gwaith yn ei chael yn anodd.  

 
 Mae mwy a mwy o deuluoedd yn dibynnu ar fam-gu a thad-cu i ddarparu gofal plant heb ei reoleiddio ac mae angen eu cefnogi 

o ran cyfleoedd chwarae. 

 
 Roedd teuluoedd yn dibynnu ar y cynlluniau chwarae mynediad agored diwrnod llawn fel math o ofal plant dros gyfnod yr haf, 

ac roedd yn rhaid newid hyn oherwydd newidiadau mewn rheoliadau, gan olygu bod llawer o rieni/gofalwyr yn cael anhawster 

mawr dod o hyd i ofal plant fforddiadwy arall.  
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Gwelliannau i deuluoedd sy’n chwilio am waith 
 

 Mae pob lleoliad gofal plant angen help i gofrestru gyda’r AGGCC er mwyn galluogi i rieni sy’n gweithio gael help gyda 

chostau gofal plant. Mae yna elfennau sy’n rhwystro darparwyr rhag cofrestru, fel yr angen am gyllid parhaus ar gyfer 

cymwysterau gwaith chwarae, cyllid i ganiatáu gwelliannau i’r safle, cymorth ar draws pob sir i bwyllgorau gwblhau gwaith 

papur. 

 
 Byddai nawdd cymhorthdal ymlaen llaw ar gyfer lleoedd gofal plant i’r rheiny sy’n dechrau gwaith yn hwyluso’r siwrnai i 

mewn i gyflogaeth, yn enwedig gan fod costau gofal plant yn dal i fod yn rhwystr sylweddol yn arbennig i deuluoedd ar 

incwm isel/rhieni/gofalwyr unigol. 

 
 Cynnig sesiynau blasu rhad ac am ddim i deuluoedd sydd ddim yn gweithio, ochr yn ochr â chymorth arall a fyddai’n helpu 

chwalu rhai o’r rhwystrau yn ôl i mewn i gyflogaeth, yn ogystal â chysylltu’r cymorth hwn gyda Dechrau’n Deg. Ar hyn o 

bryd, mae rhieni Dechrau’n Deg yn mwynhau gofal plant cyn-ysgol rhad ac am ddim ond nid oes parhad mewn gofal plant 

wrth i’r plant ddechrau yn yr ysgol. Wrth i blant ddechrau yn yr ysgol, mae gofal plant yn fwy anodd ei sefydlu a’i gynnal 

mewn ardaloedd mwy difreintiedig ac mae’r adnoddau dynol ac ariannol sydd eu hangen yn fwy. 

 
 Bydd darparu gwell hyblygrwydd o ran y nifer o oriau y gellir cael gofal plant yn helpu rhieni. Yn benodol, nodwyd prosiect 

PaCE fel un sy’n gallu talu am ofal plant tra bod rhieni’n cael hyfforddiant neu’n chwilio am waith, ac mae angen cymorth 

ariannol hefyd ar rieni i dalu am ofal plant tra’u bod yn cael hyfforddiant/mewn cyfweliadau ac yn ystod yr wythnosau cyntaf 

ar ôl dechrau swydd. 

 
 Mae partneriaid yng Ngrŵp Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae yn ceisio nodi cyfleusterau gofal plant wrth 

ddarparu hyfforddiant. 
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Sylwadau Pellach 
 

 Ni chafwyd sôn yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant am gwestiwn penodol am y parodrwydd neu’r gallu i dalu, a 

phetai hwn yn cael ei gyflwyno byddai’n rhoi awgrym llawer cryfach o ble mae angen gofal plant i rieni sy’n gweithio 

neu sy’n cael hyfforddiant. 

 
 Dylid cyfyngu’r defnydd o’r Grant Gofal Plant Tu Allan i’r Ysgol at gefnogi gofal plant tu allan i’r ysgol i sicrhau 

cynaliadwyedd parhaus y ddarpariaeth gofal plant tu allan i’r ysgol. Mae hyn yn arbennig o wir ble mae cyllid y sir ar 

gyfer cymorth i ofal plant tu allan i’r ysgol (gan gynnwys Swyddogion Datblygu Busnes Gofal Plant) wedi cael ei 

dynnu’n ôl ac mae yn ostyngiad amlwg yn y gofal plant tu allan i’r ysgol sydd ar gael. Mae Grant Gofal Plant Tu Allan 

i’r Ysgol yn galluogi darparwyr i ddatblygu, parhau i fod yn gynaliadwy, darparu Lleoedd Cymorth a Dwylo 

Ychwanegol ac mae’r cyfan yn dod gyda chymorth Swyddog Datblygu Busnes Gofal Plant profiadol gyda chefnogaeth 

adnoddau’r sefydliad sydd wedi’u treialu a’u datblygu dros flynyddoedd lawer yn y sector. 

 
 Mae datblygiad a chynaliadwyedd lleoliadau yn creu swyddi lleol ac yn eu diogelu yn ogystal â gwella sgiliau 

gweithwyr chwarae. Dylai fod nawdd yn cael ei ddarparu ar gyfer hyfforddiant gwaith chwarae i’r rheiny sydd ddim yn 

bodloni’r meini prawf ar gyfer Cynnydd ar gyfer Llwyddiant neu ddysgu seiliedig ar waith Llywodraeth Cymru.  

 
 Mae prentisiaethau’n dal i fod yn allweddol i lwyddiant y sector gofal plant yn ogystal â helpu pobl i anelu’n uwch, gan 

gynnwys codi eu teulu allan o’r tlodi sy’n bla ar deuluoedd ar incwm isel.   

 

 Gellid cefnogi darpariaeth newydd, neu gynyddu’r ddarpariaeth, trwy ddefnydd doethach o’r system gynllunio. Ar hyn 

o bryd, mae ysgolion yn elwa o gyfraniad gan y datblygwyr i fodloni’r galw sy’n cael ei greu gan y datblygiad newydd. 

Yn yr un modd, gallai fod gofyn i gyfle cyflogaeth newydd gefnogi gofal plant ychwanegol tu allan i’r ysgol fel rhan o 

gymeradwyo’r datblygiad. 

 
 Mae angen i ddarparwyr gofal plant fod yn gynhwysol a darparu ar gyfer pob un, gan gynnwys teuluoedd sydd ag iaith 

gyntaf heblaw’r Saesneg tra ar yr un pryd yn hybu gwerth gofal plant o ansawdd uchel a chefnogi anawsterau 

ieithyddol. 
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14.7 Ymgynghori â darparwyr gofal plant  
 

Cyflwyna’r adroddiad hwn ddarganfyddiadau’r ymgynghoriad â darparwyr gofal plant a ddosbarthwyd at bob darparwr gofal 
plant ym Mwrdeistref Sirol Torfaen. 
 
Methodoleg  
 
Cynlluniwyd holiadur i ddarparwyr gofal plant (Atodiad 23) gan y Tîm Gofal Plant er mwyn cael gwell dealltwriaeth o farn 
darparwyr ynghylch y farchnad gofal plant leol ar hyn o bryd, y gwelliannau yr hoffent eu gweld, eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol 
a’r gefnogaeth y gallent fod ei hangen. Anfonwyd yr holiadur at gyfanswm o 140 o ddarparwyr gofal plant yn Nhorfaen (sylwer 
bod sawl darparwr gofal plant yn cynnig darpariaethau gofal plant niferus yn Nhorfaen, ac at ddiben yr adroddiad hwn anfonwyd 
un copi yn unig atynt).  
 
Ymatebodd 63 o ddarparwyr gofal plant i holiadur yr arolwg o ddarparwyr gofal plant, sy’n ostyngiad o gymharu â’r 97 a 
ymatebodd yn yr asesiad llawn diwethaf yn 2014. Cafwyd ymatebion gan: 
 
15 Gwarchodwr Plant     14 Meithrinfa Ddydd  
18 Grŵp Chwarae/Cylch Meithrin   19  Meithrinfa Pen a Chwt 
1 Crèche      8 Clwb Cyn Ysgol  
12 Clwb Brecwast    18 Clwb Ar Ôl Ysgol 
10 Clwb Gwyliau     

 
Mae’r 63 ymateb yn gynrychiadol o’r 140 lleoliad gofal plant gan fod rhai ymatebwyr yn gweithredu mwy nag un ddarpariaeth 
gofal plant. Roedd gostyngiad sylweddol yn yr ymateb gan warchodwyr plant (38%*), Grwpiau Chwarae/Cylchoedd Meithrin 
(50%*), Meithrinfeydd Dydd (50% *) a Chlybiau Cyn Ysgol (600%*). Roedd gostyngiad yn yr ymateb gan Glybiau Brecwast 
(38%*), Clybiau Gwyliau (25%*) a Chlybiau Ar Ôl Ysgol (25%*). Dyma’r adroddiad cyntaf hefyd ar gyfer yr Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant i gynnwys yr ymateb a gafwyd gan ddarpariaethau cynllun chwarae mynediad caeedig.    

 
 

Dengys Ffigur 92 ddosbarthiad ymatebwyr yn ôl y math o ddarparwr. Sylwer y bydd rhai ymatebwyr yn gweithredu mwy nag 
un math o ddarpariaeth gofal plant ac felly efallai y bydd un lleoliad gofal plant yn cynrychioli sawl math.  Nodwyd bod y rhan 
fwyaf o feithrinfeydd dydd a grwpiau chwarae wedi ymateb gan ddweud eu bod yn darparu mwy nag un math o ofal plant, fodd 
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bynnag nid oedd pob ymateb gan warchodwyr plant wedi nodi’r un peth, er bod y rhan fwyaf o warchodwyr plant yn Nhorfaen 
yn cynnig darpariaethau niferus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengys Ffigur 93 fod 100% o’r lleoliadau gofal plant a ymatebodd wedi dweud trwy ba gyfrwng iaith y mae eu lleoliad yn darparu 
gofal plant. O’r lleoliadau hynny, roedd dau ddarparwr (3%) yn disgrifio’u lleoliad fel cyfrwng Cymraeg,  un fel cyfrwng Saesneg a 
Chymraeg (1%) ac un fel dwyieithog (2%). Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn disgrifio’u gwasanaeth fel lleoliad cyfrwng Saesneg gan 
fwyaf gyda pheth defnydd o’r Gymraeg (67%) neu fel cyfrwng Saesneg (27%). O gymharu ag Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 
2014 nodwyd cynnydd o 30% mewn darparwyr sy’n disgrifio’u hunain fel ‘Lleoliad cyfrwng Saesneg gyda pheth defnydd o’r Gymraeg’ 
a gostyngiad o 27% mewn lleoliadau sy’n disgrifio’u hunain fel ‘cyfrwng Saesneg’. O’r darparwyr gofal plant a ymatebodd a nododd 
eu bod yn ddwyieithog neu’n gyfrwng Cymraeg a Saesneg gwelwyd gostyngiad o 0.5% yn y ddau. Gwelwyd gostyngiad o 1% mewn 
lleoliadau cyfrwng Cymraeg. 
 
 
 
 

Figure 1: 
Respondents by 
type of provider Childminders 15

Playgroups 19

Day Nurseries 
14

Nursery 
Wraparound 

19Before School 
Club 7

After School 
Club 17

Holiday Club 10

Breakfast 
Club 13

Creche 1 Figure 92:  Respondents by type of provider
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Roedd 60% (gostyngiad o 2%*) o’r lleoliadau gofal plant a ymatebodd o’r sector preifat, 22% o’r sector gwirfoddol (cynnydd o 14%*), 
11% yn rhai awdurdod Lleol (gostyngiad o 7%*) a 5% ddim yn gwybod. Nid oedd 2% o’r ymatebwyr wedi nodi sector.  
 
Dengys Ffigur 94 ddosbarthiad ymatebwyr o ran Wardiau Cyngor Torfaen, ble mae ymatebwr wedi darparu manylion cod post y 
lleoliad gofal plant. Ni nododd unrhyw ymatebwyr god post o fewn wardiau Wainfelin, Cwm-ynys-cou, Snatchwood na Choed Efa. 
Gadwodd un ymatebwr gofal plant yr adran hon yn wag. 
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Ffigur 94 Ymatebwyr yn ôl Ward Cyngor Torfaen  

Ward Cyngor Torfaen  
(Nifer of Ymatebwyr)  
2017 

Blaenafon                 (1)  

Abersychan               (5)  

Pontnewynydd          (2)  

Snatchwood              (0)  

Trefddyn                   (3) 

Wainfelin                   (0)  

Brynwern                   (3)  

Pont-y-pŵl                  (3)  

Sant Cadog/Penygarn (1)  
Y Dafarn Newydd                     
(5)  

Cwm-ynys-cou             (0)  

Panteg                       (4)  

Cwmbrân Uchaf        (4)  

Pontnewydd               (5)  

Gogledd Croesyceiliog    (3)  

Dôl Werdd            (1)  

Sain Derfel                       (1)  

Fairwater                     (5)   

Coed Efa                    (0)  

Dwy Loc a Henllys   (5)  

Llantarnam                  (5)  

De Croesyceiliog (3)  

Gogledd Llanyrafon         (1)  

De Llanyrafon (3)  
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Dengys Ffigur 95 allu’r darparwyr gofal plant i fodloni’r galw lleol am leoedd gofal plant yn ôl oedrannau penodol. Dyma ffordd newydd 
o gasglu data ac felly ni ellir cymharu gyda data blaenorol.  
 
O’r data isod, gall mwyafrif darparwyr gofal plant fodloni’r galw lleol ar gyfer grwpiau oedran penodol, yn enwedig 2 - 3, 3 - 4 a 4 - 5 
oed, yn amrywio o 91% i 96%. Ceir ychydig o ostyngiad yn y gallu lleiaf i fodloni’r galw lleol ar gyfer 5 - 8 ac 8 - 12 oed, gyda 
chyfartaledd o 81%. Y grŵp oedran y  gall darparwyr gofal plant fodloni’r galw lleol amdano leiaf yw’r amrediadau oed genedigaeth - 
1 ac 1 - 2 oed gyda chyfartaledd o 78%. Nid yw hyn yn ystyried y rheiny sydd wedi gadael y cwestiwn hwn yn wag, sef ychydig dan 
draean o’r darparwyr gofal plant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Birth to 1 1 to 2 year olds 2 - 3 year olds 3 -4 year olds 4 - 5 year olds 5 - 8 year olds 8 - 12 year olds

Figure 95: Can you meet local demand for places in your setting for the following age groups
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Canlyniadau’r Holiadur  
 
Barn ar y farchnad gofal plant leol 
 
Barn gyffredinol ynghylch y farchnad gofal plant leol 
 
Dengys Ffigur 96 y sgôr gyfartalog a roddwyd gan yr holl ymatebwyr o blith darparwyr gofal plant ynghylch gwahanol agweddau ar y 
farchnad gofal plant yn Nhorfaen. Rhoddwyd sgôr i bob agwedd fel a ganlyn: gwael iawn (1), gweddol wael (2), boddhaol (3), gweddol 
dda (4) a da iawn (5). 
 
Rhoddodd yr ymatebwyr o blith darparwyr gofal plant y sgôr uchaf ar y cyfan i ‘Ansawdd y ddarpariaeth’, gan sgorio 4 allan o sgôr 
posib o 5.0, sef ‘gweddol dda’, sydd wedi gostwng 0.2 ers data Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014. Y sgôr gyfartalog ar gyfer 
‘Amrediad neu ddewis y ddarpariaeth’ oedd 3.8 allan o 5 posib, sy’n golygu gweddol dda ac sy’n ostyngiad o 0.2 ers Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant 2014.  
 
Sgoriwyd ‘lleoliad a hygyrchedd’ ac ‘Addasrwydd’ gyda sgôr gyfartalog ar y cyfan o 3.7, rhwng boddhaol a gweddol dda, sydd wedi 
gostwng 0.4 ers Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014.  
 
Sgoriodd yr ymatebwyr o blith darparwyr gofal plant ‘Nifer o leoedd’, ‘Fforddiadwyedd’ a ‘Hyblygrwydd y Ddarpariaeth’ gyda’r un sgôr 
gyfartalog o 3.5 allan o 5 posib, sef rhwng boddhaol a gweddol dda, sy’n ostyngiad o 0.4 ers Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014.  
 
Roedd y sgôr gyfartalog isaf ar y cyfan ar gyfer ‘Darpariaeth Ddwyieithog/Gymraeg’, a sgoriodd gyfartaledd o 3 ac sydd wedi gweld 
cynnydd o 0.1 yn unig ers Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014, er bod mwyafrif yr ymatebwyr (63%) i’r cwestiwn penodol hwn 
(40) wedi nodi bod yn ddarpariaeth ‘Ddwyieithog/Gymraeg’ rhwng ‘boddhaol’ a ‘gweddol dda’ gyda 6% yn dweud ei bod yn ‘dda 
iawn’. 
 
Cwblhaodd 88.8% o ymatebwyr yr adran hon ar y ffurflen.   
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Barn ar y farchnad gofal plant leol yn ôl lleoliad 
 
 
Dengys Ffigur 97 y gwahaniaethau yn y sgoriau cyfartalog a nodwyd yn 2.1 (Ffigur 5) wedi’u dadansoddi fesul ward etholiadol yn 
Nhorfaen. Rhoddwyd sgôr i bob agwedd gan ddefnyddio’r raddfa ganlynol: gwael iawn (1), gweddol wael (2), boddhaol (3), gweddol 
dda (4) a da iawn (5). Mae’r nodweddion sydd wedi’u sgorio ar gyfartaledd yn is na boddhaol wedi’u lliwio’n oren a’r rheiny sydd 
wedi’u sgorio ar gyfartaledd yn uwch na gweddol dda wedi’u lliwio’n wyrdd. 
 
 
 
 
 
 
  

0.0
0.5
1.0
1.5
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Figure 96: Average ratings of different characteristics of local childcare

Average



  

241 
 

Ffigur 97: Sgoriau cyfartalog gwahanol nodweddion gofal plant lleol yn ôl eu lleoliad 
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Abersychan 4.7 4.2 4.5 3.7 4 4.2 3.8 3.8   

Blaenafon 4 4 4 3 3 3 3 3   

Brynwern 4.7 4.3 4.3 4.3 4.7 4.7 4.7 4   

Coed Efa Dim ymatebwyr   

Gogledd Croesyceiliog 3.7 4 3 3 3.3 3.3 3.7 1.7   

De Croesyceiliog  3.5 4 3 3.3 3.7 3.7 3.7 2.3   

Cwm-ynys-cou Dim ymateb   

Fairwater 4.3 4.1 3.8 3.3 3.7 3.7 3.7 2.6   

Dolwerdd 3 3 3 3 3 4 3 2   

Llantarnam 3.9 3.2 3.4 3.6 3.1 3.7 3.2 2.9   

Gogledd Llanyrafon 3 3 2 2 3 3 3 0   

De Llanyrafon  4.7 4.7 4.3 4.3 4.7 4 4.3 2.3   

Y Dafarn Newydd 4.5 4.5 4.3 4.5 3.3 4.3 4.5 3.3   

Panteg 4.3 4 4 4 3 4.3 4.3 3.3   

Oren – sgôr sy’n is 
na boddhaol 

Gwyrdd- sgôr sy’n 
uwch na gweddol 
dda 
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Pontnewydd 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3   

Pontnewynydd 4 2 3 3 3 3 3 0 21 2.6 

Pont-y-pŵl 4.3 4.7 4.3 4.3 4.3 4.3 4.7 4 34.9 4.4 

Snatchwood Dim ymatebwyr 0 0.0 

Sant Cadog a 
Phenygarn 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3.1 

Sain Derfel 3 3 2 3 3 3 3 3 23 2.9 

Trefddyn 5 5 3.7 4.5 4 4.5 4.7 4.2 35.6 4.5 

Dwy Loc 4.5 4.5 3.2 3 3.6 4 4.5 3.1 30.4 3.8 

Cwmbrân Uchaf 4.5 4.5 3 3.5 3.5 4 3.8 2.7 29.5 3.7 

Wainfelin Dim ymatebwyr   

 
 
      Dengys Ffigur 97: 
 

 Fod 1 ward newydd wedi ymateb ers 2014: Pontnewynydd 

 
 Cafodd ‘Ansawdd y ddarpariaeth’, ‘Hyblygrwydd y ddarpariaeth a sesiynau’, ‘Addasrwydd amserau agor’ a ‘Lleoliad a 

hygyrchedd’ sgôr gyfartalog rhwng ‘boddhaol’ a ‘da iawn’. 

 
 Cafodd ‘Amrediad neu ddewis o ddarparwyr’ sgôr gyfartalog o rhwng ‘boddhaol’ a ‘da iawn’ ymhob ward a ymatebodd ond un: 

Pontnewynydd- 

 
 Cafodd ‘Fforddiadwyedd’ sgôr gyfartalog rhwng ‘boddhaol’ a ‘gweddol dda’ ymhob ward a ymatebodd ond un: Llanyrafon 

 
 Cafodd ‘Nifer o leoedd’ sgôr gyfartalog rhwng boddhaol a gweddol dda ymhob ward a ymatebodd ond dau: Llanyrafon a Sain 

Derfel 

 
 Sgoriodd 55% o’r lleoliadau ward a ymatebodd yr holl nodweddion ar gyfartaledd rhwng ‘boddhaol’ a ‘da iawn 
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 Rhoddwyd y sgôr gyfartalog uchaf ar y cyfan i ‘Ansawdd y ddarpariaeth’ gan ymatebwyr, sef ‘gweddol dda’. 

 
 Rhoddwyd sgôr gyfartalog o ‘boddhaol’ ar y cyfan i ‘Nifer o leoedd’, Fforddiadwyedd’, Hyblygrwydd y ddarpariaeth’, 

‘Addasrwydd y ddarpariaeth’ a ‘Lleoliad a hygyrchedd’ gan y rheiny a ymatebodd. 

 
 Rhoddodd yr ymatebwyr y sgôr gyfartalog isaf i ‘Darpariaeth Ddwyieithog/Gymraeg’ mewn 30% o’r lleoliadau, o 

gymharu â 50% o leoliadau yn nata Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014. Rhoddodd Croesyceiliog y sgôr gyfartalog 

isaf o 1.7 (cynnydd o .2*) rhwng ‘gwael iawn’ a ‘gweddol wael’. Rhoddodd Trefddyn y sgôr gyfartalog uchaf o 4.2 neu 

‘gweddol dda’.  Er, ni roddodd Pontnewynydd na Llanyrafon unrhyw sgôr. 

 
 Rhoddwyd y sgôr gyfartalog isaf i ‘Cymraeg/Dwyieithog’ gan ymatebwyr o blith darparwyr gofal plant gyda sgôr 

gyfartalog ar y cyfan o ‘gweddol wael’ 

 
 Rhoddodd Pontnewynydd y sgôr isaf ar gyfer ‘Amrediad y ddarpariaeth’, gyda sgôr ‘gweddol wael’. 

 
 Rhoddodd Llanyrafon a Sain Derfel y sgôr isaf ar gyfer ‘Nifer o leoedd’ gyda sgôr o ‘gweddol wael’. 

 
 Llanyrafon oedd â’r sgôr gyfartalog isaf ar y cyfan ar gyfer pob un o’r nodweddion, sef 2.4 neu ‘gweddol wael’. O 

gymharu â 2014, rhoddodd ymatebwyr darpariaeth gofal plant Dôl Werdd y sgôr gyfartalog isaf ar draws pob agwedd 

sef 2.5 neu ‘gweddol wael’. 

 
 

 Ar y cyfan, rhoddodd 20% (4) o’r wardiau a ymatebodd, sef Abersychan, Brynwern, De Llanyrafon, Y Dafarn Newydd, 

Pont-y-pŵl a Threfddyn y sgôr gyfartalog uchaf ar draws pob nodwedd (rhwng 4 ‘gweddol dda’ a 5 ‘da iawn’ ar y cyfan). 

Yn ôl data Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014, rhoddodd 41% (9) o’r wardiau a ymatebodd y sgorau cyfartalog 

uchaf ar draws pob nodwedd. 

 
  Rhoddodd 80% (13) o’r wardiau a ymatebodd sgoriau cyfartalog ar draws pob agwedd  rhwng 3 a 4.7 neu ‘boddhaol’ 

a ‘gweddol dda’. 
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Barn ar fodloni anghenion gofal plant grwpiau penodol  
 
Sgorau cyfartalog y farchnad gofal plant gyfredol ar y cyfan 
 
 
 Dengys Ffigur 98 y sgoriau cyfartalog a roddwyd yn ôl darparwr gofal plant o ran pa mor dda mae’r farchnad gofal plant leol 
yn gallu bodloni anghenion pum grŵp penodol o rieni/gofalwyr:  
 

 Teuluoedd ar incwm isel; 

 Y rheiny sydd angen darpariaeth ar gyfer plentyn/plant anabl; 

 Teuluoedd sy’n gweithio; 

 Teuluoedd sy’n chwilio am waith; 

 Y rheiny sydd angen gofal plant dwyieithog/cyfrwng Cymraeg. 

 
 Sgoriwyd y ddarpariaeth ar gyfer pob grŵp ar y raddfa ganlynol: gwael iawn (1), gweddol wael (2), boddhaol (3), gweddol dda 
(4) a da iawn (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

Low income Disabled
children

Working
families

Seeking work Bilingual/Welsh

Figure 98:  Average ratings for the ability of the current childcare market in Torfaen to meet the needs of 
groups of parents and carers

Average
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Gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn darpariaeth ddwyieithog/Gymraeg, o 2.8 yn 2014, sef ‘gweddol wael’ i 3.2 yn 2017, sef ‘boddhaol. 
Sgoriwyd y ddarpariaeth ar gyfer y rheiny a allai fodloni anghenion y grŵp incwm isel ar gyfartaledd o 3.3 (gostyngiad o 0.2 ers 
Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014). Sgoriwyd y ddarpariaeth ar gyfer y rheiny a allai fodloni anghenion plant anabl, darpariaeth 
ddwyieithog, teuluoedd sy’n gweithio a’r rheiny sy’n chwilio am waith ar gyfartaledd yn 3.1 Cyflawnodd mwyafrif y grwpiau sgoriau 
cyfartalog rhwng ‘boddhaol’ a ‘gweddol dda’. Roedd y gostyngiad mwyaf mewn sgôr gyfartalog ar gyfer y teuluoedd hynny sy’n chwilio 
am waith a ostyngodd o sgôr o 3.7 yn 2014 i sgôr o 3.1 yn 2017. 
 
 
Barn ar fodloni anghenion grwpiau penodol yn ôl eu lleoliad  
 
Dengys Ffigur 99 farn darparwyr gofal plant lleol ar fodloni anghenion y grwpiau penodol o rieni a gofalwyr o ran y ward ble mae’r 
darparwyr hynny’n gweithredu eu gwasanaethau gofal plant. Tanlinella’r tabl yr ardaloedd a sgoriodd y cyfartaleddau uchaf ac isaf 
yn ôl y grwpiau penodol. Sgoriwyd y ddarpariaeth ar gyfer pob grŵp ar y raddfa ganlynol: gwael iawn (1), gweddol wael (2), boddhaol 
(3), gweddol dda (4) a da iawn (5).   
 
 
Ffigur 99. Darparwyr gofal plant sy’n bodloni anghenion grwpiau penodol 
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Abersychan 3.4 4 3.2 3.2 3.6 

Blaenafon 2 1 2 2 3 

Brynwern 3.3 3.7 3.7 3.7 4 

Coed Efa Dim ymatebwyr  

Croesyceiliog 2.7 2.6 2.8 2.8 2.4 

Cym-ynys-cou Dim ymatebwyr        

Fairwater 4 3.3 3.2 3.2 2.6 

Dôl Werdd 3 2 3 3 2 

Llantarnam 2.4 2 2.6 3 3.3 



  

246 
 

Llanyrafon 2.8 3.5 3 3 2.7 

Y Dafarn Newydd 3.6 3.2 3.8 3.8 3.2 

Panteg 3.7 2.3 3.7 3.7 3.3 

Pontnewydd 3.4 3.4 3.6 3.6 3.4 

Pontnewynydd 3 3 3 3 3 

Pont-y-pŵl 3.3 3.5 3.7 4 3.3 

Snatchwood Dim ymatebwyr       

Sant Cadog a Phenygarn 4 0 4 4 4 

Sain Derfel 2 3 2 2 3 

Trefddyn 4.7 4.3 4 4 3.7 

Dwy Loc 2.8 3 3.8 3.8 3.3 

Cwmbrân Uchaf 3.8 3 3 3 2.8 

Wainfelin Dim ymatebwyr 

 
 

 Roedd Trefddyn, Brynwern a Phont-y-pŵl ymhlith y lleoliadau â’r sgoriau uchaf ar y cyfan. Roedd gan Brynwern a 

Phontnewydd fwy o sgôr gyfartalog nag yn 2014. 

 
 Rhoddwyd y sgoriau cyfartalog uchaf i’r ddarpariaeth ar gyfer teuluoedd sy’n chwilio am waith gyda ward Trefddyn a 

Sant Cadog a Phenygarn â sgôr gyfartalog o 4.0 neu ‘Gweddol dda’.  

 
 

 O ran y ddarpariaeth ar gyfer y rheiny a allai fodloni anghenion grwpiau incwm isel, sgoriodd 66% sgôr gyfartalog rhwng 

boddhaol a da iawn, gyda 33% o’r grŵp yn sgorio cyfwerth â ‘gweddol wael’. 

 
 Rhoddwyd y sgoriau cyfartalog uchaf i’r ddarpariaeth i deuluoedd sy’n gweithio yn wardiau Trefddyn a Sant Cadog a 

Phenygarn gyda sgôr o 4.0 neu ‘Gweddol Dda’. Sgoriwyd 22% o’r lleoliadau fel ‘gweddol wael’, tra bod 78% yn disgyn 

i’r categori ‘gweddol dda’. Y lleoliadau a sgoriodd isaf ar gyfer gallu’r farchnad gofal plant leol i fodloni anghenion y grwp 

penodol hwn oedd Blaenafon, Croesyceiliog, Llantarnam a Sain Derfel gyda chyfartaledd o 2 neu ‘Gweddol wael’ . 
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 Sgoriwyd y ddarpariaeth i deuluoedd â phlant anabl uchaf gan ddarparwyr yn Nhrefddyn, sef 4.3. Roedd y lleoliadau a 

sgoriodd isaf ar gyfer y grŵp hwn yn cynnwys wardiau Blaenafon, Dôl Werdd, Panteg, Gogledd Croesyceiliog a 

Llantarnam. 

 
 Sgoriwyd y ddarpariaeth ar gyfer teuluoedd sy’n gweithio fel boddhaol neu’n uwch gan bob ward heblaw pedwar, a 

gwelwyd cynnydd o ddau ers Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant  2014 a sgoriwyd hyn uchaf gan ymatebwyr yn Sant 

Cadoh a Phenygarn a Threfddyn. 

 
 Sgoriwyd y ddarpariaeth gofal plant i deuluoedd sy’n chwilio am waith yn is na boddhaol mewn tair ward, o gymharu â 

2014 pan yr oedd pedair ward.Sgoriodd yr ymatebwyr eraill sgôr gyfartalog o foddhaol neu’n uwch, gyda Brynwern, Y 

Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Sant Cadog a Phenygarn, Panteg, Pontnewydd, Trefddyn a Dwy Loc a Henllys ymhlith y 

leoliadau â’r sgoriau uchaf. 

 
 Sgoriwyd y ddarpariaeth gofal plant Ddwyieithog neu gyfrwng Cymraeg uchaf gan ddarparwyr yn Abersychan, 

Brynwern, Sant Cadog a Phenygarn, Trefddyn, a Phont-y-pŵl gyda sgoriau cyfartalog rhwng 3.6 a 4 neu ‘Boddhaol’ a 

‘Da’. Sgoriodd y darparwyr mewn 5 ward (gostyngiad o 6 ward *), gan gynnwys Cwmbrân Uchaf, Croesyceiliog, Dôl 

Werdd, Fairwater a Llanyrafon allu’r farchnad gofal plant leol i fodloni anghenion rhieni/gofalwyr sydd angen gofal plant 

Dwyieithog neu Gyfrwng Cymraeg yn is na ‘boddhaol’, neu yn is na 3 ar gyfartaledd.   
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Barn ar fodloni anghenion grwpiau penodol yn ôl y math o ddarparwr 
 
Dengys Ffigur 100 fod y cyfraddau cyfartalog ar gyfer gallu’r farchnad gofal plant leol i fodloni anghenion y grwpiau penodol o rieni a 
gofalwyr yn amrywio o gymharu â’r rheiny a welir ar y cyfan (yn ffigur 6) o’u rhannu yn ôl y math o ddarparwr o blith yr ymatebwyr. 
Mae’n ymddangos bod llai o amrywiaeth yn amrediad y sgoriau o’u gweld ar draws y mathau o ddarparwyr nag gar draws y wardiau.    
 
 

 Sgoriwyd gallu’r farchnad gofal plant leol i fodloni anghenion teuluoedd sy’n gweithio uchaf gan ddarpariaethau 

meithrinfa ddydd a chlwb gwyliau, gyda sgôr o 4 neu ‘gweddol dda’. Sgoriodd y ddarpariaeth creche uchaf yn 2014 

gyda sgôr o 5. Sgoriodd mathau o ddarparwyr clybiau cyn ysgol y ddarpariaeth ar gyfer teuluoedd sy’n gweithio’n llai 

na ‘boddhaol’ ar gyfartaledd, o gymharu â 2014 pan gawsant sgôr ‘boddhaol’. 

 
 Arhosodd y ddarpariaeth i deuluoedd ar incwm isel yn debyg i ddata Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014, fodd 

bynnag cynyddodd sgôr y ddarpariaeth grwpiau chwarae. Rhoddwyd y sgôr gyfartalog isaf gan ddarpariaeth creche a 

gwyliau, gydag, 1, sef ‘gwael iawn’.  

 
 O ran y ddarpariaeth i deuluoedd â phlant anabl rhoddwyd sgôr ‘boddhaol’ neu well i grwpiau chwarae, meithrinfeydd 

pen a chwt, creche, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau. Rhoddwyd y sgôr gyfartalog isaf ar gyfer y ddarpariaeth 

benodol hon gan warchodwyr plant, meithrinfeydd dydd a chlybiau cyn ysgol, gyda phob un yn rhoi sgôr o rhwng 2.6 a 

2.8, neu ‘gweddol wael’.  

 
 Sgoriwyd y ddarpariaeth i deuluoedd sy’n gweithio fel ‘boddhaol neu well’ (‘boddhaol’ neu well yn 2014*) gan bawb ond 

un math o ddarparwr gofal plant, sef clybiau cyn ysgol, gyda darparwyr meithrinfeydd dydd a chybiau gwyliau yn rhoi’r 

sgôr gyfartalog uchaf o 4. 

 
 Rhoddwyd y sgôr gyfartalog uchaf i’r ddarpariaeth i deuluoedd sy’n chwilio am waith gan warchodwyr plant, 

meithrinfeydd dydd a meithrinfeydd pen a chwt a rhoddwyd y sgôr gyfartalog isaf gan ddarparwyr creche. (‘da iawn’ yn 

2014). 
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 Rhoddodd gwarchodwyr plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae, meithrinfeydd pen a chwt a creche sgôr 

‘boddhaol’ neu well i ddarpariaeth gofal plant ddwyieithog/Gymraeg, gyda chlybiau ar ôl ysgol, clybiau cyn ysgol a 

chlybiau gwyliau yn ei gosod yn is na boddhaol. Ni sgoriodd unrhyw fathau o ddarparwyr ddarpariaeth gofal plant 

ddwyieithog/Gymraeg yn uwch na ‘boddhaol yn 2014. Rhoddodd meithrinfeydd dydd y sgôr uchaf o 3.7, sef cynnydd o 

0.4. 

 
 O gymharu â chanlyniadau 2014, mae mwyafrif y sgoriau cyfartalog yn is, gyda dim ond 3 o’r 8 math o ddarparwr yn 

sgorio’u gallu i fodloni anghenion pob un o’r grwpiau penodol fel ‘boddhaol’ neu uwch. Mae’r ymateb gan warchodwyr 

plant, meithrinfeydd dydd, creche, clybiau brecwast a chlybiau gwyliau yn nodi eu bod yn teimlo bod ganddynt lai o allu 

i fodloni unrhyw rai o anghenion grwpiau penodol o rieni/gofalwyr. O gymharu â 2014 pan ddywedodd meithrinfeydd 

dydd, grwpiau chwarae, meithrinfeydd pen a chwt, creche a chlybiau brecwast. 

 
Ffigur 100 Sgoriau cyfartalog ar gyfer gallu’r farchnad gofal plant gyfredol yn Nhorfaen i fodloni anghenion grwpiau penodol o rieni a 
gofalwyr yn ôl y math o ddarparwr 
 
 

Math o 
Ddarparwr 

Teuluoedd 
ar incwm 
isel 

Teuluoedd 
â phlant 
anabl 

Teuluoedd 
sy’n 
gweithio 

Teuluoedd 
sy’n 
chwilio am 
waith Dwyieithog/Cymraeg 

Gwarchodwyr 
Plant 3.5 2.6 3.7 3.6 3.2 

Meithrinfa 
ddydd 3.4 2.8 4 3.6 3.7 

Grŵp 
Chwarae/Cylch 
Meithrin 3.6 3.5 3.6 3 3.3 

Meithrinfa pen 
a chwt 3.2 3.3 3.7 3.6 3.2 

Creche 1 3 3 1 3 
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Clwb Cyn 
ysgol  3.3 2.6 2.7 2.7 2.3 

Clwb Ar Ôl 
Ysgol 2.5 3 3.5 3 2.2 

      

Clwb Gwyliau 1 3 4 2 2 

 
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i fodloni anghenion gofal plant grwpiau penodol 
 
Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant gynnig awgrymiadau penodol ynghylch sut ellid gwella gofal plant yn Nhorfaen er mwyn bodloni 
anghenion y grŵp o rieni a gofalwyr a nodwyd yn well. Rho’r adrannau canlynol wybodaeth bellach ar yr awgrymiadau a gafwyd gan 
ymatebwyr.  
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau er mwyn bodloni anghenion gofal plant teuluoedd ar incwm isel 
 
Cynigiodd darparwyr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn ymwneud â mwy o gymorth ariannol i ariannu lleoedd gofal plant, newid 
ffioedd sesiynol i ffioedd ‘yr awr’, Credydau Treth a hefyd ymestyn y cynllun gofal plant Dechrau’n Deg i blant dwy flwydd oed. 
Awgrymodd un darparwr gofal plant welliannau wrth ddarparu gwybodaeth i deuluoedd ar incwm isel ynghylch gofal plant a thalu am 
ofal plant. 
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Dengys Ffigur 101 y prif themâu yn yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau a gafwyd gan ddarparwyr gofal plant a ymateodd a’r 
sylwadau a gafwyd ganddynt.   
 
 Ffigur 101: Crynodeb o’r Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i deuluoedd ar incwm isel 
 

Thema Tystiolaeth 

Lleoedd gofal plant rhad ac am ddim / 
gyda chymhorthdal 

 Angen mwy o leoliadau gofal plant  

 Cyfradd ‘yr awr’ yn hytrach na ffioedd sesiwn, a fyddai’n fwy addas i deuluoedd ar rota ac oriau sy’n 
newid 

 Mwy o gymorth ariannol i rieni sy’n dechrau gwaith 

 Talu CTG yn uniongyrchol i’r darparwr gofal plant 

 Talu gofal plant yn uniongyrchol 

 Prisiau is, prynu un a chael yr ail am hanner pris 

 Opsiynau mwy fforddiadwy 

 Gofal plant rhad ac am ddim i bawb 

 Mwy o nawdd i’r lleoliadau hynny sydd ddim yn rhai ESTYN/Dechrau’n Deg, i ddarparu gofal plant 
a pheidio â’u colli i ddarparwyr eraill 

Ehangu’r fenter Dechrau’n Deg   Sesiynau Dechrau’n Deg hirach 

 Ehangu Dechrau’n Deg i mewn i ardaloedd eraill 

 Lledaenu’r nawdd ymhellach ac nid dim ond Dechrau’n Deg 

 Cynnig yr un ddarpariaeth i blant teuluoedd tu allan i Dechrau’n Deg  

Credydau Treth  Talu Credydau Treth yn syth i’r darparwyr gofal plant i helpu gyda chyllideb y teulu  

 Mae CTG yn cael eu hôl-dalu, mae darparwyr gofal plant yn hoffi cael eu talu ymlaen llaw 

Gwybodaeth  Mwy o hysbysebu’r gwasanaethau sydd ar gael. Taflen/rhywun penodol a allai esbonio’r buddion 
sydd ar gael a sut i ymgeisio 

 Cymorth i ddod o hyd i nawdd ar gyfer sefydliad gofal plant penodol, o bosib cyfarfod i rieni i drafod 
beth sydd ar gael a ble i ddod o hyd iddo. 

 
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i fodloni anghenion gofal plant teuluoedd â phlant anabl 
 
Yn bennaf, awgrymodd y darparwyr a oedd yn ymateb i’r arolwg welliannau ar gyfer bodloni anghenion gofal plant teuluoedd â phlant 
anabl ar themâu ariannu addasiadau i safleoedd, hygyrchedd a phrynu offer, yn ogystal â mwy o hyfforddiant. 
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Awgrymwyd nad yw Cymorth Lleoedd yn helpu, gan nad oes digon o oriau’n cael eu darparu ar gyfer teuluoedd sy’n gweithio. Yr 
ymateb yn gyffredinol oedd bod angen mwy o gymorth ariannol i blant anabl yn ogystal ag adeiladau anaddas. Roedd yr awgrymiadau 
eraill ar gyfer gwelliannau’n tynnu sylw at yr angen am fwy o wybodaeth a chyngor i deuluoedd a darparwyr gofal plant a hefyd yr 
angen am hyfforddiant i staff lleoliadau gofal plant.  
 
Dengys Ffigur 102 y prif themâu yn yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau a gafwyd gan y darparwyr gofal plant a ymatebodd, a’r 
sylwadau maen nhw wedi’u gwneud.   
 
Ffigur 102: Crynodeb o’r awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i deuluoedd â phlant anabl 
 

Thema Tystiolaeth 

Hygyrchedd  Hygyrchedd, llawer o adeiladau ddim yn addas 

 Hygyrchedd – mae’n anodd cyflawni hyn ond gellid gwneud gyda chymorth ariannol 

 Hygyrchedd – llawer o adeiladau ddim yn addas 

 Mae gennym blentyn ag anabledd yn dechrau gyda ni’n fuan, a’r materion yr ydyn ni’n eu hwynebu yw 
mynediad i’r ardd a’r gris wrth ddrws y ffrynt. Hoffem ni wneud ein lleoliad yn fwy hygyrch ond ar hyn o 
bryd nid yw cyllid yn ein galluogi i wneud hynny 

 Mae angen meithrinfa arbenigol 

 Angen mwy o leoliadau gofal plant  

 Mwy o gymorth i gael mynediad at ddarpariaeth 

 Mynediad hwylus i bob adeilad 

 Mwy o fynediad 

 Help i sicrhau bod y ddarpariaeth yn fwy hygyrch os oes angen 

Nawdd ar gyfer offer gofal 
plant/gwelliannau i offer gofal plant 
ac addasiadau i’r safle. 

 Cymorth ariannol ar gyfer addasiadau i adeiladau/ystafelloedd 

 Rydyn ni’n gwneud ein gorau ond mae’n anodd fel busnes i ariannu cyfleusterau ychwanegol neu 
addasiadau 

 Nawdd ar gael i ddarparu ar gyfer eu hanghenion 

 Nawdd ar gael i wneud gwelliannau i leoliadau 

 Cymorth ariannol ar gyfer addasiadau/cyfleusterau/offer 

Cyllid grant / cymhorthdal ar gyfer 
gofal plant 

 Mwy o gymorth ariannol ar gyfer cymorth un i un. Nid yw Cymorth Lleoedd yn helpu, nid oes digon o 
oriau’n cael eu darparu ar gyfer rhieni sy’n gweithio 

 Cymorth ariannol ar gyfer gofal un i un 

Gwybodaeth a chyngor i 
ddarparwyr gofal plant a rhieni. 

 Sicrhau bod hysbysebion yn dangos lleoedd i blant ag anableddau 

 Gallai mwy o wybodaeth ar wefan GGiD ynghylch yr hyfforddiant y mae ein staff wedi ei gael ynghylch 
gofalu am blant ag anableddau helpu rieni i benderfynu ble i anfon eu plant 



  

253 
 

Hyfforddiant staff  Gwell addysg a hyfforddiant fel bod lleoliadau gofal yn gallu deall anghenion plant anabl. 

 Cynnig mwy o hyfforddiant i ddarparwyr gofal plant AGGCC 

Arall  Cyflogi staff sydd â’r profiad i weithio gyda phlant anabl. Dw i’n credu y dylai fod tîm cymorth sy’n gallu 
dod i feithrinfa a darparu gwybodaeth i helpu cefnogi’r lleoliad ac awgrymu newidiadau i’w gwneud.  Gallai 
helpu gyda dysgu datblygiadol i staff cyn bod y plentyn yn dechrau gan sicrhau bod popeth yn ei le 

 
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i fodloni anghenion gofal plant teuluoedd sy’n gweithio 
 
Yr awgrym mwyaf cyffredin ar gyfer gwelliant a gafwyd gan ddarparwyr ynghylch bodloni anghenion gofal plant teuluoedd sy’n 
gweithio oedd ehangu hyd y sesiynau gofal plant a chynyddu hyblygrwydd oriau gofal plant.   
 
Awgrymodd darparwyr welliannau gydag ystyriaeth benodol i hyblygrwydd oriau a’r gallu i gynnig gwahanol oriau gofal plant o 
wythnos i wythnos. Awgrymodd y darparwyr gofal plant a ymatebodd hefyd fod angen i ofal plant fod yn fwy fforddiadwy i 
deuluoedd sy’n gweithio. Awgrymodd sawl ymatebwr dalu taliadau Credydau Treth yn syth i’r darparwyr gofal plant i osgoi dyled a 
hawliadau twyllodrus. 
 
Ffigur 103: Crynodeb o’r awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i deuluoedd sy’n gweithio 
 

Thema Tystiolaeth 

Gwell hyblygrwydd 
gofal plant o ran 
sesiynau  

 Hyblygrwydd yn yr oriau sydd eu hangen. Y gallu i gynnig gwahanol oriau o wythnos i wythnos 

 Rota hyblyg – pobl sy’n gweithio o gartref i bontio’r bylchau bore a phrynhawn ble nad yw’n gynaliadwy cadw’r 
feithrinfa ar agor neu os oes angen darpariaeth ar gyfer sesiwn penwythnos 

 (Amserau) Amserau agor a chau, hyblygrwydd 

 Sefydliadau gofal plant mwy hyblyg  

 Mae angen i reolwyr fod yn fwy hyblyg  

 Oriau hirach 

 Oriau cyson yn hytrach nag oriau sy’n newid 

Gofal plant mwy 
fforddiadwy 

 I gael cymorth gydag ariannu gofal plant i annog rhieni yn ôl i’r gwaith 

 Nawdd i helpu gweithio 

 Darpariaeth sy’n fwy fforddiadwy 

 Costau gofal plant isel 

 I gael cymorth gydag ariannu gofal plant i annog rhieni yn ôl i’r gwaith 

 Rydyn ni yn y broses o ehangu niferoedd y plant i’w derbyn yn ein darpariaeth tu allan i’r ysgol i fodloni’r angen sy’n 
cynyddu drwy’r amser 
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Newidiadau i 
Gredydau Treth 

 Gwell gwasanaeth gan Gredydau Treth!  Credydau Treth i’w talu’n syth i’r feithrinfa fel bod teuluoedd yn gallu cael eu 
harian yn well. Mae hyn yn atal teuluoedd rhag mynd i ddyled pan fyddant yn gwario’u holl Gredydau Treth cyn 
setlo’u ffioedd gofal plant 

 Mae angen talu Credydau Treth yn syth i’r lleoliadau. Yn aml iawn mae pobl yn hwyr yn talu neu ddim yn talu o gwbl, 
er bod rhieni’n hawlio Credydau Treth. Rydyn ni hefyd wedi bod yn ymwybodol o weithgarwch twyllodrus ble mae 
rhieni’n parhau i hawlio Credydau Treth er nad yw eu plant yn cael gofal plant mwyach, a byddai taliad uniongyrchol 
yn datrys y mater hwn 

 Mae Credydau Treth Gwaith yn parhau i rwystro teuluoedd sy’n gweithio rhag gweithio. Byddai’n ddefnyddiol petai 
gan leoliadau gyswllt yn y Llywodraeth a oedd yn eu galluogi i drosglwyddo’r wybodaeth angenrheidiol, gan gymryd 
peth o’r straen oddi ar rieni. Rydyn ni hefyd yn cael trafferth gyda rhieni sydd ddim yn talu ac sy’n hawlio Credydau 
Treth ac eto gallai helpu gyda’r mater hwn 

Gwybodaeth  Mwy o hysbysebu ar gyfer gwasanaethau a gynigir gan y Ganolfan Byd Gwaith i alluogi rhieni i fynd i gyfweliadau 

 
 
Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i fodloni anghenion gofal plant teuluoedd sy’n chwilio am waith 
 
Yn bennaf, awgrymodd darparwyr gofal plant welliannau i ofal plant i deuluoedd sy’n chwilio ar sail nawdd ar gyfer lleoedd gofal plant 
yn ystod cyfweliadau a hefyd cymorth ariannol tuag at gostau cychwynnol gofal plant. Gwelai un ymatebwr a oedd yn ddarparwr gofal 
plant gymorth yn dod gan PaCE.  Awgrymodd un ymatebwr y dylai’r gwelliant i’r wybodaeth a gynigir ddod gan y Ganolfan Byd Gwaith 
 
Ffigur 104: Crynodeb o’r awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i deuluoedd sy’n chwilio am waith 
 

Thema Tystiolaeth 

Cyllid/ cymhorthdal ar gyfer 
gofal plant 

 Cymorth gyda chost gychwynnol gofal plant 

 Cynnig mwy o ofal plant i rieni fynd i gyfweliadau 

 Ffioedd ar raddfa sy’n newid – mwy o gymorth ariannol 

 Rydyn ni’n gwybod mor anodd ydyw i rieni ddechrau gwaith ac felly rydyn ni’n cynnig cynllun talu’n wythnosol ar 
gyfer y mis cyntaf oherwydd gall fod yn haws na chostau mis o flaen llaw 

 Mae angen sicrhau bod adnoddau priodol ar gyfer prosiectau fel PaCE mewn perthynas â threfniadau gofal plant  

Gofal plant hyblyg  Cynlluniau i rieni sy’n cael cyfweliadau, ond rydyn ni’n cynnig sesiynau chwarae dwy awr bob wythnos ond 
weithiau nid yw dwy awr yn ddigon 

 Cynnig mwy o gymorth gofal plant i fynd i gyfweliadau 
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Awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i fodloni anghenion gofal plant o ran darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg 
 
 
Yn bennaf, awgrymodd darparwyr gofal plant welliannau i’r hyfforddiant a’r cymorth sydd ar gael iddynt i gynyddu eu defnydd o’r 
Gymraeg yn eu lleoliadau. Tynnodd rhai o’r ymatebwyr o blith y darparwyr gofal plant sylw at fwy o hysbysebu ar gyfer y ddarpariaeth 
gyfredol. 
 
Ffigur 105: Crynodeb o’r awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i fodloni anghenion gofal plant o ran darpariaeth Ddwyieithog/cyfrwng 
Cymraeg 
 

Thema Tystiolaeth 

Hyfforddiant a 
Chymorth  

 Sicrhau bod hyfforddiant ar gael ac yn cael ei hysbysebu i leoliadau. Mwy o gymorth i helpu lleoliadau hwyluso llenyddiaeth 
ddwyieithog ayb. fel eu bod yn gallu cyflawni’r Cynnig Gweithgar. Help i gael hyd i adnoddau dwyieithog da 

 Rydyn ni newydd ddilyn cwrs siarad Cymraeg. Cynigiodd NDNA y cwrs hwn ar y safle a thalodd swm i bob aelod o staff 
wedi cwblhau’r cwrs a thalodd swm o rent i’r feithrinfa er mwyn cynnal y cwrs. Roedd hwn yn gymhelliant da i staff a 
gwnaethom beth arian yn hytrach na chostio arian i ni 

 Ddim yn siŵr a dweud y gwir - daw hyfforddiant i’r meddwl yn gyntaf ond yn aml yr hyder i ddefnyddio’r iaith sydd eisiau 

 Gweithwyr datblygu sy’n mynd i mewn i sesiynau/lleoliadau i ddarparu cymorth 

 Rydyn ni wedi cael profiad positif yn y maes hwn wedi i ni gynnal cwrs hyfforddiant chwe wythnos a chael sesiynau gyda 
swyddog cymorth WPPA i ddod yn lleoliad dwyieithog 

 Mynediad at fwy o hyfforddiant i staff 

 Mwy o hyfforddiant dwyieithog /Cymraeg 

 Buasem ni wrth ein bodd i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad yn ein lleoliad, ond mae’n anodd iawn ariannu’r 
cwrs yn ogystal ag ariannu aelod ychwanegol o staff i ddarparu ar gyfer yr absenoldeb i fynychu’r hyfforddiant  

Gofal plant 
cyfrwng Cymraeg 

 Angen mwy o leoliadau gofal plant  

 Mwy o ddarpariaeth 

Hysbysebu   Mwy o hysbysebu ar gyfer y ddarpariaeth sydd eisoes yn bodoli 
 

Cyfieithu  Gwasanaethau cyfieithu sy’n gost-effeithiol i ddarparwyr gwasanaethau i helpu gyda gwybodaeth ysgrifenedig 

 
 
 
 
 
 



  

256 
 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol 
 
Parhau i ddarparu gofal plant 
 
Dengys Ffigur 106 fod mwyafrif yr ymatebwyr (84%) yn bwriadu parhau i ddarparu gofal plant am fwy na phum mlynedd. Dywedodd 

8% eu bod yn bwriadu parhau am 4 - 5 mlynedd, dywedodd 3% 3 - 4 blynedd a dywedodd 0% 2 - 3 blynedd.  Dywedodd 3% o’r 

ymatebwyr eu bod yn disgwyl parhau am rhwng 1 a 2 flynedd ac roedd 2% yn disgwyl darparu gofal plant am lai na 12 mis. 
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Newidiadau a ragwelir i’r ddarpariaeth gofal plant 
 
Holwyd darparwyr gofal plant a ydyn nhw wedi cynllunio i newid rhai agweddau penodol ar eu gwasanaethau dros y 18 mis nesaf. 
Dengys Ffigur 107 lefel y newid a ragwelir ar y cyfan yn ôl y darparwyr a ymatebodd. 
  
Dywedodd 5% fod cynlluniau mewn lle i ehangu’r nifer o leoedd. Nid oedd gan 38% unrhyw gynlluniau ond roedd ganddynt 
ddiddordeb mewn ehangu. Nid oedd gan 46% ddiddordeb a gadawodd 11% y cwestiwn hwn yn wag.  

 
Dywedodd 50% nad oedd ganddynt unrhyw gynlluniau ac nad oedd ganddynt ddiddordeb mewn cynyddu eu ffioedd, dywedodd 30% 
nad oedd ganddynt unrhyw gynlluniau ond fod ganddynt ddiddordeb.  
 
Cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer 30 awr o ofal plant 
  
Dyma ddata newydd a gasglwyd at ddibenion Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017 ac felly nid oes data blaenorol i’n galluogi i 
dynnu unrhyw gymariaethau. Dywedodd 62% o ymatebwyr y byddent yn ystyried y cynnig o ofal plant, ble dywedodd 22% na. Fodd 
bynnag gadawodd 14% y cwestiwn yn wag. 
  
Yn ychwanegol at ddarganfod pwy oedd â diddordeb yn y cynnig o 30 awr o ofal plant, holwyd darparwyr gofal plant a oes ganddynt 
y capasiti i ddarparu ar gyfer y 30 awr o ofal plant. Dywedodd 49% y byddai ganddynt y capasiti, a dywedodd 30% nad oes ganddynt 
y capasiti, a gadawodd 19% y cwestiwn yn wag. 
 
Ehangu lleoedd gofal plant 
 
Dywedodd 4% (gostyngiad o 6% *) fod cynlluniau mewn lle i ehangu nifer y lleoedd. Mae gan 5% (cynnydd o 3% *) gynlluniau mewn 
lle i wella’r ddarpariaeth i blant anabl. Mae gan 9% (cynnydd o 2%*) gynlluniau mewn lle i fodloni anghenion gweithwyr shifft neu’r 
rheiny sy’n gweithio oriau anarferol yn well. Roedd 7% (gostyngiad o 5%*) yn bwriadu cynyddu ffioedd mewn ffordd arwyddocaol. 
 
Roedd ymatebwyr yn fwy tebygol o fod â diddordeb mewn gwella’u darpariaeth i blant anabl (dywedodd 43% nad oedd ganddynt 
unrhyw gynlluniau ond bod ganddynt ddiddordeb, sy’n ostyngiad o 8%*). Roedd ymatebwyr lleiaf tebygol o fod â diddordeb mewn 
ymestyn eu horiau agor (dywedodd 60% nad oedd ganddynt unrhyw gynlluniau ac nad oedd ganddynt unrhyw ddiddordeb chwaith, 
sy’n ostyngiad o 12%*), ehangu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg/newid natur ieithyddol eu darpariaeth (dywedodd 56% nad oedd 



  

258 
 

ganddynt unrhyw gynlluniau ac nad oedd ganddynt unrhyw ddiddordeb chwaith) a bodloni anghenion gweithwyr shifft / y rheiny sy’n 
gweithio oriau anarferol (dywedodd 57% nad oedd ganddynt unrhyw gynlluniau ac nad oedd ganddynt unrhyw ddiddordeb chwaith). 
 
Darparwyr gofal plant oedd y lleiaf parod i ddweud a oeddent yn bwriadu gwella’r ddarpariaeth i blant anabl ai peidio (17% heb 
ddweud). 
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Newidiadau a ragwelir i’r ddarpariaeth yn ôl y math o ddarparwr 
 
Dengys Ffigur 108 fod mwy o grwpiau chwarae, meithrinfeydd pen a chwt a chlybiau cyn ysgol/brecwast wedi dweud bod ganddynt 
gynlluniau mewn lle i ehangu nifer y lleoedd maen nhw’n eu cynnig o gymharu â grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin yn 2014. 

 
Mae gan fwy o warchodwyr plant gynlluniau mewn lle i fodloni anghenion gweithwyr shifft neu’r rheiny sy’n gweithio tu allan i oriau 
swyddfa arferol yn well. Mae gan fwy o warchodwyr plant, meithrinfeydd dydd a chlybiau cyn ysgol / brecwast gynlluniau mewn lle i 
wella’r ddarpariaeth i blant anabl, o gymharu â gwarchodwyr plant yn 2014. 

 
Dywedodd mwy o warchodwyr plant a meithrinfeydd dydd fod ganddynt gynlluniau mewn lle i ymestyn anghenion y ddarpariaeth 
Gymraeg. 

 
Mae gan fwy o ddarpariaethau meithrin pen a chwt gynlluniau mewn lle i gynyddu ffioedd. 
 
Wedi eu dadansoddi fesul mathau o ddarparwyr, mae nifer y darparwyr yn fwy na’r nifer o ymatebwyr ar y cyfan, gan fod rhai lleoliadau 
sydd wedi ymateb yn cynnig mwy nag un math o ddarpariaeth ac efallai eu bod wedi dewis pob un y maen nhw’n eu cynnig. Er 
enghraifft, gallai lleoliad sy’n cynnig clwb cyn ysgol hefyd fod yn darparu gwasanaeth clwb ar ol ysgol a bydd wedi ticio’r ddau yn yr 
arolwg.   
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Ffigur 108: Nifer y darparwyr â chynlluniau mewn lle yn ôl y math o ddarparwr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O gymharu ag Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2014, mae Ffigur 108  yn dangos mai’r gwahaniaethau mwyaf arwyddocaol 
yw nifer y darparwyr â chynlluniau mewn lle i fodloni anghenion gweithwyr shifft yn well, ynghyd â gwella’r ddarpariaeth i blant 
anabl ac ehangu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg, o gymharu â 2014 sef nifer y darparwyr â chynlluniau mewn lle i gynyddu 
ffioedd mewn ffordd arwyddocaol; a gwella’r ddarpariaeth i blant anabl.   
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Childminder 0 0 1 Brynwern 1  Llantarnum

1 

Croesyceiliog, 

1 Brynwern, 1 

Trevethin, 1 

Llantarnum, 1 

Pontnewydd 1 Brynwern

Day Nursery 0 1 Croesyceiliog 1 Croesyceiliog 0 1 New Inn

1 New Inn, 1 

Upper 

Cwmbran, 1 

Pontypool

Playgroup/Cylch 

Meithrin

1 Upper 

Cwmbran 0 0 0 0 0

Nursery wraparound 1 Fairwater

1 Blaenavon, 1 

Pontnewydd

1 Blaenavon, 1 

Pontnewydd 0 0 0

Creche 0 0 0 0 0 0

Before School Club

1 

Abersychan 0 0 0 0 0

After School Club 0 0 0 0 0 0

Holiday Club 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 3 4 1 6 4
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Newidiadau a ragwelir i’r ddarpariaeth yn ôl lleoliad 
 
Dengys Ffigur 108  y newidiadau a ragwelir i’r ddarpariaeth gofal plant yn ôl lleoliad, o ran lleoliad y lleoliadau gofal plant sydd wedi 
dweud bod ganddynt gynlluniau pendant i wneud newidiadau i’w gwasanaethau. Dywedodd nifer isel o ymatebwyr ‘ydyn, cynlluniau 
mewn lle’ i unrhyw feysydd o newid arfaethedig a awgrymwyd gan yr arolwg. Fodd bynnag, dengys ffigur 108 hefyd sut mae’r 
ymatebwyr hyn wedi eu dosbarthu o ran lleoliad ward.     
 
Mae’n dangos: 
 

 mai wardiau Cwmbrân Uchaf, Fairwater ac Abersychan sydd â’r mwyaf o ddarparwyr sydd â chynlluniau mewn lle i 

ehangu nifer y lleoedd maen nhw’n eu cynnig; 

 
 mae ymatebwyr â chynlluniau mewn lle i gynyddu ffioedd mewn ffordd arwyddocaol wedi’u lleoli yn wardiau 

Croesyceiliog, Blaenafon a Phontnewydd; 

 
 o ran gwella’r ddarpariaeth i blant anabl, mae’r darparwyr a ymatebodd sydd â chynlluniau mewn lle wedi’u lleoli yn 

wardiau Brynwern, Croesyceiliog, Blaenafon a Phontnewydd; 

 
 mae gan ddarparwyr yn Llantarnam gynlluniau mewn lle i ymestyn yr oriau agor; 

 
 mae gan ddarparwyr yn wardiau Croesyceiliog, Brynwern, Trefddyn, Llantarnam, Pontnewydd a’r Dafarn Newydd 

gynlluniau mewn lle i fodloni anghenion gweithwyr shifft yn well; 

 
 mae darparwyr sydd â chynlluniau i ehangu nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg maen nhw’n eu cynnig neu newid natur 

ieithyddol y cymorth maen nhw’n ei gynnig yn wardiau Brynwern, Y Dafarn Newydd, Cwmbrân Uchaf a Phont-y-pŵl; 

 
 mae gan fwy o ddarparwyr yng Nghwmbrân Uchaf, Croesyceiliog, Brynwern, Blaenafon, Y Dafarn Newydd, Llantarnam 

a Phontnewydd gynlluniau mewn lle i wneud newidiadau i’w gwasanaeth. 

 
Manylion pellach gan ddarparwyr ynghylch ehangu nifer y lleoedd 
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Gofynnwyd i’r darparwyr a ddywedodd fod ganddynt gynlluniau mewn lle i ehangu nifer y lleoedd maen nhw’n eu cynnig i ddarparu 
manylion pellach ynghylch y cynlluniau hynny. Roedd y sylwadau’n amrywiol ac wedi’u rhannu rhwng cynlluniau i ehangu niferoedd 
oherwydd newidiadau i’r safle a chynlluniau i ehangu’r gwasanaethau a ddarperir yn yr ystyr ehangach yn y tymor hir. Dengys Ffigur 
109 sylwadau’r ymatebwyr ynghylch eu cynlluniau. 
 
Ffigur 109: Manylion pellach a gafwyd ynghylch cynlluniau i ehangu nifer y lleoedd 
 

Thema Tystiolaeth 

Ehangu oherwydd newid i’r 
safle 

 Estyniad i’r ysgol 

Cynlluniau ehangach i 
ehangu’r gwasanaethau a’r 
lleoedd 

 Gyda chynlluniau’r ysbyty trawma newydd bellach wedi cael eu cymeradwyo, teimlwn fod angen pendant am 
ddarpariaeth gofal plant o safon dda ar safle’r ysbyty. Teimlwn y gellid ei sefydlu fel ei bod yn darparu ar gyfer 
babanod a phlant cyn oed ysgol, o bosib gyda darpariaeth dros nos i ddarparu ar gyfer anghenion y gweithwyr 
shifft yn yr ysbyty. Hefyd, os bydd lle ar gael, gellid ymgorffori canolfan galw heibio i ofalu am blant cleifion 
sy’n mynd i glinigau, apwyntiadau llawdriniaeth ddydd neu hyd yn oed ymwelwyr.  Dyma rywbeth y buasai 
gennym ni fel grŵp ddiddordeb mawr ymestyn i mewn iddo. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n rhedeg 2 Glwb Ar Ôl 
Ysgol ac 1 Clwb Gwyliau yn ardal Cwmbrân, mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad o gynnig darpariaeth 
feithrin heb ei chynnal o ansawdd uchel yn ardal Torfaen dan ein grwp ambarel Pontymoile Under Fives 

 Darparu mwy o ofal plant yn fy ardal leol 

 Ehangu i gynnwys darpariaeth pen a chwt yn y Pwerdy ac o bosib i ddod yn ddarparwr addysg 

 Rydyn ni’n edrych i mewn i ehangu’n darpariaeth, ac ar hyn o bryd yn gweithio gydag Adran Cynllunio Torfaen. 
Os yn llwyddiannus, efallai y byddwn ni mewn sefyllfa i gynnig amserau agor cynharach a darpariaeth ar 
ddydd Sadwrn 

 Rydyn ni’n edrych ar y syniad o gynnwys adeilad symudol yn ein lleoliad fel ein bod ni’n gallu ehangu nifer y 
lleoedd sydd ar gael 

 Byddwn yn cynyddu cofrestriad i fwy o blant gan ein bod yn symud i safle mwy o faint 

 Rydyn ni’n edrych ar ymestyn ein darpariaeth, ac yn gweithio gydag Adran Cynllunio Torfaen ar hyn o bryd. 
Os yn llwyddiannus, efallai y byddwn ni mewn sefyllfa i gynnig amserau agor cynharach a darpariaeth ar 
ddydd Sadwrn 

 Rydyn ni’n edrych ar y syniad o gynnwys adeilad symudol yn ein lleoliad fel ein bod ni’n gallu ehangu nifer y 
lleoedd sydd ar gael.. 

Dim manylion  Ni fyddem yn ehangu dim ond angen llenwi’r lleoedd 
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Manylion pellach gan ddarparwyr ynghylch cynyddu ffioedd mewn ffordd arwyddocaol  
 
Dengys Ffigur 110 y manylion pellach a gafwyd gan ymatebwyr ynghylch cynyddu ffioedd mewn ffordd arwyddocaol. Teimlai llawer 
o ddarparwyr eu bod angen cynyddu ffioedd er mwyn bod yn gynaliadwy a pharhau i gydymffurfio gyda’r gofynion isafswm cyflog. 
 
Ffigur 110: Manylion pellach ynghylch cynlluniau i gynyddu ffioedd yn sylweddol 
 

Thema Tystiolaeth 

Fforddiadwyedd 
 

 Mae angen i ni gynyddu ffioedd er mwyn parhau i fod yn gynaliadwy, fodd bynnag, gan ein bod wedi codi’r ffioedd yn y 
12 mis diwethaf nid ydym yn teimlo ein bod mewn sefyllfa i wneud hynny eto ar hyn o bryd. 

 Angen cynyddu ym mis Ebrill 2017 i dalu am y Cyflog Byw Cenedlaethol 

 Bydd ein ffioedd yn codi ym mis Ionawr 

 Ffioedd i dalu’r isafswm cyflog  

 Pan fydd yr isafswm cyflog yn codi mae pris gofal plant yn codi hefyd ac nid yw pobl yn hoffi talu gormod am ofal plant 
gan eu bod yn gorfod gweithio i gael yr arian 

 Efallai y bydd cynnydd  bach i dalu costau ychwanegol a chodiadau cyflog blynyddol staff  

 Din cynnydd mawr 

Dim manylion  Rydyn ni wedi cynnal ein prisiau ers 2 flynedd ac mi fyddwn yn parhau i wneud hynny. 

 Rydyn ni wedi codi’r ffioedd yn ddiweddar 

 Rydyn ni wedi cynnal ein prisiau ers 2 flynedd ac mi fyddwn yn parhau i wneud hynny. 

 Rydyn ni wedi codi’r ffioedd yn barod eleni. 

 Fel arfer rydyn ni’n codi’r ffi ym mis Hydref bob blwyddyn 

 Nid yw’n realistig codi’r ffioedd gan na fydd rhieni’n talu os nad ydyn ni’n gystadleuol o gymharu â meithrinfeydd ayb. 

 Os ydw i yna bydd y newid yn fach 

 
 
Manylion pellach a ddarparwyd ynghylch gwella’r ddarpariaeth i blant anabl 
 
Roedd y sylwadau a ddarparwyd gan ymatebwyr a nododd fanylion pellach ynghylch gwella’r ddarpariaeth i blant anabl yn tynnu sylw 
at themâu nawdd i wella’r ddarpariaeth i blant anabl a cheir manylion pellach yn Ffigur 111: 
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Ffigur 111: Manylion pellach ynghylch y cynlluniau i wella’r ddarpariaeth i blant anabl  
Thema Tystiolaeth 

Gwelliannau i’r 
safle 

 Mae hyn yn parhau; rydyn ni’n anelu’n barhaus i wella hygyrchedd y lleoliad. 

Nawdd  Nid oes unrhyw gynlluniau gennym ond buasai gennym ddiddordeb petai cymorth ariannol ar gael 

 Mae yna blentyn yn dod atom yn y flwyddyn newydd ac mae angen i ni gynllunio ar ei gyfer, ac rydyn ni’n edrych i mewn i 
hyn ar hyn o bryd. Mae nawdd yn fater o bryder bob tro. 

Arall  Mae gennym gyfleusterau mewn lle yn barod 

 Mae hygyrchedd ar gael ym mhob man yn fy nghartref i ofalu am blant anabl 

 Nid oes unrhyw gynlluniau gan ein bod eisoes yn gallu cynnig mynediad i’r anabl i’n cyfleuster Clwb Ar Ôl Ysgol. 

 Gallwn ddarparu ar gyfer plant anabl 

 Rydym eisoes yn gallu darparu ar gyfer plant anabl 

 Eisoes wedi’n gosod allan er mwyn darparu ar gyfer plant â chadeiriau olwyn. 

 Mae ein darpariaeth eisoes yn gallu darparu ar gyfer plant anabl 
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Manylion pellach a ddarparwyd ynghylch ymestyn oriau agor 
  
Roedd y manylion a ddarparwyd gan yr ymatebwyr ynghylch cynlluniau i ymestyn oriau agor yn ymwneud â bod yn ymatebol i 
anghenion rhieni ar sail hyblygrwydd a chynlluniau i ymestyn yr oriau agor o ran hyd y sesiwn neu agor ar benwythnosau. Dengys 
Ffigur 112 sut mae ymatebwyr wedi gwneud sylwadau ar eu cynlluniau:   
 
 
Ffigur 112: Manylion pellach a ddarparwyd ynghylch cynlluniau i ymestyn oriau agor 
 

Thema Tystiolaeth 

Hyblygrwydd cyffredinol  Ar hyn o bryd rydyn ni’n agor ar gyfer gofal diwrnod llawn yn ystod y tymor ysgol ac yn gweithredu clwb gwyliau 
yn ystod gwyliau ysgol 

 Gweddol hyblyg fel nani felly gallaf weithio mwyafrif yr oriau, ddydd a nos 

 Ond buasem yn ystyried rheoli  gweithwyr o gartref 

 Ceisio recriwtio rhieni drwy’r amser i mewn i ddosbarthiadau addysg oedolion 

 Dibynnu ar y galw 

 Eisoes yn hyblyg iawn 

 Mae gen i oriau agor hyblyg 

Amserau agor hirach a 
phenwythnosau 

 Rydyn ni’n edrych ar ymestyn ein darpariaeth, ac yn gweithio gydag Adran Cynllunio Torfaen ar hyn o bryd. Os 
ydyn ni’n llwyddiannus efallai y byddwn ni mewn sefyllfa i gynnig amserau agor cynharach a dyddiau Sadwrn 

 
 
Manylion pellach a ddarparwyd ynghylch bodloni anghenion gweithwyr shifft neu’r rheiny sy’n gweithio oriau anarferol yn well 
 
Cynigiodd darparwyr sylwadau pellach ynghylch cynlluniau i fodloni anghenion gweithwyr shifft neu’r rheiny sy’n gweithio oriau 
anarferol yn well, ar hyd y thema eu bod eisoes yn darparu’r gwasanaeth hwn.  

 
Roedd y rhwystrau a awgrymwyd yn tynnu sylw at y drafferth wrth gynllunio gwasanaethau oherwydd rheoliadau AGGCC. Dengys 
Ffigur 113 sylwadau’r ymatebwyr: 
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Ffigur 113: Manylion pellach ynghylch cynlluniau i fodloni anghenion gweithwyr shifft a’r rheiny sy’n gweithio oriau anarferol yn well 
 

Thema Tystiolaeth 

Eisoes yn bodloni anghenion 
gweithwyr shifft 

 Hyblyg iawn gyda lleoedd, hefyd yn ystyried dyddiau Sadwrn 

 Eisoes yn cynnig oriau hyblyg ac ad hoc 

Rhwystrau i fodloni anghenion 
gweithwyr shifft 

 Gallwn gynnig sesiynau o 8.30yb yn unig 

 Ni allwn weithredu fwy na 4 awr yn barhaus – gosodir hyn gan AGGCC 

Eisoes yn bodloni gweithwyr shifft yn 
well 

 Rydw i eisoes y darparu ar gyfer rhieni ar foreau cynnar gan ddechrau o 6yb ond dw i ddim yn 
cynnig darpariaeth ar ôl 6yh 

Dim manylion  Ni allwn wneud hyn ond rydyn ni’n sylweddoli bod hyn yn fater o bryder, yn enwedig i nyrsys sydd â 
rota anghyson 

 Gweler uchod ynghylch gweithwyr o gartref 

 
Manylion pellach a ddarparwyd ynghylch ehangu nifer y lleoedd Cyfrwng Cymraeg neu newid natur ieithyddol y ddarpariaeth 
 
Roedd yr ymatebwyr a fu’n cynnig sylwadau ynghylch ehangu’r nifer o leoedd Cyfrwng Cymraeg yn cynnwys y lleoliadau hynny sydd 
eisoes yn darparu gofal plant Cyfrwng Cymraeg, a ddywedodd fod y ddarpariaeth eisoes mewn lle. Roedd yna rai ymatebwyr sydd 
â chynlluniau i wella’r agwedd hon o’u darpariaeth gyda chyflwyniad Cymraeg sylfaenol ac un ymatebwr a oedd yn ceisio hyfforddiant. 
Dengys Ffigur 114 sut mae’r ymatebwyr wedi crybwyll eu cynlluniau, yn unol â’r tair thema yma: 
 
Ffigur 114: Manylion pellach a ddarparwyd ynghylch cynlluniau i ehangu’r nifer o leoedd Cyfrwng Cymraeg/newid natur ieithyddol y 
ddarpariaeth 
 

Thema Tystiolaeth 

Eisoes mewn lle  Rydw i eisoes yn lleoliad sy’n darparu gofal plant cyfrwng Cymraeg 

 Mae gennym gynghorydd sy’n siarad Cymraeg ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda ni er mwyn cynyddu 
faint o’r Gymraeg mae ein lleoliad yn ei ddefnyddio. 

Bwriadu dilyn cwrs 
hyfforddiant  

 Rydyn ni’n chwilio am hyfforddiant 

Ddim yn gallu cynnig 
cyfrwng Cymraeg 

 Mae hyn yn parhau. Nid ydym yn anelu at ddod yn lleoliad cyfrwng Cymraeg fodd bynnag rydyn ni’n 
ymdrechu bob tro i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei defnyddio. 

Manylion eraill  Mae gennym gynlluniau i gyflwyno hyfforddiant er mwyn cynyddu faint o’r Gymraeg sy’n cael ei defnyddio 
yn ein lleoliad 

 Byddai’n dda petai’r cyllid yn ein galluogi i wneud hynny 

 Rydyn ni eisoes yn cynnig 62 lle 
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7%

Yes, maybe
27%

No
60%

Not indicated
6%

Figure 115:  Overall interest in expanding into different geographical areas in Torfaen

Ehangu i mewn i wahanol ardaloedd daearyddol 
 
Y diddordeb yn gyffredinol mewn ehangu i mewn i wahanol ardaloedd daearyddol 
 
Gofynnwyd i ddarparwyr gofal plant ddweud a oedd ganddynt ddiddordeb mewn ehangu eu gwasanaeth i mewn i ardal ddaearyddol 
wahanol yn Nhorfaen. Gofynnwyd iddynt hefyd roi manylion eu cynlluniau, os oedd cynlluniau mewn lle.  
 
Roedd gan 5% (cynnydd o 4%*) o ymatebwyr ddiddordeb ‘pendant’ ac roedd 29% arall (cynnydd o 17%*) ‘efallai’ â diddordeb mewn 
ehangu i mewn i ardal wahanol yn Nhorfaen.Nid oedd gan y mwyafrif o ymatebwyr, 60% (gostyngiad o 24%*), ddiddordeb mewn 
ehangu’n ddaearyddol. Roedd yna lai o ddiddordeb yn gyffredinol, ymhlith darparwyr gofal plant, mewn ehangu i mewn i wahanol 
ardaloedd daearyddol, nag yn 2014. 
 
Dengys Ffigur 115 ymateb y darparwyr gofal plant ar y cyfan i ehangu i mewn i wahanol ardal ddaearyddol yn Nhorfaen. 
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Rhoddodd 2 ddarparwr fanylion pellach ynghylch y tebygolrwydd y byddent yn ehangu eu gwasanaeth i mewn i ardal ddaearyddol 
arall yn Nhorfaen. Roedd y rhain yn cynnwys:  
 

 “Defnyddio mwy o’r Pwerdy”. 

 “Dw i’n derbyn plant o unrhyw ardal” 

 
Diddordeb mewn ehangu i mewn i wahanol ardaloedd daearyddol yn ôl y math o ddarparwr 
 
Dengys Ffigur 116 yr ymatebwyr sydd â diddordeb mewn ehangu i mewn i wahanol ardal ddaearyddol yn Nhorfaen yn ôl y math o 
ddarparwr. Mae’n dangos bod gan fwy o feithrinfeydd dydd a meithrinfeydd pen a chwt ‘efallai ddiddordeb’ mewn ehangu eu 
gwasanaeth yn ddaearyddol. Roedd gan warchodwyr plant, meithrinfeydd pen a chwt a darpariaeth ar ôl ysgol fwy o ‘ddiddordeb 
pendant’ mewn ehangu’n ddaearyddol. O gymharu â 2014,  pan ddywedodd mwy o feithrinfeydd dydd eu bod yn ystyried ehangu.  
 
Ffigur 116: Diddordeb mewn ehangu i mewn i wahanol leoliad daearyddol yn ôl y math o ddarparwr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diddordeb mewn ehangu i mewn i wahanol ardaloedd daearyddol yn ôl lleoliad 
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Dengys Ffigur 117 yr ymatebwyr sydd â diddordeb mewn ymestyn i mewn i wahanol ardal ddaearyddol yn ôl eu lleoliad ward 
presennol. Mae’n dangos bod y darparwyr sydd â ‘diddordeb pendant’ mewn ehangu eu gwasanaethau’n ddaearyddol yn ward 
Llantarnam, Panteg, Cwmbrân Uchaf a Chroesyceiliog o gymharu â’r Dafarn Newydd yn 2014. Dengys hefyd fod mwy o ddarparwyr 
‘efallai â diddordeb’ wedi’u lleoli yn wardiau Abersychan, Brynwern, Llantarnam, Y Dafarn Newydd, Panteg, Pont-y-pŵl, Sant Cadog 
a Phenygarn, Trefddyn, Fairwater, Dwy Loc, Llanyrafon, Abersychan, Pontnewydd a Phontnewynydd. Roedd gan 6% o’r ymatebwyr 
‘ddiddordeb pendant’ mewn ehangu eu gwasanaethau’n ddaearyddol ac roedd gan 25% o’r ymatebwyr ‘ddiddordeb efallai’ mewn 
ehangu eu gwasanaethau. 
 
Ffigur 117: Ymatebwyr sydd â diddordeb mewn ehangu i mewn i wahanol ardal ddaearyddol yn ôl eu lleoliad presennol 
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Cymorth Cyffredinol sydd ei angen 
 
Roedd yr holiadur i ddarparwyr gofal plant yn gofyn i ddarparwyr nodi lefel y cymorth y byddent ei angen mewn meysydd penodol o 
fewn eu busnes gofal plant er mwyn gwireddu eu cynlluniau. Dengys Ffigur 118 sut mae’r darparwyr wedi ymateb. 
 
Fel yn 2014, roedd darparwyr fwyaf tebygol o angen llawer o gymorth gyda hyfforddiant staff  (16% angen ‘llawer o gymorth’), sy’n 
ostyngiad o 1% ers 2014, ond hefyd cymorth gydag arolygu neu gofrestru (roedd 11% angen ‘llawer o gymorth’), sy’n ostyngiad o 
1% ers 2014  ac addasiadau i adeiladau (19% angen ‘llawer o gymorth’) sy’n gynnydd o 9% ers 2014, yn ogystal â gweithio gyda’r 
awdurdod lleol (16% angen ‘llawer o gymorth’) sy’n gynnydd o 14% ers 2014. I ddilyn yn agos roedd cymorth gyda’r Gymraeg (14% 
angen ‘llawer o gymorth’), sy’n gynnydd o 7% ers 2014. 

 
Gwelwyd y cynnydd mwyaf amlwg yn y cymorth sydd ei angen ers 2014 ym maes addasiadau i adeiladau (cynnydd o 9%). Mae’r 
gostyngiad mwyaf mewn gweithio gyda’r awdurdod Lleol (6%). 

 
Roedd darparwyr fwyaf tebygol o fod angen ychydig o gymorth gyda chymorth busnes ac arolygu a chofrestru (43% angen ‘ychydig 
o gymorth’), yn ogystal â mwy o ymglymiad gyda’r awdurdod lleol (41% angen ‘ychydig o gymorth’) a hyfforddiant staff, (40% angen 
‘ychydig o gymorth’) 
 
Roedd darparwyr lleiaf tebygol o fod angen cymorth gyda recriwtio/cadw staff (66% angen ‘dim’) ac addasiadau i adeiladau (55% 
wedi dweud bod angen ‘dim’). 
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Staff recruitment and retention

Staff training

Marketing support

Business support

Building alterations

Inspection or registration support

Support to network

Working with the local authority

More involvement in local planning of childcare…

Welsh language support

Advice on needs of specific groups of children

Other

Figure 118:  Support required overall by childcare providers

A lot of support A little support None No response
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 Dywedodd 1 darparwr gofal plant (1.6% o’r ymatebwyr) fod angen ‘llawer’ neu ‘ychydig’  o gymorth gyda maes arall o fewn eu 

busnes gofal plant na nodwyd yn yr holiadur. Roedd y manylion pellach a roddwyd yn cynnwys: 

 
 Hyfforddiant penodol – Trafodwr allweddol (Team Teach i blant ifancach) 

 
 Gyda chymorth busnes, helpu perchnogion/rheolwyr i gadw ar flaen y farchnad sy’n newid drwy’r amser. Cyfraith cyflogaeth, 

iechyd a diogelwch, pensiynau, cynnydd y cyflog byw, blaengynllunio ariannol /rhagolygon llif arian, diogelu, gwaith arolygu ar 

y cyd, hunanwerthuso, newidiadau i ofynion AGGCC ayb. 

 
 Cydweithio fel tîm! (Yr holl ddarparwyr gofal plant) Staff cyflenwi – yn aml iawn, mae angen staff cyflenwi ond mae’n anodd 

dod o hyd iddynt. Byddai’n ddefnyddiol pe gallai’r Awdurdod Lleol drefnu rhestr o staff sydd â chymwysterau priodol a allai 

helpu allan ar fyr rybudd. 

 
 Teimlaf y dylai fod mwy o argaeledd ar gyrsiau hyfforddiant - fel busnes bach mae cael nawdd ar gyfer hyn o rywle arall yn 

broblem. Mae lleoedd yn gyfyngedig iawn a theimlaf fod llawer o leoliadau yn cael blaenoriaeth. 

 
 Cymorth gyda’n harolwg ESTYN, taflenni ar salwch mewn plentyndod. 

 
 Hyfforddiant ariannol 

 
 Mae’r cymorth gyda hyfforddiant wedi bod yn wych ac mae angen i hyn barhau 

 
 Ein hadeilad ein hunain ar dir yr ysgol 

 
 Oes, gan warchodwyr plant eraill 

 
 Adeilad o fewn tir yr ysbyty. 

 
 Adeilad ar dir yr ysbyty 
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Y cymorth sydd ei angen yn ôl y math o ddarparwr 
 

Dengys Ffigur 119 nifer yr ymatebwyr sydd wedi dweud bod angen ‘llawer o gymorth’ yn erbyn pob maes cymorth ac yn ôl y 
math o ddarparwr. Mae’n dangos: 
 

 mai grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd pen a chwt a chlybiau brecwast oedd fwyaf tebygol o fod angen 

‘llawer o gymorth’ gyda recriwtio staff a’u cadw; 

 
 meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd pen a chwt a chlybiau brecwast oedd fwyaf 

tebygol o fod angen ‘llawer o gymorth’ gyda hyfforddiant staff; 

 
 roedd angen cymorth gydag addasiadau i adeiladau gan yr amrediad mwyaf o fathau o ddarparwyr, ac i ddilyn yn agos 

roedd cymorth gyda’r Gymraeg; 

 
 cafwyd cais am gymorth gyda marchnata gan feithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd 

pen a chwt a chlybiau ar ol ysgol; 

 
 roedd yr angen am gymorth busnes fwyaf tebygol ymhlith grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd a 

meithrinfeydd pen a chwt; 

 
 gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd, meithrinfeydd pen a chwt, creche a 

chlybiau ar ol ysgol oedd y mathau o ddarparwyr oedd fwyaf tebygol o fod angen cymorth gydag addasiadau i adeiladau; 

 
 cafwyd cais am gymorth gydag arolygu neu gofrestru gan grwpiau chwarae /cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd, 

meithrinfeydd pen a chwt a chlybiau brecwast; 

 
 gofynnodd grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd a meithrinfeydd pen a chwt  am gymorth i 

rwydweithio; 
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 gwarchodwyr Plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin a meithrinfeydd pen a chwt oedd fwyaf 

tebygol o fod angen ‘llawer’ o gymorth ynghylch gweithio gyda’r awdurdod lleol. 

 
 gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd, meithrinfeydd pen a chwt a creche oedd 

y darparwyr a oedd fwyaf tebygol o fod angen ‘llawer o gymorth’ gyda defnyddio’r Gymraeg; 

 
 gofynnodd grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd, a meithrinfeydd pen a chwt am gymorth gyda 

grwpiau penodol o blant;  

 
 grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin a  meithrinfeydd pen a chwt oedd y mathau o ddarparwyr a ofynnodd am ‘lawer o 

gymorth’ ar draws y mwyaf o feysydd cymorth, ac yn dilyn yn agos roedd darpariaeth meithrinfeydd dydd. 

 
 darpariaeth ar ôl ysgol oedd lleiaf tebygol o ofyn am gymorth. 

 
Y lleiaf o gymorth y gofynnwyd amdano gan unrhyw fath o ddarparwr oedd mwy o ymglymiad mewn cynllunio darpariaeth gofal plant 
yn lleol, recriwtio staff, marchnata, cymorth busnes a chymorth i rwydweithio 
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Ffigur 119: Y darparwyr sydd angen llawer o gymorth yn ôl y math o ddarparwr 
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Y cymorth sydd ei angen yn ôl lleoliad 
 

Dengys Ffigur 120 nifer yr ymatebwyr ddywedodd bod angen ‘llawer o gymorth’ yn erbyn pob maes cymorth yn ôl eu lleoliad 
ward yn Nhorfaen.  Mae’n dangos: 
 

 mai darparwyr yn wardiau Llantarnam, Panteg, Pontnewydd a Chwmbrân Uchaf oedd fwyaf tebygol o fod angen 

llawer o gymorth’ gyda recriwtio staff a’u cadw; 

 
 cafwyd cais am gymorth gyda hyfforddiant staff gan ddarparwyr yn yr ail fwyaf o wardiau; 

 
 gofynnodd darparwyr ym Mhanteg, Pontnewydd a Chwmbrân Uchaf am gymorth gyda marchnata; 

 
 cafwyd cais am gymorth busnes gan ddarparwyr ym Mhanteg, Pontnewydd a Chwmbrân Uchaf; 

 
 cafwyd cais am gymorth gydag addasiadau i adeiladau gan y nifer fwyaf o ddarparwyr yn wardiau Croesyceiliog, 

Llantarnam, Llanyrafon, Y Dafarn Newydd, Panteg, Pontnewydd, Pont-y-pŵl, Sain Derfel a Chwmbrân Uchaf; 

 
 roedd angen cymorth gydag arolygiad a chofrestru yn wardiau Abersychan,  Croesyceiliog, Llanyrafon, Panteg 

Pontnewydd, Pont-y-pŵl a Chwmbrân Uchaf; 

 
 gofynnodd darparwyr yng Nghroesyceiliog, Pontnewydd, Pont-y-pŵl a Chwmbrân Uchaf am gymorth i rwydweithio; 

 
 darparwyr yn wardiau Croesyceiliog, Llantarnam, Panteg, Pontnewydd a Phont-y-pŵl a Chwmbrân Uchaf oedd angen 

cymorth i weithio gyda’r Awdurdod Lleol; 

 
 cafwyd cais am gymorth gyda’r Gymraeg gan ddarparwyr yn wardiau Blaenafon, Croesyceiliog, Fairwater, 

Llantarnam, Y Dafarn Newydd, Panteg a Sain Derfel; 

 
 roedd yr unig ddarparwyr a ofynnodd am gymorth ynghylch mwy o ymglymiad wrth gynllunio gofal plant yn lleol yn 

wardiau Pontnewydd a Phont-y-pŵl; 
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 cafwyd cais am gyngor ar anghenion grwpiau penodol o blant gan ddarparwyr yn Llantarnam, Y Dafarn Newydd a 

Phanteg; 

 
 gofynnodd darparwyr ym Mhanteg a Phontnewydd am fwy o gymorth ymhob maes heblaw 2, tra bod darparwyr yn 

wardiau Croesyceiliog, Pont-y-pŵl a Chwmbrân Uchaf yn debygol o fod angen cymorth mewn mwy na 50% o’r meysydd. 

   
Ffigur 120: Darparwyr sydd angen llawer o gymorth yn ôl eu ward 
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Abersychan 1 1

Blaenavon 1 1

Brynwern

Coed Eva          No respondents

Croesyceiliog 2 2 1 1 1 2

Cymynyscoy          No respondents

Fairwater 1

Greenmeadow

Llantarnam 1 1 1 1 1

Llanyrafon 1 1

New Inn 1 1 1

Panteg 1 1 2 2 2 1 2 1 1

Pontnewydd 1 1 2 2 1 1` 1 2 1

Pontnewynydd

Pontypool 1 2 1 1 2

Snatchwood          No respondents

St. Cadocs & Penygarn

St. Dials 1 1

Trevethin 1

Two Locks

Upper Cwmbran 1 3 1 2 1 1 2 3

Wainfelin No respondents
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Crynodeb 
 
Daethpwyd i’r casgliadau canlynol ar sail y dystiolaeth a gasglwyd trwy’r holiadur i ddarparwr gofal plant fel y cyflwynwyd uchod: 
 

 Ar y cyfan, mynegodd fwyafrif y darparwyr gofal plant farn bositif ar y farchnad gofal plant leol, gan sgorio mwyafrif yr 

agweddau ar y farchnad a nodwyd rhwng ‘boddhaol’ a ‘da iawn’ ar gyfartaledd, gydag ‘ansawdd y ddarpariaeth’ yn cael 

y sgôr gyfartalog uchaf.  Fodd bynnag, sgoriodd ‘darpariaeth ddwyieithog/Gymraeg’ isaf ar gyfartaledd, gydag ychydig 

o dan hanner yr 20 o wardiau a ymatebodd yn ystyried ei bod rhwng ‘gwael iawn’ a ‘gwael‘. 

 
 Abersychan, Brynwern, De Llanyrafon, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl a Threfddyn oedd wardiau etholiadol Torfaen ble 

mynegodd y darparwyr gofal plant a ymatebodd yn gyson y farn fwyaf positif ar gyfartaledd ynghylch y farchnad gofal 

plant leol.  

 
 Roedd ward Pontnewynydd yn ystyried bod ‘amrediad y darparwyr’ yn ‘wael’ ac roedd ward Llanyrafon yn ystyried bod 

‘Nifer y lleoedd’ a ‘Fforddiadwyedd’ yn ‘wael’; roedd wardiau Llanyrafon, Pontnewynydd a Sain Derfel wedi rhoi sgoriau 

cyson isel ar gyfartaledd. Sgoriodd pob ward arall a ymatebodd y rhan fwyaf o agweddau’n ‘foddhaol’ neu’n well.   

 
 Teimlwyd bod gofal plant i grwpiau penodol o rieni a gofalwyr yn well na boddhaol ar gyfartaledd, ac eithrio ‘teuluoedd 

â phlant anabl’.  Gofal plant i deuluoedd sy’n chwilio am waith sgoriodd uchaf ar y cyfan. 

 
 Awgrymodd y darparwyr gofal plant a ymatebodd brisiau is neu gymhorthdal ar gyfer lleoedd gofal plant amlaf fel 

gwelliant i’r ddarpariaeth i deuluoedd ar incwm isel. 

 
 Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau a gafwyd gan ddarparwyr mewn perthynas â gofal plant i deuluoedd â 

phlant anabl yn canolbwyntio ar hygyrchedd, cymorth ariannol a gwelliannau i leoliadau, gwell hyfforddiant i staff a 

phrynu offer/addasiadau i safleoedd gofal plant. 
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 Roedd darparwyr fwyaf tebygol o awgrymu y gellid gwella gofal plant i deuluoedd sy’n gweithio trwy fwy o hyblygrwydd 

mewn oriau gofal plant ac ymestyn hyd sesiynau. Roedden nhw hefyd yn teimlo y byddai cymorth gyda chostau gofal 

plant yn fuddiol, yn ogystal â chanllawiau ar Gredydau Treth. 

 
 Nawdd ar gyfer lleoedd gofal plant yn ystod cyfweliadau ac wrth chwilio am waith, gan gynnwys cymorth ariannol gyda 

ffioedd cadw, oedd yr awgrym fwyaf rheolaidd gan ddarparwyr fel gwelliannau i rieni ymgymryd â chyfweliadau a mynd 

iddynt. 

 
 Mae 83% o ddarparwyr gofal plant yn disgwyl aros mewn busnes am dros 5 mlynedd, gan awgrymu bod marchnad 

gofal plant Torfaen yn gymharol sefydlog ar y cyfan. 

 
 O ran y newidiadau a ragwelir i fusnesau gofal plant ar y cyfan, mae darparwyr fwyaf tebygol o ehangu’r nifer o leoedd 

maen nhw’n eu cynnig (5% â ‘chynlluniau mewn lle’ a 38% ‘heb unrhyw gynlluniau ond â diddordeb’), cynyddu ffioedd 

mewn ffordd arwyddocaol (4% â ‘chynlluniau mewn lle’ a 30% ‘dim cynlluniau ond diddordeb’) a gwella’r ddarpariaeth i 

blant anabl ( 5% â ‘chynlluniau mewn lle’ a 43% ‘dim cynlluniau ond diddordeb’). 

 
 Mae’r angen cymorth i ddarparwyr gofal plant gydag addasiadau i adeiladau. Ond mae’n tynnu sylw at angen i 

ganolbwyntio ar gefnogi darparwyr gyda hyfforddiant, darparu cymorth busnes, gweithio gyda’r awdurdod lleol a cynnig 

cyngor ac arweiniad ar addasiadau i adeiladau.  
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15 Dadansoddiad o’r Bylchau a’r Meysydd i’w Gwella 

 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod yr angen i gynnal dadansoddiad o’r cyflenwad gofal plant a’r galw amdano, gan 
ffurfio crynodeb o’r bylchau yn y ddarpariaeth trwy gyfeirio at y grwpiau canlynol fel y nodwyd yn y canllawiau diwygiedig. Mae’r rhain 
yn cynnwys;  
 

 Darpariaeth gofal plant i blant rhieni sy’n gweithio oriau anarferol 
 Darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 
 Darpariaeth gofal plant ar gyfer gwahanol gategorïau iaith 
 Unrhyw beth arall  

 
Bydd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant hefyd yn amlinellu anghenion gofal plant sydd ddim yn cael eu diwallu yn ardal yr 
Awdurdod Lleol, gan gynnwys y rheiny sy’n ymwneud â: 
 

 Y mathau o ofal plant sydd ar gael 
 Oed y plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer 
 Fforddiadwyedd gofal plant 
 Yr amserau mae gofal plant ar gael 
 Lleoliad gofal plant 

 
Cyflwyna’r adroddiad hwn grynodeb o’r meysydd i’w gwella, gan ystyried y prif gryfderau a gwendidau sydd wedi cael eu nodi’n yr 
adrannau cynharach. 
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Mae’r adran hon yn ystyried dadansoddiad o’r cyflenwad gofal plant a’r galw amdano o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan 
ein galluogi i adnabod unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.  Gan mai dim ond 274 ymateb a gafwyd gan rieni, gellid ystyried y wybodaeth 
fel gwybodaeth sy’n dila yn ystadegol, fodd bynnag caiff ymatebion dilys eu harchwilio at ddiben yr adroddiad hwn, a bydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod unrhyw fylchau y teimlir eu bod yn fylchau o bwys er mwyn eu harchwilio ymhellach.  
Cafwyd y data a ddefnyddiwyd ar gyfer y dadansoddiad o fylchau a meysydd i’w gwella yn bennaf o: 

 Ymgynghori â rhieni/gofalwyr,                                            Ffigur.121  

 Dadansoddiad o’r cyflenwad ar sail data’r SASS Rhan 1  

 Ymgynghori â Rhanddeiliaid  

Ceir cyfeiriadau at unrhyw ymgynghoriadau eraill yn ôl yr angen.  

 

Fel y nodwyd yn flaenorol, mae dadansoddiad yr Asesiad Digonolrwydd  

Gofal Plant wedi bod yn seiliedig ar y 3 phrif  

ardal setliad yn Nhorfaen, ac eithrio’r ymgynghoriad â darparwyr gofal plant 

 (cyflwynwyd hyn fesul ward).  

Dengys Ffigur 121 ardaloedd setliad Blaenafon, Pont-y-pŵl 

a Chwmbrân yn ddaearyddol.  

 

Sylwer efallai na fydd rhai cyfeiriadau at fylchau yn y ddarpariaeth  

o angenrheidrwydd yn cael eu cydnabod yn y cyd-destun y’u bwriedir, ac  

felly cafwyd gwared ar unrhyw ddyblygu at ddibenion y crynodeb hwn. 

 

15.1 Darpariaeth gofal plant 
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Yn ôl y data ynghylch y cyflenwad  (a gafwyd o ddata’r SASS), yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mae yna: 

44 Gwarchodwr plant cofrestredig ar waith 

Cwblhaodd 33 darparwr Gofal Diwrnod Llawn ddata’r SASS (mae hyn yn cynnwys nifer of ddarparwyr fyddai’n cael eu 

hystyried fel Gofal Sesiynol yn lleol) 

3 darparwr Gofal Dydd Sesiynol 

6 darparwyr tu allan i’r ysgol 

2 Crèche  

Datgela’r wybodaeth sydd ar gronfa ddata’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (Mawrth 2017) fod y canlynol yn Nhorfaen: 

53 gwarchodwr plant cofrestredig 

17 meithrinfa ddydd  

27 grŵp chwarae cofrestredig (mae 3 yn darparu Gofal plant Dechrau’n Deg yn unig, a 3 yn darparu cyfleusterau pen a chwt 

o fewn meithrinfa diwrnod llawn)  

2 Gylch Meithrin cofrestredig 

13 clwb cyn ysgol cofrestredig 

27 Clwb Ar Ôl Ysgol (mae 20 o’r rhain yn gofrestredig) 

11 clwb gwyliau cofrestredig (caiff 9 eu darparu gan ddarparwyr gofal plant sydd eisoes yn bodoli) 

2 Creche (mae 1 yn gofrestredig)  
 
Sylwer bod nifer o ddarparwyr Gofal Diwrnod Llawn a nodwyd o fewn Data’r SASS fel arfer yn cael eu hystyried fel gofal plant 
sesiynol o fewn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Felly mae anghysondebau’n amlwg rhwng y ddwy set o ddata, ac 
mae’n anodd gweld unrhyw fylchau y gellir eu cymharu.    
Ni ymatebodd unrhyw ddarpariaethau anghofrestredig i’r SASS, fodd bynnag datgela gwybodaeth sydd gan Wasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen bod yna gyfanswm o 7 o glybiau tu allan i’r ysgol sy’n gweithredu 1 awr 59 munud neu lai. 
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Cafwyd sawl ymgais i goladu’r wybodaeth hon, fodd bynnag ni chafwyd ymatebion ac felly nid yw’r wybodaeth ynghylch gofal 
plant anghofrestredig (ac eithrio darpariaethau mynediad agored) wedi’i chynnwys yn y dadansoddiad hwn. 
 
Mae’r wybodaeth a gyflwynwyd gan ddata’r SASS yn cyfeirio at nifer of ddarparwyr gofal plant fel Gofal Diwrnod Llawn, fodd 
bynnag mewn gwirionedd nid yw nifer o’r lleoliadau hyn yn darparu Gofal Diwrnod Llawn sy’n darparu ar gyfer oriau anarferol 
ac ystyrir eu bod yn darparu gofal plant sesiynol. Felly byddai’r wybodaeth sydd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn rhoi crynodeb mwy cywir o’r gofal plant llawn sydd ar gael i rieni sy’n gweithio yn Nhorfaen. Byddai data’r SASS yn awgrymu 
bod yna fylchau yn y ddarpariaeth yn Nhorfaen, fodd bynnag oherwydd y data anghyflawn a gyflwynwyd ar gyfer yr SASS ni 
ellir tybio bod hyn yn wir. Bydd adroddiad ar wahân ar y dadansoddiad o ofal plant yn cael sylw o fewn y Cynllun Gweithredu 
a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn yr Adolygiad Blynyddol ym mis Mawrth 2018. 
 
 
15.2 Rhwystrau i ofal plant – Crynodeb o’r Ymgynghoriad â Rhieni / Gofalwyr 
 
Ar sail cyfanswm o 274 ymateb i’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr datgelwyd bod 48% o rieni yn defnyddio gofal plant (ar sail 132 
rhiant / gofalwr), fodd bynnag mae’r mathau o ofal plant a ddefnyddir yn cynnwys; 
 

1. Teulu a ffrindiau 
2. Gofal dydd llawn-amser mewn meithrinfa 
3. Clybiau Ar Ôl Ysgol 
4. Clybiau cyn ysgol  

 
Y gwasanaethau sy’n cael eu defnyddio fwyaf rheolaidd yw; 
 

1. Meithrinfeydd dydd -  gyda mwyafrif rhieni’n defnyddio gwasanaethau gofal diwrnod llawn 
2. Gofal Tu Allan i’r Ysgol - gyda mwyafrif rhieni’n defnyddio cyfleusterau Clybiau Ar Ôl Ysgol  
3. Gwarchodwyr Plant - gyda mwyafrif rhieni’n defnyddio gwasanaethau gofal diwrnod llawn 

 
Roedd cyfuniad y ffigurau ar gyfer pob math o Ofal Plant a ddefnyddiwyd yn awgrymu bod rhieni / gofalwyr a ymatebodd i’r 
arolwg yn defnyddio gofal plant tu allan i’r ysgol yn bennaf, gan ddefnyddio detholiad o Glybiau Ar Ôl Ysgol (38), Cyn ysgol / 
Clwb Brecwast (32) a gofal plant yn ystod y gwyliau trwy gydol y dydd (22). Gallai hyn gefnogi data o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
sy’n datgelu bod plant 5-7 oed yn defnyddio gofal plant yn bennaf yn fwy nag unrhyw grŵp oedran arall. 
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Prif resymau dros beidio â defnyddio gofal plant 
 
Mae data o arolwg rhieni/gofalwyr yn archwilio’r rhesymau pam nad yw rhieni / gofalwyr yn defnyddio gofal plant. Mae’r prif 
resymau a nodwyd yn ganlyniad i; 
 

1. Bartner/teulu/ffrindiau yn gofalu am blant (64) 
2. Gofal plant yn rhy ddrud (57) 
3. Rydw i /fy mhartner yn rhiant sy’n aros gartref a ‘does dim angen gofal plant arna’ i (41) 
4. Mae fy mhlant yn ddigon hen i ofalu am eu hunain (15) 
5. Nid oes gofal plant ar gael ar yr adegau rydw i ei angen (15) 

 
Nid fforddiadwyedd yw’r prif reswm dros beidio â defnyddio gofal plant, fodd bynnag dyma’r prif welliant a awgrymwyd ar gyfer 
rhieni / gofalwyr sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd.  
 
Datgelodd gwybodaeth a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni /Gofalwyr y byddai rhieni sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd yn 
ystyried defnyddio gofal plant yn y dyfodol ar sail y prif hoffterau canlynol; 
 

1. Gofal plant fforddiadwy 
2. Gofal plant o ansawdd da  
3. Gofal plant yn agos at y cartref 
4. Gofal plant yn agos at ysgol plentyn a gofal plant ar ôl ysgol / yn ystod y gwyliau.  

 
Mae’n ddiddorol ac yn werth nodi, er gwaethaf yr hoffter hwn ar gyfer y defnydd o ofal plant yn y dyfodol, mae’r rheiny sy’n defnyddio 
gofal plant ar hyn o bryd yn datgelu bod eu boddhad gydag ansawdd y gofal plant yn drech na’r angen am ofal plant fforddiadwy. 
Nodwyd boddhad gyda gofal plant ymhellach yn yr ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc. Bu’r plant yn trafod meysydd o fewn gofal 
plant yr oedden nhw’n eu mwynhau fwyaf gan osod wynebau hapus wrth ymyl meysydd penodol. Gosododd pob plentyn wyneb 
hapus ger y staff o fewn y lleoliad gofal plant. 
 
Awgryma barn rhieni ar ofal plant o blith y rheiny sy’n defnyddio darpariaeth ar hyn o bryd; 
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1. Eu bod yn hapus gydag ansawdd y gofal plant yn ystod y tymor ysgol (118) 
2. Fod Gofal plant yn rhy ddrud (113) 
3. Fod gofal plant yn darparu ar gyfer anghenion y plentyn/plant (104) 
4. Fod gofal plant wedi’i leoli’n dda yn Nhorfaen (94) 

 
Felly gallai hyn gynnig newid yng nghanfyddiad rhieni/gofalwyr wrth ddefnyddio gofal plant ffurfiol.  Rhaid rhoi ystyriaeth yn y dyfodol 
i deuluoedd sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd i’w helpu i benderfynu’n ddoeth ynghylch gofal plant a’r cymorth ariannol 
sydd ar gael. Caiff hyn sylw o fewn y Cynllun Gweithredu. 
 
Roedd sylwadau a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr a’r Grwpiau Ffocws yn cyfeirio at ymddiriedaeth wrth ddefnyddio gofal plant. 
Mae data o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr hefyd yn datgelu bod 68 o’r teuluoedd yn defnyddio teulu a ffrindiau at ddibenion gofal plant. 
Gellid dweud bod angen gwaith pellach ymhlith darparwyr gofal plant a’r cyhoedd er mwyn helpu rhieni i wneud penderfyniadau 
deallus ynghylch defnyddio gofal plant wedi’i reoleiddio yn Nhorfaen, tra hefyd yn adnabod buddion ariannol defnyddio gofal plant 
cofrestredig. Manylir ar hyn yn y Cynllun Gweithredu. 
 
15.3 Darpariaeth gofal plant i blant rhieni sy’n gweithio oriau anarferol 
 
Gellid cwestiynu, mewn amgylchedd sy’n newid fwy a mwy, beth yw ystyr oriau gwaith ‘anarferol’. Gan nad oes cwestiwn ar 
hyn yn yr ymgynghoriad gallwn ond tybio bod oriau anarferol yn golygu “…pob sefyllfa ble mae’n rhaid i bobl weithio ar amserau 
sydd fel arfer yn cael eu neilltuo ar gyfer y teulu neu orffwys: gweithio’n gynnar iawn yn y bore (cyn 8yb.), yn hwyr y nos (ar ôl 
6yh.), yn ystod y nos, ar ddydd Sadwrn a/neu Sul” (Le Bihan a Martin, 2004, tud. 566 - 567). 
 
Datgelodd yr ymgynghoriad â rhanddeiliaid (tudalennau 203-267) fod yna angen cynyddol am ofal tu allan i’r ysgol, yn enwedig 
yn ystod y gwyliau ysgol i blant hŷn (unwaith maen nhw’n mynd i’r ysgol uwchradd).  
 
Tynnodd un cyfranogwr sylw at brinder hyblygrwydd i deuluoedd sy’n gweithio oriau anarferol, gyda chyfeiriad penodol at 
argaeledd lleoedd gofal plant ar ôl ysgol. Teimlwyd bod y galw am ofal plant dros 2 awr ar ôl ysgol yn gymharol isel, fodd 
bynnag nid yw hyn yn bodloni anghenion rhieni sydd angen y ddarpariaeth am fwy na hyn. Teimlwyd petai’r lleoliadau gofal 
plant angen agor am awr ychwanegol ar gyfer lleiafrif o blant, y byddai angen grant cymhorthdal i leoliadau er mwyn 
cyfiawnhau’r costau ychwanegol ar gyfer y lefelau staffio.  Fodd bynnag datgelodd rhanddeiliaid eraill fod 2 o bob 3 lleoliad y 
maen nhw’n eu cefnogi ar hyn o bryd yn cynnig oriau estynedig i fodloni anghenion rhieni sy’n gweithio. Byddai angen 
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ymchwiliad pellach i weld a yw’n ymarferol yn ariannol i ddarparwyr gofal plant gynnig oriau agor estynedig i rieni sy’n gweithio 
oriau anarferol. 
 
Nodwyd yn yr ymgynghoriad â rhieni / gofalwyr fod y rheiny sydd ddim yn defnyddio gofal plant yn nodi’r gofal plant hwnnw 
cyn 8yb, ar ôl 7yh ac yn ystod penwythnosau fel adegau pan nad yw gofal plant ar gael iddynt. Mae hyn yn tynnu sylw pellach 
at yr angen am ofal plant cyn 8yb, cyn ysgol 7.30yb - 9yb, ar ôl ysgol 3.30yp-6yh, ac ar ôl 6yh yn ystod y tymor ysgol. Nododd 
y rheiny sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd yr angen i wella amserau gofal plant rhwng 8yb a 6yh, cyn 8yb ac 
ar adegau tebyg i’r tymor ysgol yn ystod gwyliau ysgol. Yn ogystal â hyn mae yna hefyd nifer o rieni a nodir yn yr arolwg rhieni 
/ gofalwyr sydd angen gofal plant dros y penwythnos ystod y tymor a gwyliau ysgol. 
 
Er gwaethaf y ffaith fod y dadansoddiad o rieni /gofalwyr yn dila yn ystadegol, Cred 40% o’r rheiny a ymatebodd i’r Arolwg 
Rhieni / Gofalwyr nad oes gofal plant ar gael ar yr amserau y mae ei angen.  
 
Nododd rhieni / gofalwyr a fyddai o bosib yn defnyddio gofal plant yn y dyfodol agos yr angen am ofal plant rhwng 8yb a 6yh 
ar ddydd Llun a dydd Mawrth. Er y nodwyd diwrnodau eraill hefyd, roedden nhw a llai o werth, gan nodi’r angen potensial am 
ofal plant rhan-amser. Nodwyd gofal plant ar ôl 6yh fel prif ofyniad ar gyfer y defnydd o ofal plant yn y dyfodol. 
 
Yn yr ymgynghoriad â darparwyr gofal plant (tudalennau 203-267) tynnwyd sylw at rai rhwystrau i blant rhieni sy’n gweithio 
oriau anarferol, fodd bynnag roedden nhw hefyd yn nodi eu bod yn ceisio bodloni anghenion rhieni trwy gynnig gofal plant 
hyblyg fel oriau hyblyg ac ad hoc. 
 
Teimlwyd nad oedd rhai darparwyr gofal plant yn gallu bodloni anghenion y grwp penodol hwn oherwydd cyfyngiadau 
rheoliadau a osodir gan yr AGGCC, ac felly mae hyn tu hwnt i’w rheolaeth. Mae rhai darparwyr gofal plant yn cydnabod eu 
bod yn fwy parod i fodloni anghenion gweithwyr shifft, gydag un lleoliad gofal plant yn darparu gwasanaeth o 6yb, fodd bynnag 
nid yw’r gwasanaeth hwn yn cynnig darpariaeth ar ôl 6yh.  
 
Yr awgrym mwyaf cyffredin ar gyfer gwelliant a wnaed gan ddarparwyr gofal plant ynghylch anghenion gofal plant teuluoedd 
sy’n gweithio oedd ehangu hyd sesiynau gofal plant a chynyddu hyblygrwydd oriau gofal plant. Fodd bynnag byddai angen 
cynnal ymchwil pellach i weld a fyddai’r lleoliadau gofal plant hyn yn gallu parhau i fod yn gynaliadwy. Roedd yr awgrymiadau’n 
cynnwys; 
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 Y gallu i gynnig gwahanol oriau o wythnos i wythnos 
 Oriau hirach 
 Hyblygrwydd amserau agor a chau 
 Rota hyblyg  

 
Yn yr ymgynghoriad â darparwyr gofal plant datgelwyd bod rhai ardaloedd penodol yn Nhorfaen â darpariaeth gofal plant 
ddigonol i fodloni anghenion teuluoedd sy’n gweithio. Cafodd dwy ward yn ardal Pont-y-pŵl (Trefddyn a Sant.Cadog) sgôr 
uchel gan ddarparwyr gofal plant fel rhai sydd â gofal plant digonol i rieni sy’n gweithio. Fodd bynnag, ni ellir cadarnhau hyn 
trwy’r dadansoddiad o’r cyflenwad na thrwy’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr. Nodwyd Blaenafon gan ddarparwyr gofal plant fel un 
sydd â darpariaeth gofal plant annigonol i fodloni anghenion rhieni sy’n gweithio, a nodwyd hyn hefyd yn y dadansoddiad o’r 
cyflenwad a’r ymgynghoriad â darparwyr gofal plant. Yn ogystal â hyn, nid oes unrhyw ddarparwyr gofal plant o fewn ardal 
Blaenafon. 
 
Roedd ardaloedd eraill a nodwyd fel rhai sydd â darpariaeth gofal plant isel yn cynnwys 3 ward yn ardal Cwmbrân 
(Croesyceiliog, Llantarnam a Sain Derfel), fodd bynnag nid yw’r prinder wedi cael sylw mewn ymgynghoriadau eraill o 
angenrheidrwydd, ac eithrio prinder potensial gofal plant tu allan i’r ysgol yng Nghwmbrân. Mae data SASS hefyd yn awgrymu 
anghysondebau yn amseroedd agor o ddarparwyr. 
 
 
15.4 Darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 
 
Dengys Ffigurau’r boblogaeth ar gyfer Torfaen fod yna 594 dysgwr Cymraeg yn y flwyddyn academaidd 2016/17 a bod cyfanswm o 
8,641 o siaradwyr Cymraeg 3+ oed yn byw yn Nhorfaen. Mae’r bylchau yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg fel a ganlyn; 
 
Gwarchodwyr plant  
 
Datgela’r dadansoddiad o’r cyflenwad ar sail data’r SASS nad oes unrhyw warchodwyr plant sy’n darparu gofal plant trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn unig ac nad oes unrhyw leoedd cyfrwng Cymraeg yn cael eu defnyddio. 
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Gofal Diwrnod Llawn  
 
 Ar sail data’r SASS, mae 1 lleoliad yn cynnig darpariaeth Gymraeg yn unig, ac mae wedi’i leoli yn ardal Pont-y-pŵl. Mae hyn yn 
cynnwys: 

 Sesiynau Grŵp Chwarae/Cylch Meithrin bore a phrynhawn 

 Gofal cyn ac ar ôl ysgol  

 Pen a Chwt 

 Clwb Cinio  

Mae’r 1 lleoliad wedi’i gofrestru ar gyfer 19 lle, gydag uchafswm capasiti o 62. Mae yna 44 o blant yn mynychu lle llawn-amser, 13 
yn rhan-amser ac 1 ad hoc. Defnyddir mwyafrif y lleoedd cyfrwng Cymraeg trwy sesiynau Grŵp Chwarae/Cylch Meithrin bore a 
phrynhawn. Defnyddir 41% o’r rhain trwy leoedd gofal diwrnod llawn. 
 
Mae gofal plant cyfrwng Cymraeg ond ar gael i blant 2 - 5 oed, ac mae ar gael yn ardal Pont-y-pŵl.  Yn ystod y tymor ysgol mae 
gofal plant cyfrwng Cymraeg ond ar gael ym Mhont-y-pŵl rhwng 8:30yb a 15:15yp, a gellir cydnabod nad yw hyn yn oriau agor 
diwrnod llawn. Yn ychwanegol at hyn, nid yw’r gofal plant cyfrwng Cymraeg yn ardal Pont-y-pŵl yn gyson o ddydd Llun i ddydd 
Gwener ac mae ar gael llawer yn fwy yn ystod sesiynau bore.  Mae data cyflenwad yn nodi fod 4 lle gwag.  
 
Mae gofal plant dwyieithog ar gael i blant dan 12 mis i 4 blwydd oed mewn dau leoliad gofal plant yn ardal Cwmbrân gydag 
uchafswm capasiti o 49 o leoedd gofal plant ar gael, er gwaethaf y ffaith eu bod wedi cofrestru i gymryd 62. Fodd bynnag cafodd 80 
o blant ofal plant Dwyieithog yn ystod y tymor ysgol. 
 
Nid oes unrhyw leoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg yn ystod y gwyliau ysgol, fodd bynnag mae yna 46 o leoedd dwyieithog ar gael 
rhwng yr oriau 8:00yb – 6:00yh ac yn cael ei ddarparu yn gyfan gwbl gan un darparwr gofal plant.  Mae data cyflenwad yn nodi fod 
40 o blant dan 12 mis oed i 4 blwydd oed ofal diwrnod llawn Dwyieithog yn ystod y tymor ysgol, a gall awgrymu prinder posib yn 
nifer y lleoedd dwyieithog sydd ar gael ar draws Torfaen.  
 
Nid oes unrhyw ofal plant cyfrwng Cymraeg yn ardal Blaenafon. Nid oes unrhyw leoliadau gofal diwrnod llawn yn ardal Blaenafon 
sy’n cynnig defnydd achlysurol o’r Gymraeg.  
 
Nodir gofal plant cyfrwng Cymraeg o fewn lleoliad Grŵp Chwarae/Cylch Meithrin yn unig, a chaiff ei ystyried fel gofal diwrnod llawn 
ac nid gofal plant sesiynol yn nata’r SASS.  
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Darperir gofal plant sesiynol trwy gyfrwng y Saesneg yn unig ac yn ardal Pont-y-pŵl a Chwmbrân. Nid oes unrhyw ofal plant 
sesiynol ar gael yn ardal Blaenafon. 
 
Gofal Tu Allan i’r Ysgol 
 
Ar sail data’r SASS, nid oes unrhyw ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg tu allan i’r ysgol. 
 
Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 
 
Ar sail data’r SASS, dim ond 2 ddarpariaeth chwarae mynediad agored cyfrwng Cymraeg sydd, gyda chyfanswm o180 o leoedd ar 
gael yn ardal Cwmbrân i blant 5 – 12 oed yn ystod haf 2016 (allan o gyfanswm o 3330 o leoedd).  
 
Dim ond 1 darpariaeth Chwarae Mynediad Agored cyfrwng Cymraeg sydd, gyda chyfanswm o 60 o leoedd ar gael yn ardal 
Cwmbrân i blant 5 - 12 oed yn ystod hanner tymor mis Chwefror, Mehefin a Hydref (allan o gyfanswm o 890 o leoedd). 
 
Mae’r ddarpariaeth Chwarae Mynediad Agored ond ar gael yn ardal Cwmbrân. 
 
Nani 
 
Ar sail data’r SASS, nid oes unrhyw nanis cofrestredig ar gyfer gofal plant yn y cartref yn Nhorfaen. 
 
Arolwg Rhieni / Gofalwyr 
 
Roedd 0.4% o ymatebwyr yn ddarparwyr Cymraeg yn unig. Cred mwyafrif y 129 o rieni a gofalwyr a ymatebodd i’r adran hon 
ynghylch gofal plant cyfrwng Cymraeg fod digon o ofal plant yn Nhorfaen (34%).  Ymatebodd 1 rhiant/gofalwr trwy ddweud mai dim 
ond un gofal plant cyfrwng Cymraeg oedd yn eu hardal, a oedd yn gostus, fodd bynnag nid oes [ganddynt] ddewis. 
 
Dim ond 8 o blant gafodd ofal plant cyfrwng Cymraeg yn ystod y tymor ysgol allan o 129 o blant a gymerwyd o’r Arolwg 
Rhieni/Gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant ac yn ôl categori iaith. Ni chafodd unrhyw blant ofal plant yn ardal Blaenafon a Phont-y-
pŵl gyda dim ond 6 o blant yn cael gofal yn ardal Cwmbrân yn ystod y tymor ysgol. 
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Dim ond 4 o blant gafodd ofal plant cyfrwng Cymraeg yn ystod y gwyliau ysgol (allan o 56 o blant a gymerwyd o’r Arolwg 
Rhieni/Gofalwyr sy’n defnyddio gofal plant ac yn ôl categori iaith). Ni chafodd unrhyw blant ofal plant yn ardal Blaenafon a Phont-y-
pŵl gyda dim ond 4 o blant yn cael gofal yn ardal Cwmbrân yn ystod y gwyliau ysgol. 
 
Dengys y data ynghylch y galw yn y dyfodol nad oes galw am ofal plant cyfrwng Cymraeg.  
 
Byddai’n well gan deuluoedd sydd â’r potensial o ddefnyddio gofal plant ddefnyddio gofal plant cyfrwng Saesneg ac nid oes unrhyw 
ofynion am ofal cyfrwng Cymraeg nac unrhyw iaith arall. 
 
Darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg heb ei chynnal 
 
Mae lleoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg yn gymharol isel ar gyfer addysg feithrin heb ei chynnal, ac maen nhw’n cael eu hariannu 
gan un darparwr gofal plant o fewn ardal Pont-y-pŵl. Bu cyfanswm o 48 plentyn 3/4 oed yn cael gofal plant cyfrwng Cymraeg o 
ddydd Llun i ddydd Gwener mewn lleoliad bore yn ardal Pont-y-pŵl. Aeth 34 plentyn 3/4 arall ar ddydd Llun i ddydd Gwener yn 
ystod y prynhawn. 
 
Mae yna argaeledd cynyddol ar gyfer plant sy’n 3 oed ac ar gynnydd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Panteg. 
 
Darpariaeth Clybiau Brecwast Am Ddim 
 
Mae yna gyfanswm o 7,253 menter brecwast am ddim ar gael yn Nhorfaen, ac mae 498 o’r rheiny ar gael mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. Datgelodd data a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni a Gofalwyr yr angen am glwb brecwast mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yng 
Nghwmbrân. 
 
 
Ymgynghori ag Ysgolion 
 
Nododd 33% o ymatebwyr brinder gofal plant yn yr ardal leol gan nodi materion hefyd fel diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg. 
 
Ymgynghori â Chyflogwyr 
 
Nodwyd yr Iaith Gymraeg yn awgrymiad ar gyfer gwelliannau i ofal plant ac i helpu cadw a recriwtio staff . 
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Ymgynghori â’r Ganolfan Byd Gwaith 
 
Ni nodwyd unrhyw rwystrau gan deuluoedd sy’n cael cefnogaeth gan y Ganolfan Byd Gwaith, fodd bynnag adroddwyd bod lleoedd 
cyfyngedig ar gael. 
 
Ymgynghori â Rhanddeiliaid   
 
Credai 20% o randdeiliaid bod y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn wael, gydag 20% yn credu ei bod yn dda. Ni ymatebodd 60% i’r 
cwestiwn hwn. 
 
Dywedodd un cyfranogwr sy’n cefnogi lleoliadau eu bod yn annog siaradwyr Cymraeg i gwblhau eu Lefel 3 a 5 yn eu grwpiau gan 
eu bod angen staff sy’n siaradwyr Cymraeg. Awgrymwyd nad yw pob gofal plant cyfrwng Cymraeg yn cael ei hysbysebu trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 
Ymgynghori â darparwyr gofal plant 
 
O’r rheiny yr ymgynghorwyd â nhw, dywedodd 2 ddarparwr gofal plant eu bod yn ddarparwyr cyfrwng Cymraeg, a oedd yn 
ostyngiad o 1% ers 2014. 
Roedd y sgôr isaf ar y cyfan ar gyfer peidio â bodloni anghenion penodol ar gyfer darpariaeth Gymraeg/ddwyieithog, gyda 
chynnydd o dim ond 0.1 ers 2014. 
Rhoddwyd y sgôr gyfartalog isaf i Groesyceiliog, sef 1.7, rhwng gwael iawn a gweddol wael ar gyfer darpariaeth 
Gymraeg/Ddwyieithog. Rhoddwyd y sgôr gyfartalog uchaf i Drefddyn sef 4.2 neu gweddol dda. 
 
Ymhlith Clybiau Ar Ôl Ysgol, Clybiau Cyn Ysgol a Chlybiau Gwyliau yn darparu gofal plant Cymraeg/Ddwyieithog yn llai na 
boddhaol. 
 
Mewn ymgynghoriad â darparwyr gofal plant datgelwyd bod 14% o leoliadau angen llawer o gymorth ar gyfer darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. 
Mae gwarchodwyr plant, grwpiau chwarae/Cylchoedd Meithrin, Meithrinfeydd dydd, Pen a chwt a Crèche yn fwy tebygol o fod 
angen llawer o gymorth i ddefnyddio’r Gymraeg. 
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Cafwyd cais am gymorth gyda’r Gymraeg gan ddarparwyr yn wardiau Blaenafon, Croesyceiliog, Fairwater, Llantarnam, Y Dafarn 
Newydd, Panteg a Sain Derfel. 
 
 
15.5 Darpariaeth gofal plant ar gyfer categorïau iaith gwahanol 
 
Datgelodd gwybodaeth a dynnwyd o ddata’r SASS mai dim ond dau leoliad gofal diwrnod llawn sy’n defnyddio ieithoedd eraill. 
Nodwyd y rhain fel; 

 Ffrangeg  
 Signalong  

 
Nid yw un o’r rhain yn ieithoedd cyntaf ac maen nhw’n cael eu nodi o fewn ‘manylion ieithoedd eraill’. 
 

Datgelodd y prif ieithoedd a siaredir o fewn y cartref fod;  
 0.4% yn Gymraeg yn unig 
 89.9% yn Saesneg yn unig 
 8.5% yn ddwyieithog 
 2.2% yn ieithoedd eraill, sy’n cynnwys Portwgeeg (1), Tsiec (1), Pwyleg (2), dwyieithog mewn Saesneg a Phwyleg (1) 

ddim yn wybyddus (1) 
 
Trwy werthuso’r cyflenwad gofal plant a’r galw amdano, gellid ystyried bod gofal plant yn Nhorfaen yn ddigonol i fodloni 
anghenion iaith teuluoedd. 
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15.6 Anghenion gofal plant eraill sydd ddim yn cael eu bodloni  
 
15.6.1 Mathau o ofal plant sydd ar gael 
 
Datgela’r dadansoddiad o ddata’r SASS fod darpariaeth gofal plant sylweddol yn Nhorfaen ac mae uchafswm y nifer o leoedd wedi 
eu dosbarthu fel a ganlyn; 
 
Gwarchodwyr Plant- 406 yn ystod y tymor ysgol a 273 yn ystod gwyliau ysgol 
Gofal Diwrnod Llawn - 3594 yn ystod y tymor ysgol a 919 yn ystod gwyliau ysgol 
Gofal Dydd Sesiynol – 123 yn ystod y tymor ysgol, 32 yn ystod gwyliau ysgol  
Gofal Tu Allan i’r Ysgol – 163 yn ystod y tymor ysgol, 92 yn ystod gwyliau ysgol  
 
Mae yna gyfanswm o 4,286 o leoedd gofal plant yn ystod y tymor ysgol sy’n gostwng i 1,316 (ac eithrio nifer o ddarpariaethau chwarae 
a mentrau brecwast am ddim). 
 
Gellid ystyried gwendidau o fewn y math o ofal plant a’r bylchau posib yn Nhorfaen fel a ganlyn; 
 
Gwarchodwyr Plant 
 

 Nid oes unrhyw warchodwyr plant cofrestredig yn ardal Blaenafon 
 Llai o gapasiti ar gyfer cyfleusterau pen a chwt  
 Nid oes unrhyw warchodwyr plant  Cymraeg neu ddwyieithog 
 Prinder darpariaeth i blant 12 oed + o gymharu â 0-11 oed 
 Diffyg gofal dros nos ac ar benwythnosau 
 Llai o ddarpariaeth i blant 12 mis oed ac iau 
 Darpariaeth gyfyngedig ar gael ar ôl 6yh 
 Nifer fwy o leoedd yn ardal Cwmbrân 
 Galw potensial am fwy o ddarpariaeth ar ôl ysgol  
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Gofal Diwrnod Llawn 
 

 Dim darpariaeth cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog yn ardal Blaenafon 
 Mae’r nifer o leoedd sydd ar gael yn sylweddol is yn ystod gwyliau ysgol, fodd bynnag mae hyn yn ganlyniad i’r ffaith fod llawer 

o leoliadau’n gweithredu yn ystod y tymor ysgol yn unig 
 Mae’n ymddangos bod lefelau presenoldeb ym Mlaenafon yn is na’r nifer o leoedd sydd ar gael 
 Mae’r amserau agor a gyflwynwyd yn anghyson  

 
Gofal plant sesiynol  
 

 Ni nodwyd unrhyw ddarpariaeth Gymraeg neu Ddwyieithog  
 
Darpariaeth Tu allan i’r ysgol  
 

 Gostyngiad sylweddol yn nifer y lleoedd sydd ar gael yn ystod gwyliau ysgol rhwng 09.30yb a 4.30yp 
 Llai o leoedd ar gael ym Mlaenafon o gymharu â Chwmbrân a Phont-y-pŵl  
 Dim darpariaeth i blant ag anableddau cymhleth a difrifol yn ardal Blaenafon 
 Clwb Brecwast ar gyfer Ysgol Cyfrwng Cymraeg yng Nghwmbrân 
 Dim darpariaeth gofal plant cofrestredig i blant 12 - 17 oed 

 
Datgelodd yr ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc fod yr awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i ddarpariaeth gofal plant gofrestredig yn 
cynnwys; 
 

 Mwy o amrywiaeth o eitemau yn y bocs gwisgo i fyny 
 Offer chwarae sy’n fwy addas at yr oed. Dywedodd rhai plant/pobl ifanc fod eitemau yn ‘blentynnaidd’ 
 Dywedodd plant/pobl ifanc a fynychai ddarpariaeth mewn adeilad symudol ar safle ysgol eu bod yn teimlo bod y gofod yn 

fach ac nad ydynt yn gallu mynd i’r ardaloedd awyr agored i chwarae. 
 Dywedodd rhai plant/pobl ifanc ymhellach eu bod weithiau’n colli rhai gweithgareddau yn y clwb oherwydd ymrwymiadau eraill 

(er enghraifft gweithgareddau ar ôl ysgol) 
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Gellid ymgynghori ymhellach ymhlith darparwyr gofal plant i gael awgrymiadau ar gyfer gwelliannau i grwpiau oedran penodol, a 
manylir ar hyn yn y Cynllun Gweithredu.  
 
Nodwyd cyfleusterau creche trwy’r data a gafwyd ynghylch Gofal Diwrnod Llawn, ac felly ni ellir gwybod yn bendant beth yn union 
yw’r bylchau yn y ddarpariaeth crèche. 
 
Mae’n amlwg fod ardal Blaenafon yn nodi nifer o fylchau, fodd bynnag datgela gwybodaeth o’r Arolwg Rhieni/Gofalwyr  bach iawn o 
alw am Ofal Plant ac felly yn cynigir bod darpariaeth gofal plant yn ddigonol, Fodd bynnag wrth ymgynghori â’r Ganolfan Byd Gwaith 
awgrymwyd bod yna fwlch yn y ddarpariaeth i rieni sy’n gweithio, ac felly bydd angen ymchwilio ymhellach a chaiff hyn sylw yn y 
Cynllun Gweithredu. 
 
Argaeledd lleoedd gofal plant oedd y prif awgrym ar gyfer gwelliant i rieni sy’n gweithio a fu’n cymryd rhan yn y grwpiau ffocws, gan 
bwysleisio’r angen i ddefnyddio gwarchodwyr plant sy’n gallu darparu ar gyfer mwy nag un plentyn. Cadarnhawyd hyn ymhellach gan 
y rheiny a gymerodd rhan yn y grŵp ffocws ar gyfer ‘pobl â diddordeb mewn gofal plant’. Datgelwyd gan un rhiant/gofalwr eu bod yn 
ei chael yn arbennig o anodd dod o hyd i wahanol ddarpariaeth i ofalu am bob plentyn.  
 
 
15.6.2 Plant ag Angen Addysgol Arbennig  
 
Dengys data o’r SASS fod cyfanswm o 107 o blant ag Angen Addysgol Arbennig neu angen gofal arbenigol oherwydd anabledd i 
ddefnyddio lle gofal plant trwy’r gwarchodwyr plant, gofal diwrnod llawn a gofal sesiynol. Nid yw hyn yn ystyried nifer y plant sy’n 
mynychu’r darpariaethau chwarae arbenigol sy’n darparu gofal seibiant i blant 5 - 18 oed ag anghenion difrifol a chymhleth. Awgryma 
gwybodaeth a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr a grwpiau ffocws fod rhieni’n fodlon gyda gofal plant sy’n darparu ar gyfer 
anghenion eu plentyn. Datgela sylwadau gan rieni nad oes digon o ddarpariaeth i blant ag awtistiaeth, fodd bynnag byddai’r data 
presennol yn awgrymu bod yna ofal plant digonol i fodloni anghenion plant ag anabledd. 
 
Wrth ymgynghori â rhanddeiliaid datgelwyd y dylid rhannu arfer da ymhlith darparwyr gofal plant gyda lleoliadau gofal plant eraill i 
ddangos sut mae integreiddio plant ag anghenion ychwanegol yn gwella’r deilliannau i’r plant hynny. Cododd nifer o randdeiliaid 
bryderon ynghylch gweithredu’r 30 awr o ofal plant a sut fyddai hyn yn bodloni anghenion teuluoedd plant ag anabledd. Teimlwyd 
nad yw’r ddarpariaeth bresennol yn bodloni anghenion unigol yn llwyr ac y bydd angen gwelliannau. Trafodwyd goblygiadau ariannol 
hefyd yn ystod yr ymgynghoriad â rhanddeiliaid, gan dynnu sylw at y gost o ddarparu cymorth 1:1 a gofynion hyfforddiant staff. Bydd 
angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen archwilio goblygiadau’r 30 awr o ofal plant 
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15.6.3 Oed plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer 
 
Awgryma’r data brinder yn y nifer of o leoedd gofal plant i blant dros 12 mlwydd oed o fewn darpariaeth gwarchodwyr plant a thu 
allan i’r ysgol. Datgela sylwadau a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni /Gofalwyr nad oes darpariaeth diwrnod llawn i blant oed ysgol a bod 
efallai angen gofal plant i blant oed ysgol uwchradd. 
 
Yn bennaf, mae gwarchodwyr plant yn gofalu am blant 0 - 12 oed gyda dim ond 1 gwarchodwr plant yn cynnig gofal i bobl ifanc 15 - 
17 oed. Fodd bynnag mae yna gyfanswm o 8 o blant 12 - 17 oed sy’n cael gofal. Sylwer bod nifer o warchodwyr plant nawr wedi’u 
cofrestru i ddarparu gofal hyd nes 14 oed, fodd bynnag ni nodwyd hyn ar ddata’r SASS. 
 
Datgela’r data o’r SASS fod gofal diwrnod llawn yn darparu’n bennaf ar gyfer plant 0 - 5 oed, fodd bynnag mae rhai darpariaethau’n 
cynnig gofal i blant 5 - 12 oed. Gellir tybio bod gofal plant tu allan i’r ysgol ar gael ar yr un safle.  
 
Ystyrir bod bwlch mewn cyfleusterau pen a chwt ymhlith gwarchodwyr plant, fodd bynnag dengys y dadansoddiad bod nifer uchel o 
warchodwyr plant yn darparu gofal i blant 3 - 4 oed. Gallai gweithredu 30 awr o ofal plant Llywodraeth Cymru awgrymu ymchwiliad 
pellach i ddigonolrwydd ymhlith gwarchodwyr plant, gofal plant sesiynol a darparwyr tu allan i’r ysgol.    
 
Yn bennaf, mae’r ddarpariaeth tu allan i’r ysgol yn darparu ar gyfer plant 4 - 11 oed, fodd bynnag mae yna ddarparwr yn cynnig gofal 
i blant 3 oed yn ystod y tymor ysgol yn unig. Unwaith eto, gyda gweithredu’r cynnig o 30 awr o ofal plant, bydd angen ymchwilio 
ymhellach i sefydlu p’un ai fod y ddarpariaeth tu allan i’r ysgol yn gallu darparu’r gwasanaeth hwn. 
 
Oherwydd cyfradd ymateb isel i’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr ni ellir dweud os oes angen sylweddol am ddarpariaeth tu allan i’r ysgol 
yn ystod y tymor ysgol a gwyliau ysgol i blant 11 - 14 oed. Fodd bynnag gallai ymgynghori â chynghorau ysgol a dadansoddiad 
pellach o ffigurau’r boblogaeth yn y dyfodol i blant 11 - 17 oed roi syniad pellach, a bydd hyn yn cael sylw yn y Cynllun Gweithredu.  
 
Awgryma ffigurau canol blwyddyn y boblogaeth o 2014 fod yna ostyngiad yn nifer y plant 0 - 2 oed, 6 - 7 oed ac 11 - 17 oed ers yr 
asesiad llawn diwethaf. Datgela’r data ymhellach gynnydd yn y nifer o blant 3 - 5 oed, ac 8 - 10 oed. Nid oes digon o dystiolaeth o’r 
Arolwg Rhieni / Gofalwyr i awgrymu bod galw am ofal plant o fewn y grwpiau oedran hyn ac awgryma data ynghylch y cyflenwad fod 
yna leoedd gwag.    
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15.6.4 Fforddiadwyedd gofal plant 
 
Datgelodd gwybodaeth a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr fod y rheiny sydd ddim yn defnyddio gofal plant ar hyn o bryd yn 
gosod fforddiadwyedd fel y prif awgrym ar gyfer gwelliant ar gyfer gofal plant yn Nhorfaen a hynny yn ystod y tymor ysgol a’r gwyliau 
ysgol. Nodir costau gofal plant drud hefyd fel yr ail reswm pennaf dros beidio â defnyddio gofal plant. 
 
Datgelodd y data a dynnwyd o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr fod teuluoedd wedi’u rhannu ynghylch eu gwybodaeth am yr help ariannol 
sydd ar gael gyda chostau gofal plant.  
 
Nodwyd costau sesiynol o fewn gofal plant fel y prif awgrym ar gyfer gwelliant mewn nifer o ymgynghoriadau. Datgelodd gwybodaeth 
a dynnwyd o’r grŵp ffocws i rieni sy’n gweithio y gallai rhieni dalu costau sesiwn lawn er gwaethaf y ffaith fod eu plant yn bresennol 
am gyfnod byr o amser yn unig. Cydnabuwyd hyn ymhellach o fewn yr ymgynghoriad â darparwyr gofal plant a dynnodd sylw at yr 
angen am oriau a chostau mwy hyblyg. Fodd bynnag nodwyd hefyd y gallai rhai darpariaethau ei chael yn anodd darparu ar gyfer yr 
angen hwn oherwydd materion cynaliadwyedd. Trafodwyd hefyd y ffaith y gallai rhieni fod yn talu am ofal plant pan nad oes ei angen 
yn ystod y gwyliau ysgol. Datgelodd un rhiant yn benodol, er nad oedd yn gweithio yn ystod y gwyliau ysgol, fod angen talu am y lle 
gofal plant o hyd er mwyn parhau yn ystod y tymor ysgol. O bosib, gallai hyn gael effaith ar nifer o rieni sy’n gweithio yn ystod y tymor 
ysgol yn unig. 
 
Datgelodd gwybodaeth a ddadansoddwyd o’r grwpiau ffocws mai cost / fforddiadwyedd gofal plant yw’r prif awgrym ar gyfer gwelliant 
ymhlith rhieni unigol, a’r rheiny â diddordeb mewn gofal plant.  
 
Bydd cymorth ariannol gyda chost gofal plant yn newid yn ystod 2017-2018 yn Nhorfaen. Bydd cyflwyno Cynllun Gofal Plant Di-dreth 
a Chredyd Cynhwysol yn golygu bod nifer o deuluoedd yn gymwys i gael cymorth gyda chostau gofal plant cofrestredig. Caiff hyn ei 
hyrwyddo’n eang ar draws Torfaen ynghyd â buddion defnyddio gofal plant cofrestredig. Manylir ar hyn yn y Cynllun Gweithredu. 
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15.6.5 Yr amserau y mae gofal plant ar gael 
 
Datgelodd ymgynghoriad â rhanddeiliaid mai dim ond 40% oedd yn teimlo bod oriau agor da gan ofal plant yn Nhorfaen.  
 
Mae amserau agor gofal diwrnod llawn yn anghyson (ar sail data’r SASS) ac angen eu cwestiynu ymhlith pob math o ofal 
plant. Awgryma gwybodaeth o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr alw posib am ofal plant cyn 8yb.  
 
Nid yw’r lleoedd sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyson o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol ac maen nhw 
ar gael yn ardal Pont-y-pŵl yn unig.  
 
Datgela data a gyflwynwyd o’r Arolwg Rhieni / Gofalwyr fod lleiafswm o deuluoedd angen gofal plant dros benwythnosau a gofal plant 
mewn argyfwng yn ystod y tymor ysgol a’r gwyliau ysgol. Nodwyd hyn ymhellach o fewn y grŵp ffocws gyda’r rheiny sydd â diddordeb 
mewn gofal plant a nodwyd yr angen am ofal plant mewn argyfwng wrth ddefnyddio asiantaethau gwaith dros dro.  
 
 
15.6.6 Lleoliad gofal plant 
 
Dengys amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth fod mwy o blant 0 - 17 oed yn byw yn ardal Cwmbrân. Gallai hyn gefnogi’r 
dadansoddiad sy’n dangos bod nifer y lleoedd gofal plant yn fwy yn ardal Cwmbrân gan fwyaf o gymharu â Phont-y-pŵl a Blaenafon. 
Fodd bynnag, awgrymir bylchau posib o ran lleoliad fel a ganlyn; 
 

 Mae lleoedd gyda gwarchodwyr plant wedi eu dosbarthu fwy neu lai’n gyfartal o fewn ardaloedd Pont-y-pŵl a Chwmbrân, fodd 
bynnag dengys ffigurau presenoldeb fod nifer sylweddol o blant yn mynychu mwy o ofal plant rhan-amser yng Nghwmbrân.   
 

 Mae gofal plant Dechrau’n Deg  wedi’i gynnig trwy ddarpariaeth gwarchodwyr plant ar gael yn ardal Pont-y-pŵl yn unig. 
 

 Mae 78% o gynlluniau chwarae mynediad agored wedi’u lleoli yn ardal Cwmbrân, fodd bynnag dengys gwybodaeth o’r Arolwg 
Rhieni / Gofalwyr mai prin yw’r galw am gynlluniau chwarae mynediad agored mewn ardaloedd eraill. 
 

 Mae gofal plant cyfrwng Cymraeg wedi’i leoli yn ystod y tymor ysgol yn ardal Pont-y-pŵl yn unig 
 

 Mae gofal plant dwyieithog ond ar gael mewn darpariaeth gofal diwrnod llawn yng Nghwmbrân 
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 Mae lleoliad gofal plant yn fwlch i deuluoedd o Syria sydd mewn addysg oedolion. Roedd hyn yn brif rwystr iddynt yn 

gychwynnol.  
 

 Mae lleoliad gofal plant yn bryder i rieni unigol yn enwedig y rheiny ar incwm isel, a chyfeiriwyd at gostau teithio. Felly’n tynnu 
sylw at yr angen i hybu gofal plant lleol. Ceir manylion y cymorth i ddarparwyr gofal plant i helpu hyrwyddo o fewn y Cynllun 
Gweithredu. 

 
 Gofal plant sydd wedi’i leoli ger y cartref neu ysol y plentyn yw’r 3ydd a’r 4ydd elfen bwysicaf ar gyfer defnydd rhieni / gofalwyr o 

ofal plant yn y dyfodol.  
 
 

15. 6.7 Meysydd i’w Gwella 
 

Nodwyd cyflwyno cynllun 30 awr o ofal plant Llywodraeth Cymru mewn nifer o ymgynghoriadau, gan awgrymu y gallai hyn fod o fudd 
i rieni sy’n gweithio yn y dyfodol agos. 
 
Wrth ymgynghori â rhanddeiliaid datgelwyd eu bod yn gobeithio y bydd hyn yn cefnogi teuluoedd ar incwm isel, fodd bynnag bydd 
angen gwelliannau ar gyfer y rheiny sy’n gweithio 16 awr yr wythnos, a allai gynnwys oriau agor hyblyg a modelau gofal plant hyblyg. 
Roedd yr awgrymiadau’n cynnwys sesiynau gofal plant (e.e.sesiynnau  chwarae/meithrin) l, a gwarchodwyr plant i gynnig darpariaeth 
pen a chwt ar gyfer gweddill diwrnod gwaith rhieni. 
 
Cododd gweithredu’r 30 awr o ofal plant o fewn yr ymgynghoriad â chyflogwyr hefyd, ble nodwyd pryder ynghylch y posibilrwydd y 
gallai fod yn niweidiol yn ariannol i leoliadau sy’n cael eu rhedeg yn breifat. 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod y bydd angen ymgynghori’n helaeth gyda darparwyr gofal plant i lywodraethu’r 
cynaliadwyedd wrth weithredu’r cynnig o 30 awr o ofal plant. Caiff hyn sylw o fewn y Cynllun Gweithredu a chyflwynir ymgynghoriad 
pellach i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2018. 
 
Tanlinella tystiolaeth a dynnwyd o’r cyflenwad gofal plant a’r ymgynghoriad â rhanddeiliaid y newidiadau diweddar i reoliadau 
gofal plant yn ystod mis Ebrill 2016. Gwelwyd nifer o gynlluniau chwarae mynediad caeedig yn cau yn ystod haf 2016 gan nad 
oeddent yn gallu cynnig y ddarpariaeth a oedd eisoes yn bodoli dan reoliadau newydd AGGCC. Er bod rhai darpariaethau 
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wedi cael eu gweithredu trwy Wasanaeth Chwarae Torfaen am 1 awr a 59 munud, mae hyn yn ostyngiad sylweddol yn nifer 
y lleoedd a’r oriau agor o’r rheiny a oedd ar gael i rieni yn flaenorol.  Gellid ystyried bod llawer o rieni wedi defnyddio’r 
ddarpariaeth hon yn hanesyddol at ddibenion gofal plant, fodd bynnag mae’n werth nodi nad oes cyfeiriad at golli’r 
ddarpariaeth yn yr Arolwg Rhieni / Gofalwyr. Felly gellid cwestiynu a ydi’r galw wedi cael ei ddiwallu o blith darparwyr gofal 
plant eraill. 
 
Mae angen parhau i hybu’r ddarpariaeth gofal plant sydd ar gael. Datgelodd gwybodaeth o’r Grŵp Ffocws fod un rhiant yn credu bod 
cost gofal plant yn ganlyniad uniongyrchol i’r ansawdd a ddarperir. Nodwyd hefyd trwy ymgynghori â rhanddeiliaid bod gofyn i’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ddiweddaru rhieni’n dda ynghylch yr opsiynau gofal plant ac o bosib i hysbysebu’r hyfforddiant 
a weithredir mewn lleoliadau. 
Wrth ymgynghori ag ysgolion datgelwyd bod 78% o’r rheiny a ymatebodd i’r arolwg yn gwybod ble ‘roedd gofal plant yn lleol, fodd 
bynnag cafwyd sylwadau pellach ganddynt nad oeddent yn sicr a oedd digon o ofal plant ar gael yn lleol i ddarparu ar gyfer anghenion 
teuluoedd sy’n mynychu’r ysgolion.  
 
Bydd angen hyrwyddo gofal plant lleol ymhellach o fewn darpariaethau ysgol a rhoddir sylw i hyn yn y Cynllun Gweithredu. 
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16. Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant – Cynllun Gweithredu 
 
Rhaid i’r Cynllun Gweithredu gynnwys manylion y camau gweithredu, y blaenoriaethau a’r cerrig milltir i gynnal cryfderau ac i roi 
sylw i ddiffygion a nodwyd yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant. 
 
Mae’r tablau yn Atodiad 14 yn nodi’r meysydd hynny sy’n gorfod bwydo’r asesiad yn ôl y canllawiau statudol.  
 
Sylwer, efallai nad yw’r gwendidau posib yn arwydd gwirioneddol o’r angen yn lleol oherwydd nifer o anghysondebau o 
fewn y data a ddefnyddiwyd. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod pob bwlch a allai fod yn anarwyddocaol 
a bydd yn pennu’r camau gweithredu ble’n briodol. Cyflwynir Cynllun Gweithredu sy’n seiliedig ar wasanaethau ym mis 
Ebrill 2017 hefyd. 
 
Asesiad o’r Galw 

Cryfderau Gwendidau Camau Gweithredu Blaenoriaethau Cerrig Milltir 

 Dim galw am 
ddarpariaeth 
cyfrwng 
Cymraeg nac 
unrhyw iaith 
arall  

 Y defnydd o 
ofal plant gan 
deulu / 
ffrindiau yw’r 
prif reswm 
dros beidio â 
defnyddio 
gofal plant 
(Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr) 

 Cyfradd ymateb 
annigonol  
i’r Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr  

 Sawl rhiant / 
gofalwr heb 
lenwi’r rhan hon 
o’r arolwg  
 

 Teulu a 
ffrindiau yw’r 
prif fath o ofal 
plant sy’n cael 
ei ddefnyddio ar 
sail yr 
ymatebion i’r 

 Dadansoddiad o’r 
cyflenwad gofal plant 
i’w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru 
ym mis Mawrth 2018 
gydag Adolygiad 
Blynyddol, i adnabod 
unrhyw fylchau posib 
yn y cyflenwad. 

 Hyrwyddo unrhyw 
Arolygon  Rhieni / 
Gofalwyr yn well yn y 
dyfodol i adnabod 
unrhyw anghenion 
gofal plant  

 Hybu’r defnydd o ofal 
plant i helpu pob 
rhiant / gofalwr i 

 Ymchwilio i gymorth y 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn y 
dyfodol oherwydd 
gostyngiad mewn 
capasiti o fewn y tîm, 
a allai olygu nad yw 
nifer o’r camau 
gweithredu’n cael sylw  
 

 Alifrandio gwefan y 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd  

 Yn y dyfodol, rhaid 
ystyried teuluoedd 
sydd ddim yn 
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 Mae’r galw 
am ofal plant 
yn gymharol 
isel yn ardal 
Blaenafon, ac 
mae hyn yn 
cefnogi’r 
dadansoddiad 
o’r cyflenwad 
a awgrymodd 
bod digon o 
ofal plant ar  
gael. 

 
 Mae 

rhieni/gofalwyr 
sy’n defnyddio 
gofal plant yn 
fodlon ag 
ansawdd y 
gofal plant yn 
ystod y tymor 
ysgol 

 
 Gwybodaeth 

leol, arfer da a 
hyfforddiant i 
blant ag 
anabledd i’w 
ledu i 
ddarparwyr 
eraill 

Arolwg Rhieni / 
Gofalwyr 

 
 Bylchau amser 

ar gyfer gofal 
plant cyn 8yb, 
ar ôl 6yh a gofal 
dros y 
penwythnos yn 
ystod y tymor 
ysgol ac yn 
ystod gwyliau 
ysgol 

 
 Fforddiadwyedd 

yw’r prif welliant 
i’r rheiny sydd 
ddim yn 
defnyddio gofal 
plant 
 

 Ansawdd y 
gofal plant yw’r 
2il welliant 
mwyaf 
poblogaidd ar 
gyfer y rheiny 
sydd ddim yn 
defnyddio gofal 
plant ar hyn o 
bryd 

 

wneud 
penderfyniadau 
deallus 
 

 Codi ymwybyddiaeth 
ymhlith pob rhiant / 
gofalwr sy’n ddi-
waith neu ddim yn 
actif yn ariannol ac 
sydd ddim yn 
defnyddio gofal plant  

 
 Hyrwyddo buddion 

defnyddio gofal plant 
cofrestredig 

 
 Hyrwyddo cyflwyniad 

Gofal Plant Di-dreth, 
Credyd Cynhwysol 
a’r cynnig o 30 awr o 
ofal plant i Gymru 

 
 Adolygu’r Grant 

Cymorth Lleoedd 
presennol ar gyfer 
CBST trwy 
ymgynghori â 
darparwyr gofal plant 
a rhanddeiliaid 

 
 Ymgynghori â 

darparwyr gofal plant 

defnyddio gofal plant 
ar hyn o bryd i’w helpu 
i ddewis yn ddeallus 
ynghylch gofal plant 
a’r cymorth ariannol 
sydd ar gael 
 

 Caffael ar amrywiaeth 
o ddeunydd hyrwyddo  
 

 Datblygiad 
ymgynghoriad posib 
ynghylch anghenion 
gofal plant lleol ar sail 
y prif feysydd ar gyfer 
gwelliant a nodwyd yn 
y Dadansoddiad o’r 
Bylchau.  
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  Data annigonol 
ynghylch y 
niferoedd sy’n 
cymryd yr help 
ariannol sydd ar 
gael ar gyfer 
costau gofal 
plant ac yn ei 
ddefnyddio 

 
 Galw am ofal 

plant hyblyg i 
fodloni 
anghenion 
rhieni sy’n 
gweithio  

 
 Sylwadau gan 

rieni’n nodi 
diffyg gofal 
plant i blant ag 
awtistiaeth 

 
 Pryderon na 

fydd y cynnig 
gofal plant 30 
awr yn bodloni 
anghenion 1:1 
teuluoedd 
plentyn/plant ag 
anabledd. 
Awgrym fod 

i sefydlu argaeledd 
lleoedd gofal plant 
hyblyg i fodloni 
anghenion rhieni sy’n  
gweithio ac 
archwilio’u 
cynaliadwyedd 

 
 Ymgynghori â 

darparwyr gofal plant 
i werthuso’r 
cyflenwad o leoedd 
sydd eu hangen ar 
gyfer y cynnig  o 30 
awr o ofal plant gan 
gynnwys bodloni 
anghenion plant ag 
anabledd   

 
 Cyfarfodydd o’r 

Rhwydwaith Gofal 
Plant i hybu arfer 
sy’n werth ei rannu o 
ran gallu lleoliadau i 
fodloni anghenion 
plant ag anabledd.  

 
 Hybu’r hyfforddiant 

Ymwybyddiaeth o 
Awtistiaeth sydd 
eisoes yn bodoli 
(gweithdai a 
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angen 
gwelliannau 
mewn 
perthynas â 
chyllid a 
hyfforddiant.  

 
 Bylchau posib 

yn y 
ddarpariaeth i 
bobl ifanc 11-14 
oed yn ystod y 
tymor ysgol a’r 
gwyliau ysgol  
 

 Mae’r data 
ynghylch 
lleoedd gwag yn 
awgrymu bod 
galw am ofal 
plant ar ôl ysgol 
o fewn 
darpariaeth 
gwarchodwyr 
plant gan fod 
nifer y plant sy’n 
mynychu yn fwy 
nag uchafswm y 
lleoedd sydd ar 
gael  
 

chymorth 1:1) ar 
gyfer lleoliadau gofal 
plant. 

 
 Ymgynghori â 

chynghorau ysgol, 
rhieni / gofalwyr a 
swyddogion 
cyfranogiad i sefydlu 
gofynion gofal plant 
ar gyfer plant 11-14 
oed 
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Asesiad o’r Cyflenwad 

Cryfderau Gwendidau Camau Gweithredu Blaenoriaethau Cerrig Milltir 

 Peth defnydd o 
ofal plant hyblyg 
ymhlith yr holl 
ddarpariaethau 
gofal plant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gwarchodwyr Plant  

 Mae’r holl 
warchodwyr plant 
a lenwodd y 
Datganiad 
Hunanasesu’r 
Gwasanaeth 
(SASS) yn cynnig 

 Anghysondebau o 
fewn  y cyflenwad 
gofal plant yn ôl 
data’r SASS. Pobl 
wedi dychwelyd yr 
arolwg yn 
anghyflawn 

 
 Amserau agor 

anghyson yn 
nata’r SASS. Nid 
oes manylion 
cynhwysfawr ar 
gyfer opsiynau 
gofal plant hyblyg 

 
 Diffyg gofal plant i 

blant 12 oed + 
Fodd bynnag 
mae’r galw’n 
gymharol isel 

 
Gwarchodwyr Plant  

 Nis oes unrhyw 
warchodwyr plant 
cofrestredig yn 
ardal Blaenafon  

 Llai o gapasiti ar 
gyfer cyfleusterau 
pen a chwt  

 Diweddaru cronfa 
ddata’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd a’i 
hadolygu gyda’r 
lleoedd gofal plant 
diweddaraf 
(cofrestredig ac 
anghofrestredig). 
Cyflwyno 
dadansoddiad o’r 
cyflenwad gofal 
plant i Lywodraeth 
Cymru ym Mawrth 
2018 gyda’r 
Adolygiad 
Blynyddol, i 
adnabod unrhyw 
fylchau iaith posib a 
nifer y lleoedd sydd 
ar gael. 

 
 Hyrwyddo dod yn 

warchodwr plant 
cofrestredig yn ardal 
Blaenafon trwy 
ymgynghoriad posib 
ag ysgolion lleol a 
digwyddiadau 
allgymorth.  
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Gofal Diwrnod 
Llawn (44) 

 Mae 82% o’r 
gwarchodwyr 
plant a ymatebodd 
i’r SASS yn cynnig 
darpariaeth ar ôl 
ysgol, a 75% yn 
cynnig darpariaeth 
cyn ysgol, gan 
awgrymu o bosib 
fod dros 65% o’r 
holl warchodwyr 
plant yn Nhorfaen 
yn darparu gofal 
ar ôl ysgol.  

 Mae 72% o’r 
gwarchodwyr 
plant a ymatebodd 
i’r SASS yn cynnig 
darpariaeth yn 
ystod y gwyliau 

 Nodir bod 1 
gwarchodwr plant 
yn gallu gofalu am 
blant 15-17 oed 

 Mae’r 
gwarchodwyr 
plant yn cynnig 
amrywiaeth o 
oriau agor hyblyg 
ac yn darparu 

 Dim Gwarchodwyr 
Plant  Cymraeg 
neu Ddwyieithog  

 Diffyg darpariaeth 
i blant 12 oed + o 
gymharu â phlant 
0 - 11 oed 

 Diffyg gofal dros 
nos a dros y 
penwythnos  

 Llai o ddarpariaeth 
i blant 12 mis ac 
iau 

 Darpariaeth 
gyfyngedig ar ôl 
6yh 

 Llawer mwy o 
lefydd yn ardal 
Cwmbrân  

 Galw posib am fwy 
o ddarpariaethau 
ôl ysgol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Archwilio bylchau yn 

y ddarpariaeth i rieni 
sy’n  gweithio yn 
ardal Blaenafon  
 

 Ymgynghori â 
darparwyr gofal 
plant i weld beth 
yw’r awgrymiadau 
ar gyfer gwelliannau 
i blant a phobl ifanc 
 

 Ymarferion mapio a 
chwmpasu i weld 
faint o 
ddarpariaethau 
gofal plant tu allan 
i’r ysgol sydd ar 
gael. Gallai hyn 
bennu a oes digon o 
ofal plant yn 
Nhorfaen i fodloni’r 
cynnig o 30 awr o 
ofal plant. Gweler 
hefyd y 
dadansoddiad o‘r 
cyflenwad gofal 
plant lleol.  
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gofal plant cyn 
8.00yb a hyd nes 
to 6yh 

 
Gofal Diwrnod Llawn 

 Lleoedd gwag ar 
gyfer plant 12 mis 
ac iau (ar sail 
ffigurau 
presenoldeb) 

 Mae 6 darparwr ar 
agor o 7.30yb  

 Yn bennaf, mae’r 
rhestrau aros yn 
isel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gofal Diwrnod Llawn 

 Dim darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg 
neu ddwyieithog 
yn ardal Blaenafon  

 Mae’r llefydd sydd 
ar gael yn 
gymharol is yn 
ystod gwyliau 
ysgol, fodd 
bynnag mae hyn 
am fod llawer o 
leoliadau’n 
gweithredu yn 
ystod y tymor 
ysgol yn unig 

 Mae’n ymddangos 
fod lefelau 
presenoldeb ym 
Mlaenafon yn is na 
nifer y lleoedd 
sydd ar gael 
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Gofal Sesiynol  
 

 Mae lleoedd gwag 
ar gael yn ardal 
Pont-y-pŵl  

 Dim rhestrau aros  
 
Darpariaeth Tu Allan i’r 
Ysgol  

 Mae’r 
diweddariadau 
ynghylch lleoedd 
gwag yn awgrymu 
y gallai fod lleoedd 
ar gael mewn 
darpariaeth cyn 
ysgol  

 Mae yna beth 
darpariaeth Tu 
Allan i’r Ysgol ar 
gyfer pobl ifanc 
12-14 oed 

 Mae 1 lleoliad 
gofal plant yn 
ardal Pont-y-pŵl 
sy’n darparu gofal 
tu allan i’r ysgol 
cyn 8yb ac ar ôl 
5.30yp, ond gellid 
hefyd gweld hyn 
fel gwendid  

 

 Mae’r amserau 
agor a gyflwynir yn 
anghyson  
 

Gofal Sesiynol  
 

 Ni nodwyd unrhyw 
ddarpariaeth 
Gymraeg neu 
ddwyieithog  

 
 
Darpariaeth Tu Allan i’r 
Ysgol 
 

 Gostyngiad 
sylweddol yn nifer 
y lleoedd sydd ar 
gael yn ystod 
gwyliau ysgol 
rhwng 09.30yb a 
4.30yp 

 Llai o lefydd ar 
gael yn ardal 
Blaenafon o 
gymharu â 
Chwmbrân a 
Phont-y-pŵl  

 Dim darpariaeth i 
blant ag 
anableddau 
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Darpariaeth Mynediad 
Agored 
 

 Nifer fawr o 
gynlluniau 
chwarae 
mynediad agored 
a chlybiau 
chwarae ar ôl 
ysgol ar gael i 
blant 5-12 oed 

 Cynlluniau 
chwarae ar gael i 
blant ag 
anableddau 
cymhleth a difrifol 
yn ardal Cwmbrân 
(i blant 12+ oed) 
ac ardal Pont-y-
pŵl (i blant 5-12 
oed) 

 Gall plant sydd 
angen cymorth 1:1 
ddefnyddio 
cynlluniau 
chwarae haf a 
chlybiau chwarae 
mynediad agored  

cymhleth a difrifol 
yn ardal Blaenafon  

 Clwb Brecwast i 
Ysgol Cyfrwng 
Cymraeg yng 
Nghwmbrân 

 Dim darpariaeth 
gofal plant 
gofrestredig i blant 
12 - 17 oed 

 
Darpariaeth Mynediad 
Agored  

 Nid oedd modd 
cael hyd i nifer y 
plant sy’n 
mynychu 
cynlluniau 
chwarae 
mynediad agored 
yn ôl eu lleoliad, 
felly ni ellir pennu’r 
niferoedd sy’n 
defnyddio lleoedd 
yn fanwl gywir 

 Wedi colli 
cynlluniau 
chwarae haf 
mynediad caeedig 
gwelwyd 
gostyngiad 
sylweddol yn nifer 
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 Mae’r holl 
gynlluniau 
chwarae haf 
mynediad agored 
yn defnyddio 
Cymraeg 
achlysurol  

 
 
 
 
 
 
 
 
Awgrymiadau plant a 
phobl ifanc ar gyfer 
gwelliannau i ofal plant 
cofrestredig  
 
 

 Roedd yr 
ymgynghoriad â 
phlant a phobl 
ifanc yn tynnu 
sylw at y ffaith fod 
mwyafrif y plant yn 
ei chael yn anodd 
nodi 
gweithgareddau 
ac eitemau 
penodol nad 

y llefydd sydd ar 
gael o 09.30yb tan 
4.30yp 

 Llai o lefydd ar 
gael yn ardal 
Blaenafon o 
gymharu â 
Chwmbrân a 
Phont-y-pŵl 

 Mae darpariaeth 
Gymraeg ar gael 
yn ardal Cwmbrân 
yn unig 

 Darperir 78% o 
gynlluniau 
chwarae haf 
mynediad agored 
yn ardal Cwmbrân  

 Nid oes unrhyw 
ddarpariaethau i 
blant ag 
anableddau 
cymhleth a difrifol 
yn ardal Blaenafon 

 
Awgrymiadau plant a 
phobl ifanc ar gyfer 
gwelliannau i ofal plant 
cofrestredig  

 Mwy o 
amrywiaeth yn yr 
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oedden nhw’n eu 
hoffi mewn gofal 
plant. Roedd plant 
a phobl ifanc wrth 
eu bodd yn 
cymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad 
trwy fynegi eu 
barn a chael 
rhywrai i ‘wrando 
ar eu lleisiau’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eitemau yn y bocs 
gwisgo i fyny 

 Mwy o offer sy’n 
addas i 
oedrannau 
penodol. 
Dywedodd rhai 
plant/pobl ifanc 
fod yr eitemau yn 
‘blentynnaidd’ 

 Dywedodd y 
plant/pobl ifanc a 
fynychai 
ddarpariaeth 
mewn adeilad 
symudol ar safle’r 
ysgol eu bod yn 
teimlo bod y gofod 
yn fach ac nad 
ydynt yn gallu 
defnyddio’r 
ardaloedd awyr 
agored i chwarae.  

 Dywedodd rhai o’r 
plant/pobl ifanc 
ymhellach eu bod 
weithiau’n colli 
allan ar rai 
gweithgareddau 
yn y clwb 
oherwydd 
ymrwymiadau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dod i gyswllt â 
Derbyniadau 
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Hawl plant 3 / 4 oed  
 

 Mae’r data 
ynghylch y 
cyflenwad yn 
datgelu capasiti 
posib ar gyfer 
lleoedd i blant 
sy’n dair  

 Diolch i’r Cynllun 
Ysgolion ar gyfer 
yr 21ain Ganrif 
gwelwyd cynnydd 
yn nifer y lleoedd 

 Dosbarthiad teg 
darparwyr gofal 
plant a gynhelir a 
phreifat/gwirfoddol 
yn Nhorfaen 
 

eraill (fel 
gweithgareddau ar 
ôl ysgol) 

 
 Bylchau posib yn 

y ddarpariaeth 
bresennol o ran 
gofal plant tu allan 
i’r ysgol i fodloni 
gofynion y cynnig 
o 30 awr o ofal 
plant  

 
Hawl plant 3 / 4 oed 
 

 Nid yw’r ffigurau 
presenoldeb ar 
gael 

 Nid oes 
darpariaeth 
ddwyieithog 
mewn lleoliadau 
wedi’u cynnal a 
heb eu cynnal 
(preifat/gwirfoddo)  

 Lleoedd 
cyfyngedig/dim 
lleoedd i blant 3 
oed a allai fod yn 
cael addysg yn 
gynnar yn 2017 
ym Mhont-y-pŵl 

Ysgolion i fonitro 
ffigurau 
presenoldeb a’u 
cofnodi ar gyfer 
lleoliadau wedi’u 
cynnal a heb eu 
cynnal i baratoi ar 
gyfer yr asesiad 
llawn nesaf yn 2022 

 Adnabod gofynion 
hyfforddiant y 
Gymraeg o fewn y 
sector heb ei gynnal  

 Hyrwyddo 
darpariaethau 
amgen i blant tair 
oed yn yr ardaloedd 
cyfagos ble mae 
bylchau’n 
berthnasol  



  

312 
 

(Y Dafarn Newydd 
2, Penygarn a 
Sant Cadog) a 
Chwmbrân (Coed 
Efa a Gogledd 
Croesyceiliog 1) 
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Dadansoddiad o’r cyflenwad a’r galw o ran y ddarpariaeth gofal plant yn gyffredinol 

Categori Cryfderau Gwendidau Camau Gweithredu Blaenoriaethau Cerrig Milltir 

 
Y math o ofal plant 
sydd ar gael e.e. 
Gofal Diwrnod 
Llawn, Gofal 
Sesiynol, Gofal Ar Ôl 
Ysgol, Gwarchodwyr 
Plant 
 

 Awgryma 
data’r SASS 
fod yna 
leoedd gwag 
yn ystod y 
tymor ysgol 
a’r gwyliau 
ysgol ymhlith 
nifer o fathau 
o ofal plant  
 

 Nid yw data 
anghyflawn o’r 
SASS yn 
cyflwyno gwir 
adlewyrchiad 
o’r cyflenwad 
gofal plant yn 
Nhorfaen 

 Nid oes 
unrhyw 
warchodwyr 
plant 
cofrestredig 
ym 
Mlaenafon. 
Gallai’r galw 
awgrymu 
diffyg angen 
am ofal plant 
yn ardal 
Blaenafon, 
fodd bynnag 
nododd 
ymgynghoriad
au gyda’r 
Ganolfan Byd 
Gwaith fwlch 
ac felly mae 
angen 

 Gwasanaeth 
Gwybodaeth 
i’r Teulu i 
gyflwyno 
dadansoddiad 
pellach o’r 
cyflenwad ar 
sail 
gwybodaeth 
sydd ar 
gofnod yn lleol 
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ymchwilio i 
hyn 

 Mae yna lai o 
gapasiti ar 
gyfer gofal 
plant pen a 
chwt ymhlith 
gwarchodwyr 
plant 

 Mae yna fwy o 
ddarpariaeth 
ar ôl ysgol ar 
gael na 
darpariaeth 
cyn ysgol o 
fewn y 
ddarpariaeth 
gwarchodwyr 
plant 

Gofal plant sy’n 
darparu ar gyfer 
plant o oed penodol, 
e.e. o enedigaeth,  o 
2 oed neu dros 8 oed  

 Mae yna nifer 
fawr o 
warchodwyr 
plant sy’n 
darparu gofal 
ar gyfer plant 
3-4 oed a 5-7 
oed 

 Mae yna 
fylchau posib 
yn y 
ddarpariaeth 
Tu Allan i’r 

 
 Dim ond 41% 

o’r 
gwarchodwyr 
plant a 
ymatebodd i’r 
SASS sy’n 
darparu gofal 
ar gyfer plant 
dan 12 mis 
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Ysgol a 
Gwarchodwyr 
Plant i blant a 
phobl ifanc 
dros 8 oed  

Gofal plant 
fforddiadwy 

 I’r rheiny sy’n 
defnyddio 
gofal plant ar 
hyn o bryd, 
mae ansawdd 
y gofal yn fwy 
pwysig na 
fforddiadwyed
d gofal plant 

 
 Wrth 

ymgynghori â 
darparwyr 
gofal plant 
adroddwyd 
bod 
parodrwydd i 
gynnig gofal 
plant mwy 
hyblyg 
 

 Mae 95% o 
leoliadau 
Gofal Diwrnod 
Llawn yn 
cynnig 
gostyngiad i 

 Gofal plant 
fforddiadwy 
yw’r prif 
awgrym ar 
gyfer gwelliant 
i rieni / 
gofalwyr sydd 
ddim yn 
defnyddio 
gofal plant ar 
hyn o bryd (ar 
sail yr Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr) 

 
 Wrth 

ymgynghori â 
darparwyr 
gofal plant 
gwelwyd 
angen i 
werthuso 
cynaliadwyed
d lleoliadau er 
mwyn gallu 
cynnig oriau 

 Parhau i 
edrych ar 
ansawdd gofal 
plant yn 
Nhorfaen a’i 
asesu trwy’r 
Raddfa Sgorio 
Amgylcheddol  

 Hyrwyddo 
buddion 
cymryd rhan 
yn y raddfa 
Sgorio 
Amgylcheddol 
ymhlith 
darparwyr 
gofal plant 
ychwanegol 

 Hyrwyddo 
buddion 
ariannol 
defnyddio 
gofal plant 
cofrestredig.  
 

 Hyrwyddo’r 
cynnig o 30 
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frodyr a 
chwiorydd 

hyblyg  / gofal 
plant adhoc 
 

 Nid oes modd 
cymharu 
costau gofal 
plant o’r data 
ar gyflenwad 
yn yr SASS 
oherwydd 
anghysondeb
au rhwng 
costau ‘yr awr’ 
a chostau 
sesiynau 
llawn. Nid yw 
hyn yn rhoi 
crynodeb 
manwl gywir 
o’r costau 
gofal plant yn 
Nhorfaen  

 
 

awr o ofal 
plant ymhlith 
teuluoedd 
cymwys 
unwaith y caiff 
ei weithredu 
yn Nhorfaen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gweler y 
Camau 
Gweithredu ar 
gyfer y 
cyflenwad fel 
y manylir 
uchod 

Yr amserau y mae 
gofal plant ar gael, 
gan gynnwys yr 
angen am ofal plant 
hyblyg i ddarparu ar 
gyfer patrymau 
defnydd afreolaidd ar 
draws y diwrnod, yr 

 Mae 
Gwarchodwyr 
Plant yn 
cynnig 
amrywiaeth o 
oriau agor 
hyblyg ac yn 
darparu gofal 

 Cred 40% o’r 
rheiny a 
ymatebodd i’r 
Arolwg Rhieni 
/ Gofalwyr nad 
oes gofal 
plant ar gael 
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wythnos a’r 
flwyddyn; 
 

plant cyn 
8.00yb a hyd 
nes 6yh 

 

ar yr adegau y 
mae ei angen 

 
 Mewn 

ymgynghoriad 
â darparwyr 
gofal plant 
datgelwyd, er 
gwaethaf 
parodrwydd i 
ddarparu ar 
gyfer 
gweithwyr 
shifftiau, fod 
cyfyngiadau 
AGGSS yn eu 
hatal rhag 
gwneud hynny 
 

 Mae nifer y 
lleoedd gofal 
plant o fewn 
darpariaeth 
Gwarchodwyr 
Plant yn 
gyfyngedig ar 
ôl 6yh 

Lleoliad gofal plant      
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Darpariaeth gofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg 

 Defnyddir 
Cymraeg 
achlysurol 
mewn dros 
50% o’r holl 
leoliadau gofal 
diwrnod llawn  

 Dengys y data 
ynghylch y 
galw yn y 
dyfodol nad 
oes unrhyw 
alw am ofal 
plant Cyfrwng 
Cymraeg.  

 Cred 34% o’r 
rhieni a 
ymatebodd i’r 
Arolwg Rhieni 
/ Gofalwyr fod 
digon o ofal 
plant Cyfrwng 
Cymraeg yn 
Nhorfaen 
(34%) 

 O ran 
gofynion iaith 
teuluoedd a 
allai 
ddefnyddio 
gofal plant 
byddai’n well 

 Nid oes 
unrhyw 
warchodwyr 
plant sy’n 
darparu gofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg yn 
unig 

 Dim ond 1 
darpariaeth 
Cyfrwng 
Cymraeg ym 
Mhont-y-pŵl / 
yn ystod y 
tymor ysgol yn 
unig ac i blant 
2 – 5 oed  

 Nid yw’r 
ddarpariaeth 
cyfrwng 
Cymraeg sydd 
ar gael yn 
Nhorfaen yn 
gyson ag 
oriau agor 
gofal diwrnod 
llawn  

 Nid oes 
unrhyw 
leoedd gofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg yn 
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ganddynt 
ddefnyddio 
gofal plant 
cyfrwng 
Saesneg ac 
nid oed 
unrhyw 
ofynion am y 
Gymraeg nac 
unrhyw iaith 
arall. 
Awgrymir felly 
nad oes 
unrhyw alw 
am ofal plant 
ychwanegol 
yn y dyfodol 

ystod y  
gwyliau ysgol, 
ac eithrio 
darpariaeth 
chwarae 
mynediad 
agored i blant 
5  - 12 oed ( 2 
awr yn unig) 

 Dim 
darpariaeth 
chwarae 
mynediad 
agored ym 
Mlaenafon a 
Phont-y-pŵl  

 Dim 
darpariaeth 
cyfrwng 
Cymraeg Tu 
Allan i’r Ysgol 

 Wrth 
ymgynghori â 
darparwyr 
gofal plant 
datgelwyd bod 
14% o 
leoliadau 
angen llawer 
o gymorth 
gyda 
darpariaeth 
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Cyfrwng 
Cymraeg. 

 Mae 
Gwarchodwyr 
Plant, 
Grwpiau 
Chwarae/Cylc
h Meithrin, 
Meithrinfeydd 
Dydd, 
darpariaethau 
pen a chwt a 
Crèche yn fwy 
tebygol o fod 
angen llawer 
o gymorth 
wrth 
ddefnyddio’r 
Gymraeg.  
 

Darpariaeth gofal plant i wahanol gategorïau iaith  Ni nodwyd unrhyw fylchau. 
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Materion y mae categorïau penodol o rieni yn eu hwynebu mewn perthynas ag argaeledd darpariaeth gofal plant  
 
 

Categori Cryfderau Gwendidau Camau 
Gweithredu 

Blaenoriaethau Cerrig Milltir 

 
Rhieni sy’n  gweithio 

Ymgynghori â Chyflogwyr  
 

 Pryderon cyfyngedig 
ynghylch y farchnad 
gofal plant yn 
Nhorfaen nawr ac yn 
y dyfodol, gyda 
chyfeiriad at gynnig 
Llywodraeth Cymru 
o 30 awr o ofal plant 
rhad ac am ddim i 
blant 3 i 4 oed. 
Nododd lleiafswm o 
gyflogwyr ‘gofal 
plant’ fel ffactor wrth 
recriwtio staff a’u 
cadw 

 Roedd mwyafrif y 
cyflogwyr a 
ymatebodd i’r arolwg 
yn cynnig trefniadau 
gweithio hyblyg 
 
 
 
 
 

Ymgynghori â 
Chyflogwyr 
 

 Mae lleiafrif 
o’r cyflogwyr 
yn cynnig 
buddion sy’n 
gysylltiedig â 
gofal plant, 
gyda 
thalebau 
gofal plant 
ymhlith y 
mwyaf aml i’w 
cynnig 

 Nid yw 
mwyafrif y 
cyflogwyr yn 
sicr os oes 
digon o ofal 
plant yn 
Nhorfaen ac 
nid yw llawer 
ohonynt yn 
darparu 
gwybodaeth 
ynghylch 

       
 

 Hyrwyddo’r 
newidiadau 
i’r cymorth 
ariannol 
sydd ar gael 
gyda 
chostau 
gofal plant 
ymhlith 
cyflogwyr 
unwaith y 
cânt eu 
gweithredu 
yn hwyr yn 
2017 / yn 
gynnar yn 
2018 

 Hyrwyddo’r 
Gwasanaet
h 
Gwybodaet
h i 
Deuluoedd 
ymhlith 
cyflogwyr 
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darpariaetha
u gofal plant 
i’w 
cyflogedigion  

 Ni chafwyd 
unrhyw 
ymatebion 
gan gyflogwyr 
yn ardal 
Blaenafon  

 Y gwelliant 
mwyaf 
poblogaidd a 
awgrymwyd 
gan 
ddarparwyr 
gofal plant 
ynghylch 
anghenion 
gofal plant 
teuluoedd 
sy’n gweithio 
oedd 
ymestyn hyd 
sesiynau 
gofal plant a 
chynyddu 
hyblygrwydd 
oriau gofal 
plant. 

 Galw posib 
am 

mewn 
cydweithred
iad â Thîm 
Economi a 
Menter 
Torfaen  

 Hyrwyddo’r 
Gwasanaet
h 
Gwybodaet
h i 
Deuluoedd 
trwy 
ddigwyddia
dau 
allgymorth 
ym 
Mlaenafon 
(gweler 
hyrwyddo 
recriwtio  
gwarchodw
yr plant) 

 Gweler y 
camau 
gweithredu 
a nodwyd 
yn y 
bylchau yn 
y galw am 
ofal plant   
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 Datgelodd y 
grwpiau ffocws fod 
rhieni’n defnyddio 
gofal plant ac yn 
adrodd ynghylch 
nifer o fuddion fel; 
diffyg cymorth gan y 
teulu,  gofal plant ar 
y safle, 
cymdeithasu, y gallu 
i ddechrau’r gwaith 
ar amser a pharhau 
i fod yn gyflogedig  

 Datgela’r grwpiau 
ffocws fod gofal 
plant yn bodloni 
anghenion penodol 
plant 

ddarpariaeth 
clwb 
brecwast o 
fewn ysgol i 
agor cyn 
8.15yb  

 Datgelodd y 
grŵp ffocws 
fwlch o ran 
talu am ofal 
plant pan na 
fyddai ei 
angen yn 
ystod gwyliau 
ysgol. Gallai 
hyn o bosib 
effeithio ar y 
nifer o rieni / 
gofalwyr sydd 
angen gofal 
plant yn 
ystod y tymor 
ysgol yn unig 
ac mae 
angen 
ymchwilio  i 
hyblygrwydd 
gofal plant ar 
gyfer y grŵp 
penodol hwn  

 Nodwyd gofal 
plant yn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ymgynghori 
ymhellach 
ag ysgolion 
i archwilio’r 
newidiadau 
potensial i 
oriau agor  

 Gweler y 
camau 
gweithredu 
a nodwyd 
yn y 
bylchau yn 
y galw am 
ofal plant   

 Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant i 
gynnal 
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agosach at y 
cartref fel y 
3ydd ffactor 
pwysicaf wrth 
ddewis gofal 
plant ymhlith 
y rheiny a 
nodwyd fel 
rhai nad 
ydynt yn 
defnyddio 
gofal plant yn 
yr Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr 

sesiynau 
grŵp neu 
1:1 gyda 
darparwyr i 
gyfoethogi 
strategaeth
au 
marchnata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhieni sy’n chwilio am 
gyfleoedd gwaith neu 
hyfforddiant (gan gynnwys 
Rhieni Unigol) 

 Cyfeiriodd yr 
ymgynghoriad â 
rhanddeiliaid yn 
benodol at brosiect 
PaCE o ran bodloni 

Crynodeb ‘r 
grŵp ffocws 

 Fforddiadwye
dd gofal plant 
yw’r prif 

 
 Gweler y 

camau 
gweithredu 
blaenorol 
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anghenion 
teuluoedd sy’n 
chwilio am waith 
neu hyfforddiant  
 

rwystr i rieni / 
gofalwyr a 
gymerodd 
rhan yn y 
grŵp ffocws  

 Lleoliad ac 
ymddiriedaet
h oedd yr ail 
a’r trydydd 
prif rwystr i’r 
grŵp penodol 
hwn 

 Nododd 
canlyniadau’r 
Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr fod 
lleiafswm o 
rieni’n chwilio 
am waith neu 
hyfforddiant, 
fodd bynnag 
fforddiadwye
dd ac 
ansawdd y 
gofal plant 
oedd y prif 
ystyriaethau 
ar gyfer 
defnyddio 
gofal plant 

ynghylch 
marchnata 
gofal plant o 
fewn 
cymunedau 

 Cydweithio 
pellach 
rhwng y 
Gwasanaet
h 
Gwybodaet
h i 
Deuluoedd 
a Thimau 
Cyflogadwy
edd CBST, 
y Ganolfan 
Byd Gwaith 
a PaCE i 
godi 
ymwybyddia
eth o’r 
defnydd o 
ofal plant yn 
lleol. Creu 
cymhorthion 
gweledol 
angenrheidi
ol  
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Aelwydydd Di-waith   Data 
anghymarus 
yn yr Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr  
ddim yn 
edrych yn 
benodol ar y 
grŵp hwn 
fodd bynnag 
ar gyfer y 
rheiny a 
nodwyd gofal 
plant 
fforddiadwy 
yw’r prif 
reswm dros 
beidio â 
defnyddio 
gofal plant ac 
nad oes 
angen gofal 
plant gan eu 
bod yn rhieni 
sy’n aros 
gartref 

 Gweler y 
camau 
gweithredu 
a nodwyd 
gyda’r 
rheiny sy’n 
chwilio am 
gyfleoedd 
gwaith a 
hyfforddiant  

  

Teuluoedd ar incwm isel 
 

  Cafwyd nifer 
isel o 
ymatebion i’r 
Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr 

 Hyrwyddo’r 
Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr yn 
well yn y 
dyfodol i 
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 Nododd 50% 
o’r teuluoedd 
yn y categori 
hwn 
fforddiadwye
dd ac 
ansawdd 
gofal plant fel 
y prif 
ystyriaethau 
ar gyfer y 
defnydd o 
ofal plant yn 
y dyfodol 

adnabod 
anghenion 
gofal plant.  

Teuluoedd rhiant unigol 
 

Gweler y bylchau a nodwyd ymhlith rhieni / gofalwyr sy’n chwilio am gyfleoedd gwaith neu hyfforddiant.  

Teuluoedd o gefndiroedd 
lleiafrif ethnig 
 

 Diwallwyd 
anghenion gofal 
plant oherwydd y 
galw tra’n cymryd 
rhan mewn Addysg 
Oedolion  

 Wrth 
ymgynghori â 
grwpiau 
lleiafrif ethnig  
sefydlwyd un 
grŵp ffocws 
yn unig. 
Rhwystrodd 
heriau 
penodol 
unrhyw 
ymgynghoria
dau pellach 

 Roedd 
lleoliad y 

 Bydd 
ymgynghori
adau’r 
Asesiad 
DGP yn y 
dyfodol yn 
edrych ar 
grwpiau 
lleiafrif 
ethnig 
ychwanegol  
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gofal plant 
wedi atal 
dysgu pellach 
i gychwyn  

Teuluoedd â phant sydd ag 
anghenion addysgol arbennig 
neu a anabledd  
 

  Ni chafwyd 
ymgynghoria
dau â’r grŵp 
penodol hwn 
er gwaethaf 
sawl ymgais i 
goladu’r 
wybodaeth 
hon  

 Nododd yr 
Arolwg 
Rhieni / 
Gofalwyr 
leiafrif o rieni 
sydd angen 
gofal plant 
fforddiadwy, 
o ansawdd 
da, sy’n 
agosach at y 
cartref i 
fodloni 
anghenion 
gofal plant yn 
y dyfodol 

 Mae angen 
ymgynghori 
â’r grŵp 
penodol 
hwn yn y 
dyfodol ac 
mae angen 
mwy o 
gapasiti. 
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Materion eraill i’w hadlewyrchu yn y cynllun gweithredu 
 
 

Categori Cryfderau Gwendidau Camau gweithredu Blaenoriaethau Cerrig Milltir 

 
Cynaliadwyedd y sector 
gofal plant  

 Cynllun Cymorth 
Lleoedd ar gael 

 
 Cyllid Grant 

Cynaliadwyedd ar 
gael  i ddarparwyr 
gofal plant  
 

 Swyddogion 
Datblygu Gofal 
Plant ar gael i 
gefnogi lleoliadau 
gyda; Rheolaeth 
Ariannol, 
Ansawdd, Staffio, 
Recriwtio, 
Canllawiau 
Llywodraeth 
Cymru a 
Hyfforddiant. 
 

 Gofal Plant 
Dechrau’n Deg yn 
parhau i fod yn 
gynaliadwy   

 Nawdd 
cyfyngedig ar 
gael  

 
 Angen ffrydiau 

nawdd 
ychwanegol  
 

 Nid yw’r 
cyflenwad 
gofal plant 
(data’r SASS) 
yn dangos a 
oes prinder 
lleoedd ar 
gael neu 
ormodedd  

 Adolygu’r 
meini prawf 
cymhwystra ar 
gyfer Cymorth 
Lleoedd  

 Adnabod 
ffrydiau 
nawdd 
ychwanegol  

 
 Dadansoddiad 

o’r cyflenwad 
gofal plant i’w 
gyflwyno ym 
mis Mawrth 
2018 gyda’r 
adroddiad 
blynyddol ar 
gynnydd 
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Trefniadau Trawsffiniol  Cyllido trawsffiniol 
i blant 3 / 4 oed  

 Gwasanaeth 
Gwybodaeth  i 
Deuluoedd i 
barhau i weithio 
gydag 
awdurdodau 
cyfagos  

 Nid oes data 
ar  
bresenoldeb 
ar gael ar hyn 
o bryd 

 Data ar 
bresenoldeb 
i’w adolygu 
gyda 
Derbyniadau 
Ysgolion  

  

 
Datblygu’r Gweithlu a 
Hyfforddiant 

  Nid oedd 
data’r SASS 
yn bodloni 
anghenion yr 
asesiad  

 
 Nid yw 

Archwiliad 
Blynyddol 
Datblygu’r 
Gweithlu a 
Hyfforddiant 
yn cyfateb i 
ofynion 
amserlennu’r 
Asesiad 
Digonolrwydd 
Gofal Plant 

 Adolygu 
amserlenni’r 
Adolygiad fel 
eu bod yn 
bodloni 
anghenion yr 
asesiad yn 
well. GGiD i 
gydweithio 
gyda 
Swyddog 
Datblygu’r 
Gweithlu 

  

Gwaith Partneriaeth  Mudiadau 
Ambarel i gymryd 
rhan mewn 
cyfarfodydd 
Amcan Craidd Un 

 Ymgynghoriad 
â’r Bwrdd 
Plant Lleol yn 
absennol o’r 
Asesiad 

 Parhau i 
ddosbarthu 
Cylchlythyr 
Chwarterol 
ymhlith yr holl 
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i gynrychioli 
darparwyr gofal 
plant 

 Cynhelir 
Cyfarfodydd 
Rhwydwaith 
rhwng lleoliadau 
gofal plant a 
Swyddogion 
Datblygu Gofal 
Plant  

 Caiff ansawdd 
gofal plant ei 
fonitro ar y cyd 
rhwng y Tîm Gofal 
Plant / Dechrau’n 
Deg ac EAS (ble’n 
briodol) 

 

 Ymateb 
cyfyngedig 
gan y 
Ganolfan Byd 
Gwaith wrth 
ymgynghori â 
rhanddeiliaid  

 Datgelodd yr 
ymgynghoriad 
â darparwyr 
gofal plant 
ymglymiad yr 
Awdurdod 
Lleol 
(gofynion 
hyfforddiant 
ac adeiladau)  

ddarparwyr 
gofal plant 

 Parhau i 
gynnal 
Cyfarfodydd 
Rhwydwaith 

 Parhau gyda’r 
asesiadau 
ansawdd a’r 
arsylwadau 
gydag EAS 

 Dod i gyswllt 
ag 
Awdurdodau 
Lleol cyfagos i 
rannu arfer da 
mewn 
perthynas â 
hyfforddiant 
pellach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


