
Atodiad 2 

Crynodeb Gweithredol yr Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022 

Mae Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesu Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016, a wnaed 

o dan Adran 26 o Ddeddf 2006, yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi 

asesiadau o ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant (Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant – 

ADGP) yn eu hardal a pharhau i adolygu'r rhain. 

Casglwyd data dros yr Haf a'r Hydref 2021 a'i ddadansoddi i ysgrifennu'r Asesiad 

Digonolrwydd Gofal Plant erbyn Gwanwyn 2022. Bydd yr adroddiad asesu yn cael ei 

gyfieithu a'i gyhoeddi ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus o 28 diwrnod gofynnol yn ystod 

mis Mai 2022. Bydd yr adroddiad yn dechrau symud drwy brosesau llywodraethu'r 

Awdurdod Lleol rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2022 a bydd drafft yn cael ei gyflwyno i 

Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau, sef diwedd mis Mehefin 2022.   

Mae ffynonellau data yn cynnwys y rhai diweddaraf sydd ar gael ar adeg ysgrifennu'r 

adroddiad hwn, sy'n cynnwys:   

 gwybodaeth a ddarparwyd gan ddarparwyr gofal plant a gyflwynwyd i Arolygiaeth 

Gofal Plant Cymru (AGC) fel rhan o'u Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (DHG) 

blynyddol ym mis Mehefin/Gorffennaf 2021 

 gwybodaeth a gedwir gan CBSC ar y gronfa ddata Addysg a DEWIS yn ogystal â 

gwybodaeth leol   

 gwybodaeth a ddarparwyd gan ddarparwyr gofal plant ar swyddi gwag a rhestrau 

aros fel rhan o'u cyflwyniadau DHG 

 gwybodaeth a gasglwyd gan arolwg Rhieni Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn 

hydref 2021  

 data sydd ar gael o ffynonellau data ar-lein, megis y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

(SYG) a'i gwasanaeth NOMIS  

 Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)   

 Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)   

 demograffeg leol yn dod o ddata'r Cyfrifiad, sydd ond ar gael o Gyfrifiad 2011. 

Mae'r ADGP hwn ar gyfer y flwyddyn 2022 wedi'i ysgrifennu yn erbyn cefndir o bandemig y 

Coronafeirws byd-eang, sydd hefyd wedi arwain at newid yn y galw a phatrymau gwaith ac 

yn creu galw mwy anhysbys yn y dyfodol nag mewn asesiadau blaenorol.  

Er gwaethaf amseriad y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn ystod yr holl afael â Covid 

ac effaith ganfyddedig y pandemig, mae’r darlun gofal plant yng Nghaerffili wedi parhau’n 

gymharol ddianaf ac ar adeg ysgrifennu hwn, mae digonolrwydd lleoedd gofal plant ar gyfer 

teuluoedd sy’n gweithio yn parhau i fod yn ddigonol. Cynigiwyd cefnogaeth sylweddol drwy 

grantiau Llywodraeth Cymru i helpu i gynnal y sector yn ogystal ag ymdrech enfawr gan dîm 

y Blynyddoedd Cynnar i gefnogi'r sector.  Fodd bynnag, er bod darparu gofal plant yn mynd 

yn haws o ran cyfyngiadau a mesurau rheoli, nid yw effaith lawn Covid 19 yn fesuradwy eto 

ac efallai mai dim ond yn y blynyddoedd i ddod y gellir ei gweld yn llawn.  

Ymddengys mai ychydig iawn o leoedd gofal plant sydd ar gael ar gyfer gofal penwythnos, 

hwyr gyda'r nos, neu dros nos, gyda rhai rhieni'n nodi'r angen hwn yn arolwg rhieni 

Llywodraeth Cymru.  Mae angen deall a oes angen mwy o ymwybyddiaeth ar rieni o'r 

ddarpariaeth sydd ar gael neu os nad oes digon i fodloni'r galw am batrymau sifft 

annodweddiadol.  

Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn gosod targed ar gyfer 26% o blant 

blwyddyn 1 mewn Addysg Cyfrwng Cymraeg erbyn 2032. Mae targedau cyfatebol ar gyfer 



26% o leoedd gofal plant sy'n cefnogi datblygiad y Gymraeg.  Er mwyn cyrraedd y targed 

hwn yn 2032 mae angen cynyddu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg, datblygu mwy o 

ddarpariaeth gofal plant yn y Gymraeg yn ogystal â symud y ddarpariaeth gofal plant 

bresennol ar hyd y continwwm ieithyddol.  Wrth gynllunio ehangu'r Rhaglen Dechrau'n Deg 

yn y dyfodol, mae angen cydweithio â Mudiad Meithrin er mwyn cefnogi datblygiad, cadernid 

a chynaliadwyedd pwyllgorau rheoli / ymddiriedolwyr er mwyn cefnogi Cylchoedd Meithrin 

lleol i weithredu'n effeithiol.  

Dywedodd 4 rhiant nad oedd darpariaeth addas ar gael yn eu hiaith nad oedd yn Gymraeg 

nac yn Saesneg, er na nodwyd yr iaith ofynnol.  Mae'r data'n nodi bod 2 warchodwr plant 

sy'n siarad Pwyleg ac 1 gwarchodwr plant sy'n siarad Sbaeneg.  Fodd bynnag, mae angen 

i'r maes hwn gael dealltwriaeth fanylach o anghenion rhieni er mwyn cefnogi datblygiad 

darpariaeth yn y dyfodol.  

Nododd yr arolwg rhieni hefyd yr angen i sicrhau bod gan deuluoedd y wybodaeth gywir am 

y cymorth ariannol sydd ar gael drwy ofal plant di-dreth yn ogystal â lleoliadau a ariennir, i 

gefnogi'r rhai sy'n ei chael yn anodd talu am ofal plant lle mae rhieni'n teimlo ei fod yn rhy 

ddrud ac nad yw'n fforddiadwy ar eu cyflog.   

Mae'r adroddiad asesu yn dadansoddi'r newid yn y mathau o ddarpariaeth gofal plant, gan 

gynnwys gostyngiad sylweddol yn nifer y gwarchodwyr plant, cynnydd yn nifer y darparwyr 

sy'n cynnig lleoliadau Dechrau'n Deg, er y bu cynnydd mewn lleoedd ar draws y fwrdeistref i 

ateb y galw gan rieni.  Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith ymchwil penodol (a fydd 

yn cael ei wneud yn hydref 2022) ynghylch y gostyngiad yn nifer y gwarchodwyr plant yn 

genedlaethol a fydd yn llywio'r gwaith o gynllunio a datblygu yn y dyfodol.   

Mae'r dadansoddiad yn nodi'r newidiadau yn ôl y math o ddarpariaeth ym mhob un o'r pum 

ardal cynllunio cymunedol.  Fodd bynnag, mae angen wedi'i nodi'n fwy cyffredinol i 

gynyddu'r ddarpariaeth sy'n darparu lleoliadau â Chymorth a Chymorth, a lleoliadau Addysg 

y Blynyddoedd Cynnar, er mwyn galluogi dewis rhieni ar gyfer lleoedd a ariennir.  Wrth i'r 

Cynnig Gofal Plant ehangu i fyfyrwyr o fis Medi 2022, mae'n debygol y bydd mwy o alw am 

leoedd i blant 3-4 oed.  Bydd yr ymrwymiad i ehangu'r rhaglen Dechrau'n Deg i ddarparu 

lleoliadau rhan-amser wedi'u hariannu ar gyfer pob plentyn 2 oed hefyd yn gofyn am leoedd 

ychwanegol i'w creu i ateb y galw cynyddol a ragwelir.  

Bydd yr angen i ddatblygu darpariaeth ychwanegol, ar gyfer plant 2-4 oed i gyflawni 

ymrwymiadau ehangu presennol rhaglenni Llywodraeth Cymru, hefyd yn gofyn am gynnydd 

yn y gweithlu a pharhau i wella ansawdd y ddarpariaeth gofal plant. Mae hefyd angen deall 

ymhellach y materion recriwtio a chadw sy'n wynebu'r gweithlu gofal plant ar hyn o bryd er 

mwyn cynllunio sut i gadw staff yn well yn y dyfodol.  Hyfforddiant diogelu ac anghenion 

dysgu ychwanegol a bydd angen hyfforddiant a chymorth pellach ar Ddeddf Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a chymorth pellach i sicrhau bod lleoliadau'n parhau i gydymffurfio wrth 

symud ymlaen.   

Nododd 21 o rieni eu bod yn ei chael yn anodd dod o hyd i ofal priodol i ddiwallu anabledd 

eu plentyn sy'n dod i'r amlwg neu sydd wedi cael diagnosis.  Nid yw'n glir a yw'r adborth hwn 

yn ymwneud â darpariaeth addas, darpariaeth a ariennir, neu ddiffyg ymwybyddiaeth o'r 

cymorth a'r lleoliadau sydd ar gael ar hyn o bryd.  Bydd angen gwneud rhagor o waith i 

ddatblygu gofal plant priodol addas ar gyfer plant sydd ag anghenion sy'n dod i'r amlwg ac 

anableddau sydd wedi cael diagnosis, yn ogystal â chynyddu nifer y lleoliadau sy'n gallu 

cynnig lleoliadau Cymorth a Chefnogaeth. 

Mae cynaliadwyedd y sector gofal plant wedi bod yn bryder drwy gydol yr ymateb i'r 

pandemig, a chafwyd llawer o grantiau i sicrhau bod lleoliadau'n parhau'n gynaliadwy tra'u 



bod yn cael eu heffeithio gan hunan-ynysu covid, materion staffio, lleihau nifer y plant sy'n 

manteisio ar leoedd, cyfyngiadau i fodloni mesurau rheoli.  Fodd bynnag, mae hwn yn dal i 

fod yn ffactor cymharol anhysbys sy'n gofyn am waith parhaus i sicrhau bod lleoliadau'n 

newid eu modelau busnes i ddiwallu anghenion newidiol teuluoedd sy'n dychwelyd i leoedd 

gwaith.   

Mae angen ategu data DHG ymhellach gyda gwybodaeth leol sy'n bodoli eisoes, er mwyn 

sicrhau bod ein dealltwriaeth o'r gofal plant sydd ar gael ledled y fwrdeistref yn gywir o ran 

ein dyletswydd barhaus i adolygu'r cyflenwad a'r galw am ofal plant yn awr ac yn y dyfodol. 

Bydd angen ymchwilio ymhellach i ddata lleol er mwyn cynllunio'n fanwl i fodloni ymrwymiad 

Llywodraeth Cymru i ehangu'r Cynnig Gofal Plant ac ehangu'r rhaglen Dechrau'n Deg.  Bydd 

y cynllun gweithredu gofal plant i gyd-fynd â'r adroddiad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 

hwn yn nodi'n fanylach y meysydd penodol o waith datblygu data sydd eu hangen i gynllunio 

ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth a'r lleoliadau y bydd eu hangen arnynt.   


