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Cydnabyddiaethau  
Mae'r adroddiad hwn yn archwilio gwybodaeth ystadegol sy'n ymwneud â darparwyr gofal plant a chwarae preifat, cyhoeddus a gwirfoddol o fewn ffiniau 

Dinas Casnewydd.  Fodd bynnag, cydnabyddir bod y sector gofal plant a chwarae yn un cymhleth ac na ellir ei esbonio drwy ddata meintiol yn unig.  Heb 

ymgysylltu â'r gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, ni fyddai'r archwiliad manwl o ddigonolrwydd gofal plant wedi bod yn bosibl.  Hoffai 

Cyngor Dinas Casnewydd hefyd gydnabod gwydnwch y sector yn ystod pandemig COVID-19 yn wyneb heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen.  Atebwyd yr 

heriau hynny gan y sector a oedd yn parhau i ofalu am ein plant a'n pobl ifanc drwy gydol y pandemig gyda darpariaeth o ansawdd a pharhad gofal, yn 

enwedig i'r plant hynny a oedd fwyaf agored i niwed neu a oedd yn blant i weithwyr allweddol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Crynodeb Gweithredol 
 
Mae’r dull a ddefnyddir wrth gynnal yr asesiad hwn wedi'i seilio ar fodloni gofynion y ddogfen Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016) a'r 

cylchlythyr WGC 003 2021/WG21-28 "Canllawiau Statudol Gofal Plant (2016): Sicrhau Gofal Plant Digonol ac Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant" a 

gyhoeddwyd ar 15 Mawrth, 2021.   

 

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn ei gwneud yn glir mewn deddfwriaeth bwysigrwydd y rôl y dylai Awdurdodau Lleol ei chwarae wrth ddarparu gofal 

plant lleol.  Mae'n atgyfnerthu'r angen i awdurdodau lleol barhau i weithio mewn partneriaeth â'r sectorau a gynhelir, annibynnol, preifat, 

gwirfoddol a chymunedol i lunio a sicrhau gwasanaethau plant ac mae'n canolbwyntio'n benodol ar ddarparu:-  

 

• Gofal plant digonol, cynaliadwy a hyblyg sy'n ymateb i anghenion rhieni; a  

• Gwybodaeth, cyngor a chymorth sy’n ymwneud â gofal plant i rieni, darpar rieni a'r rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn  

 

Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw sicrhau 'cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, digon o ofal plant i fodloni gofynion rhieni yn eu hardal y mae 

angen gofal plant arnynt er mwyn gweithio neu ymgymryd â hyfforddiant neu addysg neu baratoi ar gyfer gwaith.'  

 

Mae hyn yn golygu bod angen i ni weithio i sicrhau bod digon o leoedd gofal plant ar gael i fodloni gofynion rhieni a gofalwyr yng Nghasnewydd.  

Mae'r Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (PDBCGP), sy'n cynnwys sefydliadau statudol, preifat a gwirfoddol sy'n gysylltiedig â 

gofal plant, yn gweithio tuag at nodi'r bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal, ac maent yn ymgynghori â rhieni, cyflogwyr, darparwyr gofal 

plant a phlant ar y mater hwn.  Mae'r hyn y mae rhieni a gofalwyr yn ei ddweud wrthym yn bwysig a bydd yn cael effaith uniongyrchol ar y 

gwasanaeth y byddwn yn ei ddarparu yn y dyfodol.  

 

Yn unol â chanllawiau statudol yr ADGP, mae'r Awdurdod Lleol wedi cymryd y camau canlynol i gwblhau'r asesiad:  

Mapio'r ddarpariaeth bresennol o ofal plant, gan ystyried:   

✓ y math o gofrestriad a'r gwasanaethau a ddarperir  

✓ yr ystod oedran y darperir ar ei chyfer  

✓ yr oriau gweithredu 

✓ iaith y ddarpariaeth 

✓ y lleoliad 

✓ lefelau ffioedd 



✓ gallu i ddarparu darpariaeth gynhwysol  

✓ unrhyw wasanaethau/cyfleusterau ychwanegol a ddarperir. 

✓ Mapio patrymau presenoldeb cyfredol, ynghyd â lefel y lleoedd gwag neu blant sy'n aros am le ar unwaith 

✓ Arolwg rhieni 

✓ Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i gael gwybodaeth am y galw presennol a’r galw yn y dyfodol 

✓ Defnyddio dogfennau cynllunio strategol a data poblogaeth presennol a'r dyfodol; tueddiadau demograffig ac economaidd-gymdeithasol, i nodi'r 

galw tebygol yn y dyfodol  

✓ Nodi lefel a math y galw sydd heb ei ddiwallu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, a gyfrifir drwy ddadansoddi'r bwlch rhwng y ddarpariaeth bresennol 

(math, capasiti, lleoliad) a'r galw ar hyn o bryd a’r galw a ragwelir yn y dyfodol 

 

Mae'r ADGP nid yn unig wedi llywio'r Cynllun Gweithredu ar gyfer y cyfnod 5 mlynedd nesaf, ond mae hefyd wedi hysbysu nifer o'r 'materion' yn yr Asesiad o 

Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a gynhaliwyd o fewn yr un cyfnod â'r adroddiad hwn ac y cyfeiriwyd ato drwyddi draw.  

Prif Ganfyddiadau   
 

At ei gilydd, mae ansawdd ac argaeledd gofal plant yng Nghasnewydd yn dda ac yn ddigonol i ddiwallu anghenion y rhan fwyaf o deuluoedd.  Er bod 

COVID-19 wedi achosi her eithafol i'r sector, dim ond un lleoliad gofal dydd llawn a fu'n cau o ganlyniad uniongyrchol i'r pandemig ac arweiniodd 

hynny at golled. Fodd bynnag, mae rhai bylchau yn y ddarpariaeth sydd wedi'u nodi ac yr ymdrinnir â hwy yn y cynllun gweithredu.   

 

Fel y nodwyd yng nghorff yr asesiad, mae pryderon ynghylch cywirdeb rhywfaint o'r data a dynnwyd o ymatebion y ffurflenni DHG.  O ganlyniad, 

mewn llawer o achosion mae'r canfyddiadau cychwynnol i'w dehongli'n ofalus ac o ganlyniad, bwriedir i'r Cynllun Gweithredu geisio ymchwilio 

ymhellach i'r canfyddiadau hynny er mwyn sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn briodol ac yn angenrheidiol.   

Y rhain ar hyn o bryd yw: 

• 3780 o leoedd gofal plant wedi'u cofrestru yng Nghasnewydd  

• 4304 o blant yn cael gofal plant ledled Casnewydd.  

• 982 yn mynychu'n llawn amser  

• 3121 yn mynychu'n rhan-amser  

• 201 yn mynychu ar sail ad hoc  

Lleoedd heb eu llenwi yw nifer y lleoedd sydd ar gael yn y gwasanaeth ar gyfer amseroedd / sesiynau a diwrnodau penodol mewn nifer o gyfuniadau.  

Mae'n anodd dangos gwir nifer y lleoedd heb eu llenwi gan fod nifer fawr o ffactorau i'w deall sy'n aml yn gymhleth ac yn newid yn ddyddiol.  



Gofynnodd y DHG am leoedd heb eu llenwi yn ôl 'math o ofal' ac mae'r tablau isod yn dangos cyfanswm cyfunol y lleoedd heb eu llenwi a chyfanswm 

cyfunol y plant ar restrau aros o bob 'math o ofal'. 

 

 

Dangosir gwasanaethau sydd â phlant ar restrau aros isod.    

 
*Sylwer: Gall data ar restrau aros fod yn annibynadwy gan nad yw'n ystyried dyblygu plant a allai fod ar fwy nag un rhestr aros neu a allai fod wedi cymryd lle mewn lleoliad gofal 

plant arall a heb roi gwybod i'r gwasanaeth.   

 

Mae'r data'n awgrymu bod lleoedd heb eu llenwi yn llawer mwy na'r niferoedd ar restrau aros, felly gellir tybio y gallai staff fod yn ffactor sy'n 

dylanwadu ar pam na all lleoliadau gofal plant ddefnyddio eu capasiti llawn ar hyn o bryd (gweler pwynt f isod).  

 

a) Lleoliad y gofal plant                                                                                                                           

Mae Casnewydd yn cwmpasu ardal ddaearyddol o ychydig dros 73.5 milltir sgwâr.   Mae'n cynnwys 21 o Wardiau Etholiadol ac unwaith eto fe'i 

rhennir yn 4 canolfan ddaearyddol:  Gogledd, Dwyrain, Gorllewin a Chanol.  Mae'r dadansoddiad o'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn 

adlewyrchu'r data o gyflenwad gofal plant fesul Ward.   

 

At ei gilydd, mae dosbarthiad da o ofal plant cofrestredig gydag AGC ar hyd a lled y rhan fwyaf o Gasnewydd. Beechwood a Victoria sydd â'r 

cyfanswm lleiaf o ddarpariaeth sydd ar gael. Mae gan Beechwood 3 gwasanaeth ar gael ac mae gan Victoria 1 yn unig. Mae 3 ward gyda 0 

gwasanaeth gofal dydd llawn ynddynt:  Alway, Beechwood a Shaftesbury.  Mae gan ward Pillgwenlli 0 darpariaeth y tu allan i'r ysgol sydd wedi'i 

chofrestru gydag AGC ar hyn o bryd, ond mae ganddi Glwb Plant anghofrestredig.    

Rhestr Aros 
    

Gwarchodwyr plant Diwrnod llawn  Fesul sesiwn Y tu allan i oriau ysgol   Mynediad 

agored  

44 263  26 0 0 

Lleoedd heb eu Llenwi      

Gwarchodwyr plant Diwrnod llawn  Fesul sesiwn Y tu allan i oriau ysgol   Mynediad agored  

547 3773  347  1119  0 



 

 

 

Lleoliad Gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg  

Yn ôl yr arolwg o'r galw gan rieni, ymddengys mai argaeledd a phellter teithio yw'r problemau mwyaf sy'n wynebu'r defnydd o ofal plant cyfrwng 

Cymraeg yn y dyfodol.   Isod ceir map sy'n dangos dosbarthiad presennol gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg.   

Math y cofrestriad Allt-yr-ynn  Alway. Beechwood Betws Caerllion Gaer Graig LangstoneLlan-wern Llyswyry Malpas Maerun Pillgwenlli Ringland Tŷ-du Shaftesbury Sain Silian Stow Hill Parc TredegarVictoria 

Cyfanswm y Gofal Dydd Llawn 2 0 0 1 3 2 1 2 2 3 1 4 1 2 2 0 5 4 2 1

GDLl gan gynnwys Clwb Brecwast 1 0 0 0 2 0 0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 3 4 0 0

GDLl gan gynnwys Clwb ar ôl yr Ysgol 1 0 0 0 1 2 0 1 2 3 1 2 0 1 0 0 3 4 0 0

GDLl gan gynnwys Clwb Gwyliau 1 0 0 1 2 1 0 1 2 3 1 3 0 0 1 0 4 3 1 0

Gofal y Tu Allan i Oriau Ysgol wedi’u Cofrestru’n Annibynnol 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0

Cyn ysgol 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Ar ôl ysgol 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

Gwyliau 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

Gofal Fesul Sesiwn (yn ystod y tymor yn unig) 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0

Fesul Sesiwn AM 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0

Fesul Sesiwn PM 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Gwarchodwr Plant 8 3 0 1 1 4 9 1 0 3 3 5 0 3 13 2 2 1 2 0

Chwarae Mynediad Agored (Gwyliau) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

13 11 3 14 9 14 10 8 8 22 14 19 5 17 16 6 21 16 9 1

Allt-yr-ynn  Alway. Beechwood Betws Caerllion Gaer Graig LangstoneLlan-wern Llyswyry Malpas Maerun Pillgwenlli Ringland Tŷ-du Shaftesbury Sain Silian Stow Hill Parc TredegarVictoria 



Lleoliadau Darpariaethau Cymraeg - Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Cymraeg, Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymrae 



Mae'r map yn dangos bod y rhan fwyaf o'r Gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael wedi'u clystyru tuag at ardaloedd canolfannau'r Gogledd a'r Canolbarth.  

Mae'r galw am wasanaethau Cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd yn amrywio ar draws y ddinas.   

b)  mathau o ofal plant sydd ar gael; 

O'r data a dderbyniwyd drwy'r DHG mewn perthynas â rhestrau aros a lleoedd gwag, mae'n ymddangos bod digon o warchodwyr plant, meithrinfa 

ddydd llawn, fesul sesiwn a thu allan i oriau ysgol ar draws y ddinas. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn flaenorol, nid yw'r data'n gyson ac felly mae'n 

rhaid i unrhyw asesiad a wneir ar y data hwn yn unig gael ei dymheru gan ganlyniadau'r ymgynghori a gwybodaeth leol.  Ar ôl Covid-19, gall data 

hefyd edrych yn wahanol i'r adeg y cafodd ei goladu, a bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cynllun gweithredu.   

 
Math o Ddarparwr Darpariaeth Gofrestredig Lleoedd Cofrestredig  

Gwarchodwyr plant cofrestredig  

 
71 590  

Gofal Dydd Llawn  41 

 
2050  

Fesul sesiwn  

 
15 371  

Y tu allan i oriau ysgol   17 

 
632  

Mynediad agored  3 137 

 

Yn ôl yr arolwg o'r galw gan rieni, mae'r ystyriaeth o ofal plant yn y Gymraeg wedi dangos cynnydd calonogol.  Er i 90.73% ddweud nad oeddent yn 

cael mynediad at ofal plant cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd, o'r rhai a atebodd Na, dywedodd 7.24% y byddent yn hoffi cael mynediad at ofal plant 

drwy gyfrwng y Gymraeg, a nododd 20.91% y gallent hoffi cael mynediad at ofal plant Cyfrwng Cymraeg. Ymddengys mai argaeledd a phellter teithio 

yw'r problemau mwyaf sy'n wynebu'r defnydd o ofal plant cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol.    



Mae'r cyflenwad o ofal plant cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu ers 2017, gyda 3 Chylch Meithrin ac 1 clwb y tu allan i'r ysgol.  Ers i'r data DHG gael ei 

goladu, rydym wedi gweld 4ydd Cylch Meithrin yn agor yng Nghaerllion sy'n newyddion gwych i'r ddinas. Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i 

fod yn ymrwymedig i ddatblygu gwasanaethau Cyfrwng Cymraeg ac mae'n cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau'r Blynyddoedd Cynnar o ran creu 

galw ac annog pobl i fanteisio ar y ddarpariaeth Gymraeg.  

Rydym wedi gweld gostyngiad yn nifer y cofrestriadau Gwarchodwyr Plant ynghyd â dadgofrestru gwarchodwyr plant presennol yn lleol yng 

Nghasnewydd ac yn Genedlaethol ledled Cymru.  Yn 2017 pan gynhaliwyd y DSG diwethaf, roedd gan Gasnewydd 90 o warchodwyr plant 

cofrestredig yn cynnig 701 o leoedd gofal plant. Ar adeg y DHG, roedd gan Gasnewydd 71 o warchodwyr plant yn cynnig 590 o leoedd gofal plant.  

Pan fo ystyried hyblygrwydd y gofal a ddarperir gan warchodwyr plant yn cynnwys darparu gofal i blant oedran ysgol, mae'n ddealladwy felly bod 

galw mawr am ofal plant y tu allan i'r ysgol ar hyn o bryd yng nghyd-destun y golled gyfatebol o 111 o leoedd gofal plant dros y 5 mlynedd diwethaf 

(gweler c. oedran y plant y mae gofal plant ar gael ar eu cyfer).  

Mae amrywiaeth dda o ddarpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth yng Nghasnewydd yn cael ei darparu gan rai o'r partneriaid canlynol, Gwlyptiroedd 

Casnewydd, Tŷ Tredegar, Dechrau'n Deg, y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Tîm Chwarae Casnewydd, Cyswllt Cymunedol Dyffryn, Casnewydd 

Fyw, Serennu, Datblygu Cymunedol, Gwasanaeth Ieuenctid a Theuluoedd yn Gyntaf.  Mae parciau wedi creu cynllun beicio newydd ym mharc 

Tredegar.   Beiciau wedi'u haddasu ar gyfer anableddau amrywiol yw'r rhain. Mae'n cael ei redeg gan Gasnewydd Fyw ac mae'n rhad ac am ddim i 

holl drigolion Casnewydd eu llogi.   Mae gan Gasnewydd ddarpariaeth chwaraeon anabledd dda sy'n rhedeg drwy gydol y flwyddyn.   Cyflwynwyd 

RhCGY mewn lleoliadau ysgol a gefnogwyd gan Addysg, Dechrau'n Deg, Datblygu Chwarae, Casnewydd Fyw a Datblygu Cymunedol. Roedd hyn wedi'i 

dargedu at ardaloedd o amddifadedd gyda lefelau uchel o brydau ysgol am ddim.  Mae cynlluniau ar y gweill i wella darpariaethau'r Gymraeg. Gellid 

datblygu'r gweithgareddau hyn ymhellach gydag adnoddau a chyllid ychwanegol. 

 

(c) oedran y plant y mae gofal plant ar gael iddynt. 

 

O'r data, mae'n ymddangos bod ystod dda o ofal plant ar gael i blant rhwng 0 ac 8 oed. Yn gyffredinol, mae gan Warchodwyr Plant yr ystod ehangaf o 

oedrannau y maent yn gofalu amdanynt, gan gynnig gofal llawn amser, rhan-amser a gofal y tu allan i oriau'r ysgol.  Gwarchodwyr plant hefyd yw'r 

math mwyaf tebygol o ddarparwr i ddarparu gofal i'r rhai dros 8 oed, ac yna Gofal y Tu Allan i Oriau'r Ysgol  

Mae gwasanaethau gofal dydd llawn yn cynnig y lleoedd gofal plant mwyaf i blant 2, 3 a 4 oed.  Maent yn darparu'r nifer uchaf o leoedd gofal plant 

ledled y ddinas ar gyfer y grŵp oedran hwn.   



Ar hyn o bryd mae gan rai lleoliadau blant rhwng 12 a 17 oed, sef gwarchodwyr plant yn bennaf.  Yn aml, plant o'r oedran hwn sydd angen gofal yw 

plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu anghenion corfforol / meddygol.  Mae cael eu rhoi mewn gofal plant cofrestredig yn helpu rhieni i 

deimlo'n ddiogel yn eu dewis o ofal o ganlyniad i sicrhau ansawdd ac arolygu gwasanaethau i'w sicrhau.  Mae hefyd yn caniatáu iddynt barhau i 

ddefnyddio budd-daliadau gofal plant.  Er mai'r ystod oedran hon sydd â'r nifer lleiaf o blant sy'n mynychu o'r oedran hwn yng Nghasnewydd, mae'n 

ymddangos o'r arolwg galw rhieni nad oes galw mawr am ofal plant ar gyfer yr ystod oedran hwn.   

Gwasanaethau Gofal Plant i blant 2 oed  

Mewn datganiad ar y cyd diweddar gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i ymestyn gofal plant am ddim i blant dwyflwydd oed (manylion sydd eto 
i'w cyhoeddi), ystyriwyd ei bod yn ddefnyddiol edrych ar ddata sy'n ymwneud yn benodol â data plant 2 oed yng nghyd-destun y data gofal plant 
sydd ar gael a'r data poblogaeth sydd ar gael.    
 
Mae amrywiaeth gymharol dda o wasanaethau gofal plant ar gyfer plant 2 oed ledled y ddinas.  Mae gan bob Ward ac eithrio Beechwood wasanaethau 
gofal plant ynddynt sy'n gallu darparu ar gyfer plant 2 oed.   

Ar hyn o bryd mae 1216 o blant 2 oed ar lyfrau gwasanaethau gofal plant yng Nghasnewydd.  Maent wedi'u rhannu fel a ganlyn:  

 

Plant 2 oed ar y llyfrau (gofal fesul 
sesiwn)  

Darpariaeth Dechrau’n Deg yn 
unig Plant 2 oed ar y llyfrau  

Plant 2 oed ar y llyfrau (gofal 
diwrnod llawn)  

Plant 2 oed ar y llyfrau 
(gwarchodwyr plant)  

207 186 764 59 

 

Dangosir cymhariaeth o'r boblogaeth 2 flwydd oed a'r rhai sy'n defnyddio gofal plant ar hyn o bryd isod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Plant sy'n troi'n 2 oed rhwng 13/05/2020 a 13/05/2021  Cyfanswm y plant 2 flwydd oed sydd mewn 
gofal plant ar hyn o bryd  

Allt-yr-ynn   85 64  

Alway 127 7 

Beechwood  84 0 

Betws 96 128  

Caerllion 60  30 

Gaer 70 52 

Graig 43 35 

Langstone 41 44  

Llyswyry  194  94 

Llanwern 67 33 

Malpas 88 17 

Maerun  41 152  

Pilgwenlli  153  75 

Ringland 84 62 

Tŷ-du 128  46  

Sain Silian  108  39 

Shaftsbury   54 105  

Stow Hill  58 91 

Parc Tredegar 66 99 

Victoria  136 43 

CYFANSWM 1783  1216  

 

Mae'r data'n dangos y gall fod mwy o blant 2 oed (31%) a allai fod angen gofal plant nag sy'n mynychu gwasanaethau gofal plant ar hyn o bryd.  Bydd 
angen ymchwilio ymhellach i weld a yw'r 31% yn gymwys ar gyfer y gofal plant estynedig a ariennir pan geir rhagor o fanylion.   

(d)  fforddiadwyedd  gofal plant; 

Yn gyffredinol, nid yw cost gofal plant wedi codi'n sylweddol o 2017 hyd heddiw.  Yn wir, os yw'r data i'w gredu, mae cost gyfartalog gofal plant yr 
wythnos yn parhau i fod tua £153 yr wythnos ac eithrio taliadau ychwanegol sydd yr un fath ag a adroddwyd yn 2017.   

• Cost gyfartalog gofal plant fesul diwrnod yng Nghasnewydd yw £23.93 ymhlith pob ystod oedran a math o wasanaeth.  

• Cost gyfartalog gofal plant fesul diwrnod yng Nghasnewydd ar gyfer plant o dan oedran ysgol yw £38.98.  



 

Dangosir cost gyfartalog gofal plant yr wythnos yng Nghasnewydd isod:  

Oed Gwarchodwyr plant Fesul sesiwn Gofal Dydd Llawn Y tu allan i oriau ysgol  

Dan 1 oed  0.00 0.00 213.16 0.00 

1 Oed 144.00 0.00 212.59 0.00 

2 Oed 126.00 54.40 212.59 0.00 

3 Oed 190.00 59.40 197.08 0.00 

4 Oed 237.00 59.40 212.59 110.00 

5 - 7 oed 126.25 0.00 175.00 117.50 

8-11 oed 68.15 0.00 0.00 117.50 

12 - 14 oed 0.00 0.00 0.00 125.00 

15 - 17 oed  0.00 0.00 0.00 125.00 

 

O'r arolwg galw gan rieni, dywedodd 23% o'r 619 o ymatebwyr eu bod yn gwario rhwng £100 a £199 yr wythnos ar ofal plant.  Mae'r rhan fwyaf o'r 
ymatebwyr (25.4%) yn ennill mwy na £1000 yr wythnos fel aelwyd.  Y cyflog wythnosol canolrif ar gyfer gweithwyr llawn amser yng Nghymru oedd 
£611 ym mis Ebrill 2021 ac felly gellir tybio bod 23% o'r ymatebwyr yn cynrychioli'r rhai ychydig yn uwch nag incwm cyfartalog cenedlaethol aelwydydd, 
tra bod 30.9% wedi disgyn ar neu ychydig yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol (14.9% £581 - £750 ac 16% £750 - £999).  

Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr i'r arolwg rhieni naill ai'n cytuno’n gryf neu'n tueddu i gytuno â'r datganiad 'Mae gofal plant yn rhy ddrud' (85.8%). Er 
bod costau byw wedi codi dros y blynyddoedd diwethaf, mae cost gyfartalog wirioneddol gofal plant yng Nghasnewydd wedi aros yn gymharol sefydlog.  
Mae fforddiadwyedd fel cysyniad yn un sy'n bersonol i amgylchiadau'r unigolyn, felly mae bob amser yn heriol deall sut beth fyddai gofal plant 
fforddiadwy mewn gwirionedd.  Mae'r rhan fwyaf o gleientiaid rhaglenni cyflogadwyedd yn cyfeirio at 'ddim yn gallu fforddio gofal plant' neu 'ar ôl 
talu am ofal plant ni fyddai unrhyw beth ar ôl' fel eu prif reswm dros beidio â gweithio.  Nid yw hyn wedi newid ers yr ADGP blaenorol yn 2017.   

 

(e) yr adegau y mae gofal plant ar gael. 

Mae'r mwyafrif helaeth o ofal plant yng Nghasnewydd yn digwydd rhwng 8am a 6pm.  Mae patrymau amrywiol o amseroedd agor a chau rhwng 
mathau o wasanaethau gyda'r amrywiad mwyaf yn ymddangos mewn gwasanaethau gwarchod plant gan eu bod yn aml yn darparu ar gyfer y rhieni 
hynny sydd â phatrymau gwaith mwy cyfnewidiol. 

O'r arolwg rhieni, roedd yr ymatebion sy'n gysylltiedig ag amser ac argaeledd yn canolbwyntio ar 'Nid yw'r gofal plant sydd ar gael yn ddigon hyblyg ar 
gyfer fy anghenion' (13.82%)  



Ac 'Mae amseroedd gofal plant yn anaddas' (10.14%) sy'n gyfradd ymateb gymharol isel.  Fodd bynnag, pan ofynnwyd am foddhad rhieni, nodwyd 
'Oriau Agor Estynedig' yn y bore (24.24%) a gyda'r nos (24.24%), a 'mwy o hyblygrwydd (gofal ad hoc)' (24.24%) fel yr ail reswm mwyaf cyffredin dros 
fod yn anfodlon ar eu gofal plant.  Er y gallwn weld y gall fod gwahaniaeth rhwng yr oriau a'r galw annodweddiadol presennol, nid yw'r gyfradd ymateb 
ar gyfer yr arolwg rhieni yn gynrychioliadol o'r boblogaeth gyfan, felly dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r galw am oriau estynedig.  

Mae swyddogion Awdurdodau Lleol sy'n ymgysylltu'n rheolaidd â'r sector wedi gweithio gyda darparwyr i ddod yn fwy hyblyg gyda'u hamseroedd 
agor.  Mae hyblygrwydd amseroedd gwasanaeth yn dibynnu i raddau helaeth ar ganiatâd cynllunio, gorbenion safleoedd, yswiriant a chostau staffio 
yn erbyn y galw i'w gwneud yn ddichonadwy i'r busnes ddarparu ar eu cyfer.  Y prif reswm dros wasanaethau gofal plant a ddarperir i'r Awdurdod Lleol 
yn anecdotaidd drwy gyfarfodydd rhwydwaith yw nad oes digon o alw cyson am wasanaethau cyn 8am neu ar ôl 6pm i dalu am gostau cynnal yr oriau 
estynedig.  

 

(f) Gweithlu Gofal Plant a Chwarae  

Gellid dadlau mai datblygu gweithlu'r dyfodol yw'r prif ganfyddiad allweddol i'w gynnwys yn y cynllun gweithredu ar gyfer y pum mlynedd nesaf.  
Mae heriau'r gweithlu wedi wynebu'r sector gofal plant a chwarae ers sawl blwyddyn.  Yn ogystal, mae'r pwysau y mae COVID-19 wedi'i roi ar y 
sector wedi bod yn gymhleth, gan wneud recriwtio a rheoli lefelau staffio yn anodd iawn.  Er bod y data hwn wedi'i dynnu o'r DHG ar gyfer y cyfnod 7 
Mehefin - 4 Gorffennaf 2021, mae materion yn ymwneud â'r gweithlu yn parhau gyda ffactor allweddol yn ymwneud â salwch staff oherwydd ynysu 
COVID a diffyg staff â chymwysterau addas yn y sector i lenwi swyddi gwag.   
 
Mae'r ymateb i'r DHG yn cynrychioli 90.3% o gyfanswm y sector gofal plant a chwarae ar gyfer gwasanaethau cofrestredig AGC. Ar hyn o bryd mae 
837 o aelodau staff yn y gwasanaethau hynny, gyda'r rhan fwyaf o'r gweithlu yn gweithio yn y sector Gofal Dydd Llawn ar hyn o bryd.   
 
Cyfanswm nifer y staff a adawodd y gwasanaeth yn ystod y 12 mis diwethaf yw 131, cyfanswm nifer y swyddi gwag yw 74.  Gellir tybio bod cyfradd 
swyddi gwag o 56.48% yn y sector gofal plant a chwarae.  Mae'r data hefyd yn dangos nad yw nifer y swyddi gwag presennol bob amser yn bodloni'r 
staff ychwanegol sydd eu hangen mewn gwirionedd dros y 24 mis nesaf (gwahaniaeth o 43% yn fwy na'r nifer presennol o swyddi gwag).   
 
Mae cyfraddau swyddi gwag yn ôl y math o ddarparwr fel a ganlyn:   
 
Gofal Dydd Llawn  32.3%  
Gofal Dydd Fesul Sesiwn 14.2% 
Y tu allan i oriau ysgol  61.9%   
Chwarae Mynediad Agored  75% 
 



Er bod y data'n dangos bod mwy o gapasiti o fewn lleoedd gofal plant ar gael i blant ar y rhestr aros, a hyd yn oed galw yn y dyfodol, mae'r heriau sy'n 
gysylltiedig â recriwtio a chadw staff yn atal y lleoedd hynny rhag cael eu defnyddio.  Mae angen gwneud mwy o waith yn lleol ac yn genedlaethol i 
annog mwy o bobl i ymuno â'r sector, ac mae angen gwneud mwy i gydnabod y gweithlu gofal plant a chwarae o ran cyflog a phroffesiynoldeb 
cymwysterau.   Mae'r mater hwn wedi'i ddwysáu i lefel Llywodraeth Cymru ac mae Casnewydd yn cael ei chynrychioli ar y grwpiau strategaeth gweithlu 
perthnasol.   

Camau Gweithredu Arfaethedig  

1. Gweithio'n agos gyda'r cyhoedd a sefydliadau ymbarél i ddeall y galw gwirioneddol am oriau estynedig yng nghyd-destun gorfod talu am y 

gwasanaeth pe bai'n cael ei ddarparu.  

2. Gweithio gyda'r sector i ddeall yr heriau o ran darparu oriau agor estynedig.  

3. Gwella'r ddarpariaeth cyn-ysgol sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.  

4. Annog cyfleoedd chwarae ystyrlon drwy gyfrwng y Gymraeg.  

5. Cynyddu'r darpariaethau yn ystod gwyliau'r ysgol i helpu rhieni sy'n gweithio i gael gofal dydd llawn a chynnwys Darpariaeth Cyfrwng 

Cymraeg.  

6. Monitro cynnydd yr hawl i ofal plant 2 flwydd oed, gan weithio gyda'r sector i wireddu cynigion uchelgeisiol Llywodraeth Cymru.  

7. Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer ehangu lleoedd gofal plant 2 flwydd oed a ariennir  

8. Hyrwyddo'r cynllun cymeradwyo nani i alluogi rhieni i gael mynediad at ofal plant hyblyg a gallu cael mynediad at y rhan gofal plant o 

gredydau treth gwaith.  Gallai hyn helpu i gefnogi rhieni sy'n gweithio oriau nad ydynt yn rhai arferol.  

9. Strategaeth farchnata ar gyfer cynhwysiant digidol a hyrwyddo'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd mewn cymunedau.   

10. Gwella'r wybodaeth sydd ar gael gan gyflogwyr i rieni sy'n ymwneud â chymorth ariannol a hyblygrwydd gofal plant drwy'r Gwasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd.  

11. Rheoli disgwyliadau cyhoeddus a chorfforaethol o ran fforddiadwyedd, hyblygrwydd a hygyrchedd gofal plant a cheisio cydbwyso 

fforddiadwyedd â chynaliadwyedd drwy weithio gyda phartneriaid allweddol fel CWLWM a Phartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a 

Gofal Plant.   

12. Mae angen gwneud mwy o waith yn lleol ac yn genedlaethol i annog mwy o bobl i ymuno â'r sector, ac mae angen gwneud mwy i gydnabod y 

gweithlu gofal plant a chwarae o ran cyflog a phroffesiynoldeb cymwysterau.   Mae'r mater hwn wedi'i ddwysáu i lefel Llywodraeth Cymru ac 

mae Casnewydd yn cael ei chynrychioli ar y grwpiau strategaeth gweithlu perthnasol.     

13. Datblygu strategaeth gweithlu ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar i'w rhedeg ochr yn ochr â chynllun gweithredu'r ADGP  

14. Gweithio gyda Gyrfaoedd a Cholegau i annog mwy o fyfyrwyr i ddilyn cymwysterau Gofal Plant a Chwarae a gweithio gyda rhaglenni 

cyflogadwyedd i hyrwyddo gofal plant a chwarae fel opsiwn ymarferol ar gyfer llwybr gyrfa 

 


