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Cyflwyniad            
 
Mae Adran 26 o Ddeddf Gofal Plant 2006 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng 

Nghymru i –  

mewn partneriaeth â rhanddeiliaid, gweithwyr proffesiynol a darparwyr lleol (statudol, 

cymunedol a phreifat) eraill – sicrhau gofal plant digonol, hygyrch ac o ansawdd uchel i blant 

0-14mlwydd oed yn eu hardal leol, i'r graddau sy'n rhesymol ymarferol i rieni sy'n gweithio, 

rhieni/gofalwyr sy'n astudio neu'n hyfforddi ar gyfer cyflogaeth.  

 

Yn ogystal, mae rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan adran 26 o Ddeddf 2 yn 

ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (DSG) ar 

gyfer eu hardal.  

Mae'r rheoliadau hyn yn rhagnodi'r broses a'r cylch cynllunio, y gofynion ymgynghori a 

chyhoeddi, gan gynnwys manylion yr wybodaeth mae'n rhaid ei chofnodi mewn asesiad 

cylchol (o 2017, bob pum mlynedd).  

 

Felly, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddyletswydd statudol i weithio gyda 

darparwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant a'r sectorau preifat, gwirfoddol, annibynnol a’r 

sector a gynhelir i greu gofal plant cynaliadwy, hygyrch, fforddiadwy ac o ansawdd uchel 

sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion pob rhiant a gofalwr. Yn y bôn, bydd yr Awdurdod Lleol 

yn cymharu'r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant hwn yn 2022 o'r galw gan rieni am 

ofal plant gyda gwybodaeth am argaeledd presennol ac arfaethedig lleoedd gofal 

plant o'r fath.  

 

Mae Canllawiau CSA Statudol 2016 yn amlinellu ei bod yn ofynnol i awdurdodau lleol Cymru 

gwblhau a chyflwyno copi o dair dogfen i Weinidogion Cymru (ar gyfer y cylch hwn, ym mis 

Mehefin 2022), h.y.  

 

i. Dogfen Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022;  

ii. Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Gofal Plant, y mae'n rhaid iddo 'fanylu ar y 

camau gweithredu, y blaenoriaethau a'r cerrig milltir er mwyn cynnal cryfderau a 

mynd i'r afael â diffygion a nodwyd yn yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant' ac;  

iii. adroddiad cynnydd blynyddol (yn dilyn hynny yn 2023). 

 

Er mwyn llywio Cynllun Gweithredu mae angen i'r Awdurdod Lleol gynnal Dadansoddiad 

Bylchau sy'n esblygu ar ôl dadansoddiad o'r ymchwil sydd wedi llywio Asesiad Digonolrwydd 

Gofal Plant. Felly, mae'r Dadansoddiad Bylchau hwnnw, sy'n destun yr adroddiad hwn, wedi 

esblygu drwy ddadansoddiad strwythuredig o elfennau o waith a wnaed gan Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Torfaen yn 2021-2022 gan gynnwys:  

 

• Dadansoddiad o ddata demograffig a chymdeithsaol-economaidd gan y Swyddfa 

Ystadegau Genedlaethol, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Llywodraeth Cymru ac 

adrannau amrywiol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, i roi syniad o’r proffil o 

ffactorau sy’n effeithio ar alw a’r gallu i fanteisio ar ofal plant yn Nhorfaen. 

• Ymgynghoriad gyda 501 o rieni / gofalwyr lleol drwy arolwg holiadur ar-lein a 

gynhaliwyd ym mis Hydref 2021 drwy Lywodraeth Cymru 

• Ymgynghoriad â tua 65 o rieni/gofalwyr lleol ychwanegol o gefndiroedd ac 
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amgylchiadau penodol drwy gyfres o 7 e-sesiwn grŵp ffocws/ymgynghori rhithwir ym 

mis Chwefror a mis Mawrth 2022  

• Ymgynghoriad gyda’r canlynol yn Nhorfaen: (a) darparwyr gofal dydd llawn; (b) 

darparwyr sesiynol;  

(c) gwarchodwyr plant cofrestredig a; (ch) darparwyr gofal plant y tu allan i'r ysgol  

• Dadansoddiad o ddata Hunan-werthusiad Datganiad Gwasanaeth (SASS) a 

gwblhawyd ar-lein gan 89% o ddarparwyr gofal plant cofrestredig lleol ar gyfer AGC 

ym mis Mehefin 2021  

• Ymgynghoriad gyda 478 o blant a phobl ifanc drwy ymgynghoriad wyneb yn wyneb a 

gyflwynwyd drwy Wasanaeth Chwarae Torfaen, a oedd â rôl briodol o lywio Asesiad 

o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Torfaen 2022 

• Ymgynghoriad ag 20 o blant mewn lleoliadau gofal plant cofrestredig 

• Ymgynghoriad ag Ysgolion  

• Ymgynghoriad gyda chyflogwyr lleol 

• Ymgynghoriad â phartneriaid, rhanddeiliaid a gweithwyr proffesiynol perthnasol lleol, 

gan gynnwys partneriaid WESP, partneriaid cyflogadwyedd a phartneriaid Cwlwm 

• Dadansoddiad o ddata Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd.  

 

Cynhaliwyd y Dadansoddiad Bylchau a'r adroddiad cysylltiedig hwn gan Place Group 

Consulting Ltd. Ers dyfodiad y Ddeddf Gofal Plant yn 2006 a'r ddyletswydd o ran 

digonolrwydd, mae tîm Place Group Ltd wedi gweithio gyda 35 o awdurdodau lleol yng 

Nghymru a Lloegr i ymchwilio a chynhyrchu Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant. Mae gan 

y tîm hwnnw brofiad sylweddol o gynhyrchu Dadansoddiad Bylchau cynhwysfawr ar gyfer 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant gan cyd-fynd â themâu allweddol – sef:   

 

Bylchau sy'n cyd-fynd â’r canlynol:  
 

1. Amseroedd pan fydd gofal plant ar gael, gan gynnwys yr angen am ofal plant hyblyg 

sy'n darparu ar gyfer patrymau defnydd afreolaidd drwy gydol y dydd, yr wythnos a'r 

flwyddyn 

2. y Mathau o ofal plant sydd ar gael 

3. yr anghenion penodol ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 

4. oedran y plant mae gofal plant ar gael ar eu cyfer 

5. yr anghenion penodol ar gyfer darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 

6. Fforddiadwyedd gofal plant 

7. Lleoliad daearyddol gofal plant mewn perthynas â phoblogaeth, ward a dalgylch 

ysgol 

8. Gwybodaeth am argaeledd gofal plant ac agweddau ar y ddarpariaeth  

 
Methodoleg            
 

Cynhyrchwyd y dadansoddiad bylchau canlynol fel canlyniad ymchwil desg thematig - yn ei 

hanfod darllen ac adolygu cynnwys Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant drafft Torfaen 2022 a 

dod i gasgliadau ar yr hyn sy'n cynrychioli: (a) bylchau amlwg a (b) bylchau posibl sy'n dod 

i'r amlwg, wedi'u halinio â'r pynciau a amlygwyd mewn print trwm uchod.  

 

Yna cynhyrchwyd y Dadansoddiad Bylchau canlynol gyda chynnwys yn cyd-fynd â themâu 

penodol.   
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Dadansoddi Bylchau  
 

O ran y bylchau thematig (neu'r bylchau posibl, a allai esblygu), yn y naratif isod, gellir nodi 

eu bod yn deillio'n arbennig o: (a) ymateb i arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru o 501 o 

rieni/gofalwyr a: (b) cyfradd ymateb o 89% i broses SASS Gorffennaf 2021 

 
Thema 1 - Amseroedd pan fydd gofal plant ar gael  

 

1.1 Fe wnaeth 21% o'r rhieni/gofalwyr a ymatebodd i arolwg rhieni Llywodraeth Cymru 

ym mis Hydref 2021 ynghylch a oedd gofal plant yn rhwystr iddynt ddechrau 

cyflogaeth neu hyfforddiant nodi: Tueddu i Gytuno. Yn ogystal, dywedodd 20% o'r 

rhieni/gofalwyr a ymatebodd hefyd: Cytuno’n Gryf.  

Gellir gweld rhagor o fanylion am Ffigur 244 o'r prif Asesiad Digonolrwydd Gofal 

Plant.  

 

Mae hyn yn dangos bod 41% o'r rhieni/gofalwyr a ymatebodd yn credu - i raddau - 

fod gofal plant, ar ryw bwynt yn ddiweddar, wedi bod yn rhwystr iddynt gael gwaith 

neu hyfforddiant.  

 

 I ychwanegu at yr adborth hwn (a): Dywedodd 45% o'r rhieni/gofalwyr a ymatebodd 

fod materion yn ymwneud â gofal plant wedi'u hatal rhag parhau i weithio yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf (2020-2021), eu hatal rhag gweithio neu eu hatal rhag cael 

swydd; (b) roedd 57% o'r timau cyflogadwyedd a ymatebodd i arolwg penodol wedi'u 

hanelu at weithwyr proffesiynol o'r fath yn ansicr a oes digon o ofal plant yn ardal 

Torfaen, yn enwedig (yn eu barn nhw) o safbwynt gwarchod plant. 

 

Hefyd yn ategu ac yn llywio'r bylchau amlwg hyn mae'r ffaith y gofynnwyd i dimau 

cyflogadwyedd sy'n gweithio yn yr ardal beth yn eu barn nhw yw'r prif rwystrau o ran 

cael mynediad at ofal plant yn Nhorfaen? Ymateb a gafwyd dro ar ôl tro oedd: 

cyfyngiadau darparwyr gofal plant mewn ardaloedd lleol, darparwyr gofal plant a dim 

digon o hyblygrwydd.  

 

Felly, gellir dod i'r casgliad bod gofal plant addas, i raddau, yn ardal Torfaen, 

yn parhau i fod yn her i rai rhieni o ran cefnogi eu cyflogadwyedd a'u 

cyflogaeth.  

 

Dylai'r Awdurdod Lleol fod yn arbennig o ymwybodol o'r thema hon ar gyfer ardal 

Cwmbrân, lle mae'r nifer uchaf o deuluoedd sy'n gweithio yn ystadegol debygol o fod 

yn preswylio. 

 

1.2 (Fel yr amlygwyd yn 1.1 uchod), tuedd ailadroddus a gafwyd yn ystod y ddwy flynedd 

ddiwethaf, a adroddwyd gan ddarparwyr mewn lleoliadau a gwarchodwyr plant oedd 

rhieni a oedd am gael (ac angen) mwy o hyblygrwydd, yn enwedig o ran 

amseroedd agor estynedig.1 

 

 
1 Roedd dwy ardal nodedig lle nododd rhieni a ymatebodd y byddent yn gwerthfawrogi mwy o hyblygrwydd, fel y gellid bod 
wedi disgwyl: 1. Cwmbrân a Phont-y-pŵl.  
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 Yn unol â'r nodwedd amlwg hon o alw sy'n esblygu, mae'r ymchwil a wnaed ar gyfer 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Torfaen 2022 wedi nodi nifer o faterion perthnasol 

gan gynnwys sy'n dangos 'bwlch hyblygrwydd': 
 

• Dywedodd 12% o'r holl ymatebwyr (501) i arolwg rhieni Llywodraeth Cymru 

Hydref 2021 mai rhwystr iddynt gael mynediad at ofal plant  

(o'u dewis) oedd: diffyg hyblygrwydd 

• Fel yr adroddwyd drwy ymatebion SASS Mehefin 2021, roedd yn amlwg bod 

0 darparwr gofal plant y tu allan i'r ysgol yn cynnig lleoedd/cymorth yn ystod 

penwythnos, neu'n parhau i fod ar gael/ar agor ar ôl 18:00pm o'r gloch  

• (Dim ond) 14% o warchodwyr plant cofrestredig a ddywedodd y gallent 

ddarparu gofal plant ar ôl 18:00pm ac... 

• Mae'n amlwg mai nifer fach iawn o warchodwyr plant sy’n darparu gofal plant 

yn ystod gwyliau'r ysgol  

• Yn ogystal, roedd 0 darparwr gofal dydd llawn a gwarchodwyr plant 

cofrestredig yn cynnig lleoedd/cymorth yn ystod penwythnos 

 

Gellir gweld adborth pellach am hyblygrwydd yn adran 18.4 o'r prif CSA. 

 

1.3 Tynnwyd sylw dro ar ôl tro at thema amseroedd agor ymatebol clybiau brecwast, yn 

enwedig i rieni ag amseroedd teithio sylweddol i'r amlwg, neu angen i ddechrau 

gweithio cyn 8am neu ar yr union adeg honno, yn ystod yr e-sesiynau rhithwir a 

hwyluswyd gyda rhieni a gofalwyr ym mis Chwefror 2022.  

Yn ogystal, amlinellodd nifer o rieni a ymatebodd i arolwg ar-lein galw rhieni 

Llywodraeth Cymru eu dymuniad am fynediad i ofal plant ffurfiol i (barhau i) "fynd yn 

ôl i normal/sut yr oedd" - yn arbennig cyd-fynd ag amseroedd agor clybiau brecwast 

(yn gynharach, h.y. tua 7.30am – 7.45am).  

 

Roedd hyn yn dangos bwlch 'amseroedd agor' i rai teuluoedd.  

 

Dylai'r Awdurdod Lleol felly barhau â'i bolisi parhaus o fonitro i ba raddau 

mae'r 'dychwelyd i'r arfer' hwn yn digwydd yn 2022-2023 - a p’un a yw hyn yn 

parhau i gynrychioli bwlch digonolrwydd posibl ar gyfer rhai teuluoedd sy'n gweithio, 

gan gynnwys y rhai na allant ddibynnu ar ofal plant anffurfiol - gan fod y cyfyngiadau 

sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19 bellach yn parhau i gael eu llacio’n raddol.  

 

O ran y mater amlwg hwn o glybiau brecwast yn peidio ag agor ar adegau sy'n 

gweddu orau/yn fwy addas i rai rhieni a ymatebodd i arolwg galw rhieni Llywodraeth 

Cymru – amlinellir adborth penodol isod. Dylid nodi bod yr adborth hwn yn tueddu i 

ganolbwyntio ar amseroedd agor mewn clybiau brecwast mewn ysgolion, y bydd 

cynllunwyr gofal plant yr Awdurdod Lleol yn tueddu i fod â llai o allu i ddylanwadu 

arnynt:  

 

 "Mae amser agor ein clwb brecwast yn gwneud fy mhartner yn hwyr i’w waith.” 

 

Nid yw ein clwb brecwast yn dechrau'n ddigon cynnar. Mae hyn yn parhau i fod yn 

anodd, er bod yr ysgol wedi dechrau clwb â thâl cynharach o 8.00am. Mae hyn wedi 

helpu, ond mae'n dal yn anodd gydag amseroedd teithio i'r gwaith ac nid oes unrhyw 
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ddarpariaeth arall ar gael cyn yr amser hwn, er gwaethaf chwilio sawl gwaith." 

"Mae'r ysgol yn cynnig clwb brecwast am ddim a ariennir gan yr Awdurdod Lleol, ond 

nid ydynt yn agor y drysau tan 8.15am sy'n llawer rhy hwyr i rieni sy'n gorfod cymudo 

neu ddechrau gweithio erbyn 8am. Oherwydd hyn mae'n rhaid i mi dalu am 

warchodwr plant bob bore. Dylid cywiro hyn a dylai clybiau brecwast ddechrau erbyn 

7.30am, neu ar yr hwyraf 7.45am". 

  

"Rwy'n dechrau gweithio am 8.00am ac angen gadael y tŷ am 7.00am i ddal y trên. 

Nid oes unrhyw ddarparwr gofal plant ar agor ar yr amser hwn" - ac ar thema debyg:  

  

"Mae gen i a fy mhartner swyddi sy'n dechrau am 7.00am neu'n gynharach. Mae dod 

o hyd i ofal plant sy'n 'darparu' ar gyfer y dechrau cynnar hwn yn ogystal â gweithio 

ar benwythnosau bron yn amhosibl. Nid yw'r clwb brecwast yn yr ysgol yn dechrau 

tan 8.40am... Rydw i a fy ngŵr yn athrawon ac mae angen i mi fod yn fy ngwaith yn 

gynt na hynny". 

 
Gellir gweld adborth pellach am argaeledd clybiau brecwast mewn ysgolion a 

chlybiau brecwast nad ydynt yn yr ysgol yn adran 11 o'r prif Asesiad Digonolrwydd 

Gofal Plant.  

 
1.4 Fe wnaeth adborth, drwy arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021, 

gan deuluoedd sy'n byw yn ardal Cwmbrân, nodi nifer sylweddol o achosion (er nad 

yn arwyddocaol o ran amlder) o ddiffyg gofal plant canfyddedig yn ystod y gwyliau a 

dymuniad am oriau hirach. Mae tudalen 209 o'r prif Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal 

Plant yn amlinellu nifer yr achosion o'r LOSAs hynny lle mae nifer gymharol isel o 

leoedd gofal plant ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.  

 

Thema 2 - Mathau o ofal plant sydd ar gael  

 

Gellir hefyd ystyried bod y naratifau a amlinellwyd fel rhan o Thema 2 (bylchau posibl ac 

ystyriol) isod yn cyd-fynd â thystiolaeth bod 37% o rieni a ymatebodd i arolwg galw rhieni 

Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021 yn dweud nad oeddent yn teimlo bod 'digon o 

ddewis' pan fyddan nhw’n ystyried eu dewis(iadau) gofal plant.  

 

O ran dewis: dylid nodi hefyd – fel y disgwylid ar ddechrau'r ymchwil a wnaed ar gyfer 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022 – fod teulu a ffrindiau (sy’n cael ei alw hefyd 

yn opsiynau gofal plant anffurfiol) yn tueddu i fod y dewis mwyaf cyffredin/dewisol o 

ofal plant ar gyfer cyfran gymharol uchel o rieni a gofalwyr (plant ag Anghenion 

Dysgu Ychwanegol), o ran y garfan 0-4 mlwydd oed a'r garfan 5-14 mlwydd oed.  

 

2.1 Dywedodd tri chwarter yr holl ddarparwyr gofal plant - y mwyafrif - fel rhan o'r 

ymchwil i lywio Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Torfaen 2022 - nad oedd ganddyn 

nhw unrhyw gynlluniau i (ymestyn eu hygyrchedd) i ddiwallu anghenion gweithwyr 

shifft yn well.  

 Dywedodd un darparwr gofal plant a ymatebodd  "Dydw i ddim yn gwybod am 

unrhyw un sy'n darparu hyn".  

Yn galonogol, dywedodd tua 20% o'r darparwyr gofal plant a ymatebodd nad oedd 

ganddynt unrhyw gynlluniau cadarn i 'ddiwallu anghenion gweithwyr shifft yn well' 
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ond bod ganddynt ddiddordeb gwneud hynny.  

Fodd bynnag, gallai bwlch digonolrwydd ddod i'r amlwg gan fod CSA 2022 

wedi tynnu sylw at y ffaith y gallai nifer yr achosion o weithio shifftiau fod yn 

cynyddu 2. 

 Er enghraifft: (a) fe wnaeth nifer o ymatebwyr i arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru 

ym mis Hydref 2021 dynnu sylw at y ffaith mai un rheswm nad oeddent yn manteisio 

ar ofal plant ffurfiol oedd nad oedd unrhyw ofal plant ar gael ar gyfer gwaith shifftiau 

ar benwythnosau; 

 (b) ar gyfer yr un arolwg, dywedodd 5% o rieni/gofalwyr a ddywedodd nad ydynt yn 

bwriadu defnyddio'r Cynnig Gofal Plant mai'r rheswm am hyn oedd nad oeddent yn 

gymwys oherwydd patrymau shifft neu eu bod mewn addysg, a; (c) roedd adborth 

ansoddol ailadroddus eto ar y thema hon, drwy'r arolwg hwnnw, er enghraifft:  
 

 "Rwy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i ofal plant hyblyg i ffitio o gwmpas shifftiau cyn 

8.00am ac ar ôl ysgol...". 

"Rwy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i ofal plant ar gyfer oriau safonol, ond nid oes 

darpariaeth gofal plant ar gyfer gweithwyr shifft... mae'n rhaid i chi ffitio gyda 

darpariaeth safonol 8.00am-6.00pm. Fel rhiant sengl a gweithiwr shifft, mae'n golygu 

na allaf weithio'n llawn amser gan nad oes gen i gefnogaeth o gwmpas oriau 

safonol". 

 

"Rwy'n weithiwr GIG... Dim ond yn ddiweddar rydw i wedi dod o hyd i warchodwr 

plant i ddarparu ar gyfer yr oriau rwy'n gweithio sy'n seiliedig ar shifftiau".  

(Gan un o drigolion Pont-y-pŵl) "Mae dod o hyd i ofal plant sy'n addasu i batrwm 

shifft wedi bod yn anodd iawn, gyda dim ond un feithrinfa yn y 'fwrdeistref' yn darparu 

hyn... gan fy ngadael heb unrhyw ddewis ond dewis y feithrinfa hon waeth beth fo'r 

gost neu'r ansawdd3".  

 

2.2 Er y dylid ystyried (yng nghyd-destun y ffaith) bod nifer gymharol isel o ymatebwyr i 

arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru yn nodi mai’r math o ofal plant yr oeddent yn 

credu y byddent yn dymuno cael mynediad at 'fwy ohono' yn ystod y blynyddoedd i 

ddod oedd gwarchodwr plant cofrestredig: (a) roedd ymholiadau am warchodwyr 

plant yn tueddu i ymddangos yn rheolaidd pan ystyrir y metrigau ar gyfer ymholiadau 

FIS  

(gweler Ffigur 259 o'r prif CSA) a; (b) roedd argaeledd gwarchodwr plant yn thema a 

gafodd ei hadrodd yn ôl yn gyson yn ystod yr e-sesiynau rhithwir gyda rhieni o 

 
Ledled Cymru, bu tuedd gynyddol o ran nifer yr achosion o weithio shifftiau. Er enghraifft, cyhoeddodd TUC 
Cymru adroddiad ddiwedd 2019 a oedd yn tynnu sylw at y canlynol:  
 

• Roedd 17,000 yn fwy o weithwyr nos yng Nghymru nag oedd yn 2014 

• Roedd 165,000 o bobl yn gweithio nosweithiau'n rheolaidd yng Nghymru - 13% o'r gweithlu. 

• Yn y DU, roedd gweithwyr gofal (432,000) yn cyfrif am y rhan fwyaf o weithwyr nos, ac yna 
nyrsys a bydwragedd (232,000) 

• Y proffesiwn mwyaf cyffredin nesaf ar gyfer gweithwyr nos oedd gyrwyr trafnidiaeth ffyrdd 
(208,000). 

• Cymru sydd â'r drydedd gyfran uchaf o weithwyr sy'n gwneud gwaith nos, o'i gymharu ag un ar 
ddeg rhanbarth arall y DU. 

 
3 Mae'r data a'r metrigau diweddaraf ar wefan NOMIS yn dangos bod 3,200 o weithwyr sy'n byw yn ardal Torfaen 
yn gweithio yn y sector gwerthiant a gwasanaethau cwsmeriaid, y gellir tybio'n rhesymol y byddai ganddynt nifer 
gymharol uchel o oriau y tu allan i 8.00am – 6.00pm.  



 9 

amrywiaeth o gefndiroedd, yn enwedig o ran cael y math hwn o ofal plant 

cofrestredig fel opsiwn sy'n cyd-fynd â'r angen am hyblygrwydd.   

 

Mae nifer y gweithwyr proffesiynol gwarchod plant sy'n gweithredu yn ardal Torfaen 

wedi gostwng ers Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017. Mae hyn yn cyd-fynd â 

dirywiad cyffredinol yn y proffesiwn ledled Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.  

(Ar ôl i PACEY Cymru godi materion a safbwyntiau mewn perthynas â dirywiad 

gwarchod plant yng Nghymru a'r ffactorau sy'n effeithio ar hyn, mae Llywodraeth 

Cymru wedi cadarnhau y bydd adolygiad annibynnol o warchod plant yng Nghymru 

yn cael ei gynnal yn 2022). 

 

 Roedd 0 cofrestriad newydd gan warchodwyr plant yn ardal Torfaen yn ystod y 

cyfnod Ebrill 2021 – Chwefror 2022.  

 

Yn y bôn, roedd 35 o warchodwyr plant cofrestredig yn gweithredu yn yr ardal ym 

mis Rhagfyr 2021, gan gynnig 228 o leoedd. O'i gymharu, roedd 44 o warchodwyr 

plant yn gweithredu yn yr ardal leol yn 2017. Unwaith eto, mae hwn yn fater i Gymru 

gyfan (h.y. nifer yr gwarchodwyr plant sy'n gadael y sector).  

 

Fodd bynnag, mae'n fater perthnasol oherwydd bod arolwg galw rhieni Llywodraeth 

Cymru ym mis Hydref 2021 wedi dynodi nifer gymharol uchel o rieni yn gofyn am fwy 

o hyblygrwydd ar gyfer eu gofal plant – er enghraifft "[Rydw i angen mwy o] oriau 

hyblyg... nid oes digon o warchodwyr plant sy'n cefnogi penwythnosau, nosweithiau, 

dechrau cynnar, gwyliau banc ac ati", gyda'r agwedd draddodiadol, lle mae angen 

hyblygrwydd, mai'r proffesiwn gwarchod plant sydd yn y sefyllfa orau i ymateb.  

 

2.3 Un o ganlyniadau allweddol ymatebion SASS Mehefin 2021 oedd bod 59 o staff gofal 

dydd llawn,  

 5 aelod o staff gofal sesiynol a 4 aelod o staff o ddarpariaethau y tu allan i'r ysgol 

wedi gadael y sector gofal plant yn ystod y 12 mis diwethaf i ddilyn gwahanol 

alwedigaethau a gyrfaoedd (gweler Ffigur 275 o'r prif CSA). Mae tystiolaeth 

anecdotaidd yn awgrymu eu bod yn gadael gweithlu'r blynyddoedd cynnar a gofal 

plant oherwydd cyfraddau cyflog a'u bod yn aml yn gadael i ddilyn gyrfaoedd yn y 

sectorau lletygarwch a gwerthu.  

 

 Mae rhanddeiliaid yr ymgynghorwyd â nhw ar gyfer Asesiad Digonolrwydd Gofal 

Plant 2022 yn rhoi adborth dro ar ôl tro mai cadw a recriwtio staff â chymwysterau 

addas yw eu her fwyaf ar hyn o bryd. 

 

 Yn ogystal, mewn ymateb i'r arolwg gyda darparwyr gofal plant a oedd yn ategu 

adborth SASS, dywedodd traean o'r ymatebwyr fod recriwtio'r gweithlu yn peri 

pryder. 

 

Yn y bôn, thema sy'n dod i'r amlwg ledled Cymru, yw bod cadw a recriwtio yn 

broblem gynyddol a bydd angen i'r Awdurdod Lleol fonitro'r achosion parhaus 

hyn sy'n cyd-fynd ag ardal Torfaen cyn torri lefelau critigol.  

 

2.4 Ar thema hanfodol ansawdd mewn gofal plant – darparodd rhieni a gofalwyr 
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adborth cyson a oedd yn dangos eu bod yn hapus ar y cyfan â'r ffactor hwn. Er 

enghraifft, mynegodd rhieni a gofalwyr a ymatebodd i arolwg galw rhieni Llywodraeth 

Cymru dro ar ôl tro eu bod yn credu bod ansawdd y ddarpariaeth yn uchel (nodwyd 

gan 67% o'r ymatebwyr). Yn y pen draw, nid oedd y thema ansawdd yn ymddangos 

fel mater yr oedd rhieni a gofalwyr yn credu bod angen ei wella.  

 

Fodd bynnag, mae hwn yn fater allweddol i'r Awdurdod Lleol ei fonitro'n gyson hefyd, 

yn enwedig gan y bydd argaeledd rhaglenni/lleoedd gofal plant a ariennir yn 

cynyddu.  

 

2.5 Mewn ymateb i arolwg SASS Mehefin 2021, nododd 6 darparwr gofal plant bryderon 

mai dim ond am hyd at 6 mis arall y gallent fod yn gynaliadwy (gweler Ffigur 26 o'r 

prif CSA). Felly, mae angen i'r Awdurdod Lleol fonitro'r metrigau defnydd 

parhaus (a'r lleoedd gwag) yn y darparwyr hyn er mwyn sicrhau nad yw hyn yn 

arwain at unrhyw fylchau digonolrwydd lleol.  

 

 Dyma fanylion pellach am y darparwyr hynny:  

 

• Roedd un yn ddarparwr gofal dydd llawn wedi'i leoli yn LSOA Abersychan 5  

• Roedd un yn ddarparwr gofal plant y tu allan i'r ysgol wedi’i leoli yn LSOA 

Llantarnam 2  

• Roedd un yn ddarparwr gofal dydd llawn wedi’i leoli hefyd yn LSOA 

Llantarnam 2 

• Roedd un yn ddarparwr gofal plant y tu allan i'r ysgol wedi’i leoli yn LSOA 

Gogledd Llanyafron 

• Roedd un yn ddarparwr gofal sesiynol a leolir yn LSOA Cwmbrân Uchaf 1  

• Roedd un yn warchodwr plant a oedd yn gweithredu yn LSOA New Inn 2  

 

2.6 Dywedodd 43% o rieni a ymatebodd i arolwg rhieni Llywodraeth Cymru eu bod yn 

bwriadu manteisio ar fwy o ofal plant yn y blynyddoedd i ddod - ac roedd hyn 

yn aml yn fath o ofal plant y tu allan i'r ysgol. (Gellir nodi, ar gyfer CSA 2017, mai 

meithrinfa ddydd breifat oedd y math mwyaf cyffredin o ofal plant cofrestredig yr 

oedd rhiant yn bwriadu ei ddefnyddio).  

 

Yn wir, y tri math o ofal plant a amlygwyd gyda'r amledd uchaf gan rieni o'r fath oedd 

(gweler Ffigur 247 o'r prif CSA):  
 

• Clwb Cyn Ysgol/Clwb Brecwast = 49% o rieni perthnasol 

• Clwb ar ôl Ysgol = 44% o rieni perthnasol 

• Meithrinfa Ddydd Breifat = 44% o rieni perthnasol 

 

Fodd bynnag, mae ymateb SASS o haf 2021 yn dangos y bu gostyngiad o 5% yn 

nifer y lleoedd y tu allan i oriau ysgol sydd ar gael ar draws ardal Torfaen ers 

cyhoeddi Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Torfaen 2017.  

 

Felly, mae angen i'r Awdurdod Lleol ystyried nad yw bwlch digonolrwydd o ran 

gofal plant y tu allan i'r ysgol yn tyfu, yn enwedig mewn LSOAs lle'r oedd yn 
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amlwg bod rhieni a ymatebodd yn dweud yn rheolaidd eu bod yn bwriadu manteisio 

ar ofal plant y tu allan i'r ysgol yn y blynyddoedd i ddod, gan gynnwys:  
 

• Coed Efa 

• Llantarnam 2  

• Gogledd Llanyrafon 1  

• Pontnewydd 2  

• Two Locks 1  

 

Un o ganlyniadau darn penodol o ymchwil a wnaed ar gyfer Asesiad Digonolrwydd 

Gofal Plant 2022 oedd bod chwe ysgol wedi nodi y gallai fod ganddynt le i ymestyn eu 

capasiti - ac efallai y bydd cynllunwyr gofal plant o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen am archwilio sut y gallai lleoliadau o'r fath (ail)drefnu i ddefnyddio gofod o'r 

fath ar gyfer darpariaeth gofal plant pellach y tu allan i'r ysgol.  

 

Thema 3 - Anghenion penodol ar gyfer plant ag ADY 

 

3.1 Roedd 10% o rieni/gofalwyr a ymatebodd i arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru ym 

mis Hydref 2021 yn amlinellu bod ganddynt o leiaf un plentyn ag anghenion dysgu 

ychwanegol gyda diagnosis a/neu heb ddiagnosis. Gofal plant anffurfiol, fel ffrindiau 

a theuluoedd fel arfer, yw'r math o gymorth y bydd teuluoedd o'r fath yn ei 

ddefnyddio/yn manteisio arno.  

 

Fodd bynnag, roedd adborth ansoddol o'r arolwg ac o e-sesiynau rhithwir yn 

cynnwys nifer o rieni/gofalwyr o'r fath yn amlinellu dro ar ôl tro eu heriau yn nodi 

a/neu'n sicrhau gofal plant ffurfiol addas a fforddiadwy – yn enwedig gofal plant y tu 

allan i'r ysgol, yr amlinellodd gofalwyr (y rhan fwyaf) dro ar ôl tro yr hoffent gael 

mynediad at fwy ohono yn y blynyddoedd i ddod.  

 

Gellir dod i'r casgliad felly, wrth i nifer yr achosion o blant ag ADY barhau i 

dyfu (ac mae yn gwneud hynny yn ardal Torfaen, yn ogystal ag yng Nghymru 

yn gyffredinol), mae angen nifer cyfatebol o ddarparwyr gofal plant sy’n gallu 

darparu lleoedd fforddiadwy, addas/o ansawdd (gan gynnwys drwy ymroddiad 

i'r Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol) i'r plant hyn – a dylid 

monitro'r niferoedd hyn.  

 

3.2 Dywedodd 81% o rieni/gofalwyr a ymatebodd i arolwg galw rhieni Llywodraeth 

Cymru ym mis Hydref 2021 eu bod yn bwriadu manteisio ar y Cynnig Gofal Plant 

rywbryd yn y dyfodol  (gweler Ffigur 231 o'r prif CSA).  

 

Fodd bynnag, fe wnaeth 5% o rieni/gofalwyr a ymatebodd i arolwg galw rhieni 

Llywodraeth Cymru a ddywedodd nad ydynt yn bwriadu defnyddio'r Cynnig Gofal 

Plant ddweud mai'r rheswm am hyn oedd, (yn eu profiad nhw) nad oedd digon o 

leoedd ar gael ar gyfer plant ag anabledd (fel yr oedden nhw’n cael eu galw yn yr 

arolwg). 
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Thema 4 - Oedran plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer 

 

4.1 Mae tua 1,010 o blant 2 flwydd oed yn byw yn ardal Torfaen ar hyn o bryd (gweler 

Ffigur 2 o'r prif CSA). Mae Ffigur 220 a 221 o'r prif CSA hefyd yn dangos bod rhieni'n 

tueddu i fanteisio ar ofal plant/ffrindiau a theulu anffurfiol i gael cymorth gyda gofal 

plant i blant dan 2 flwydd oed – fel yr oedd adborth a gafwyd drwy'r grwpiau e-ffocws 

rhithwir.  

 

MaeLlywodraeth Cymru, wrth gwrs, wedi amlinellu cynlluniau uchelgeisiol o ran 

ehangu gallu rhieni a theuluoedd sydd â phlant dwyflwydd oed i fanteisio ar 

ddarpariaeth gofal plant a ariennir, o fis Medi 2022 ymlaen.  

 

Mae hyn yn llywio 'bwlch oedran' posibl ac efallai sydd ar ddod.  

 

Yn y bôn, er mwyn bodloni'r disgwyliadau i bob plentyn 2 flwydd oed 

cyffredinol allu cael mynediad at ofal plant a ariennir, mae'n bosibl y bydd 

angen ehangu'r ddarpariaeth (a chadarnhau digonolrwydd) ar gyfer y grŵp 

oedran hwn.    

 

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd hyn yn ehangiad graddol 

o ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar i gynnwys pob plentyn 2 flwydd oed, gyda 

phwyslais arbennig ar gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

 

Thema 5 - Anghenion penodol ar gyfer darpariaeth gofal plant cyfrwng 

Cymraeg 

 

Wrth ystyried y cyd-destun ar gyfer y thema hon, mae'n hanfodol nodi yr adeiladau gofal 

plant newydd yng nghynllun ardal Torfaen i ddarparu ar gyfer cyfran o leoedd gofal plant 

cyfrwng Cymraeg, h.y Ysgol Gyfun Gwynllyw a Gofal Teg yn natblygiadau Ysgol Panteg.  

 

Nododd arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021 hefyd nad oedd 68% o'r 

ymatebwyr am gael fanteisio ar ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol. 

Fodd bynnag... 

 

5.1 Mae tuedd bod y nifer sy’n siarad Cymraeg yn ardal Torfaen yn cynyddu'n gyson o 

flwyddyn i flwyddyn a bod nifer y rhieni a'r teuluoedd sy'n gofyn am ofal plant cyfrwng 

Cymraeg yn parhau i gynyddu. Gellir nodi hefyd bod tua 50% o siaradwyr Cymraeg 

yn byw yn ardal Cwmbrân. 

 

Ers Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Torfaen 2017, bu cynnydd o 17% mewn 

lleoliadau cyfrwng Cymraeg. Fodd bynnag, yn y bôn, mae angen i'r Awdurdod 

Lleol barhau i fonitro pa mor hygyrch yw lleoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg 

sy'n cyd-fynd ag uchelgeisiau teuluoedd penodol. 

 

O'r ymatebwyr i arolwg galw rhieni Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021 a 

ddywedodd nad oeddent (bryd hynny) yn manteisio ar ofal plant cyfrwng Cymraeg, 

dywedodd 23% y gallent fod am fanteision arno yn y dyfodol.  
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5.2 Mae'n amlwg bod 0 cynllun sesiynol cyfrwng Cymraeg ar waith yn ardal Torfaen yn 

ystod gwyliau'r ysgol. Yn wir, mae diffyg amlwg o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol - yn enwedig drwy ddadansoddi ymatebion SASS haf 

2021.  

 

 Yn ogystal â'r sylw hwn, nodwyd mai un mater a nodwyd dro ar ôl tro gan 

gynrychiolwyr ysgolion a ymatebodd i'w harolwg penodol oedd bod diffyg o ran 

hygyrchedd i ofal plant cyfrwng Cymraeg yn eu barn nhw.  

Yn ogystal, amlinellodd sefydliadau 'ymbarél', gan gynnwys y rhai â Cwlwm dro ar ôl 

tro eu bod nhw’n credu fod diffyg darpariaeth gofal plant oedran ysgol Cymraeg yn yr 

ardal 4.  

 

Thema 6 - Fforddiadwyedd gofal plant 

 

6.1 Mae'r Cynnig Gofal Plant yn un o brif raglenni Llywodraeth Cymru sy'n helpu 

teuluoedd i gael mynediad at ddarpariaeth fforddiadwy, ac wedi'i hariannu. Er bod 

mynediad i elfen addysg gynnar y Cynnig yn gyffredinol, dim ond i rieni cymwys sy'n 

gweithio y mae mynediad i'r elfen gofal plant ar gael.  

 

 (Unwaith eto) dywedodd 81% o rieni/gofalwyr a ymatebodd i arolwg galw rhieni 

Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021 eu bod yn bwriadu manteisio ar y Cynnig 

Gofal Plant rywbryd yn y dyfodol  (gweler Ffigur 231 o'r prif CSA). 

 

At hynny, ar ddechrau 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddant, o fis Medi 

2022 ymlaen, yn ehangu'r Cynnig i alluogi rhieni sydd mewn addysg a hyfforddiant i 

elwa hefyd o'r oriau ychwanegol o ofal plant a ariennir y mae'n ei ddarparu.  

Bydd ehangu'r Cynnig yn canolbwyntio i ddechrau ar rieni sydd wedi cofrestru ar 

gyrsiau addysg uwch ac addysg bellach. Unwaith y bydd y newid hwn wedi'i roi ar 

waith, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnwys carfanau ychwanegol o ddysgwyr dros 

amser. Gallai hyn gynnwys y rhai mewn dysgu oedolion, dysgu seiliedig ar waith, 

dysgu yn y gymuned a hefyd y rhai sy'n ymgymryd â dysgu tymor byr, gan gynnwys 

cyrsiau ESOL. Yn ogystal, o 1 Ebrill 2022, bydd y Cynnig Gofal Plant yn cael ei 

ehangu i alluogi rhieni cymwys sydd ar absenoldeb mabwysiadu i gael mynediad i'r 

Cynnig ar gyfer y plentyn sy'n destun y mabwysiadu, ar yr amod fod hyn yn unol â'i 

Gynllun Cymorth Mabwysiadu. 

 

 Fodd bynnag, mae'r ymchwil a wnaed ar gyfer Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

Torfaen 2022 wedi dangos bod rhai rhieni'n ansicr sut a phryd i gael mynediad i'r 

Cynnig – sy'n dangos bwlch fforddiadwyedd (cymorth) posibl a bwlch 

gwybodaeth hefyd.  

 

6.2 Y rhwystr mwyaf ailadroddus i allu manteisio ar ofal plant ffurfiol a amlygwyd gan 

rieni/gofalwyr a ymatebodd i arolwg rhieni Llywodraeth Cymru oedd bod cost gofal 

plant wedi eu hatal rhag manteisio ar ddarpariaeth ffurfiol.  

 
4 Roedd ymatebion SASS Mehefin 2021 yn dangos mai (dim ond) un gwarchodwr plant a allai siarad yn 

Gymraeg  
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Dywedodd 37% o'r rhieni a ymatebodd fod cost gofal plant, ar ryw adeg, wedi eu 

hatal rhag manteisio ar ofal plant - gweler Ffigur 227 o'r prif CSA.  

 

Yn wir, y rheswm mwyaf cyffredin ynghylch pam y dywedodd rhiant eu bod yn 

anfodlon â'u trefniadau gofal plant presennol oedd (mater yn ymwneud â) 

fforddiadwyedd, yn ogystal ag adborth gan weithwyr proffesiynol cyflogadwyedd - 

gan gynnwys cynrychiolwyr PaCE - yn nodi sut roedd hyn yn fater allweddol i'w 

cleientiaid.  

 

Yn y cyd-destun hwn, dylid nodi hefyd bod dwy ran o dair o ddarparwyr gofal plant 

wedi datgan mewn ymateb i arolwg atodol gyda'u sector ddiwedd 2021 eu bod yn 

bwriadu cynyddu eu ffioedd droes y 18 mis nesaf.  

  
 

Gyda'i gilydd, mae hyn felly'n dangos bwlch fforddiadwyedd parhaus.  

 

Mae angen i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen barhau i gyfathrebu a 

lledaenu gwybodaeth am fentrau gofal plant presennol a ariennir a mentrau newydd 

sydd ar y gweill megis: (a) ymestyn y Cynnig Gofal Plant i rieni mewn addysg a 

hyfforddiant a rhieni sydd ar absenoldeb mabwysiadu a:  

(b) y cynnig o ofal plant am ddim i bob plentyn dwyflwydd oed o fewn y tair blynedd 

nesaf, o ystyried pa mor rhesymegol yw hi y bydd y ddwy fenter hyn o fudd i 

deuluoedd penodol.  

 

Dylai'r Awdurdod Lleol hefyd fod yn ymwybodol o'r ffaith bod 43% o ymatebwyr 

arolwg cyflogadwyedd y CSA wedi dweud nad oeddent yn gwybod am Ofal Plant Di-

dreth - a beth oedd hwn.  

 

 

6.3 Fe wnaeth adborth penodol – er ei fod yn cael ei ailadrodd – gan randdeiliaid, 

partneriaid a rhieni a gynhyrchwyd fel rhan o'r ymchwil ar gyfer Asesiad 

Digonolrwydd Gofal Plant 2022 bwysleisio sut y gallai gofal plant cofrestredig fod yn 

anfforddiadwy i rieni sengl/unigol - yn arbennig. 

Dywedodd rhai rhieni sengl nad oeddent yn gallu fforddio ffioedd gofal plant ar ben 

costau byw er eu bod yn cael cymorth drwy Gredyd Cynhwysol.  

 

Thema 7 - Lleoliad gofal plant mewn perthynas â phoblogaeth, ward a dalgylch 

ysgol 

 

7.1 Mae ardal Blaenafon wedi gweld cynnydd yn nifer y preswylwyr o 0-5 mlwydd oed 

ers 2017.  

Fodd bynnag, gellir sylwi bod nifer o ddiffygion o ran digonolrwydd yn ardal 

Blaenafon - gan gynnwys: 
 

• Mae 0 gwarchodwr plant ym Mlaenafon 

• Mae 0 lle gofal dydd llawn sy'n hygyrch drwy gyfrwng y Gymraeg  

• Mae 0 darparwr gofal sesiynol yn gweithredu yn yr ardal  

• Prin iawn yw'r lleoedd blynyddoedd cynnar rhan-amser sydd ar gael yn yr 
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ardal leol  

• Mae nifer gymharol isel o glybiau brecwast ar gael yn yr ardal leol.  

  

 

7.2 Gall bwlch digonolrwydd posibl (a phwysau am leoedd) fod yn amlwg yn ardal (de) 

Pont-y-pŵl wrth i ddatblygiadau tai newydd yn natblygiad tai De Sebastopol 

ddechrau gael eu meddiannu, gyda chwblhau cynnyrch tai newydd ar ei anterth yn 

ystod y cyfnod 2022-2024 - gweler Ffigur 15 o'r prif CSA.  

 

 Yn ogystal, tri lleoliad lle mae angen monitro digonolrwydd sy'n cyd-fynd â'r datblygu 

a’r meddiannu - gan gynnwys teuluoedd newydd o bosibl – yw: 
 

• Safle datblygu Neuadd y Sir (Pobl) yng Nghwmbrân - a fydd yn cyfrif am 143 

o dai newydd yn ystod 2023-2026  

• Safle datblygu Mamhilad ym Mhont-y-pŵl - a fydd yn cyfrif am 255 o gynnyrch 

tai newydd yn ystod 2023-2026 

• Safle datblygu Malthouse Lane yn Llantarnam - a fydd yn cyfrif am 164 o dai 

newydd yn ystod 2022-2024 

 

7.3 Roedd ymatebion SASS Mehefin 2021 yn dangos nifer gymharol isel o leoedd gwag 

yn ardal Pont-y-pŵl ac (yn fwy penodol) LSOA New Inn 4 (De-ddwyrain Pont-y-pŵl) ar 

gyfer lleoedd gofal dydd llawn, sy'n dangos bwlch daearyddol posibl, yn enwedig pan 

ddaw'r rhaglen lleoedd cyffredinol ar gyfer plant 2 flwydd oed i rym.  

 

7.4  Mae angen i'r Awdurdod Lleol barhau i fod yn ymwybodol bod rhai LSOA lle mae 

nifer y plant fesul lle gofal plant yn gymharol uchel - megis: 
  

• LSOA Two Locks 2 yng Nghwmbrân  

•  LSOA Greenmeadow 2 yng Nghwmbrân  

• LSOA Pontnewydd 1 yng Nghwmbrân  

• LSOA Abersychan 3 ym Mhont-y-pŵl  
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Mae angen i'r Awdurdod Lleol hefyd barhau i fod yn ymwybodol yn strategol bod 0 lle 

gofal plant cofrestredig ar gael yn yr LSOAs canlynol (gyda thestun gwyrdd yn dynodi 

ardaloedd o amddifadedd cymharol uchel):  

 

Enw’r LSOA Nifer y preswylwyr  

Plant 0-4 mlwydd oed yn 

2020 

(ffynhonnell SYG) 

Safle yn WIMD2019 

Torfaen 

(allan o 60 LSOAs)5 

Greenmeadow 1 89 9 

Greenmeadow 3 97 10 

Trefethin 2 106 15 

Wainfelin 2 52 25 

Blaenafon 1 84 28 

Pontnewynydd 76 29 

St Dials 3  136 30 

Blaenafon 4 81 34 

Two Locks 3 86 38 

Cwmbrân Uchaf 2  38 49 

De Llanyrafon 1 58 50 

Gogledd Croesyceiliog 2 59 51 

Tyllgoed 4 53 56 

New Inn 3 32 60 

 

Thema 8 - Gwybodaeth am argaeledd gofal plant ac agweddau ar y 

ddarpariaeth  

 

8.1 Nododd arolwg Llywodraeth Cymru o'r galw gan rieni, mewn ymateb i'r tyb: Rwy'n 

gwybod ble i gael gwybodaeth am ofal plant - dywedodd 19% o'r ymatebwyr: tueddu i 

anghytuno a dywedodd 9%: anghytuno'n gryf.  

Mae hyn yn awgrymu bod bwlch gwybodaeth yn bodoli ar gyfer tua 29% o'r rhieni a 

ymatebodd, er gwaethaf rôl barhaus a chydunol y FIS a'r Awdurdod Lleol. 

 

8.2 Yn ogystal, dywedodd 50% o'r rhieni a ymatebodd eu bod yn anghytuno, mewn 

ymateb i'r pwynt:  

Rydw i’n gwybod ble i gael gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer gofal plant. 

  

 
5 https://www.torfaen.gov.uk/en/AboutTheCouncil/StatisticsCensusInformation/WIMD/WIMD-LSOA-Profiles.aspx 
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Argymhellion a Chynllun Gweithredu  
 
Thema - Amseroedd pan fydd gofal plant ar gael  

 

Argymhelliad 1:  
 
Dylai swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - ynghyd â phartneriaid fel yr Adran 
Gwaith a Phensiynau a gweithwyr proffesiynol ym maes cyflogadwyedd - ystyried 
cytundeb protocol ar gyfer monitro achosion (a thystiolaeth) o gyflogadwyedd rhieni a 
gofalwyr sy'n cael eu heffeithio gan ofal plant – a helpu i sefydlu mwy o 'hyblygrwydd' fel 
ymateb cydgysylltiedig.    
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth  
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Dylai Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Torfaen barhau i 
weithio'n fewnol 
(rhwng 
timau/swyddogion – 
gan gynnwys Tîm 
Cyflogadwyedd 
Torfaen) ac mewn 
partneriaeth â 
sefydliadau allanol 
fel yr Adran Gwaith a 
Phensiynau. 
  
Dylid cael  
 dull gweithredu 
cydgysylltiedig, sy'n 
parhau i geisio 
sicrhau bod 
rhieni/gofalwyr sydd 
am fynd i mewn neu 
ddychwelyd i'r 
gweithle yn 
ymwybodol o sut a 
ble y gallant gael 
gafael ar gymorth a 
chyngor a'u bod yn 
ymwybodol o fathau 
ariannol o gymorth, 
gan gynnwys Gofal 
Plant Di-dreth a'r 
Cynnig Gofal Plant. 
Yn wir, bydd angen 
ystyried hyrwyddo'r 
estyniad arfaethedig 
i'r Cynnig Gofal Plant 
a'r gwaith o gyflwyno 
gofal plant cyffredinol 
ar gyfer plant 2 
flwydd oed yn hydref 
2022.  
  

FIS, Timau 
Cyflogadwye
dd Torfaen, 
DWP 

Ebrill 2022 – 
Mawrth 2027 

Datblygu gwaith 
partneriaeth y 
cytunwyd arno bob 
chwe mis i nodi 
unrhyw bryderon o 
ran mynediad at 
ofal plant Mae 
partneriaid fel yr 
Adran Gwaith a 
Phensiynau a 
gweithwyr 
proffesiynol 
cyflogadwyedd yn 
rhoi adborth bod yr 
achosion o 
gyflogadwyedd 
sy'n cael eu 
heffeithio gan 
heriau gofal plant 
wedi gostwng.  
 
Adborth i'w 
ledaenu yn y 
Bartneriaeth 
Datblygu'r 
Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal 
Plant (EYDCP) 
 
 

UCHEL 
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Argymhelliad 2:  
 
Dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen barhau i fonitro unrhyw dystiolaeth bod diffyg 
'hyblygrwydd' o fewn darpariaeth gofal plant leol yn dylanwadu ar gyflogadwyedd – gan 
gynnwys amseroedd sy'n cyd-fynd ag amseroedd (agor) a'r rhieni hynny sy'n gweithio y 
mae'n ofynnol iddynt weithio oriau a phatrymau shifftiau.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Bydd Cyngor 
 Bwrdeistref Sirol 
Torfaen yn gweithio 
mewn partneriaeth â 
sefydliadau fel 
CWLWM, Pacey yng 
Nghymru a 
Blynyddoedd Cynnar 
Cymru i hyrwyddo 
manteision posibl 
darparwyr gofal plant 
yn datblygu 
meddylfryd mwy 
cynhenid tuag at 
hyblygrwydd – gan 
gynnwys manteision 
busnes sy'n talu 
ffioedd.  
 
Bydd gwaith penodol 
hefyd yn cynnwys 
brys i gynyddu nifer y 
gwarchodwyr plant 
cofrestredig sy'n 
gweithredu yn yr 
ardal leol – o ystyried 
gallu cynhenid y 
proffesiwn hwnnw i 
roi hyblygrwydd i 
rieni sydd angen yr 
agwedd hon 
oherwydd eu gwaith 
neu eu 
hastudiaethau.   
 

Rheolwr 
Gofal Plant 
Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant 
FIS 

Ebrill 2022 – 
Mawrth 2027 

Gwella i ba raddau 
mae rhieni lleol - 
gan gynnwys 
rhieni sy'n 
preswylio yn 
Nhorfaen sy’n 
gweithio oriau 
shifft a/neu rieni 
sydd bellach yn 
gweithio gartref yn 
barhaol - yn gallu 
cael gofal plant ar 
adegau sy'n 
cyfateb i'w 
hanghenion 
uniongyrchol, sydd 
ar sail gynyddol yn 
amlwg yn rhan-
amser neu ar 
ddiwrnodau, 
boreau neu 
brynhawniau 
penodol o’r 
wythnos - neu ar 
benwythnosau.  

CANOLIG 
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Argymhelliad 3:  
 
Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ystyried sut y gall annog darparwyr gofal 
plant i gynnig amseroedd agor a chau sy'n darparu ar gyfer patrymau gwaith, gyda 
blaenoriaeth ar amseroedd agor yn gynnar yn y bore mewn meithrinfeydd dydd a chlybiau 
brecwast/cyn ysgol. 
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth  
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Mae angen i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Torfaen barhau i 
fonitro i ba raddau 
mae clwb 
brecwast/cyn 
amseroedd agor yr 
ysgol - ar draws pob 
sector - yn 
dychwelyd i normal 
wedi COVID. Dylent 
hefyd fonitro i ba 
raddau mae 
amseroedd cau 
clybiau ar ôl ysgol yn 
dychwelyd i'w 
hamseroedd cyn 
COVID.  
 

FIS 2022 Bydd llai o rieni 
sy'n gweithio yn 
adrodd am 
anawsterau gyda'u 
trefnu  
 gwaith (gan 
gyrraedd y gwaith 
ar amser i bob 
hanfod neu allu 
gadael gwaith ar 
adegau contract 
addas) 
 pan gynhelir 
gwaith monitro ac 
ymgynghori'r CSA.  

UCHEL 
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Thema - Mathau o ofal plant sydd ar gael 

 
Argymhelliad 4:  
 
Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ailsefydlu sector gwarchod plant bywiog yn 
yr ardal, gan gynnwys drwy ymgyrch recriwtio wedi'i thargedu ac mewn partneriaeth â 
sefydliadau fel CLWLM a Blynyddoedd Cynnar Cymru.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Swyddogion 
 Datblygu Gofal Plant 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Torfaen i 
barhau i ddatblygu'r 
 sector gwarchod 
plant. Gellid datblygu 
hyn mewn 
ymgynghoriad â 
phartneriaid WESP 
perthnasol a 
sefydliadau/ 
fforymau ymbarél 
eraill.  
 
Caiff cynllun recriwtio 
a chadw gofal plant 
penodol ei fireinio yn 
2022 a fydd yn 
canolbwyntio ar y 
garfan hon o 
weithwyr gofal plant 
proffesiynol, yn 
arbennig o gyson â'i 
allu traddodiadol i 
gynnig gofal plant y 
tu allan i oriau 
traddodiadol 8am-
6pm  
 
 

Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant  
FIS  
Rheolwr 
Gofal Plant 
 

2022-2027 Bydd nifer y 
gwarchodwyr 
plant cofrestredig 
sy'n gweithredu 
yn yr ardal leol yn 
cynyddu rhwng 
10% a 15% erbyn 
mis Mawrth 
2027– gan 
gynnwys mewn 
LSOAs 
blaenoriaethol o 
angen ac yn 
enwedig yng 
Nghwmbrân lle 
bydd cynnydd 
amlwg mewn 
datblygiadau tai 
lleol.  
 
Cynnydd yn nifer 
y gwarchodwyr 
plant ym 
Mlaenafon  
 

UCHEL 
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Argymhelliad 5:  
 
Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen barhau i weithio mewn partneriaeth â 
sefydliadau ymbarél gofal plant a Llywodraeth Cymru (Ymgyrch Gofalwn) ar gadw a 
recriwtio (gan gynnwys prentisiaid). Dylent ddangos yn amlwg i bartneriaid allweddol 
megis Parth Dysgu newydd Coleg Gwent yn Nhorfaen, Coleg Gwent ac Ysgol Gymraeg 
Gwynllyw eu hymrwymiad i ymgyrch recriwtio a chadw o'r fath.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Bydd angen i Gyngor 
 Bwrdeistref Sirol 
Torfaen flaenoriaethu 
sicrhau bod cynllun 
recriwtio a chadw i'w 
weithlu blynyddoedd 
cynnar a gofal plant 
yn parhau i fod yn 
ymrwymiad allweddol 
i EYDCP.  
 
Dylid parhau i weithio 
mewn partneriaeth ar 
y cyd â darparwyr 
gofal plant (gan 
gynnwys eu hannog 
a'u cefnogi i gyflogi 
prentisiaid) a 
rhanddeiliaid lleol 
gan gynnwys y 
sector AB ac 
ysgolion uwchradd.  
 
Bydd yr ymgyrch 
recriwtio yn cynnwys 
agwedd ar gynyddu 
nifer y gweithwyr 
proffesiynol sy'n 
siarad Cymraeg.  
 
 

Datblygu'r 
Gweithlu 
FIS  
Rheolwr 
Gofal Plant 

2022-2027 Bydd nifer yr 
aelodau o'r 
gweithlu sydd â 
chymwysterau 
Lefel 3 a Lefel 5 
sy'n gadael y 
sector yn gostwng 
a bydd y niferoedd 
sy'n ymuno â'r 
sector yn cynyddu.   
 
Bydd carfan 
newydd o 
weithwyr 
proffesiynol 
blynyddoedd 
cynnar a gofal 
plant yn ymuno â'r 
sector yn 
Nhorfaen ar gyfer 
y cyfnod 2022-
2027.  

UCHEL 
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Thema - Oedran plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer 

 
Argymhelliad 6:  
 
Dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ganolbwyntio ar – gan gynnwys lle mae cyfleoedd 
yn codi drwy ddarparwyr gofal plant unigol neu randdeiliaid fel ysgolion – flaenoriaethu 
sefydlu rhagor o leoedd carfan 2 flwydd oed, er mwyn helpu i ateb galw posibl (cynyddol) a 
fydd yn amlwg o ganlyniad i raglen gofal plant 2 flwydd oed cyffredinol Llywodraeth Cymru.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth  
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Yn 2022, bydd 
TCBC yn 
blaenoriaethu 
sicrhau bod ei 
sector gofal plant 
blynyddoedd cynnar 
a'i garfan bresennol 
o warchodwyr plant 
yn cael eu paratoi ar 
gyfer dyfodiad 
graddol y cynnig i 
blant 2 flwydd oed.  
 
Bydd pob cyfle i 
ddatblygu 
darpariaethau/lleoe
dd newydd neu 
estyniad i'r capasiti 
presennol yn cael 
eu hannog yn 
strategol i ystyried 
dyrannu carfan o 
leoedd i blant 2 
flwydd oed.  
 
Bydd digonolrwydd 
lleoedd i blant 2 
flwydd oed yn cael 
ei fonitro fel rhan o 
ddiweddariad CSA 
2023.  
 

Rheolwr 
Gofal Plant 
Rheolwr 
Dechrau'n 
Deg 
Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant 
FIS 

Ebrill 2022 – 
Mawrth 2027 

Bydd cyflwyno a 
chychwyn cynnig 
cyffredinol 
Llywodraeth Cymru 
yn raddol i  
 blant dwyflwydd 
oed yn datblygu yn 
ardal Torfaen er 
mwyn sicrhau bod 
pob teulu sy'n 
dymuno cael lle yn 
gallu gwneud hynny 
- gan gynnwys 
mewn lleoliad o'u 
dewis. Bydd 
tystiolaeth o'r gallu 
hwn i’w weld yn 
niweddariadau CSA 
yn y dyfodol.  
 
Bydd sector gofal 
plant y 
blynyddoedd 
cynnar yn Nhorfaen 
yn cael ei baratoi a'i 
hysbysu'n llawn am 
y fenter.  
 

 

UCHEL 
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Argymhelliad 7:  
 
Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gynnal ymwybyddiaeth, pan ofynnwyd i 
rieni/gofalwyr (fel rhan o arolwg rhieni Llywodraeth Cymru) nodi pa fath(au) o ofal plant yr 
oeddent yn rhagweld y byddai angen mwy ohonynt yn ystod y ddwy flynedd nesaf, mai 
math o ofal plant y tu allan i'r ysgol oedd hyn gan amlaf.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Bydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Torfaen yn nodi 
cyfleoedd i ddatblygu 
darpariaethau gofal 
plant newydd y tu 
allan i'r ysgol wedi’u 
lleoli yn yr ysgol a 
rhai nad ydynt wedi’u 
lleoli yn yr ysgol, gan 
gynnwys yn ystod y 
tymor ac yn ystod 
gwyliau'r ysgol.  
 
 

Rheolwr 
Gofal Plant 
Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant 
FIS 

2022-2027 Bydd nifer y 
lleoedd gofal plant 
y tu allan i'r ysgol 
sydd â:  
(a) clybiau ar ôl 
ysgol;  
(b) clybiau 
brecwast a; (c) 
cynlluniau 
chwarae gwyliau 
yn cynyddu o  
10-20% erbyn 
2027 – gan 
gynnwys mewn 
ardaloedd/LSOAs 
lle nododd rhieni a 
ymatebodd i 
arolwg rhieni 
Llywodraeth 
Cymru ym mis 
Hydref 2021 yn 
rheolaidd eu bod 
yn bwriadu 
manteisio mwy ar 
ddarpariaeth o'r 
fath yn y 
blynyddoedd i 
ddod – er 
enghraifft:  
 
- LSOA Coed Efa 
yng Nghwmbrân 
- LSOA 
Llantarnam 2 yng 
Nghwmbrân 
- LSOA Gogledd 
Llanyrafon 1 yng 
Nghwmbrân 
- LSOA 
Pontnewydd 2 yng 
Nghwmbrân 
- LSOA Two Locks 
1 hefyd yng 
Nghwmbrân 
 

UCHEL 
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Thema - Anghenion penodol ar gyfer plant ag ADY 

 
Argymhelliad 8:  
 
Dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gyfarwyddo ei sector gofal plant i flaenoriaethu 
gwella eu cefnogaeth i blant ag ADY – gan gynnwys cyd-fynd â'r Rhaglen Trawsnewid 
ADY a gychwynnwyd yn y wlad yn ystod hydref 2021.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Mae Cyngor  
 Bwrdeistref Sirol 
Torfaen yn gweithio 
mewn partneriaeth ar 
y cyd â'i ddarparwyr 
gofal dydd, 
darparwyr gofal 
sesiynol, 
gwarchodwyr plant 
cofrestredig a’i 
bartneriaid gofal 
plant y tu allan i'r 
ysgol, i flaenoriaethu 
mentrau hyfforddi ar 
thema ADY a 
mentrau hyfforddi 
penodol ymhellach, a 
gwelliannau ar thema 
hygyrchedd.  
 
Dylai swyddogion 
perthnasol ym mhob 
rhan o'r Tîm Gofal 
Plant hefyd annog yr 
holl ddarparwyr gofal 
plant sy'n gweithredu 
yn yr ardal i ddangos 
ymroddiad gweladwy 
a hyrwyddol i'r 
rhaglen drawsnewid 
ADY.  
 
 

Swyddog 
Arweiniol 
ADY y 
Blynyddoedd 
Cynnar 
Datblygu'r 
Gweithlu  
Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant 

Ebrill 2022 – 
Mawrth 2027 

Bydd gofalwyr 
plant ag ADY yn 
magu mwy o 
hyder yn eu gallu i 
gael gofal plant o 
safon a all gefnogi 
eu plentyn/plant 
a'u hanghenion 
arbennig.  
 
Ymdrinnir 
ymhellach â nifer 
yr achosion o 
COVID-19 sy'n 
creu heriau 
pellach o ran 
datblygiad cynnar 
(anfanteision) ar 
gyfer rhai plant a 
bydd y garfan yr 
effeithir arni yn 
cael ei chefnogi 
ymhellach – gan 
gynnwys drwy 
weithlu sydd wedi'i 
hyfforddi a'i 
baratoi'n well, 
sydd wedi 
ymrwymo i'r 
RhaglenTrawsnew
id ADY ac sy'n 

wybodus amdani   

UCHEL 
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Thema - Anghenion penodol ar gyfer darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 

 
Argymhelliad 9:  
 
Dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gynnal ymwybyddiaeth, er bod y galw am 
ddarpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn cyd-fynd â digonolrwydd, ac nid yn 
flaenoriaeth uniongyrchol, y gallai nifer o deuluoedd sydd â diddordeb mewn gofal plant 
cyfrwng Cymraeg barhau i gynyddu wrth i broffil a chanlyniadau Rhaglen Waith 
Cymraeg 2050 barhau i fynd rhagddynt.   
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Dylai Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Torfaen barhau â'i 
waith blaenoriaeth 
gyda phartneriaid 
WESP a phartneriaid 
lleol allweddol eraill 
sy'n gweithio i 
hyrwyddo'r Gymraeg 
er mwyn sicrhau bod 
unrhyw deulu sy'n 
dymuno cael 
mynediad at ofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg yn gallu 
gwneud hynny.  
 
Bydd sefydlu 
darpariaethau 
newydd yn cael ei 
fonitro er mwyn 
cyfrifo a gwirio'r 
cyfraniad parhaus at 
hygyrchedd lleoedd 
gofal plant cyfrwng 
Cymraeg.  
  
 

Rheolwr 
Gofal Plant  
Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant  
FIS 

2022-2027 Bydd nifer y 
lleoedd hygyrch 
Cymraeg yn 
cynyddu 10% yn 
ardal Torfaen 
erbyn 2027.  
Bydd y Cynllun yn 
parhau i gael ei 
integreiddio i 
ddatblygiadau 
strategol a 
darpariaethau 
newydd sy'n 
gysylltiedig â 
digonolrwydd a 
chynllunio gofal 
plant.  
 
Bydd teuluoedd 
a/neu deuluoedd 
Cymraeg eu hiaith 
sydd ag uchelgais 
i ddatblygu 
hyfedredd yn y 
Gymraeg yn gallu 
cael mynediad at 
ofal plant o'u 
dewis.  

CANOL, 
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Thema - Fforddiadwyedd gofal plant 

 
Argymhelliad 10:  
 
Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen barhau i hyrwyddo ymwybyddiaeth ymhlith 
rhieni, teuluoedd a darparwyr gofal plant o argaeledd Gofal Plant Di-dreth, fel ffynhonnell 
cymorth ariannol – yn ogystal â'r mathau ychwanegol o gymorth sydd ar gael fel y Cynnig 
Gofal Plant. 
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth  
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Bydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Torfaen a'i FIS yn 
parhau i hyrwyddo 
mathau ariannol o 
gymorth tuag at ofal 
plant yn egnïol, gan 
gynnwys drwy:  
(a) Gofal Plant Di-
dreth; (b)  
y Cynnig Gofal Plant 
a'i estyniadau 
arfaethedig i wneud 
mwy o rieni'n 
gymwys; (c) lleoedd 
gofal plant Dechrau'n 
Deg a; (ch) y cynnig 
cyffredinol sydd ar 
ddod ar gyfer plant 2 
flwydd oed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIS Ebrill 2022 – 
Mawrth 2027 

Bydd y metrigau 
manteisio ar   
Ofal Plant Am 
Ddim yn cynyddu 
hyd at 2026. 
 
Bydd rhieni sydd 
mewn addysg a 
hyfforddiant 
bellach yn gallu 
cael mynediad at 
leoedd gofal plant 
a ariennir a bydd 
hyn yn rhoi hwb i'r 
thema 
cyflogadwyedd a 
amlygir yn 
argymhelliad 1 
uwchlaw. 
 

UCHEL 
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Thema - Lleoliad gofal plant mewn perthynas â phoblogaeth, ward a dalgylch 

ysgol 

 
Argymhelliad 11:  
 
Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gynnal ymwybyddiaeth y gallai 
digonolrwydd gael ei effeithio mewn ardaloedd daearyddol lle mae nifer amlwg o 
ddatblygiadau/cwblhau tai newydd i fod i symud yn eu blaenau, yn enwedig datblygiad De 
Sebastopol yn Ne Pont-y-pŵl.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Bydd Cyngor  
 Bwrdeistref Sirol 
Torfaen yn gweithio 
mewn partneriaeth â 
lleoliadau gofal plant 
perthnasol ac 
ysgolion o bosibl i 
archwilio opsiynau ar 
gyfer ad-drefnu yn eu 
gofod a'u lleoliad, yn 
enwedig y rhai sydd 
wedi'u lleoli ym 
Mhont-y-pŵl a 
Chwmbrân.  
Byddai hyn yn cael ei 
archwilio'n feddylgar 
gyda gofal er mwyn 
peidio â dadsefydlogi 
cynaliadwyedd 
unrhyw ddarparwyr 
gofal plant 
presennol.  
 
Bydd yr Awdurdod 
Lleol yn parhau i 
fonitro nifer y 
datblygiadau tai 
newydd sy'n cael eu 
cymeradwyo ac 
unrhyw gamau 
graddol/ 
cwblhau nodedig.  
 

Rheolwr 
Gofal Plant  
FIS  
Swyddogion 
Datblygu 
Gofal Plant 

2022-2027 Bydd swyddogion 
perthnasol sy'n 
ymwneud â gofal 
plant yn ymchwilio 
i ddatblygiadau 
newydd (gofal 
plant) a fydd yn 
cynyddu nifer y 
lleoedd gofal plant 
newydd – sy'n 
cyd-fynd â'r 
pedwar prif fath o 
ofal plant 
cofrestredig – 
 a bydd ganddynt 
y gallu i gynghori 
ar ardaloedd 
daearyddol o 
angen, yn unol â 
datblygiadau tai 
newydd mawr.  

CANOLIG 
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Thema - gwybodaeth am argaeledd gofal plant ac agweddau ar y ddarpariaeth  

 

Argymhelliad 12:  
 
Dylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen barhau i flaenoriaethu rôl allweddol ei Wasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd a pharhau i flaenoriaethu'r gwaith o hyrwyddo mathau ariannol o 
gymorth i fanteisio ar ofal plant cofrestredig o safon.  
 

 
Cam Gweithredu  

 
 

Swyddog 
Cyfrifol o 

CBST  

Amserlen 
Allweddol  

Canlyniadau 
Targed  

Blaenoriaeth 
(UCHEL, 

CANOLIG, ISEL) 

Torfaen  

Dylai'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 
Deuluoedd barhau i 
flaenoriaethu ei 
strategaethau 
allgymorth a 
hyrwyddo sy'n 
canolbwyntio ar 
fathau ariannol o 
gymorth a all helpu 
teuluoedd i fanteisio 
ar ofal plant 
cofrestredig AGC.  
 

FIS 2022-2026 Bydd nifer y 
metrigau 
ymholiadau FIS 
am ofal plant a 
ariennir a mathau 
ariannol o ofal 
plant wedi 
cynyddu. 
 

CANOLIG 

 


